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Rusija pasiduoda vokiečiams
Priversta priimti vokiečių 

sąlygas
Vokiečiai be Lietuvos dar reikalau 

ja $4.000.000.000 kontribucijos

joj ir Austrijoj, kur joms gręsė 
pavojus iš socialistų puses, dė
lei netinkamos militaristu tai- u 
kos su Ukraina.

!RUMUNIJA PASIDUODA

Neužilgo prasidės taikos ta
rybos su centralinčmis vals

tybėmis.

True translation filed with the post- 
mastei* ai Chicago. Kebe. 20, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Vasario 19.

KRYLENKO NĖRA LEN- GEN. KALEDINAS NUS1- 
KŲ SUIMTAS ŽUDĖ

Bolševikai daugelyje vietų 
sumušė priešininkus

True translation filed with the post- 
inaslcr ai Chicago, Febr. 20, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vasario 19.
Petrogrado oliciale Rusijos Ži
nių Agentūra savo pranešime 
užginčija žiniai, kad lenkų ka
reiviai paėmė Mogilevą ir suė
mė bolševiką vyriausi koman-

Kada jo valdžia rezignavo.

True translation filed wilh the post- 
masler ai Chicago, l’cbi*. 20, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Vasario 19. 
Dono kazokų ifelmanas gen. 

Kaledinas nusižudė Novo Cerka- 
ske, Dono Kazokų kvarlieroj. 
laike Novo Čerkasko valdžios su 
sirinkimo, kuriame ir jis daly
vavo.

Vokiečiai paėmė Dvinska 
ir Lotską

t • •

Vokiečiai taipgi rengiasi užpulti 
ant Finlandijos

RUSIJA SUTINKA PASIRAŠYTI PO TAIKA

Priima vokiečių taikos sąlygas.

Sulig Vienuos pranešimo. Aus- 
l Iro-Vengri jos užriibežinių reika
lų ministeris grafas Czernin ne-

duotoją Krylenko. Žinia 
skaitoma vokiečių išmislui.

Teis lenkus.

pri- Valdžia nutarė rezignuoti ir 
pervesti visą savo valdžią vieli
nei darbininkų ir kareivių 'l'la-

VOKIEČIAI EINA VISU FRONTU

Vokiečių pulkai veržiasi į Rusiją

RusaM priversti taikinties vokiečių besiveržimu Rusijon.

True translation filed with the pos! maste.* at Chicago, 
as required by the uct of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vasario 19. šiandie čia gautas ofi-

Febr. 20. 1918,

lei Rumunijos išreikšto noro 
pradėti pradinius svarstymus su 
,centralinėmis valstybėmis apie 
įvykinimą taikos. •

Atstovai kitų keturgubo sąry-

Reuterio žinia iš Petrogrado 
sako, kad bolševiku suimti len- L

cialis pranešimas sako, kad Rusija dabar yra priversta i***0 aklybių taipgi*vyksta j Ru- 
pasirašvti do taika vokiečiu nasiiilvfnmis unlvD*nmi< maniją.

nis tribunalas.
mi priešinimusi bolševikų ka
reivių nuginklavimui l(nkii ula-

išnešus lokį nusprendį gen. 
Kaled nas išėjo į kitą kambarį 
ir ten nusišovė.

Gen. Nazarov, kuris užęmė 
gen. Kalcdino vietą kaipo Dono

True translation filed with the post-mastei* ai Chicago, Febr. 20, 1918, 
ss required by the act of Oct. 6, 1917.

vakar oficialiai paskelbė, kad nuo Rygos j pietus iki Lut- 
sko, vokiečių armijos eina priekyn rytų link i Rusiją.

Po oficialiu pranešimu pasirašo premjeras Leninas 
ir užrubežinių reikalų ministeris Leonas Trocki. Jame 
protestuojama prieš vokiečių atnaujinimą karės ir sako, 
kad liaudies komisaru taryba dabar yra priversta už- 
reikšti apie savo pasirengimą pasirašyti po taika, kokia 
buvo nurodyta keturgubo sąryšio delegacijos Brest Lito- 
vske. Taipgi prižadama neužilgo duoti smulkmeniška

Rusai protestuoja.

Rusijos valdžia bevieliniu tc- 
»rafu persiuntė sekamą pranc-

Berli-Šimą Vokietijos valdži 
ne:

“Liaudies komisarų

TALKININKAI NEPAI
SYS RUSŲ-VOKIEČIU

• SUTARTIES

Visuotinos taikos tarvbos

RUSAI KLAUSIA AUST
RIJOS

Reikalauja paaiškinimo,

Truc translation filed with the 
mastei* ai Chicago, Fel)i*. 29, 
as required by the act of Oct. 6.

BERN; r Vasarįo 19.
|tranršimo iš Vienuos.

ar

post- 
1918, 
1917.

Sulig 
1 .eonas

kietijos valdžia atkreipė savo ka
reivius prieš Rusijos l'arybų re-

Tniv ti'iyislation filed with the 
niiistci* at Chicago, l*'ebr. 2(1, 

. as i <<quired by the act of Oct. 6, 
i AVASH1NGTON, Vasario 

dbaigusia ir kuri demobilizuo- •> >■ • • „Paskelbimas apie Rusijos bolsc 
a savo armija visuose frontuo-' iv. • x*\.vikų valdžios pasiryžimą pa si 

rašyti po pažeininmčia taiko:
“Rusijos darbininkų ir kar**i- sutartim, nenustebino vietiniusĮ*uja ir jeigu ne 

fių valdžia negalėjo tikėties to- oficialius ratelius, kadangi ru- galima įvykini

alė Austrijos užriibežinių reika
lų ministeriui grafui (’zcrnimii, 
Sekamą paklausimą:

“Vokietijos valdžia
kąrūs stovį su Rusija nei nė ne- 

1917*. duodama iškaluo 7 dienų pra-, 
19 'nešimo. Aš turiu, už garbę pr;»-j 

įšyli jus pranešti man. ar Aust
ro-Vengrijos valdžia irgi skailo

niai. nė netiesioginiai nė viena mes i Vokietijos socialistus, kad 
padariusių pertraukimą tie nėdaleistų užpulti uesiprieši- 
nedavė 7 dienų praneši-musių 

mo, kaip to reikalauja

“Liaudies komisaru 
c

reikšti apie

iLinčius žmones.
Dėlei didžiumos Rusijos žmo

nių tvirto reikalavimo laikos 
I ui griuvo trįs valdžios caro

Mikės, kunigaikščio Lvovo ir 
Kerenskio. Valdininkai mano, 
kad Leninas ir Trocki pilnai su
pranta, kad ir jų valdžią išitk- 

Ulbo sųryšio .lėle- l,:l hls l’!,ts j'' j'1' 
itovske pildytų visuotino reikalavimo.

I Buvo pavojus nuvertime val
džios labiau patriotiškais rusais 
už priėmimą pažeminančių tai-liau apreiškia, kad bus duotas 

1h* jokio atidėliojimo smulkme-

valdžia.'

ką apsarsčius, manoma, kad Le
ninas ir Trockis delei atnaujinto 
vokiečių besiveržimo i Rusijos

VOKIEČIAI REIKALAU
JA KONTRIBUCIJOS

Taipgi Lietuvos, Lenkijos, 
Rygos ir Mėnesio salos.

sumobilizuoti visus kazouks 
prieš einančius liukui Novo Čer- 

Kitos suvėlintos žinios iš Pet-Jiasko bolševikų kari'ivius.
rogrado paduoda daugiau smul
kmenų apie paskulinių dienų 
atsilikimus Rusijoj.

Teis Rados narius už išdavystę.

Oficialus žinių agentūros pra
nešimas, dūluotas vas. 12 d. sa-

KOVA SU BALTIKO BA
RONAIS

Visi baronai areštuojami ir 
' išimami iš po įstatymų 

globos

“Liaudies’ komisarų Taryba 
pasisiūlė vokiečiams luojaus pa
sirašyti po taika. Aš paliepiu. 

Rusai nedaro jokio pasiprie- ! ;|(l visuose atsilikimuose, kur 
ŠininiO įvyksią susirėmimai su vokie-
--------  čiais, butų suorganizuotos masi- 

True translation filed whn the post-'nės tarvbds su vokiečiu karei- 
as regtiired by the act of Oct. 6, 1917. ,vtais ir butų duotas jiems pasui- 

BERLINAS, Vasnrio 19. v„. lymns susilaikyli nuo mušiii. ,l< i 
kiečiu karės ofisas oficialiai šijj- 'ukiec'iai atsisakytų, lai jus turi-

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
DVINSKA IR LUTSKA

ke arešluolii narius Ukrainos Ba-Į PE/kROGBADAS. Vasario 1 I. 
dos ir ( krainos delegacijos i (Pildomasis komilelas Eslonijos 
Brest Litovsko tarybas, jų lar- Darbininku ir Kareiviu Atstovu

4 C i'

teisti juos už žmonių išdavystę.išimtais iš po įslalymų 
-dn-iuiino -^''kurie paliestųjų šiuo paliepi- globos jp paliepė areštuoti vi

nių liko areštuoti Kijeve,! ktto-riHUS virš 17 melu ir mote-
9 • v i * c

ui! i kili pabcifo j Bci’.hccviį. rįs .yirs 21 iii. amžinus.
Mūšiai Odesoje. ( jt()I daugiau kaip 11X10 žmo-i

Kita Oficinlčs agcnluros žinia uilj areštuota. Baronai yra kal-j 
sako, kad Oilessa panaši į kariš- li"‘>"'i <laryme suokalbių prieš 
l;ų Stovykla. Smarkus mušis 'l'arybų. siunčiant delegatus pro
teli įvyko per tris dienas. Su-.š)'' kaizerio Wilhelm jsimaišy- 
mušti't'krainiečiai užėmė gele-nio ir vokiečių užėmimo, kad iš-. 
Jankelio stotį ir ten apsidnitine geibėjas Estonijų nuo simaikmi-|

ar ji mano, kad

atsinaujino smar- ,n”*

kos įėjo i Dvinska (l)inaburkhy.p^iprięšiiųiną.
J —KRYLENKO.Riisai U(‘pasoltmingai bandė iš- • 

sprogdinti tiltą per Dauguvos u-H • X * F"
pę- ... ■ i. I

Oficialis pranešimas sako:
“Rytinis karės teatras.— VaJ 

kar vakare vokiečiu kareiviai į-

BOLŠEVIKŲ VALDŽIA 
NUVERSTA?

Gandas, kad social-revoliuci- 
.onieriai nuvertę bolševikų 
valdžią.

(save. i a<t 
kus mušis, 
stovėjusieji uosle laivai, pradė
ję šaudyti didelio kalibro šu- 
\iais. Žuvusiųjų, saloima, yra 
100 žmonių, jų tarpe 8-tos armi
jos korpuso konianduotojas.

Ukrainiečiai sumušti.
True translation filed with the post- 
iiuislcr at Chicago, Febr. 20, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vasario 19 Ex- , viebange Telegrapli (.o. praneša, desos

komisarasTeisių
i prieS, šias aštrias priemones

cinio teismo su teise aštriai bau
sti kaltininkus, jei bus prirody
tas dalyvavimas suokalbvj.

t
Ims metus laiko demobilizuoti 

.armiją.

das, kad social-rcvoliucionieriai atiduoti savo ginklus.
vadovaujami Černovo. nuvertė Smarkus, mušis Įvyko Glubo-1

tlai dų mušis svarbiame poi l< Nors bėgyje1 pastarųjų 8 mėli, 
lajev, į šiaurryčius nuo O- kareiviai nuolatos grįžo namo, 
, užsibaigė ukrainiečių sl,_*|eėiaivs apskaitoma, kad dar yra 
ui savo ginklų. */|)O rfjnkhi nuo 5,000,000 iki 10,-
bruiske lenkai paskelbė ka- ;()0() 000 kareivių.

Jeigu butų kuoskubiausia pil
domas paliepimas ir be cenlrali- 
niu valstybių kliudymo, (lemo- 

4 * V »

išlaikymo jų valdžios yra pilna- pabėgę į Rygą. | Bolševikai sakosi užėmę Zvic-
'me pasidavime vokiečių reikalą- Uždarė Šveicarijos rubežių. rev ir smarkiai sumušę ukrainh
vintams.

kios taikos sutarties, po kokia

True translation filed wun tne post l ,masler at Chicago, Febr. 20, 1918, didžiosios kares pasekmių, 
as reųuired bythcactofOct.6,1M7.Į Kadiuif?! ji yra padaryta po

LONDONAS, Vasario 19. —prievarta ir, kaip skaitoma, tik

REIKALAUJA PASITIKĖ
JIMO BALSAVIMO

Lloyd George grasina re
zignacija

True translation filed with the post- 
maSIcr at Chicago, Febr. 20, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vasario 19.

labai mažas pasipriešinimas. Ru
sams nepasisekė išsprogdinti 
Dauguvos tiltą, prie ko buvo re
ngtasi.

Abiejose pusėse Lutsko, Voly- Prenjieras Lloyd George šiandie 
nijoj, musu divizijos maršuoja popiet kalbėdamas atstovų bule, 
priekyn. Lutsk liko užimtas be'reikalavo ūmaus balsavimo ar 
jokio mūšio.“ butas ir šalis nori, kad valdžia

4 I e

 laikytus dabartinės savo karinės 
VIENNA, Vasario 19. - Aus- taktikos.

trijos karės ofiso oficialis pra- Jis užreiškč, kad jeigu nebus 
nešimas sako, kada vokiečių ar- išreikštas užsitikėjimas, jis ap-
mijos grupė, vadovaujama gen. 
Alex:mder von Linsingen užė
mė Rusijos miestą Lulską. Vo- 
lynijoj, be jokio mūšio.

UŽMUŠĖ TRIS ŽMONES

Paskui ir pats nusižudė

BERN, Vasario 19.
jos valdžia vėl uždarė fcvcicari- 
jos-Austrijos rubežių.

Nulinčiavo negrą

FAYETTEVILLE

VOKIEČIAI IŠSODINSIĄ
SAVO KAREIVIUS EIN-

LIANDIJOJ

Tikinasi ir laivyno demon
stracijos

COLUMBUS, O. Vasario 19.
Forrest Bigeloyv, 15 m. šiandie 
kirviu užmušė savo pačią Leną. 
38 m. ir dukterį Arine Belle, 7.

Austrė čius Dono baseine.
Oficialė agentūra praneša, kad 

• revoliucinio komiteto paliepimu 
Ianglių kasyklos atiduota darbi
ninkams.

kareivių į kaimus ir miestus už 
‘ imtų mažiausia

Taip sako karine valdžia.
metus

Surado žmogžudį.

Patvirtino

BRIDGEPORT, Conn. Mi
elinei Scbramm prisipažino po
licijai, kad jis su kilu draugu 
užmušė Gary, Imi. kun. A. II.

True translation filed with the post 
mastei* ai Chicago, Febr. 20, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917 

1 LONDONAS, Vasario 19.
Londone' šiandie gauta iš Stock- 
bolmo pranešimai sakanlįs. kad 
Vokietija rengiasi išsodini! ka
reivius Finliandijoj. Tikimasi, 
kad kariu su sausumos operaci
jomis bus padaryta ir laivyno 
demonstracija.

žeidė. Ten pat taipgi užmušė 
savo svaine Hazcl Stcele, 3(1 m.

v

čios ir dukters lavonų ir pats nu
sišovė.

ma labai smulkmeningai. Bige-

rašo laiškus ką daryti su jo tur-

Pranešimas į Times išsiųstas iš Rusijos žmonių frakcija, todėl Bud Cosby už pavogimą 2 metų 
Petrogrado vasario 15 d. sako, talkininkai taikos konferencijoj 
kad užriibežinių reikalų minis- reikalaus, kad tosios sutarties 
teris Leonas Trocki savo rapor- nebiitų paisoma, 
te apie užbaigimą taikos tarybų 
Brest Litovskc pasakė, kad Vo
kietijos sąlygose buvo reikalau-' 
Janui pasilaikymo Lietuvos, Len lėliuose piląai suprantama, kad 
l iius, Rygos ir Mėnesio salos, pasirašyanas po tokia taikos su- 
taipgi kontribucijos $4,000,000,- tartim prisidės prie susliprini- 
000, menama, auksu. mo militaristu partijų Vokieti

vaiko, kuris vėliau rastas svei
ku.

Sustiprins junkerius.

rėčiaus diplomą t iškilose

_____________________ _____ kada senatas priėmė Kcmmis re- 
Nepamirškitc, kad Nedelioj, ‘zoliuciją, įneštą atstovų bute.
Vasario 24, bus “Naujienų”
4-metų sukaktuvių vakaras Nepasižadėkit eiti kur kitur 

Pilsen Auditorium Nedelioje, Vasario 24, nes tą 
-------  dieną, Pilsen Auditorium, 

bus “Naujienų” 4-metinis 
Balius!

Pilsen Auditorium

HELENA, Vasario 19. ^()n-^dęs keletą žmogžudysčių Cliica-
lana valstija šiandie ratilikavolg()j^ jr apielinkėse. Kitas jo dra

ugas nusižudęs.
» e i ■!»■■■.»i 11 ■ i . i • i - . . ■■■<
Nepamirškite, kad Nedelioj, 
4-metų sukaktuvių vakaras 
Vasario 24, bus “Naujienų” 

Pilsen Auditorium

A

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

LIEPIA KUOSMARKIAU- 
SIAI PRIEŠINTIES VO

KIEČIAMS

Jei perkalbėjimai negelbės.

True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, Febr. 20, 191 <8, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vasario 19.
Sulig čia gauto oficialio prane
šimo, Rusijos valdžia pasiuntė 
sekamą paliepimą kvatieroms ir 
visiems frontams:

• «‘ 4 ■ - .-'irM’ • * 4« < - r-. v. • -
.................................  » *' » « • • ■ a a, • •> - . •

___ ..1_______ ■___________________________i____j___ a-, r; ______ = .______ . ________ ' . ' i - ■!!.</; .r’i tf -t 4. 4 “ «v. L K. t. J? _ y.*-. Iff... e', i' '.‘i-'l. X: k A. k* L. A'.. (M . fc A J. 4.•' A- :

giedojimui jo laidotuvėse. Taip
gi sustabdė ir laikraštį.

A ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbias!
Naujienose.
-----------------------------------------

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”
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NAUJIENOS
CHE LITHUANIAN DAILY NEW8

Published Daily except Sunday by 
The Litiauaniau News Pub. Co.» Ine,

• ■

1840 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

ir Lietuvos. O dabar lietuves 
klerikalų viršininkas, vyskupas 
Karevičius, jau daro su Vokieti
jos klerikalų šulu ir valdžios gal
va, von Hertlingu, galutiną su
tartį apie tai, kad pavertus Lie
tuvą vokiečių kontroliuojama 
monarchija.Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
■edėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1840 S. Halsted St., Chicago, 
UI.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

Metams ..........................
Pusei meto ..................
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiam.........
Vienam mėnesiui .. ..

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija ...........................02
Savaitei .................................... >3
Mėnesiui .................................. 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pačtu:

Metams ......................
Pusei meto ...............
Trims mėnesiams ...
Dviem mėnesiam ...
Vienam mėnesiui ...

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

True transfation filed with the post- 
nuistrr at Chicago, l'ebr. 20, 1918, 
as reųuired by the acf of Oct. 6, 1917.
ZIMMERWALDIEC1AI APIE..
BOLŠEVIKUS.

Socialistų (kairiųjų) laikraš
tyje “Ne\v Yorker Volkszeitung” 
pi rspausdinla įdomus strapsnis 
iš “Berner Tagsvacht” apie ru
si jos bolševikus. “Berner Tag-

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25 

.65 
7.00 
8.00

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš; 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar- 
tus tarp eilučių. Redakcija pasilai- 
o visas teises rankraščius taisyti ir 

trumpinti. Netinkami snaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei begiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

so nuilstų organas, kurį redaguo
ja pa garse j tįsis šios karės laiku 
llobcrl (irimui, Zimmer\valdo 
k<•nferencijos iniciatorius ir įs- 
t iglos toje konferencijoje 'Tarp
ia Ii nes Socialistų komisijos pir
mininkas. štai ką lasai laikraš- 
lis rašo apie dabartinius Rusijos 
vi Idonus:

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

Apžvalga
t

Trjie translation filed with the post- 
tnaslvr at (Uiirago, b’ebr. 20. 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.
VOKIETIJOS KLERIKALAI 
NORI UŽGROBT LIETUVĄ. .

Sensucinė žinia apie tai, kad 
Kauno vyskupas Karevičius de
rėjosi su vokiečių generaliu šta
bu ir su kancleriu von Hcrllingu 
apie Lietuvą, šildydamas jiems 
padaryt iš Lietuvos krikščioniš
kai konservalyvę monarchi
ją po Vokietijos globa, apsirei-

da patiri smulkesnių faktų apie

šiomis dienomis pasiekė A mo

kė reichstage Neprigulmingų- 
jų Socialistų vadas, org. liūgo 
llaasc, kritikuodamas vokiečių 
valdžios karės tikslus, jisai toje 
kalboje nurodo, kad partijos, 
kurios pereitųjų metų 19 d. lie
pos mėn. priėmė garsiąją rezo
liuciją apie “taiką be aneksijų ir 
su tautų apsisprenditno teise,” 
veidmainiavo, nes jos pritarė 
valdžios pienui užgrobt Lietuvą 
ir Kurliandiją. Tarpe tų parti
jų buvo ir kataliku Centras, ku-

ka nclcriu.

Ponai iš Centro neužginčys, 
kad prieš tą taikos rezoliuciją 
buvo pienas prijungti prie Vo
kietijos Kurlandiją ir Lietuvą. 
Manoma, kad ta taikos rezoliu 
vija sutinka su šituo pienu. 
Mes dabar skaitome Centro ir

mus, jogei jie nori prijungt 
las provincijas ne »pėka, o 
sutarties keliu: neseniai vie
nas tų politikų nurodė net.kad 
mes ir l/Jzasą Lotaringiją į- 
gijome nuo franeuzų valdžios 

galu gale sutarties keliu, Frau 
» kiurio kontraktu.

Dabar matote, kaip aiškiai sto
vi visas dalykas. Dar prieš lie
pos mėnesį pereitųjų metų Vo
kietijos valdžia padarė pieną už
grobt Lietuvą. 'Tam pienui pri
tarė Vokietijos klerikalų partija. 
Rugpjūčio mėnesyje Lietuvos 
klerikalų vadovaujama “veikė
jų” kuopelė sumanė šaukt Lie
tuvių Konferenciją, prižudūda- 
dama vokiečių valdžiai stot už 
“militarę uniją” tarp Vokietijos

Bolševikai buvo vadinamo
sios ziminervaldiečių kairio
sios vadovais, o ši zinimer- 
svakliečių kairioji statė visą 
eilę dėsnių principaliain Dar
bininkų Internacionalo elgi- 
ninisi. Svarbia tįsieji pamati
niai dėsniai buvo šie: aštriau- 

■ ia kova prieš soči ai patriotus, 
atmetimas visokios diplomati
nės taikos, griežtas atsisaky
mas stot j taikos derybas su 
bent kokia buržuazine val

džia. šitie reikalavimai bu
vo visokeriopai įvairinami, 
ir kiekvienas, kuris nenorėjo 
jiems prisiekt, buvo apšau
kiamas, kaipo pusiati-sočlal- 
patriotas.

šitą bolševikų poziciją su da
bartiniais jų darbais. Kas dėl 
taikos klausinio, tai apie jį

(’ijimą dery musių

ko konferencijos. Mes apie 
lai jau išreiškėme savo nuo
monę ir parodėme, kad bol- 

š< vikai, įgijusieji valdžią, yra 
ne las, kas jie buvo Šveicari
joje. O kas dėl alsinešimo 
prie socialpatriolų, tai jį nu-* t 

šviečia Scheidemanuo užreiš- 
kimas laikraštyje “Leipziger
Volkzeitung”. 'Tenai Schei- 
dcmaim’as su džiaugsmu pra
neša, kad jisai turėjęs pasi
kalbėjimą su bolševikų užsie
nių atstovu Stockholme; va
dinasi, tarpe bolševikų ir gry
ninusiųjų vokiškojo social- 
patriotizmo atstovų tapo už- 
megsta lyg ir oficialiai ryšiai.

“Berner Tagvvacht”, nurodęs 
uis faktais, kad bolševikai

s: i kitokiu keliu, negu jų “prin
cipai” liepia, ragina ir kilus kai
ri uosius zimmer\valdiečius pa
galvot ir perkratyt spvo pažval-

“Tagwacht’o” nurodytus prie
štaravimus tarpe bolševikų teo
rijos ir praktikos “Naujienos” 
jau senai pažymėjo, ir mes taip- 
pat negalime nieko kita patart 
musu vadinamiems “kairicm- 
siems”, kaip tiktai — kad jie 
pagalvotų.

P. NORKUS IŠKREIPIA 
DALYKUS.

Klerikalų ir tautininkų 
mo” r 
torius,

sei-

Norkus, ilgame

L.”, stengiasi parodyt, kad sei
mo rengėjai elgėsi labai bešališ
kai linkui socialistų. Plačiai iš
dėstęs susirašinėjimus su socia
listais, jisai sako:

f
Taigi kiekvienam aišku iš 

paduodamojo susirašinėjimo, 
kad nebuvo jokio aplenkimo;
socialistų srovės ir nebuvo mi tečiaus susižinoti su soeialis-

suvilkyta nei viena diena. Isi- 
tėmykile į datas. Jei socialis
tai nedalyvaus, tai jie nedaly
vaus dėlto, kad jie nenori da
lyvauti, o ne dėl ko kito.

Socialistai dar iki šiol ne
davė tikro atsakymo. Visuo
met Jie gali lygiomis teisėmis 
prisidėti. Jei jie nedalyvaus, 
tas reikš, kad jie nieko neturi 
bendro su kitomis srovėmis.

šis lai uždaro visokias zau
nas, buk tautininkai ir katali
kai nori apeiti socialistus. Po 
paskelbimo šio susirašinėjimo 
tikiuosi bus viešiems aišku, 
kad jokio aplenkimo nebuvo 
daroma. Taipgi manau, kad 
prie šio nereikės grįžti ir lai
ką gaišinti. Kas gi norės ke
nkt, tas visuomet suras budus, 
tas juk nuo žmogaus valios 
priklauso. P. Norkus.

Visuotinojo seimo rengimo 
komisijos sekretorius.

Gerai. Pcrkratysimc tuos 
faktus, kuriuos savo straipsny
je paskelbia p. Norkus, ir 
žiūrėsime, ar jo tvirtinimas 
teisingas.

Pirmiausia jisai praneša 
kokių faktų:

Katalikų įgaliotas p. J. Kau
pas 20 d. sausio ateina į Tau
tinės Tarybos posėdį ir išpa
sakoju seimo šaukimo proje- 
klą. Posėdis pasiremiant A. 
LTS. seimo taripiu principa- 
liai nutaria bendfai šaukti sei
mą ir išrenka 3 atstovus pasi- 
larimaibs. Apart to, T. T. 
kartu su L. T. Tarybos atsto
vu p. Kaupu ingalioja mane 
tuojau^ atsikreipti | socialis
tus, kad bendrai viską veikti. 
Bet nežinant kas pas socialis
tus vadovauja, ar LSS. ar 
Darbininkų Taryba, susitaria

LIETUVIŲ VISUOMENEI
Persergėjimas.

pa
yra

štai

telegramą kun. Kemešiui, kad 
tas krcjplųsi prie Darb. Ta- 
r\hos, o aš prie LSS.

Kun. Kemėšis luojaus krei
piasi ir gauna visai neaiškų 
atsakymą.

Aš gi ant rytomis 21 d. sau
sio nueinu į “Laisvės” redak
ciją, pasiteirauti, kas dabar y-

me, kad “Kovos” personalas 
Dilinėjusi su valdžia.

Susitarus, p. Paukštis tele
gramų tą pačią dieną 21 d. 
sausio kreipiasi prie p. Stilso- 
no.. .

Turime čia pastebėt, kad p.

kun. Kemėšis gavęs iš Darbinin
kų Tarybos “visai neaiškų atsa
kymą.” Kun. Kemėšis iš Dar- 
binjikų Tarybos, kaipo tokios, 
negavo jokio atsakymo, kadan
gi jo užklausimo D. T. visai ne-

O nesvarstė štai dėl ko: kun. 
Kemėšis turėjo pasikalbėjimą 
liktai su vienu Darb.. Tar. ko- 
milelo nariu. Tame pasikalbė
jime pastarasis pasakė kun. Ke
mešiui, viena, kad jisai vienas 
negali kalbėt visos D. T. vardu; 
antra, kad Reinio rengėjai pri
valo kreipties į L.S.S. centrą, jei
gu jie nori žinot, ar socialistai 
dalyvaus seime, kadhngi Darb. 
Taryba nėra partijos organiza
cija. Tuo paaiškinimu kun. Ke
mešys ir pasitenkino, užreikšda- 
mas, kad jisai prie nieko (lan
giaus iš socialistų nesikreips.

Tai vienas dalykas. Tolinus, 
iš p. Norkaus pranešimo matyt, 
kad pirma negu pradėjus teirau- 
ties apie socialistų nuomonę, 
seimo klausime klerikalai su 
tautininkais jau buvo susitarę 
tarp savęs. Klerikalai, nularu- 
rieji šaukt seimą ir paskyrusieji 
jam laiką bei vietą, kreipėsi iš- 
pradžių tiktai prie tautininkų. 
Kuomet tautininkai priėmė jų 
sumanymą, lai jie išvien dar 
kartą apsvarstė pieną, ir tiktai 
tuomet jau ėmė “j ieškot” socia
listų.

Tai antras dalykas. Noreda-

Chicagos Lietuvių Darbininkų Taryba skaito savo 
pareiga atkreipti lietuvių darbininkų ir visų protaujan
čių žmonių domų į pragaištingą politiką, kurią varo mu
sų atžagareiviai, šiapus ir anapus Atlantiko, Lietuvos 
klausime. •

Kiek laiko atgal Lietuvoje klerikalų vadovaujama 
žmonių kuopelė sušaukė Lietuvių Konferenciją Vilniun, 
pasižadėdama vokiečių valdžiai stoti už “militarę uniją’’ 
Lietuvos su Vokietija, pagal kurią turės būt pavesta į 
vokiečių rankas busimos Lietuvos tvirtovės, geležinkeliai 
Ar kariuomenė.

Paskui minėtoji Konferencija, kalbėdama visos Lie
tuvos vardu, užreiškė, jogei Lietuva neatsisakysianti su
sijungti su Vokietija, ir tos Konferencijos išrinktoji Ta
ryba (Landratas) paskelbė viso pasaulio valdžioms vi
sišką Lietuvos atsiskyrimą nuo Rusijos, tuo prirengdama 
dirvą jos sujungimui su Vokietija.

Dabar-gi įžymiausia Lietuvos kunigijos atstovas, 
Kauno vyskupas Karevičius, jau tariasi su vokiečių val
džia apie įsteigimą Lietuvoje “krikščioniškai-konserva- 
tyvės monarchijos po Vokietijos globa. Jisai, po pasi
kalbėjimo su kancleriu von IJertlingu ir vokiečių genera- 
liam štabe, viešai užreiškė:

“Aš atvykau čionai įtikinti Vokietijos valdžią, 
kad jau atėjo laikas pagalvot apie įkūrimą nepriklau
somos Lietuvos, kuri, be mažiausios abejonės, glau
sis prie Vokietijos, Mes turime mintyje monarchiš- 
ką valstybę, įsteigtą ant krikščioniško ir konserva- 
tyvio pamato. Mane užtikrino, kad mano pasiūly
mai bus prielankiai apsvarstyti.”
Taigi Lietuvos kunigai, talkoje su atžagareiviškąia 

Lietuvos buržuazija, jau ATVIRAI PARDUODA LIE
TUVĄ J VOKIETIJOS KAIZERIO IR JUNKERIŲ 
VERGIJĄ. Jeigu Lietuvos darbo žmonės tam nepasi
priešins, tai, pirma negu pasibaigs ši baisioji karė, Lie
tuva pasijus po kunigijos pakviesto despoto letena.

Ar tokio likimo užsitarnavo Lietuvos žmonės savo 
kruvinu vargu per šiuos trejus suvfršum karės metus?

Ar tokios ateities mes geidėme Lietuvai, šelpdami ją 
aukomis ir remdami josios kovotojus už laisvę?

Ir ar už tai tie kovotojai kalėjimuose puvo ir savo 
galvas guldė? ,

Mes protestuojame prieš tg begėdišką kaizerio agen
tų pasikėsinimą ant Lietuvos ir jos žmonių laisvės. Ir 
mes persergstime lietuvių visuomenę,, kąd ji saugotųsi 
tokių Karevičių ijf jų pasekėjų, veikiančių šioje šalyje.

Amerikos lietuvių klerikalai visuomet ėjo ranka už 
rankos su LiletūVds klerikalai^; Amerikos lietuvių atža
gareiviai visuomet rėmė Lietuvos atžagareivius. -Kaip 
pirma jie Visi išviėn garbindavo Rusijos barą, taip ir da
bar jie išvien su! SavV) vyriausiais vadovais Lietuvoje 
stengsis uždėt kaizerio jungą !ant lAethvoa. Ii* tai jie da
lys, nežiūrint, kad jie rėkauja apie “neprigūlmybę” ir 

' “laisvę”! , . ; ;; J
Todėl šaukiame jus, lietuviai darbininkai, apsisau

gokite jų veidmainingų kalbų, ir jų apgayingos politikos.
Ne vokiečių valdžios palaimintasai Landratas ir ne 

kunigija su kaizerio tarnais privalo spręsti apie Lietu
vos ateitį: Lietuvos ateities sprendimas priklauso pa
tiems Lietuvęs žmonėms.

Ne monarchijos reikia Lietuvai, o laisvos demokrati
nės respublikos.

Šalin Lietuvos laisvės pardavikai!
Chicagos Lietuvių Darbininkų Taryba.

remiasi ant iš- 
visuomenes 

dirvos žyde
liui proleta-

sako: “Rci-

jai suausti tinklą, kuriuo ji su
vysto proletariatą savam išnau
dojimui. Kaip mes neimsime 
tą klausimą svarstyti, mes vi
suomet prieisime prie stiprini
mo rubežių ir prie valstijinio 
protekcionizmo, o tas būtinai 
reiškip tautų antagonizmo stip
rinimą, o ne silpninimą, o tautų 
antagonizmas ij* rubežinė prote
kcija visuomet
naudojimo vienos 
dalies kita, duoda 
jimui buržuazijos 
riato nugaros!

]>rg. Haulinaitis
ktų nutarti ar nes reikalausim 
Lietuvai tik autonomijos, ar vi
siškos neprigulmybės, ar mes 
norėsim federacijos ryšiais pa
silikti susirišę su Rusija, ar su 
kitomis valstybėmis ir tam pa
našiai.

Ką-gi tai reiškia? Mano nuo
mone, už kurios mes nesitver
tume vienutės šitos “traicės”, 
tai visviena neapsieitume nepa
sirūpinę tautinės buržuazijos 
reikalais. Nes kiekviena šitos 
“traicės” vienutė reikalauja vir-

kini pavergimui žmonių psycho- 
logijos, nes pirma negu galėtų 
pavergti mažuma didžiumą, 
būtinai reikia pavergti jų psy- 
chologiją. Kitaip jie nepajieg- 
tų.

Taigi, nesirūpinkime jokiais 
kitais reikalais bei klausiniais, 
kaip tiktai tarptautinio proleta
riato klausimais. Tiktai tuo ke
liu mes eidami tegalėsime išriš
ti ir kitus klausimus,
bus panaikintas išnaudojimas ir 
pavergimas žmogaus žmogumi, 
arba vieno visuomenės sluogs- 
nio kitu, tai tuomet pats savai- 
mi nupuola išnaudojimas ir pa
vergimas vienos tautos kita. Ir 
visoks atskiras rūpinimasis apie 
atskirą tautą tai ėjimas faktiš
kai tautiškai buržuazijai į tal
ką. —B. Krasauskas.

Kuomet

1US

tais, tautininkų ir klerikalų įga
liotiniai nesikreipė į socialistų 
centrą, o ėjo užuolankomis. P- 
as Norkus kalbėjosi su “Lais
vės” redaktorium, ažuot iš sy
kio pasiuntus kvietimą L.S.S. 
sekretoriui. Suprantama, kad 
Sąjungos sekretorius, gavęs ži
nią iš “Laisves” redaktoriaus, 
pranešė, jogei Sąjunga galės 
svarstyt klausimą tiktai tada, 
kada ji turės oficialį pakvieti
mą iš pačių seimo rengėjų: ne
turint tokio pakvietimo, kaip-gi 
galėtų sekretorius paduot klau
simą Sąjungos komitetui svar
stymui? Tuo-gi tarpu klerika
lai ir tautininkai, dar nesulau-. 
kę nė šito atsakymo iš L.S.S. ce
ntro, jau Susirinko antru kar
tu 22 d. sausio ir galutinai nu
tarė šaukti “visuotiną” seimą. 
Reiškia, tos dvi srovės nuspren
dė dalyką, nedavusios progos so
cialistams pasakyt savo nuomo
nę. i

Tai trečias dalykas. Bet eiki
me tolinus. P-as Norkus rašo, 
kad sausio 23 d. klerikalai Ir tau
tininkai susirinko dar kartą ir 
pagamino atsišaukimą į visuo
menę delei seimo, žinodami, kad 
socialistai dar nesuspėjo išrišti 
klausimą apie dalyvavimą sei
me. P-as. Norkus nepasako, ar 
tuomet jau buvo atėjęs J. Stil- 
sono laiškas, kuriame buvo rei
kalaujama oficialiu pakvietimo 
ir platesnių informacijų; bet ji
sai juk gerai žino, kad L.S.S.- pil
domasis komitetas neturėjo jo-

kios galimybes bėgiu dviejų die
nų nė susi važiuot, nė per laiškus 
apsvarstyt klausimą.

Kaip mes dabar žinome, soci
alistų organizacijos komitetas, 
turėjo suvažiavimą tiktai 3 d. 
vasario. O klerikalai su tauti
ninkais, nelaukdami jo nutari
mo, per visą laiką nuo 20 d. sau
sio, tvarkė seimo rengimo dar-

somis valstybinėmis formomis, 
kurios iš vienos pusės palaiko 
tautų antagonizmą, iš kitos vi
sai nereikalingą slogutį ant pro
letariato klesos; tai yra, ekono
mišku žvilgsniu, dauginimas 
visuomenės parazitų; politišku 
žvilgsniu — gimdymas naujų 
pertvarų link galutino panaiki
nimo tautinių antagonizmų. To
kiu bildu mums nei viena, nei 
kita, nei trečia visai neapeinn. 
Mes žinome savo “tautą”. Mu
sų “tauta” tai visapasaulinio 
proletariato reikalai ir jų tiks
lai. , Ir kuomet mes rūpinamės 
ir rišame visapasaulinio prole
tariato reikalus, tai mes tuo pa
tim rišame ir visų gyvuojančių
jų pasaulyje,tautų reikalus, kaip 
ekonominius, taip ir politinius. 
Meą, kovodaiųi už visuomenių 
nuskriaustąsias klesas arba, ge
riau pasakius, už panaikinimą 
klesų žmonių visuomenėse, ir 
prieš išnaudojimą vienutės per 
vienutę, tuo patim naikiname 
ir išnaudojimą ir pakergimą vie
nos tautos kita tauta. Ir tiktai 
tuomet bus atsiekta tautų liuo- 
sybė ir prašalintas jų pavergi
mas vienos kita, kuomet bus 
prašalintas išnaudojimas ir pa
vergimas vienos visuomenės vie
nutės kita vienute, o ne kitaip.

Tauta, tai nėra tautinis kapi
talas, o tiktai etnografišku isto
rijos keliu užsilikusi žmonių 
kalba. Ir visa tautų kovos isto
rija tai nėra istorija tendencijų 
išplėšimo vienos tautos iš kitos 
kalbos, o istorija tendencijų iš
plėšimo turtų iš viena kitos. O 
stengimasis vienos tautos ištau- 
tinti kitą tai tiktai turi reikšmę 
mobilizavime armijos, kad padi
dinus savo “tautos” skaitliu,

Atsakymai j klausimus.
t Ona G. iš Baltimorc, Md., 
klausia:

L Kokį muilą vartot kūdikio 
plovimui?

2. Ar kiekviena žindimui mo
teris neturi menstruacijų?

3. Kas daryt, kad kudikio-mc- 
rgaitės krūtyse randasi pieno? 
Mergaite yra dviejų 
apižiaus.

1. Vartokite castile s<-
2. Didžiuma žindair.

neturi menstruacijos, jums tu
ri rogjuliares po mėnesio-kito po 
gimdymo.

Neškite mergaitę pas vietos 
daktarą. Gal tai yra ypatiškas 
atsitikimas; bet man rodos, jog 
jos krutįs yra uždegtos ir uc 
pienas, o pūliai teka, šilumos 
dėjimas ant jų gali būti geru 
(Įniktu. Pilnas i švarumas yra 
reikalingas. Bet be daktaro ne
būkite nė dienos šiame alsitiki- 
lįie., • i: • i

A. L., iš Ghtstcr, Pa., klausiai I 
“Kaip ilgai žmogus gali gyventi, 
jei jis gauna vČžid Ijgą ir neina 
ant operacijos?”

Atsakymas. — Mirtis gali į- 
vykti mažiau negu į hietus ar
ba gali ligonis išgyventi du me
tu. Tai bus aplamai imant, bet 
yra atsitikimų, kad su vėžio li
ga išgyvena daugiau negu du 
melu. Gyvenimo ilgumas pri
klauso žymiai ir nuo to, kur vė
žys auga. Jo augimas senos 
moters krutyj visada leidžia 
manyt, jog ji gyvęs kur kas il
giau, negu žmogus su vėžiu pil
ve. Vienos kūno Budavonės ne
turi tiek svarbos gyvybės palai
kyme, kaip kitos; iš vienų bu- 
d'avonių vėžio augimas gali len
gviau pasiskleisti į kitas kūno 
dalis, negu iš kitų. Šitie visi da
lykai turi būti paimti atidon, 
kada sprendžiama kiek ligonis 
galės gyventi. Gydymas radiu-

šalininkų. Taigi geriausiame 
atsitikime socialistai galėjo tu
rėt prisirengimui prie seipio 
mėnesį ir dešimtį dienų, kuo
met klerikalai su tautininkais 
turėjo beveik du mėnesiu. Ir p. 
Norkus dabar drįsta skelbt, kad 
jie davė socialistams lygias tei
ses seimo šaukime ir rengime!

Didesnio farizeiškumo nė įsi
vaizdinti negalima.

Skaitytoju Balsai

ti kitos tautos ar šalies turtus, 
bet ne jų kalbą. Taigi mes, ei
dami tarptautiniu keliu, remda
miesi proletariato reikalais, pa
naikinsim tas sąlygas, delei ku
rių tauta prieš tautą kariauja, 
.tai yra dėl “tautiškojo” kapita
lo, o žmonės dėl kalbų neturės* 
mažiausio reikalo varžyties. O 
tautybe ir religija, kaip gilioj is
torijoj, taip ir dabar, yra pama
tinė sąlyga palaikymui vergijos | 
ir viešpatavimo vienos visuome
nės sluogsnio ant kito. Du įrąn-

tiška yra neit ant operacijos vė
žio ligoj, jeigu da nėra vėlu, nes

Dr. A. Montvidas.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofbaa:
$123 B. Halsted lt.

Ant trečių lubų
Tel. Drovcr 1310

Miesto Ofisai f
127 F. DeirLc'ii St. 

imti lMtr BMt-
Tel. Central 4411

[Ui ihMikšta.t šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Tautos klausimu.
“Naujienų” 29-m c numeryje 

draugas Haulinaitis i šsi reiš
kia apie reikalingumą suva
žiavimo Amerikos pažangiųjų

Jei gerbiamos Naujicnos'pavelįs 
man užimti kiek vietos, aš no
rėčiau išreikšti savo mintį, bū
tent, kad kiekvienas atskiras rū
pinimasis savo atskira taida lai 
gelbėjimas tautiškai buržuazi-

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

Saugioje ir Tikroje Batikoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banku (Cl«aring House) Depozitu 

ir Tauuymo PadCjimg.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.

W. KASPAR WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 
prezidentas pirklys prez. Pilsen Lunibcr Co.

OTTO KASPAR H. E. OTTE J PKSHEL
vice-prezidentas vice-prez. Nat. City Bank sekr. Turk Mnfg. Co.

WILLIAM OETT’ING GEO. C. WILCE„ .. _ OTTO KUBIN
__  , prus. Atlas

JOZEF SIKYTA [Brcwing Co.
kasturius

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

vice-prezidentas vice-prez. Nat. City Bank sekr.
WILLIAM OETTING GEO. C. WILCE OT

prez. Octing Bros. Ice Co. . vice-prez. T. Wilce Co.
CHARLES KBUPKA 

vice-prezidentas 
PADftJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

IMPERFECT IN ORIGINAL >



kokybe

{ESPONDENCIJOS
DARBININKAS SKUNDAS

ji WAUKEGAN, ILL

Tel. Annitage >84
Drover 8441

Vakarinė

CHICAGO HEIGHTS, ILL

dėl Kliubo Nario

NAUJIENŲ” Keturių Metų Gyvavimo

IMPERFECT IN ORIGINAL

AKI 
Akis

"ibuvė 
aįdinimą “Aipcrika 

lųrput, kad paju

ko neturiu, kaip tik skolos tris 
šimtus dolerių už bondsą.

“lodei kreipiuos į visus dar
bininkus prašydama užtarimo ir 
pagelbos. Tik darbininkuose ir 
darbininkėse teturiu vilties, kad 
jie man padės tuo reikalu, o jei
gu ne, tai teks kalėjime supūti.

Nellie Kasper.
406'4 S. Court Str., Bocford, 111.

Keletą žodžių 
korespondencijos Naujienų 36 
numeryj.

Korespondentas, rašydamas 
apie statytąjį scenoj veikalą “Du 
broliu“ (—jis rašo, kad gerai su
lošta, nors,ištiesti ne geriausia), 
rugo j a motinoms 
vaikučiams laikė lošimo bėgioti 
ir trukšmą kelti. Bet kas gi da-

ttaukė pamatyt
mažai

tojams, bet ir aktoriams ant pag 
rindų
ne maži vaikučiai, ale suaugę 
ūsuoti kūdikiai trukšmą kelia, c 
tai labai dažnai tenka ]>astebėt.

—Iškė Bibel

o dabar advo 
tuja iš manęs 4 šim 

Aš gi nie-

ViisĄrlb 10 dieną socialistu ‘par
tijos 
nojL’ 
ciųo ĄUkstu»drp ,lį 
skambiam veikalui pastatyt rei-r 
kėjo daug; spėkų j padėti, ir tik 
ačiū tam, kad tų spėkų nesigailė
ta, spektaklis pavyko labai gerai, 
įteikia ypatingą ačiū tarti režisū
rini d.*A. Sibeckiui, už jo pasiš
ventimą, nors' aČiu pridera taip
jau ir visiems aktoriAmš, kurie 
dalvvavo lošime, v . .

Kad panašus veikalai ir reika
lauja daug energijos, daug, dar
bo pridėt, bet užtat pastačius $ce

kas sali, 6 miidvl paSilikoliie sė
dėti. Ana margaitė turi tėvus, 
t|ii ją išėmė, pastatę kaucijos,

MUZIKALIS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaiku ant smuiko* 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuiko* Mokytoja*

Senas adr.: 11341 Michigan av. 
Naujas adr.: 11314 Michigan av 

Chicago, 1Ū

publiką.i Bet ap- 
Nežiūrint į jų 

kunigo raginimo,

Naujienos gavo vienos darbi- 
linkės Nellies Kasper, iš Bock- 

l’ordo, III, lenkų kalba rašytą lai
velį, kurį išvertę žemiau paduo
dame. Laiškelis pats už savę kal- 
ba,*ir mes tik norėtume, kad Ro- 
kfdrdo draugai patirtų arčiau 
lalyką ir pažiūrėti, kas butų ga
lina patiaryt.l štai ką ji rašo:

Nepasižadekit eiti kur kitur 
Medėlioje, Vasario 24, nes tą 
dieną, Pilsen Auditorium, 
bus “Naujienų” 4-metinis ’ 

Balius!

is į Jus, davė man Jūsų adresą, 
rodei kreipiuos, prašydama pas
kelbti šitai kiek galint greičiau, 
irs vasario 23 dieną byla eis 
eisman.

“Dalykas šitoks. Pas mus ne
buvo jokios darbininkų unijos, 
todėl “bosai“ darė su darbinin
kais ir darbinikėmis, ką tik no
rėjo. Nutarėme organizuot uni
ją. Kad yra unija, tai ir kovoti 
lengviau. Išėjome'’ Straikiiot. 
Meš, dvi margaitės, buvome pas
kirtos taip jau piketuoti. Pasi- 

skebą, Žinoma, nepag- 
tapomd areš- 
sužinojo aįiiė

J2th St. Tel. Ked«e 8902 
Paulina. Tel. We»tern 15 
8514-16 W. 12th St., arti 
St Loai* Ava. k 1115-17 
So. Pavlina St., arti 12th 
St, Chicago, III.

t|kusios 
losteme jo — ir 
tįiotoš. ’ Kad kiti

monijos.
ttAUJAGADYNiŠKA
N t KONSERVATORIJA

FRANK BĄGD2IUNAS
1 Direktorius

3343 So. Union Avę. Chjcago.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginės Popieros.

CARR BROS. WRECK1NG CO.
3003-3039 S. Halstcd St., Chicago, 111

taip. surimkiojAu,* susiskolinau 
reikalingą sumą kaucijai, khd 
pasiliuosavus, 
kata i reikal 
tų dolerių už tą bylą

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 6 vakaro. Nedėldieniais ir šventadie 

iriais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

308 Grant St., Pittsburgh, Pa

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

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

Aš turiu 15 metu patyrimą ir galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums 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 gatvė* 

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

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

SPECIALISTAS 
giaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
į. tuščias, kada pta 

nyksta regAjims. 
si J Mes vartojame 
' jr pagerintą Oph- 
ff thahnonieter. Y- 

patinga doma at- 
* kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedeldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4619 S. Ashland Av. kam 

Telephone Yards 4J

Musų 
į a ŠaliesVyrų!

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

nevažuoja čia darbo jieškoti — 
sunkti gaut. — Girios Paukštis Jei nori greitai ir pAsektningai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklą; Apart Anglų kalbos, Čia mokinama:- 
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybro Teistų
Lotynų ” S.V.PiHetybšs Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai

American College Pieparatory School 
*3103 S. Halsted St. Chicago III. 
fl KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

bininkės nėra taip turtingos, kad 
galėtų pasisamdyt auklę ir vai
kus namie palikt. Jos, kur eida
mos, priverstos ir mažus vai
kučius vestis ar nešti. Ir jei tie 
vaikučiai neramiai užsilaiko, lai 
nereiktu į tai daug atidos kreip
ti (Bet gi vaidinimo ar koncer
to laiku motinos vis tik gali vai
kučius prie savęs laikyti ir sten- 
gties juos maldyti, kad trukš- 
mingai nebūgiotu, ne tryptų po 

Įšalę. Trypimas, užimąs salėj ken 
kia ne lik žiūrėtojams ir klausy-

‘Ticrb. Naujienų Redakcija! 
L—Meldžiu labai išspauzdinti šį 
nauo laiškelį, Esu nuskriausta, 
vrripiaus savo reikalu į lenkų so 
ijdistus, bet jie atsisakė man

NAUJIENŲ BENDROVĖ rengia Grandiozišką Vakarą su turtingu Pro
gramų antrą nedėldienį 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 pietų. Programą pradės 4:00 vai. po pietų.

Norintįs gauti parankesnes sėdynes pirkitės tikietus iškalno Naujienų Ofise

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai'sirgau per 3 metus, nuslabnCjcs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirininias pilvelio, nuslabnėjinias. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškoiau sau pagalbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistų, Biiteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po.suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 menesių išgeivSVi’M kas sa
vaitė po buteli Sahitaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Sahitaras mylistu ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALŲ TARAS
CHEMICAL INST1TUTION L Baltrenas, Prof

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 0417. Chicago, 111.

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

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—3 popietų;
7_ 8 vakare. Nedaliomis 10—12 dieną.

Lietuvių Skyrius stųle sce- 
^Nihilistus ąi’ba iiziuušiiną 

Tokia j p

DR. A. J. KAKALIUS
G(dyl»|as Ir Chirurgas

X-SPINDUUAI
2121 N. We*ter* aro.

Valandos: H—12 ryte; 1—> 
vakare.

Nariai Cook Connty Real Eatate Tarybee 
A. PETRATIS & CO.

Real Eatate Ofiaaa
Paskolina pinigu*. Perka, parduoda ir 

maino namas, lotus ir famaa. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies. 

Peržiūri apatraktus, padaro popleraa 
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvi 
kampas Halsted

JURGIS VVASHINGTONAS
Pirmasis Prezidentas Suvienytųjų Valstijų Amerikoj, įsteigė Laisvą Ameriką, 

o mes, lietuviai, įsteigkime Laisvą Lietuvą.
DIDELĖS PRAKALBOS įvyks JURGIO WASHINGTONO Gimimo dienoje,

Vasario-February 22, 1918
Pėtnyčioje, 7:30 vai. vakare.

ELLIAS SVETAINĖJE, 4600 So. Wood St., Town of Lake
Kalbės geriausi lietuvių ir amerikonų kalbėtojai apie Lietuvos neprigulmybę.

Kviečia visuomenę lietuvių prieglaudan merginas ir moteris. • ,
Chicagos Draugijų Sąryšis ir 

Chicagos Lietuvių Taryba.
KOMITETAI.

ROCKFORDIEčIU ATIDAI
Puikinusia čevervkų Krautuvė 

naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailių drabužių. 
Ateikite, o persitikrinsite žemumu 
musų kainų. DUBIN BROS., 
1025 S. Malu St., Rockford, III.

Extra Pranešimas
Kurie norite i urėti paveikslus trečio, antro ir 

nirino “Naujieną” metiniu sukaktuvių apvaikš- 
ciojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (ChJcagoi). ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės žemiau nurody
tu adresu. Taipgi dar turiu “Naujienų” pikniko li
kusių paveikslų. Kas norite galite gauti.

\V. J. STANKŪNAS, 
3315 So. Halsted St., Chicago, UI.

Telefonas Yards 1546.

Pirmas Karėje
Pirmas Taikoje

A Pirmas Burnoje

Teiophona Ilumboklt 1273 p

M. SAHUD M. D. i
Senas Rtjsns Gydytoju Ir Chirurgą* U

gpcėlšnstaš Vyrlik* tr
Valkų, taipgi Ckrou^kų Ligų

"'OFISAS: 1579-Avė.,
Kampan North Avė. Kambarys 200 S

'VALAKUOS: 8.30 ’ki 10 Išryto
1180 •!,. : Ir 7130 Ik 0 v..L...<

DR. G. M. GmER
Praktikuoju 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

31'49 S. Morgan St., kertė 32 st. 
•, Chicago, III. , 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišką ir Vaikų 

J’aipgi Cliroųiškų Ligų 
‘ OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, mirt 1 
ir nuo G iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas

Telephone Yards 687

PUS-PALSIO SYSTĖMAS
H 1 Užtikrinu, kad 

smuiką grajisi į 
4-iaš lekcijas per 

, .1 į pus-balsio sys- 
j temų ,kad ir ne- 

žinai nė. vienos 
4įįįf(į įĮh^. notos. Taip aiš- 

į|w^l ki ir lengva |>us 
M H balsio sistema. 
įHW kad net, dyvai 

kaip ihuzikos 
. ' Baifl X<MHpozitoriai

nesinaudojo jąja 
ijJg'M anksčian. 
w i^l'iy^t^kos Jck-

liL ■ ‘‘Įjos ant smui-
kos, 'mandolinos, 

.gitaros ii; har-

noje yra ko ir publikai pasižiū
rėti — pamatyti paveikslą, kai 
kovotojai už laisvę kovoju, ne
sigailėdami tingi savo gyvasčių 
atiduot už žmonių laisvę, už žino 
nių teises.

Pasirodo scenoje caro tarnai
— žandarai, oficicrai, šnipai.. 
Publika šaltai žiuri, siu panieka; 
bet kad pasirodo “nihilistai”
— caro priešui, kovotojai už lai
svę salė dreba nub rankų plo- 
• • J H I: : ’i I* -.‘l u, jimo... ;

Tuį patį yakarą ir vyčiai 
surepgę

kusiHocialistų vąkarųi^Jcad nuu 
jų atitrauk 
sirJku, vargšai 
dgibiciją
kad žmoni s eitų pamatyt vyčių 
teatro, žmonės I 
Nihilistu, o vyčiai labai . *> i 
publkos teturėjo, t—

, Korespondentas.: ’ > ‘ ’ i ■ J' l J "H ) i

WAUKEGA& ILL. — .Vietos 
Liet. Socialistų Skyrius buvo su
rengęs vakarą (kada?) LSS, Ap
sigynimo Fondo naudai. Buvo ir 
laimėjimai dovanų, kurias lai
mėjo p-lės Mikolaičiulė, Sadau- 
ckiute, Bobutė ir Gužauckiutė. 
Visos dovanas buvo suaukoję vie 
tos socialistai. Vakaras nusise
kė gana gerai. Publikos buvo pil 
na svetaine, todėl, beabejo, liks 
ir pelno.

Darbai vielinėj beveik visai 
sustojo. Nežinia, kada vėl pra
dės ilirbti. Žmones susirūpinę, 
dejuoja, nes skurdas į akis žiu- Tel. Yards 3654. AKUŠERKA 

iMrs.A.VIDIKAS 
Baigusi Akušerijos Ko
legijų; ilgai praktika
vus i’ennsylvanijos ho- 
spitalėse it Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždykų duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 
| (Ant antrų lubų) 

Chicago.

Rusiikos ir Turtines

*
rffy' t

O’’

1 '



NAUJIEM 08, CMcafolU. Sereda, Vasario 20, 1918,

Apskritai, susirinkimas buvo

Chicago ir Apielinke
l

True translation filed wįth the post- 
master ai Chicago, l’’epr. 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Areštuota Kl.
Jurgelionis.

True translation filed with the post
ui. ,slei‘ at Chicago, Febr. 20, 1918, 
as reųUired by the act of Oct. 6, 1917.

°(>n is Armour koliojasi

Sako, nedraudęs Fitzpatri- 
hkui lankytiem į skerdyklas. 

Kaltinamas nusidėjimu prieš ( 
drafto įstatymą. į

Federalės valdžios atstovų va-' 
kar lapo areštuotas žinomas vi
suomenės veikėjas Kl. Jurgelio
nis.

Ponas J. Ogden Armour. Ar- 
Imouro skerdyklų Ko. prezident. 
if vakar susikirto su Chica
gos Darbo Federacijos prezide
ntu, Jobu Fitzpatrieku, delei ne
įleidimo jo į skerdyklas,

Dar panedėlį jis gavo iš dis-JmH tcisr,jas Alscbuler’is 
si ten pereitą pėlnycią.

Adv. Walsh paklausė 
Armouro, ar jo žinia jo 
kalas James Condon f

kuo- 
lankė-

dol. už 100 svarų. T. v. kainų
komisija vakar nustatė kainas, labai mizernas. Jei toks pat bus 
kurias turi imt krautuvninkai ir pats parapijų seimas — good- 
nuo sunaudotojų. būtent — ne- bye! —Parapijonas.

triklo prokuroro pakvietimą at
eiti jo ofisan ir duoti pasiaiški
nimu kai kuriais dalykais suriš
tai su natūralizacijos departa
mentu. Kad vakar apie vienuo
likta valanda dienos jis nuėjo 
kur reikalaujamas, jam buvo

pono
advo-

svarų.
Sulig gautomis maisto admi

nistracijoj žiniomis, Chicagos 
pirkliai perkasi bulvių \Viscon- 
sino ir Michigano valstijose vi
dutiniai už GOc bušelį arba už 1 
dol. šimtą svarų. Pristatymas 
b u I v i ų j C h i c a g ą 
pirkliams atsieina po 30c. už ši
mtą svaru. Viso tuo budll pir
kliai užmoka apie $1:35 už šim- 
lą^svarų, arba apie 80 centų už 
bušelį. Tuo tarpu daugelis pir
klių reikalauja iš krautuvninkų 
po $2:25 už šimtą svarų, taigi 
jie gauna pelno po 55 centus už 
bušeli, c

BRIDGEPORT

Nedėlioj, vasario 24 d., 1 vai. po 
pietų FcHovvship House (831 W. 33- 
rd Place) atsibus TMD. 22 kp. mė
nesinis susirinkimas su programų, ir 
sykiu I apskr. TMD. valdybos dele
gatų pasikalbėjimas toje pačioje sve
tainėje. Būtinai reikalinga, kad vi
si nariai TMD. nepamiršiu atsilanky
ti ir atsivesti norinčių prisirašyti 
prie TMD. 22 kp. įžanga dykai.

REIKIA DARBININKŲ

čia buvo ši- 
Apie 6 vai. 
kavalierius 

numylėtinę, 
PI. Kavalie-

Kenosha, Wis. — Lietuvos Balsas 
Draugijos priešmetinis susirinkimas 
atsibus vasario 24 Shlitz svetainėje 
12 vai. dieną. Bus renkama nauja 
valdyba ir šiaip daug svarbią daly
kų reikia aptarti. Visi nariai turite 
atsilankyti į susirinkimą.

r—Sekr. Felix Bartkus.

REIKALAUJAME į lietuvišką kor- 
mracijų lietuvio bučeriaus, rašančio 
ir kalbančio lietuviškai, lenkiškai, 
angliškai; su paliudymais kur pir
ma dirbęs ir $500.00 kaucijos. Taip
gi turi suprasti gerai apie biznį, nes 
pals turėsi būt vedėju viso biznio. 
Del platesnių informacijų kreipkitės 
laišku, kas norite gauti greitai gero 
darbo. A. Pakrosnis.
N<> l» Gaugh si., Easlhampton, Mass

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

Suimtos vakare, Kovo-March 2, 1918 
Pradžia 7 vai. vakare.

įžanga 15c. Šokis 2t6c. porai už šokį. 
Muzikantai 7—Jazz Barni.

Tol. Armitage 6580

AKUŠERĖ

zacijos departamento kaltina
mas už peržengimą drafto įs
tatymo. išleisto gegužes 18,1917, 
sekcija 6, ir kad dėl to jis esąs 
areštuojamas. Pasiliuosavimui 
pareikalauta iš jo $2.500 kauci
jos.

Tą sumą veikiai sudėjo Mrs. 
Wilmar ir Mr. Dauchy, ir Kl. 
Jurgelionis tapo paleistas. Jo 
bylos perklausinėjimas įvyks

Armouro kompanijos galva 
atkirto:

— Neklausk manęs tokio pai
ki Liausimo.

Ar tamsta uždraudei jam į- 
ėj B’Į i skerdyklas? — kreipė-

True translation filed with the post
ui. isler ai Chicago, Febr. 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Apskundė aštuonis farme- 
rių organizacijos narius.

p e.
Bei aš ten buvifu — pertra-

Reikalauja po 5000 dol. 
kaucijos.

tiŽ savo žiedą gavo 
mušti.

Pereitą panedėlį 
toks atsitikimas, 
ryto tūlas lietuvis 
atsilankė pas savo 
gyvenančią ant 33
rius, sako, įsitikinęs, kad “pa
nelė jaunoji“ nebemyli jį taip, 
kaip reikėtų mylėti ir pareika
lavęs sugrąžinti žiodiis, kuriuos 
jai buvo supirkęs. Bet ši vie- 

1 toj sugrąžinti žiedus, pavaiši
nus jį “pokeriu“. Kavalierius, 
aptekęs krauju, išsinešdinęs. 

Prisiėjo vargšui kreipties į gy
dytoją pageltos. Tapo pašauk
iąs ambulansas, kuris ir nuve
žė jį į ligonbutį. O žiedai pasi
liko pas “jaunąją panelę”.

Jaunikis dabar guli ligonbu- 
tyj ir dūmoja apie piktąją pa
nelę ir nesugrąžintus žiedus.

—Gvaizdikas.

Icicero, Ill.LSS. 138-tos kp. Husirin- 
kimas įvyks seredoj 20 d. vasario, 8 
vai. vak., Tamoliuno ir Gudgalio sve
tainėje, 1447 So. 49th Avė. Kviečia
mi nariai ir norintis pastoti nariais.

—Org. A. K, Labanauskas.

Lietuvių Bu Černių darbininkai re
ngia vakarą su prakalbom, išleidi
mui draugų kariuomenėn, ketverge, 
vasario 21 d. J. Mikalajūno svet., 2334 
So. Leavitt 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.

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

Tamsta nebuvai — spyrėsi
Armour'as. »

REIKALAU.TAM kriaučių, 8 opera
torių ant “ready made”, prie moteri
škų darbų, 6 merginų “finishers”, 
rankomis sinti. Nemokančias mes iš
mokinsime. L. KASPER, 
3117 Wentworth Avė., Chicago.

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

J. NIPRIKAS,
642 AV. 18tb St., Chicago, III.

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

RE1 KALINGA jauna vedusi mote
ris arba mergina, suprantanti apie 
siuvamą mhšiną—prigelbėti sinti su
knias 3 arba I dienas savaitėje.

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

PARDAVIMUI

A. M. KAITIENĖ
Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir Šiaip įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

TELEPHONE YARDS 5814.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 13

3325 So. Halsted St., Chicajre.

TILEPIIONE YARDS 272i

bR. J. JONI K Al T is
Medikas ir Chirurgas

3;11" Z- ilalsted St. Chicav»

Vaisi. komisionierių Mason.
Ant to paties Vara n to buvo 

dar vardai kitų trijų lietuvių, 
Antano Ciniko, Ažusienio ir Dir- 
žio.

Skundžiamoji popiera pažy
mėta adresu “Canalport avė.“

neleido man ieiti atšovė Fitz- €
patrikas rodydamas į Londoną.

čia betgi įsimaišė teisėjas
AIschuliTis ir užreiškė, kad. jo
i tuivmu, tas dalykas skaitosi

Prisaikinlieji teisėjai užvakar 
•išnešė apskundimo aktą prieš 
aštuonis t. v. Milk Producers’ 
Association viršininkus, kalti
namus konspiracijoj. Kaltini
mo aklas vakar buvo įteiktas 
teisėjui Kersteinui kriminalių 
reikalų korte. Visiems skun- 
(Ižiamiemsiems uždėta po 5000 
dol. kaucijos..

CICERO

Jaunuomenes domai.
žiema povaliai jau artinasi

Sukatoj, vasario 23 d. Lietuvių M. 
Prog. Sus. 9 kuopa rengia gerb. J. 
žemaitės naudai Koncertą M. Mcl- 
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.

PARSIDUODA bučernė *ir groscr- 
nė geroj vietoj lietuvių apgyventoj 
ir lenkų apielinkėj. iš priežasties ė- 
jimo karėm Meldžiu atsišaukti pas 

Ritmo Šimkus,
627 West 181h SI., Chicago, III.

š ilč'ai artinasi

Apie antrą valandą po pietų 
distrikto prokuroro ofise buvo 
klausinėjamas dar vienas lietu
vis. koks tai Brazauskas, 
F.inerald avė.

ši tosios dienos pasibaigė, šia- 
i lie ir vėl sugrįžta nepakenčta- 
niasii šaltis. Kartu su šalčiais 
prai ašaujama ir nau jos pūgos.

nuo
Mas’nis susirinkimas

Naujienų Bendrovės
Direktorių Posėdis

Naujienų Bendrovės Direkto-

Muse svetainėje. (>l r,. Vau 
Bur n gL, rengiama didelis ma
sinis susirinkimas. Vyriausiu 
vakaro kalbėtoju bus Sidney K.

vyks šiandie, vasario 20 d., pra
džia lygiai 8 vai. vakare “Nau
jienų“ Redakcijoj.

Visi direktoriai būtinai pri
valo dalyvauti posėdy j, nes ran-

kra' liniukas. Lietuviai, kur 
supi uita anglų kalbą, tegul atsi
lanko į min. susirinkimą.

True translation filed with the post- 
ri.isht ai Chicago, Febr. 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

t '* ( 4 ' " ■
Bankierius vadina išdavi
kais kitus bankierius.

Bankininkas Melvin A. Tray- 
lor. Live Stock Exchange Na- 
Ponai banko prezidentas, savo 
kalboje cenlralinių valstijų ban
kininkų asociacijos metinėj ko
pi erinei joj La Salio viešbutj’j 
vakar užreiškė, kad taš banki- 
ninkas, kur vengia pasirašyti po 
kiekviopa laisvės paskola, yra 

ne’ daugiau ne mažiau — 
maištininkas.

name linkui pavasario, kuris 
neša tyrą, gaivinanti orą. Gam
ta atgis ir pradės “naują gyve
nimą“. Kartu turės atgyti ir 
musų veikimas. Su nauja spė; 
ka mes turėsime tęsti savo dar-

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.

PARSIDUODA už’pusę kainos, me
džio išdirbystės dirbtuvė su visais į- 
rankiais ir materiolu. Pardavimo 
priežastis — persiskyrimas partne
rių. Aukso mainos žmogui su ma
žu kapitalu. Atsišaukite t nujaus. 
2631 S. Halsted St., Chicago, 111.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

<

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

svarstymui tarp kita — valdy
bos rinkimai. Dienos tvarka

Du lietuviai laukia 
mirties bausmes.

va-

True Iranslution filed .vifh the 
masl» c ai Chicago, Febr. 20, 
as r< juired by the act of Oct. 6,

Ei s riiozija karės reik
menų dirbtuvėje

K turi žmonės užmušta, o 31 
suže-sta, jų tarpe dešimt gal būt 
mirimui, vakar naklį eksplioda- 
vus dviem kailiam Bepublic 
Sic and Iron kompanijos dir-

post- 
191 K. 
1917.

Apvogė gatvekaryj
Blue Island galvekaryj tarpe 

Adams ir Dearborn jjįt. kišenva-

Jaumiomeuės Lygą. tGamtai at
gijus, norėsim bendrai pralei
sti laiką žalumynuose, pasitar
ti, pažaisti ir atsilsėti. Tad ren- 
gkįinės išank^to, organižuoki- 
mės, kad galėtume deramai at
likti savo uždavinius.

Ketverge, vasario 21 d., įvyks 
lsj. Lygos 3čįos kuopos susi
rinkimas. Musų troškimas yra 
sutraukti ten diitalį skaitlių jau
nuomenės ir pasidalinti minti
mis apie savo reikalus — ap
švietus darbą ir lt. Susirinkimas 
įvyks Tamoliuąo ir Gudgalio 
svet., 1417 S, 49th Ąve., 8 vai. 
vakare. Jaunuoliai (les), nepra
leiskite jį! —S. Vasiliauskas.

Jieškau brolių Antano ir Vincento 
Navickų, ir Marijonos Navickaitės, 
Suvalkų gub., Seinų pav., Kudrėnų 
gmino, Radziščių kaimo. Gyveno 
Piltsburghe, Pa. Tegul jie atsišau
kia arba kas žinote praneškite jųjų 
adresus — turiu svarbų reikalą.

Viktorija Navickaitė, 
3313 So. Morgan st., Chicago, III.

t. r

Pajieškau savo tėvelio, Antano 
Kuisio, Kauno, gnb., Raseinių pav., 
Tauragės parap., Moi'kaičių kaimo. 
Tikra tėviško yra Vainuto parapijoj. 
Skiržemių kajme. Aš esu jo duktė, 
atvažiavusi Amerikon prieš pat ka
rę, Gal kas girdėjo apie jį arba jis 
ĮMils malonėkite atsiliepti šiuo adi’c- 
$ih Mar.tba Kuisikė,
4535 So. Paulina St., Chicago, 111.

Pajieškau draugų: Jono Zubavi- 
čiaus, Petro Mažeikos iv Petro Mar- 
tinkaičio; su visais trimi dirbome 
drauge kasyklose. Su Zubavičiu ()g- 
den, su Mažeikiu Selari, su Martin- 
kaičiu Ray. Jie patįs lai atsišaukia, 
arba kas juos žinote praneškite jųjų 
adresus.

P. Miller,
R. 2, Box 16, Germaniu, lovva.

n;
nežinoma. Dir

1137 So. Displaines ^Pranešimai JIEŠKO KAMBARIU

, geriausia 
Du blokai 
Daro gerų 
Savininkai

PARDAVIMUI bučernė 
vieta lietuvių apielinkėje. 
nuo lietuvių bažnyčios, 
apievartą. Pigi randa, 
broliai eina kariuomenėn. Turi par
duoti į savaitę laiko—pigiai. Rašykit 
į Naujienas laišką pažymėdami No 
170. Chicago.

PARSIDUODA elėktrikinė čevery- 
kų taisymo šapa, iš priežasties išva
žiavimo savininko į Rusiją.
808 \V. 35th St., Chicago, III.

RAKANDAI

UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metu gvarantuotą ir keletą 
rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapylijs pa
veikslus ir lt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

NAMALžEMe

PARSIDUODA bučernė, arba sa- 
liunas .arba namas su saliunu, sve
taine ir bučerne apačioje, o viršuje 
trims šeimynoms pagyvenimas; la
bai graži biznio viela—kampas. Vėl 
antras namas parsiduoda dviejų šei
mynų pagyvenimui. Atsišaukite į 

Dominik Budvitis,
3821 So. Kedzie avė., Chicago.

slcd gL, ir jo įnamio Georgo 
Pctruklio byla. Kaltinami už
mušime Petro Stochso rugsėjo 
17 d. pereitų metų. Jiedu buk 
užpuolę pastarąjį apiplėšimo 
tikslais. Jam pasipriešinus įvy

rt ii nelis. Policijos ir ugnage- 
sių departamentų viršininkai 
mano, kad lai turi bul sitokalbi-

Nauja “Naujienų” stotis 
vidunniestyje

Nuo dabar “Naujienas” bus 
galima gauti kasdien ant State 
ir Harrison pietvakarinio ir 
šiaurvakarinio gat. kampų. Tai 
nauja dienraščio stotis.

Reikalaukite “Naujienų“ vi
sur.

Cicero, III.—LSS. 138 kp. Mišraus 
Choro ekstra repeticijos įvyks ket
verge, vasario 21, 7:30 vai. vak., M. 
Jankaičio svet., 4837 W. 14-ta gatvė. 
—Vjsi dainininkai malonėkite su
sirinkti paskirtu laiku.

—A. K. Labanauskas, Sekr

PAJ IEŠKAU švaraus kambario, 
garu šildomo, elektros šviesa, kad 
butų ir maudyklė, be valgio; vienai 
ypatai arba dviem. Tik antrai ypa- 
tai reikalinga ,kad pagamintų ir val
gį. Atsišaukite šiuo adresu:

ST. CHEPA1TIS
3336 So. Ilalsted St., Chicago.

DABAR LAIKAS pirkti farmas. — 
80 akrų; 50 akrų dirbamos, 30 miško, 
geri namai. Bertainis mylios nuo 
mokyklos, pusė mylios nuo dypo. 
Farma Wisconsin’o valstijoje. Par
duosiu pigiai. J. Maskaliunas, 
3236 Limo SI., (’.hicago, III.

N.” cirk. užžiurėtojas.

Ateikite švęsti pirmas Didėsės Ru
sijos Revoliucijos Sukaktuves, ren
giamas Chicagos Rusų Konferencijos 
nedėlioję Kovo 10 d., West Side Au
ditorium svetainėje. Kalbės geriausi 
kalbėtojai apie Rusijos revoliucijos 
reikšmę pasaulyje. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Po to bus koncertas ir ba
lius iki vidurnakčių.

JIEŠKO PARTNERIŲ

Valstijos prokuroro pagelbi- 
ninkas, Waltcr Stanton, kuris 
veda minėtą bylą, reikalauja,

Tru* translation filed with the 
masl r at Chicago, Febr. 29, 
as n Juired by the act of Oct. 6,

Pe^sergsti spekuliantus
Mdislo administracija vakar

post- 
191<S, 
1917.

roselAnd

Gerai lietuviams žinom:/; per 1G me
tų kaipo petyręs gydytoja#, chu ..g/.s 
Ir akušer?:.

Gydo aštrias ir chroniškas llrry. vy
rų, moterų ir vaikų, pairai naujau ;a» 
ir. tod .4 X-R<iy ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofims Ir T nbaratorij.a: 1025 W. 18th 
St. neit.): F.sk Si.

VALANDOS; Nuo )0—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. 'Ivlej-hotic Cam.l 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Tlakted Street

VALANDOS: «-• '» -yto, Ūktai.

Telephono va.d> 5032

.3109 S. Morgan i. Cnjcago
ANGOS’ <1 > !.'! 11 lyto
ir nt.o 5 iki 8. vąkąre

Tel. Drover 7042

Dr.C.Z. Vėjelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto il.i 9 vak. 
Nedėlioniis pagal sutarimą 
4712 So .Ashland Avė. 

arti 47-tos gatvės.

iiaciją Cbicagoje.
Maisto administracijos t. v.

■ daržovių skyriaus perdetinis, 
vakar as- 

galvekariai. Pasekmėje to trįs in niškai aplanke kelis pirklius 
žmonės tapo sunkiai sužeisti, o
kelios dešimtjs gerokai sukres- neturi būt papluodama krautu-

Sužeidė tris žmones
1 ereuą nukų ant kertes viii- • 

celines ir 101 ggt. susidaužė du Samuel Livingston,

Kun Lapelis “stoja” už res
publiką, jo parapijonas — 
už monarchiją.

Vasario 17 d. čia buvo sušau
ktas parapijonų susirinkimas. 
Rinkta “atstovai“ į klerikalų sei
mą Ncav Yorke. Susirinkime

ir pranešė jiems, kad bulvės

i;vninkams brangiau kaip po

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris* 
tikrai pagelbi nuo visokių kcntijimų ir skausmų.

Dabartines gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų n: <.;> buteliuką ir iki 65 centų 
didelį. •
1 ibiai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gylu lę tokio pat ginimo ir pagclbingumo. Nesi- 
d" >li‘c apgaut suk! a atilotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
Šia seną tikrą ; ydu<-1ę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia pa.'^.lyLi. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS“ ir žodis 
»,Ll)XOL,” o taipgi nuisų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPF.LLERIS parduodamas visose 
aptiek >sc. Galite gauti ir tiesiog iš rnųs. Patariame 
i . t l.i.Tclif.kų už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai dangau, negru už 35 centus.

F. A D. RICHTER & CO.
7T-3O VVa«hingion f»troet, New York

spyčių apie valdžias. Labai gy
rė Anglijos ir Suv. Valstijų val
džias ir pasakė, kad jis stojąs 

i “už Lietuvos respifbliką“. Res
publika esą “butų geriau.“

Kaip tyčia, kuomet kunigas 
sleiujesi prisitatyt dideliu radi
kalu, tai vienas jo parapijonas 
griežtai reikalavo monarchi- 

| jos..; Girdi, “mums reikalinga 
įuršti vieną gaspadorių”, kuris 
“neleistų žmonėms išvirsti į lai
svamanius“ ir tt. Pasak to žmo
gelio, prezidentas “nežiūri gas- 
pa durys tęs“, o tik nori prisiplė
šti pinigų... Kas buvo to žmo
gelio dirigentu, visiems gali būt 
aišku.

“Atstovais” į klerikalų seimą 
išrinkti: kun. Lapelis, J. J. Stan
kus ir K. Paukštis.

Nedėlioj, Kovo 3, 2 vai. po pietų, 
West Side Auaitoriuine įvyks Rusų 
Konferencijos susirinkimas. Inžan- 
ga dykai.

E. Chicago, Ind.—SLA. 89 kp. pir
mas susirinkimas jvyks vasario 24 
d. 9 vai. ryto, K. Grikšo svetainėje, 
150 St. ir Northcot avė. — Nariai, 
malonėkite atsilankyti.

—Fin. rašt. K. P. Tijušas.

Roselund. — Aušros, vakarinėje 
mokykloje, 10,900 Michigan avė, an
glų kalbos mokinimas ir vėl prasi
dėjo nuo panedėlio, vasario 18 d. 
Bus mokinama panedėliais, seredo- 
mis ir pėtnyčiomis nuo 7:30 iki 9:30 
vai. vakare. Pirmą vakarą prisira
šė 12 mokinių. Mokina p. J. Laukis. 
Jeigu rastųsi norinčių mokinties lie
tuvių kalbos gramatikos, tai bus į- 
vestos lekcijos. —P. F. Grybas.

LSS 37 kp. mėnesinis susirinki
mas jvyks vasario 21 d. 8 vai. vak. 
Rašinskio svetainėje, 731 St., 18tos 
gal.—Draugai ir draugės malonėkite 
visi atsilankyti, nes turim daug sva
rbių reikalų apkalbėti. Susirinkimas 
turėjo jvykti vas. 14 d. kaip buvo 
pranešta, bet dėl tūlų priežasčių ta
po atidėtas į vasario 2 1d.

—Rašt. K. Kazlauskas.

Pėdnyčioj, vasario 22 d., M. Jan
kaičio svetainėj d. A. Petratis, socia
listų kandidatas į alderinanus, skai
tys prelekciją temoje: “Socializmo 
teorija sveiko proto šviesoje“. Vi
si atsilankykite. Pradžia 7:30 val- 
vakare. —Komisija.

Racine, Wis. — Nedėlioj, vasario 
24 d., LSS. 124 kp. Ratelis rengia di
delį teatrą “Nihilistai”, trijų veiks
mų tragedija. Lošime dalyvauja 30 
aktorių iš Waukegana, III. Pradžia 
3 vai. po pietų. Vieta — Turner 
Hali, Nortn Side. Kviečiame visus 
atsilankyti* —Rengėjai.

kaičių svetainėj d. A. Petrulis, socią-

relekciją temoje: “Socializmo 
sveiko proto šviesoj' 
iinkykite. Pradžia 7

REIKALINGAS PARTNERIS SU 
$600.00. TURI MOKĖT LENKIŠKAI 
IR RUSIŠKAI. PELNAS PER MĖ
NESI YRA NUO $500 IKI $1000.00. 
PARDAVIMO PRIEŽASTIS—ESMI 
SAUKIAMAS KARIUOMENĖN. TU
RIU PARDUOTI GREITAI.

RAŠYKITE IN “NAUJIENŲ” OFI
SĄ PAŽYMĖDAMI No. 169.

NORIU MAINYTI fauną į biznį. 
Viena 811 akrų, pusė mylios nuo mie
sto Kalkaske, Mieli.; veria apie 
$1,800. Kita 160 akrų; 60 akrų dir
bamos, 3 mylios nuo miesto Rosko- 
man, Mich. Kaina $3,500.

Leonas .laruseh, 
1331 W Turner Avė., Chicago, III.

AMATŲ MOKYKLOS

REIKIA DARBININKŲ
m ■ M K ■ ■ Vyrams ir Moterims VI-
II A O D N | ŠOK 103 rųdies metalo
11 11 K R 11 I Hrbn toedžio dirbamos*
U 11 11 U Ji I šapose, fabrikuose, ko

teliuose, restoranuos, sh- 
Aunuoss, ligonbučiuose, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI su
rašą. Gtriausios mokestis.

Advance Employment Exchange 
Ž-raa augštas—179 W. Washlngton at

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

Sam Long, 
3220 W. Division st. Tol. Albany 9668

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

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvii 

kos kalbų, aritmetikos, kny<vedy» 
tės, stenografijos, typewritinjr, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, • 
belnos istorijos, geografijos, politi 
kinės ekonomijos, pilTetystės, dsitia 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryt, 
iki 5 po pieių; vak. nuo 7:30 iki 
3106 So. Hitsted St.. Chicago. Ui

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 komišiną.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

Gydytojas ir Chirurgą?
OFISAS: 1553 W. Madison : t 

kampas Ashland linui . vir 
šu'j banko, Room 600.

VALANDOS: 10—12 ryte; ,r- t 
vak. PHONE Haymarkel 2553
REZIDENCIJA: 3332 Norta t.v.
VALANDOS; 7—9 vakare.
PHONE Albanv 5546.

Vyrišky Oiapani^aosiž'
'Nauji neatimti, daryti ant uz 

kvmo siūlai ir overkotai, vertė* •*. 
$30 iki $50, dabar parsiduoda p- 
ir °5 doleriu:..

Nauji, daryti gatavi nuo $15 
*35 siutai ir overkotai. nuo $7.5< 
to doleri j:

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
tų overl :tų.

Vis i’ lažai vartoti siutai ir 
Kotai, v čs nuo $25 iki $85. d. i** 
$5 ir aug<- iu Kdnčs nuo $1 5' 
$4.50. Va.Minam* siutai nuo 
Iki $7.50

Atdara kasdiei < uedčliomi* 
carais

XI5 x Halsied Sr

REIKALINGAS krinuČius prie ko- 
slumieriško darbo, kad galėtų visokį 
darbą dirbti prie vyriškų drabužių 
siuvimo.

F. Degimas,
832 W. 33rd st., Chicago, III.

REIKALINGA — Sejonų finišc- 
rių, guzikų Isiuvėjų, betslerių ir fel- 
lerių ant moteriškų apsiautų ir siu
tų. PEĘCIVAL B. PALMER and CO„ 
367 W. Adams St., Chicago, UI.

VALENTINE DRESSMAKING
> COLLEGES

G205 So. Halsted st.. 2336 W. Ma
dison, 1850 Wells St.

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

SARA PATEK, Pirmininkė .

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

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

1c ir 2c kariškos mokestį*.
1 DIDELI AKTAI KASDIEN
JIALSTKD Ir ' *>-ra <-.V? V;:S

Skaitykite ir Platinkite (<


