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VOKIEČIAI ARTI PETROGRADO
Rusai rengiasi ginti 

Petrogradą
įginkluotas aeroplanas buvo 
• žvalgu di l vokiečių besiartinau-

jos. Kada skraidęs virš Ostro- 
vo aeroplanas signalizavo, jog 
prasidėjo evakuacija, kavaleri
ja atlėkė pilna zovada.

RUSAI ATSIĖMĖ PSKO
VĄ

DIDELĖ PANIKA PETRO- 
GRADĖ

Visi skubinasi apleisti Petro
gradą ir traukiniai perpil
dyti. ’ v

Jurininkai apleidžiu laivus.

Ambasadoriai apleidžia miestą Raudonoji Gvardija prieši
nasi vokiečių besiveržimui.

Rusai atsiėmė Pskovą ir visur 
bando sulaikyti vokiečius

— Padaryta prirengimai iškelti 
amerikiečius iš Maskvos į Sama- 

_____  jrą, 500 mylių į rytus. Nesiliki- 
Priešas tik už 8 valandų eji- nui, kad vokiečių kareiviai luo

mo nuo Rusijos sostinės.

VOKIEČIAI ARTI PETRO-; 
GRADO

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Febr. 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, vas. 26. — Ex- 
change Telegraph praneša iš Pe
trogrado, panedėlyj datuotoj ži
nioj, kad bolševikai atsiėmė 
Pskovo miestą, 175 mylios nuo 
Petrogrado ir kad ten eina mu
šis gatvėse. Vokiečiai paėmė

jaus užimtų Maskvą, bet mano
ma, kad geriau yra iškėlus iš ten

Ambasadoriai apleis miestą, amerikiečius.
] Maskvos generalis konsulas 
pranešė apie tuos prisirengimus 
valstybės departamentui ir 
dūrė, kad visi amedikieciai

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Vasario 26. 
Ambasadorius Francis šiandie 
pranešė Valstybės departamen
tui, kad vakar vokiečių armija 
buvo atstume tik 8 valandų ėji
mo nuo Petrogrado ir kad jis 
rengiasi apleisti Petrogradą su 
visu savo štabu. ,

Pranešimas išsiųstas vakar ir a

pri- 
yra

I taikos tarybas.

Departamentas taipgi gavo

Pskovą vakar.
Raudonoji Gvardija visur 

priešinasi vokiečių besiveržimui.
Perkėlė kvatierą.

Bolševikų kvatiera perkelta iš 
Smoleny instituto Petrograde į 
karišką stovyklą. Toje stovyk
loje miesto darbininkai renkasi 
pulkais, nešdami raudonas 
liavas ir nuolatos susidaro

vė-

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Fphr. 27, 1918, 
as reųuired by the act df Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, vas. 23 (su
vėlinta). — Šimtai tūkstančių 
kareivių, jurininkų ir civilių gy-l 
ventojų, apimti panikos, šiandie 
laiko apgulę geležinkelio stotis. 
Geležinkeliai pastaruoju laiku 
buvo pilnai sudemoralizuoti ir 
negali aptarnauti pabėgėlių vil
nies. Kareiviai ir jurininkai su
daro didžiumą pabėgėlių.. Jie 
nešasi šautuvus, tankiai su už
mautais durtuvais ir todėl gele
žinkelių sargai yra bemiegiais su
daryme tvarkos evakuacijos.

Kada tik traukinis, ateina į sto
tį, prasideda paimišęs puolimas 
į vagonus. Langai išdaužomi 
šautuvų kulbėmis, kad tik grei- < 
čiau įsigavus į vagonus. Kada 
vagonai būna pilni, daugybė už
silipa ant* vagonų stogų, kur de
ki didelio šalčio daugelis sustin
gsta ir nusirita žemėn. Daugy
bė žmonių sužeista besigrudimė

kilometrų (186 mylių) pėsti, ge
ležinkeliu ir automobiliais, prie 
labai sunkių aplinkybių.

“Valo” Ukrainą.
“Veikdami išvien su Ukrainos 

kareiviai jie paliuosavo didelę 
šalies dalį nuo plėšikų bandų. 
Ukrainos valdžia sugrąžino ra
mumą ir tvarką tose apygardo
se, kurios liko apvalytos nuo

“Nesenai atvežta iš rytinio 
jfronto kaipo belaisviai 3 divizi
jų štabo oficieriai, 180 kitų ofi- 
cierių ir 3, 676 kareiviai. Skai
čius belaisvių ir dydis grobio 
paimto Revelyj ir Pskove negali 
būti apskaitytas.’’

TURKAI PAĖMĖ TREBI- 
ZONDA

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 27, 1918, 
as i'equired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTEBDAM, Vas. 26. — Vė
liausi pranešimai iš turkų šal
tinių sako, kad nedėlioj turkų 
spėkos įėjo į Trebizondą.

5 SOCIALISTAI NUTEI
STI

Francis sakosi prisidės prie 
Chinijos ir Japonijos diplomatų, 
kurie taipgi rengiasi apleist mie
stą. Jis nieko nesako apie kitus 
Europos diplomatus.

kad Rumunijos preinieras ren
giasi važiuoti į Bucharestą, kad 
susitikus su Vokietijos užrube- 
žinių reikalų ministeriu I)r. von 
Kuehlmann ir Austrijos minis- 
teriu grafu Czerninu turbūt 
pradėjus taikos tarybas.

kad

ko-Pranešama, kad liaudies 
misarų taryba, kuri sudaro bal- 
ševikų valdžią, nutarė pasilikti 
Smolny institute, nors karinis 
veikimas perkeltas kitur.

Oficialis Rusijos pranešimas, 
vakar išsiųstas bevieliniu tele- v

Kronstadtę ir Helįinforse ju
rininkai važiuoja, apleisdami 
tvirtovę ir laivus. Sovietas 
liepė jiems, jei vokiečiai ir

pa- 
to- 

lai-

VOKIEČIAI PRIE PAT 
PETROGRADO

PETROGRADO DARBI
NINKAI RENGIASI PRIE 

MIESTO APGYNIMO

Kas valandą laukiama žinių 
apie Pėtrogrado puolimą

Pskovo paėmimas buvo žen
klu pradžiai apgynimo 

darbui.

nuo vokiečių atsakymas j rusų 
pranešimą apie priėmimą Vo
kietijos taikos sąlygų. Praneši
mas, po kuriuo pasirašo premic- 
ras Leninas ir užrubežinių ęcika- 
lu ministeris Trockį, vėl klau
sia, kada bus duo atsakymas 
kadi! bus sustabdyta karė.

vus.
Procesijos kareivių iš Reve

lio, Valkų, Benden ir kitų Rygos 
fronto vietų atvyksta į čia ir ba
ndo dasigauti į Rusijos vidų.

ir
VOKIEČIAI PAĖMĖ VO- 

LYNIJOS MISTĄ

Vienas nuteistas 5 meta 
kalėjiman. /

True translation filed wit> 1hę post- 
master at Chicago, Febr. 27. 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

BERN, Vasario 26. — Augusi 
Horn, sekretorius Stelino Socia
listų Lygos nuteistas kariškojo 
teismo 5 metams ir 2 menesiams 
kalėjiman už išdavystę, sąryšyj 
su generaliu streiku. Kiti 4 so
cialistai nuleisti vienam mėne
siui prie sunkių darbų.

ŠAUKS LIUDYTI LAN- 
SINGĄ

Vokietija žada Lietuvai 
savyvalda

Kancleris kalba apie taiką
Vokietija sutinkanti priimti Wil- 
sono pamatinius taikos principus

VOKIETIJA ŽADA DUOTI 
SAVYVALDA LIETUVAI.

Ji nenorinti užkariavimų, 
bet vien ginasi, net ir Ru
sijoj.

Nepasilaikys Estonijos ir 
Livonijos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 27, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917.

W \S1IINGTON, vas. 26. — 
Kas valandą laukiama žinių, kad 
vokiečių karinės spėkos užėmė 
Rusijos sostinę Petrogradą (jei 
vokiečiai jau jo nepaėmė).

Valstybės departamentas vė
lai šiandie paskelbė apie gavimą 
nuo Amerikos ambasadoriaus 
Petrograde David R. Frandis 
kablugramos, kurioj jis sako, 
kad nežiūrint lo, jog bolševikai 
sutiko priimti vokiečių taikos 
sąlygas, vokiečiai vistiek skubiai 
lebesiveržia Rusijon.

Ambasadoriaus Francis pra
nešimas išsiųstas vakar po pietų 
ir tuo laiku vokiečių spėkos bu
vo už 8 valandų ėjimo nucr Pet-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, vas. 25.
Smarkus švilpimas išbudino va
kar naktį miegantį Petrogradą, 
pranešant jo gyventojams, kad

Kartu smarkus /švilpimų gau
dimas pasitarnavo pašaukimui 
pradėti kasti tranšėjas sostinės 
apgynimui.

MUŠIS Už PSKOVĄ

Kolenkovič mestas paimtas 
po smarkaus mūšio.

Indijos revoliucijos konspi
racijos byloje.

Pskovas eina iš vienų rankų 
į kitas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 27, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917.

Ambasadorius Francis prane
šė departamentui, kad jis tuojau 
apleidžia Petrogradą “jeigu ga
lės“. Iš to sprendžiama, kad 
ambasadorius dabar vra išvažia-

Su juo išvažiuoja taipgi dip
lomatai Japonijos, Chinijos ir 
Siamo. '

AMERIKIEČIAI APLEIS
IR MASKVĄ

Rengiasi važiuoti į Samarą.

Truc translation filed with the post- 
inuster at Chicago, Febr. 27, 1918, 
as reųuhed by the art of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, D.C., Vas. 26

ną užreiškimą:
“Aš galiu pamatiniai sutikti 

su keturiais principais, kurie 
prezidento VVilsono nuomone, 
turi būti pritaikinti apsimainant 
nuomonėmis ir tuo užreikšti su 
prezidentu Wilsonu, kad visuo
tina taika gali būti svarstoma 
tais pamatais.

“Tik viena išlyga turi būti pa
daryta šiame dalyke — tie prin
cipai turi būti netik pasiūlyti 
Suv. Valstijų prezidento, bet ir 
pripažinti visų valstybių ir žmo
nių.

“Ret tas dar neatsiekta. Vis 
dar nėra įsteigta per visas šalis 
arbitracijos teismo palaikymui 
taikos varde tcisj’bės. Kada 
prezidentas Wilsonas netikėtai 
įsako, kad Vokietijos kancleris

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Vas. 26. —Vo
kietijos kancleris von Hertling 
vakar kalbėdamas reichstage, 
pasakė, kad centralinės valsty
bės mano duoti savy valdą Lietu
vos ir Kurliandijos provinci
joms.

Kancleris taipgi sakė, 
veikimas rytuose (Rusijoj) 
daromas vienatiniu tikslu, kadp<a^Kl v*so Pasalilio tribunalui, 
įgijus yaisius taikos su Ukraina.' 
Jis paskui pridūrė:

“Mes nemanome pasilaikyti 
Estonijos ir Livonijos.”

Kancleris von Hertling tikri
no, kad centralinės valstybės 
paliuosavo Lenkiją sutiksiu pa
daryti iš jos neprigulmingą val
stybę. Paliestosios, konstituci
nės problemos yra dabar svars
tomos trijų paliestųjų šalių.

Jis sakė:
“Musų karės tikslu nuo pat 

pradžios buvo apgynimas tėvy- 
•nės, palaikymas musų teritori- 
alcs ncprigulmybės ir laisvės 
musų ekonominio vystymosi. 
Musų karės vedimas, nors jis 
turėjo būti agresyviu veikime, 
buvo defensiviu tiksluose. Aš 
^’pač pabrėžiu tai dėlto, kad ne
kiltų nesusipratimų delei musų 
•veikimo rytuose. Jo vienatiniu 
tikslu yra įgyti vaisius musų tai
kos su Ukraina.”

kad 
vra

(aš turiu atsisakyti nuo to tribu- 
nalo, kaipo neteisingo, kaip aš 
su džiaugsmu nė sveikinčiau jį, 
jei bešališkas arbitracijos teis
inas butų ir su džiaugsmu aš ge
lbėčiau įvykinti tuos idealus.

“Ant nelaimės nėra nė pėdsa- 
kių panašių pranešimų iš pusės 
Įžymesniųjų talkininkų valdžių.
Anglijos karės tikslai vis dar 
tebėra grynai įmperialistiškalis 
ir ji nori priversti pasaulį prie

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 27, 1918, 
as rcqiurcd by the act of Oct. (j, 1917.

SAN FRANG1SCO, vasario 25
—Indijos revoliucijos suokalbio 
bylos ginamoji pusė paskelbė

gurnu.
“Kada Anglija kalba apie žmo 

nių apsisprendimo teisę, ji ne
mano pavartoti tą principą lin
kui Irlandijos, Eigypto ir Indi
jos.”^

*Apie taiką su Rusija.
Kalbėdamas apie situaciją ry

tuose kancleris pasakė:
“Vakar gauta žinia, kad Pet- 

'rogradas priėmė musų sąlygas 
ir pasiuntė atstovus į Brest Li- 
tovską tolimesnėms taryboms. 

Taipgi ir musų atstovai išvažia
vo ten vakar vakare. Gali būti, 
kad vis dar bus ginčų apie smul
kmenas, bet svarbiausias daly
kas atsiektas.

“Noras laikos buvo išreikštas 
iš Rusijos pusės: musų sąlygos 
liko priimtos ir padarymas lai
kos turi įvykti labai trumpame 
laike.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 27, 1918, 
as rcųv.lred by the act of Oct. 6, 1917.

BERL1NAS, vasario 26. —Vo
kiečių generalis štabas šiandie 
paskelbė, kad gen. von Linsin- 
gen spėkos, veikiančios Volyni- 
joj, paėmė po mūšiui Kolenko
vič miestą.

Pranešimas sako:
“Gen. von Eichorn armijos 

grupė: Vakar ryte, po ketu
rių dienų po perėjimui Mėnesio 
pertakos, kareivinį, kurie ėjo ant 
Revelio su cyklistais, kavaleri
ja, kulkasvaidžiais ir šauliais 
priekyje, vadovaujamais lieut. 
gen. Freiherr von Seckendorff, 
paėmė tvirtovė po mūšio.

“Livonijoj kada mes ėjome 
daugelyj miestų iškabinta vėlia
vos. Daugybė gyventojų, ku
riuos rusai buvo areštavę, pa- 
liuosuoti.

“| pietus nuo Pskovo musų

grado, datuota panedėlyj sako:
“Kad pasipriešinimas vokie

čių besiveržimui auga, parodo 
pranešimai apie mūšius, kurie 
tęsiasi apielinkese Pskovo, 160 
mylių nuo Petrogrado. fl'as 
miestas kelis sykius z perėjo iš 
vienų rankų j kitas rankas. Vo
kiečių pulkai, kurie pirmiausia 
įėjo į Pskovą, buvo labai maži, 
bei dabar jie liko sustiprinti.

“Abelnai manoma, kad vo
kiečiai taip skubiai veržiasi prie- 
kyn, kad apielinkese Pskovo yra 
sukrauta už 400,000,000 rublių 
amunicijos. Rusai tečiaus grie
biasi priemonių apsaugoti gele-'pulkai ^susitiko smarkų pasiprie- 
žinkelį ir siunčia daugiau Sovie

Ateina visokių pranešimų apie to kareivių į Pskovą.“ 
tai, kas atsitiko Pskove, kada 
vokiečiai užėmė miestą. Vienas Sovieto armijos 
pranešimas sakei, kad nedidelis priešinasi vokiečiams, 
vokiečių pulkas įėjo į Pskovą ir 

’tuojaus pasitraukė. Kitas geniukai sudarė arimją iš 10,000 
tvirtina, kad vokiečių ginkluo- kareivių ir išvažiavo į Revelį. To' 
tas traukinys atvyko iš Ostrovo. kios pat žinios ateina ir iš Val- 
kuris buvo vokiečių pirmiau už- kų. 
imtas; trečias gi kalba apie mū
šius gatvėse. ,

• Apie Ostrovą gi sakoma, kad klai ir amunicija yra dalinama, viei praėjo daugiau kaip 300

Darbi
ninku ir Kareivių Atstovų Ta
ryboms vidurnaktį pranešta te
lefonu, kad nedideli vokiečių 
pulkai paėmė Pskovą ir eina lin
kui Petrogrado.

Apšaukta generalė mobiliza
cija darbininkų ir darbininkių, 
remiančių Tarybas ir kiekvie
nam paliepta apsireikšti Smole- 
ny institute.

Automobiliai liko rekvizuoti 
ir gatvekariai bėgiojo visą nak
tį pilni kareivių ir Raudonosios 
Gvardijos narių, kurie buvo siu
nčiami į įvairias geležinkelių 
stotis.

tybes sekretorius Lansing, Wil- 
liam Jennings Bryan, krasos vir
šininkas Burleson ir garsus indų 
poetas Rabindranath Tagore bu
tų pašaukti liudyti šioje byloje.

NAUJAS ŽEMĖS DREBĖ
JIMAS GUATEMALOJ.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

SAN SALVADOR, Vas. 25.— 
Telegrafinė komunikacija su 
viduriu Guatemalos pertraukta 
iš priežasties nepa prasta i smar
kaus pobūdžio žemės drebėji
mo.

“Mes nemanome pasilaikyti 
Estonijos ar Livonijos. Musų 
vyriausiu tikslu Kurliandijoj ir 
Lietuvoj yra sutvėrimas apsi- 

sprendiom ir savy valdos. Mu
sų karinis veikimas toli pervir
šijo pirmesniuosius tikslus’’.

VOKIETIJA TAIKINTŲSI 
WILSONO TAIKOS PRIN

CIPAIS, BET—

Vėlinusios žinios sako, 
dabar

kad 
visur

šinimą. Jie sumušė priešą at
kakliame mūšyje ir miestas liko 
paimtas.

“Arti Kolenkovič priešo spė
kos metėsi ant musų spėkų, ku-

Skaitykite ir Platinkite
A TT TT 1? M A C » Tuos principus pirmiaus tu

ri priimti kitos talkininkų

Narvoje garnizonas ir darbi- rjO8 veržėsi į Ukrainą palei Pri
petės upės. Priešas smarkia a- 
taka liko atmestas atgal ir mie
stas ir geležinkelio stotis liko 
paimti šturmu.

“Bėgyje kelių dienų gen. von 
‘Linsingen armijos grupės karei-

Smarkus veikimas eina bolše- 
Jvikų kvatieroj Petrograde ir gin-

A ERB. Naujienų skai- 
U tytojos ir skaityto* 
jai prašomi pirkinių reį 
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbias! 
Naujienose.

Sako Vokietijos kancleris

ST. LOUIS, Mo.» vasario 26. - 
Šiandie sustreiakvo pardavėjai 
5 didelių deparlamentinių san
krovų. Streikas gali išsiplėtoti 
ir ant kitų jų sankrovų departa
mentų. Streikieriai reikalauja 
pripažinimo unijos ir]pakėlimo 
aitros.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Vasario 25.
Kalbėdamas šiandie prieš reich
stagą Vokietijos kancleris gra-

*—i fas von Hertling padaręs seka- Eustis vario kasyklos šaftoje.

4 žmonės užmušti kasykloje.
SHERBROOKE, Que.- 4 žmo 

nes užmušti ir 1 mirtinai sužeis
tai dideliam akmeniui nukritus

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

Redakcijos 
Straipsniai

Darbininkų
Tarybos idėja.

Jau daugiaus kaip pusė 
metų laiko, kaip “Naujie
nos” skleidžia Darbininkų

mo stovio, yra tobuliausia 
masinio darbininkų organi
zavimo forma; ir jai pritaria 
visos socialistų srovės, sto
vinčios ant klesinės kovos 
pamato.

Darbininkų Taryba neat
stoja ir neturi tendencijos 
užimti vietą socialistų parti
jos, kadangi partijoje vieni
jasi tiktai žmonės, pripažjs- 
tantieji vienodą programą. 
Bet delei tos priežasties, kad 
Darbininkų Taryba sujun
gia ne vien tiktai vienos par
tijos narius, ji gali apimti 
daug platesnius darbininkų 
sluogsnius ir įtraukti juos 
kovą prieš išnaudotojus.

Darbininkų Taryboje ran
da vietos ir- politinės darbi
ninkų organizacijos, ir uni
jos, ir apšvietos rateliai, ir 
pasilinksminimo kliubai ir 
susišelpimo draugijos. Tuo 
budu ji logiškai darosi ben
drųjų darbininkų klesos rei
kalų reiškėją, kuomet tos at
skiros organizacijos išreiš
kia tiktai daugiaus ar ma
žiaus atskirus, specialius jų 
reikalus.

Darbininkų Taryba yra 
darbininkų klesos organiza
cija. Ji vienija darbininkų 
klesą, kaipo tokią, ir stato ją 
priešais visas kitas klesas. 
Tame yra milžiniška josios 
reikšmė, kaipo politiškos da
rbininkų auklėtojos. Vienu 
tiktai savo gyvavimu ji nuo
latos stato prieš darbininkų 
akis klesinį priešingumą tar
pe jų klesos ir kitos visuome
nės dalies. O šito priešingu
mo supratimas juk yra pa
matinė darbininkų pergalės 
ir ]>asiliuosavimo Sąlyga.

Mes tikimės, kad šitą idė
ją pagalios supras ir musų 
“kairieji”. Negali-gi jie būt 
amžinai atsilikę nuo visų ta
utu socialistų!

da ir apie seimą, apie darbi
ninkų suvaržymą ir tt. Kie
kvienas delegatas galės taip- 
pat paduot savo sumanymų 
ant vietos.

Konferencija įvyks Unijos 
Svetainėje, 1579 Milwaukee 
avė., Chicago, III. Prasidės 
lygiai 10 vai. ryto.

Taigi, darbininkiškos or
ganizacijos, siųskite delega
tus į Konferenciją. Atža- 
gareiviškieji elementai or
ganizuojasi; darbininkai tu
ri neapsileisti jais.

r ■ r -T—.

ATEITIES” NUOMONE

Apžvalga
RYTINfiSE VALSTIJOSE 
TVERIASI DARBININKŲ’ 
TARYBOS.

Keletas dienų atgal mes rašė
me, kad Rusijos išeivių darbini-

New Yorke) nutarė organizuot 
kiekviename mieste. Darbininkų 
Tarybos. Dabar “Keleivis” pa
duoda apie tai ilgą komiteto pra
nešimą ir paraginimą Mass. val-

bininkų miniose. Pilną pri
tarimą tečiaus ji iki šiol rado 
tiktai Chicagoje ir aplinki
nėse lietuvių kolonijose. Ry
tinių valstijų socialistai ir jų 
pritarėjai dar kolkas neį
stengė jos suprast.

Bet dabar matome, kad ta 
idėja pradeda įgyt dirvos ki
tų tautų Rusijos išeivijoje, 
gyvenančioje šioje šalyje. 
Nesenai Rusijos išeiviai A- 
merikoje laikė savo suvažia
vimą, ir tenai tapo nutarta 
visuose miestuose organi
zuot Darbininkų Tarybas. 
Išrinktasai to sumanymo į- 
vykinimui komitetas jau at
sišaukė į Mass. Valstijos lie
tuvių draugijas, ragindamas 
jas dalyvaut šitame darbe 
(žiur. š. n. Apžvalgoje).

Yra vilties, kad šitas su
manymas turės pasisekimo 
rytinėse valstijose, nes rei
kia pastebėt, kad tenai svar
biausiuose centruose jau se
nai pradėta organizuot Dar
bininkų Taryba. New Yor- 
ke jau vasarą pereitų metų 
susitvėrė Darbininkų Tary
ba prie People’s Council; 
Bostone apie tą patį laiką 
tapo suorganizuota Darbi
ninkų Taryba nepriklauso
mai nuo People’s Council. Ir 
įdomu, kad šitų Tarybų or
ganizavime dalyvavo ir “vi
duriniai” ir “kairieji” socia
listai.

Rusų darbininkų suvažia
vimas New Yorke, kur tapo 
nutarta steigt Darbininkų delegatus, tai konferencijo 
Tarybas, susidėjo beveik iš 
vienų tiktai bolševikų.

Šitie faktai visiškai sumu
ša tą mūsiškių užsikarščia- 
vusiųjų “kritikų” tvirtinimą, 
buk Darbininkų Taryba tai 
esąs “oportunizmo” vaisius, 
ir kad todėl geras revoliuci
nis socialistas negalįs jai pri
tarti. * i t# sis tų klausimų yra Lietuvos

Kaip tik priešingai. Dar- laisvės klausimas, 
bininkų Taryba yra išbandy- bus,, be ; ’

Del konferencijos‘ 
3 d. Kovo.

Kadangi paskutinėmis die
nomis vėl iš keleto vietų ga
vome užklausimų apie Dar
bininkų Konferenciją, kuri 
įvyks 3 d. kovo, tai paaiškin
sime apie ją čionai dar kar-

Tą Konferenciją sumanė 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos komitetas ir 
ją parėmė Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos (pri- 
skaitančios apie 90 draugi
jų) delegatų susirinkimas. 
Bet į Konferenciją yra kvie
čiami atstovai ne tiktai iš 
draugijų, prisidėjusių prie 
Tarybos, o ir iš kitų. Kiek
vienos darbininkiškos orga
nizacijos atstovas, kuris at
silankys į Konferenciją, tu
rės joje lygų balsą su visais.

Siųst atstovus Konferen- 
cijon kviečiama draugijos iš 
visų miestų Illinois valstijos, 
Indianos, Michigan ir tt. 
Nuo kiekvieno šimto draugi
jos narių gali būt išrinkta po 
vieną delegatą; o jeigu ku
riam mieste gyvuoja drau
gijų susivienijimas (Taryba, 
Sąryšis ir tt.), tai jo komite
tas gali pasiųst dar ir nuo 
savęs tris atstovus. Jeigu 
draugija nesuspėja išrinkt

je galės ją atstovaut valdy
bos nariai.

Chicagbs ir Apielinkių 
Darbininkų Konferencija y- 
ra šaukiama tuo tikslu, kad 
darbininkų organizacijos va
karinėse valstijose susitar
tų delei svarbiausiųjų šios 

valandos klausimų. Įžymiau-

. Be jo, 
abejonės, svarstoma

nizacijoms, kad jos dėtųsi prie 
šito darbo. Pranešimas skamba 
sekamai:

Perėtų metų rugsėjo mėne
syje Roxbury, Mass., atsibu
vo Bostono apiclinkės Rusijos 
išeivių konferencija, kur šalia 
konferencijos dėl siuntimo 
politiškų prasikaltėlių į Rusi
ją tapo sutverta Rusijos Pilie
čių Apsiginimo Lyga, kuri lig 
šiol veikia pagal konferenci
jos nustatyto programo, kiek 
buvo galima tame reikale vei
kti.

1—4 vasario šių metų Nexv 
Yorke atsibuvo visuotinas Ru
sijos išeivijos suvažiavimas. 
Jame dalyvavo 60 delegatų, 
nuo 1 10 įvairių organizacijų. 
Suvažiavimas nutarė suorga
nizuoti Darbininkų Tarybą 
(Soviet RaboČich deputatov), 
išrinko veikiantį komtetą iš 
įlenkiu ir išdirbo sekančias 
pradines taisykles:

1. Apgyventose Rusijos 
išeivijos kolonijose tveriasi 
Darbininkų Tarybos.

2. Tos Tarybos vienijasi į 
Darbininkų Tarybos Federa
ciją iš visu Rusijos išeivių ko
lonijų Su v. Valstijų ir Kana
doj.

3. Tarybos turi autonomi
ją savo viduriniuose dalykuo
se ir atlieka visus vietinius rei-

Progresyvių tautininkų orga
nas “Ateitis” ginčijasi su atžaga
reivių tautininkų organu “Dir
va” delei seimo. Ir sako: *

Mes niekados negalime su
tikti su “Dirvos” išrokavi- 
mais, kad nežiūrėti socialistų 
ir seimą skaityti visuotinu. 
“Dirva” net sako, kad ir ge
rai, kad socialistai nedalyvau
ja, tai mes apsidirbsime, nes 
jie neskaitlingi. Mes “Dirvos” 
norėtume tik paklausti, o kas 
šiądien galingesni, ar socialis
tai, ar mes, vidurine srovė? 
Jie turi visuomenėje įtakos 
daugiau už mus, palaiko dien
raštį ir keletą savaitraščių su 
daug daugiau skaitytojų. Ot 
kur “Dirvos” redaktoriau, bus 
teisybė! Tat kam save išduoti 
dalykų nežinėliu arba nusi
duoti nieko nematąs.

O šitą klaidą daro ne vien 
“Dirvos” redaktoriai, bet dau
gelis vidurinės sroves žmonių. 
Galybę partijų ir įtaką sro
vių sprendžiame ne užsimer
kę, bet panaudodami žinomas 
įstaigas redakcijas, organiza
cijas ir t. p. Juk socialistai 
daugelį d-jų kontroliuoja, net 
SLA., TMI). ir k. kuopų. Ar 
jus to nežinote?

Manau po šito mane vadins 
socialistų užtarėju. Ne, bro
liai, aš jų neužtariu ir nema
tau reikalo ir jie nuo manęs 
to nereikalauja, bet aš tuomi

noriu numauti apvalkalą nuo 
akių, per kurį kitur mato sil
pnumus o pas save tvirtumą ir 
dėlto potam nieko nedirba. 
Mes manome , kad vidurine 
srovė gali susiorganizuoti tvir 
tesnė, galingesnė ir mes ją ve
dame prie to.

Taigi ♦ toki žmonės, kaip 
“Dirvos” redaktorai, gali tvir
tinti, kad 'be socialistų sroves 
seimas yra visuotinas. Bet ar 
rasis kas jiems tikės?

Mes būdami ant sargybos 
vidurinės srovės reikalų ją 
persergstim, kad šitą seimą 
negalima skaityti visuotinu, ir 
jis negalės nutarti tokių daly
kų, kurie butų visų priimti, 
kad jo nutarimai įneš j d-jas, 
kurios juos svarstys, suirutes, 
kad jisai negalės kalbėti visų 
lietuvių vardų pasauliui, kad 
jis srovių santykius paaštrins, 
kad seime bendradarbiavimas 
su klerikalais stiprina tą sro
vę, kad su klerikalais jokio 
bendradarbiavimo negalima

Chicagos Rajono Darbininko Konferencija.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Tarybos šaukiamoji 

Chicagos ir artimųjų valstijų—-Illinois, Indianos, Wiscon- 
sino etc.—Lietuvių Darbininkų Konferencija įvyks ne- 
delioj Kovo 3, 1918, Unijos svetainėje, 1579 Milvvaukec 
avė., ant 2 lubų, Room 223, Chicago, III.

Konferencija atsidarys 19 vai. ryto.
Kviečiame delegatus pasirūpinti taip, kad nesusivė

linus konferencijom Kurios draugijos ir organizacijos 
nebūtų suspėjusios išrinkti savo delegatų, konferencijoj 
dalyvauti kviečiame jų valdybas.

Konferencijos Rengiamoji Komisija.

“Draugas” rašo, neprijungs 
prie C. Komiteto, nes. tuomet 
jis nustotų Įplaukų, tų 30%, 
kuruos šiandien gauna prisi
dengdami šelpimu nukentėju
sių dėl karės. Sujungus tąs ta
rybas bendrai veikti, juk žino
me, kad kitaip nebus, kaip 
reikės arba klerikalams ber
nauti arba atsitraukti, tat ko 
tokis benradarbavimas vertas, 
ko verti toki vienijimuisi?

Urue translation filed wim tne post niaster at (Jiicago, Febr. 27, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Bolševikų sukilimas.
1918,

Kari Kautsky

Kiekvieną proletariato

4. Vyriausiu Federacijos or
ganu yra Tarybų suvažiavi
mas.

5. Pildančiais Tarybų orga
nais yra jų išrinkti komitetai, 
o pildančiu organu Fedaraci- 
jos Komio tas, išrinktas Tary
bų suvažiavimo.

Dalykai dar nėra galutinai 
sutvarkyti, bet rytinių valsti
jų Rusijos išeivių kolonijos 
jau pradėjo organizuot vieti? 
nes Tarybas. 14 vasario Ru
sijos Piliečių Apsiginimo Ly
gos komitetas turėjo posėdį ir 
nusprendė šaukt konferenci
ją, kurioje manoma likviduo
ti R. P. A. Lygą ir į jos vietą 
sutverti Darbininkų Tarybą, 
tais pačiais pamatais, kaip ir 
dabartine Rusijos Darbininkų 
Taryba.

Taigi visos organizacijos 
turėtų apsvarstyt Darbininkų 
Tarybos reikalingumą ir ra
dusios reikalingu prisidėt prie 
jos; išrinkt delegatus į konfe
renciją, kuri atsibus apie 
24 vasario, Latvių Kliube 23 
Kenilworth str., Roxbury, 
Mass. Kiekviena organizaci
ja nuo šimto narių renka du 
delegatu.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Pirmą kurtų dar pasaulio is
torijoj proletariatas užkariavo 
sau visą didžios valstybės val
džią.
sukilimą visų šaluj socialistai'
sveikindavo iki šiol didžiausiu 
džiaugsmu. Taip sveikino jie ir 
įvykusiąją Rusijos revoliuciją, 
fr reikėjo manyti, kad bolševi
kų pasisekimas Visur sukels ne
apsakomą entuziazmą.

Betgi vietoj to, plačiausiuose 
tarptautinio socializmo sluogs- 
niuose — kaip dabar pasirodo— 
pasitinkama tai neramiu klausi
mu: Kuo visa tai pasibaigs? Ir 
tatai lengva suprasti kodėl, at
sižvelgiant į tas ypatingas aplin
kybes, kuriose tas sukilimas ė- 
jo, ir į tas neapsakomas sunke
nybes, su kuriomis Rusijos so- 
cial-demokratijai šiandie tenka 
kvoti.

Rusijos valstybės gyventojų 
trįs ketvirtdaliai vis dar žemini
nkai; didžiulė dalis analfabetai; 
žemdirbystė techniškai labai at
silikus; sudinešimo priemonės 
visai neišplčtotos.

Šitoje betgi atsilikusios žem
dirbystėm šalyj, kaikuriuose jos 
industrijos centruose, kurie kar
tu yra patapę ir politinio gyve
nimo centrais, išsivystė pilnai 
naujovinė didžiulė pramonija su 
savo proletariatu, kurs nors dar 
nėra pilnai nusimetęs nuo sav^s 
atsilikusio kaimiečio kevalo, iš 
kurio j!is kilęs, bet užtat yra 
liuosas nuo tų buržuazinių tra
dicijų, nuo kurių iki šiol dar ne
galėjo pasliliuosuoti Vakarų Eu
ropos proletariatas, kurs tiek 
daug jau yra kovojęs buržuazi
nėse revoliucijose. Franci jos
darbininkai dar šiandie tebėra 
didžiosios revoliucijos tradicijų 
įtekmėje; Anglijos darbininkai 
v*is dar negal pasiliuosuot nuo 
viešpatavusiojo “free-trade” ra- 
dikalzmo protavimo budo. Tuo 
tąrpu gi Rusijos proletariato Va
dai yra kiaurai persiėmę jau- 
niausiąja ir augščiausiąja prole
tarinio protavimo forma — 
marksizmu; todėl pažangiausių
jų ir stipriausiųjų Rusijos pro
letariato sluogsnių politiniai be- 
sisiekiiiiai vedami visai į niark- 
sistines vėžes.

' Tie tai sluogsniai vedč revo
liuciją prie pergales ir šiandie 
tebėra pergalėtojai.

Čia pasirodo neapsakomas da
lykų prieštaravimas, būtent 
toks, kad revoliucija, kuri, su
lig aplamų šalies charakteriu, 
tegalėtų būti tik buržuazinė, o 
ne socialistinė, remiasi taip kle
viniai susipratusiu proletariatu, 
savo nesuderinamus interesus su 
buržuaziniu paauliu daug aiš
kiau pažįstančiu, ne kaip ku
rios nors kitų šalių proletaria
tas, kurs prieš tai dalyvavo per
galingose Europos revoliucijo
se.

Imti viršų šitokiuose dalykų 
prieštaravimuose, tai jau reiš
kia milžinišką Rus'ijos socialis
tų uždavinį. O čia dar reikia 
tuos prieštaravimus apgalėti lai
ku, kada verda baisiausia pasau
lio karė, kokios istorija dar nė
ra mačius!

Kariuomenė, kuri ėjo karėn 
■atsimindama dar savo sumuši
mus ir pralaimėjimus 1905 
metais, ilgais ir nepasekmingais 
besigrumimais, skaudžiais su
mušimais ir kentėjimais šioje 
karėj pavargo visai. Ir tik dcl 
tos aplinkybės revoliucija galė
jo įvykti, dalyvaujant joje kaip 
armijai taip ir civiliams gyven
tojams. Pereito kovo mėnesyj^ 
prieš caro valdžią sukilo visi — 
vieni dėlto, kad ji nesugebėjus

savęs išlaikymo dėsniais, bet 
taipgi su išlaikymu ir stiprėji- i 
m u tarptautines demokratijos, 
su politiniais proletariato klesų 
kovos pamatais.

Socialistai, kur šitaip manė, 
negalėjo propaguoti sudėjimą 
ginklų be niekur nieko, neatsi
žvelgiant visai į pasekmes, ku
rios iš to galėtų kilti. Bet jie 
taipjau negalėjo pavesti visą ar
miją ir valdžią į buržuazijos 
rankas.

Butų galima manyt, kad tai
kos laiku socialistai butų pasi
tenkinę minčia, jog Rusija kol 
kas dar negali būt socialistinė 
valstybė, ir kad tuo tarpu pa
kaktų to, jeigu iš jos padarius 
laisviausią pasaulyj buržuazinę 
respubliką. Ir tai l|utų buvęs 
milžiniškas laimėjimas ne tik 
Rūdijai, bet ir visoms kitoms 
šalims. Bet Išarės metu užleis
ti vėl buržuazijai tą galią, kurią 
proletariatas toje karėj ir per ją 
laimėjo, reikštų tiek pat, kaip 
kad atiduoti jai kariuomenę, už- 
sitiketi ja, kad ji spręstų apie 
kares tikslus ir taikos sąlygas— 
reikštų pavojų bereikalingo to
lesnio tęsimo karės antidemokra 
tiniais, aneksionistin'iais (užgrie
biamaisiais) tikslais.

Ta pati kare, kuri kiekvienos 
valdžios padėjimą begalo apsun
kino; kuri caro valdžios sugedi
mui ir pridarytai netvarkai lei
do pasiekti pasibaisėtino laips
nio; kuri verte kariuomenę ir 
gyventojus statyti vis didesnus 
reikalavimus valdžiai, o priemo
nių tiems reikalavimams paten
kinti vis darėsi mažiau,—ta pa
ti karė privertė socialdemokra
tiją daryti visa, kad tą taip ma
žai pageidaujamą valdžios ga
lią paėmus į savo rankas, o ne 
atidavus jos išimtinai į buržua
zijos nagus.

(Bus daugiau).

Skaitytoji) Balsai
{Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Ar verta socialistams prisi
dėt prie dabar šaukiamojo 

seimo?

rės vesti, kiti vėl dėl to, kam ji 
apskritai užsigeidė kariauti. Pa
starųjų buvo didelė didžiuma— 
darbininkai, valstiečiai ir smul
kioji buržuazija. Visi buvo iš
siilgę taikos, ir manė, kad revo-

Šitas klausimas rodosi mažai 
dar buvo gvildenamas kairiosios 
sroves laikraščiuose ir mažai kas 
išreiškė savo mintis, išskiriant 
laikraščių redaktorius. Aš ma
nau, kad gerbiama N-nų Redak
cija teiksis duoti man vietos sa
vo laikraštyje išreikšti tuo klau
simu mintį.

Naujienos ir Laisvė neprita
ria,kad socialistai dalyvautų šia
me seime; gi LSS. pildomasis 
komitetas išsiuntinėjo savo nu
tarimą grieštai uždrauzdamas 
LSS. kuopoms ir pavieniams na
riams dalyvauti seime. Bet ro
dosi, kad LSS. pildomasis komi
tetas pasingo ne visai demokra
tiškai, nes didžiumos sąjungie
čių visai nesiklausė, ar jie nori 
dalyvaut seime, ar ne. Jis tik 
paukšt, išleido ukaza, ir klausy-

Tų taikos šalininkų eilėse bet
gi buvo pastebimos dvi srovės: 

i vieni troško taikos kad ir ka
žin kokia kaina, by tik tos sker
dynes ir badas greičiau pasi
baigtų, Tuo tarpu kiti, nors jie'kit visi, neatsižvelgdamas į tai, 
ir gerai numanė tą žmonių didį 
taikos geidavimą, betgi taikos 
padarymui jie turėjo ir politi
nių tikslų; jie atmetė taiką pa
remtą pergale, vistiek, ar ta per
galė paliestų svetimas šalis ar 
savąją šalį. Jie norėjo tokios 
taikos, kuri sutiktų ne tiktai su

kad daug sąjtmgiečių gal pagei
dauja dalyvauti.

Man rodosi, kad Sąjungai nie
ko bloga dalyvavimas seime ne
atneštų. Priešingai galėtu at
nešt tik gera. Musų, socialistų, 
priederme yra tokia, kad eiti į 
plačiausias minias ir platinti so-

cializmo idėja, o dabar mes pa
sirodytame lyg kad mes šidin tu
mės nuo t»ų minių. Aš esu grie
štai priešingas tautininkų ir kle
rikalų politikai kaslink Lietuvos 
ateities. Bet mes, socialistai, nu- 
siųskime nors du ar tris savo at
stovus Į seimą ir pasakykime, 
tautininkas ir klerikalams, ko
dą Lietuva turi būti ateityje ir 
kokiu budu butų geria us išgauti 
Lietuvai laisvė. Nes kiek aš ži
nau, tai dar daugumas katalikų 
ir tautinikų visai nežino socia
listų pozicijos kaslink Lietuvos 
laisves išgavimo. Taigi suvažia
vime turėtume progos parodyti 
lietuvių visuomenei socialistų 
poziciją ir iškeltume į viršų vi
sus atžagareivių ir klerikalų dar
bus ir jų diplomatinius monkey 
biznius. Tuo mes galėtume pat
raukti didesnę dalį lietuvių prie 
socialistų. Mes neturim atkrei
pti atydos į tai, kad ten suva
žiuos kunigai, vargoninkai. ir at
žagareivių visa galybė. Mes ži
nom, kad lenai taip bus. 
Bet mes kad ir du ar trįs 
socialistai turime stot 
ten prieš juos ant estrados ir pa
rodyti žmonėms, kokios Lietu
vai laisves mes darbininkai, no
rime. Jei su socialistų ręikalavi-

žinosi lai vėl pas popiežių važ
iuoja Lietuvai laisvės prašyli, 
o mes, socialistai, atvirą kovą 
prieš juos ir kovosime, už darbi- 
ninkišką-demokratinę Lietuvos 
ateitį. Ret jei dabar mes seime 
nedalyvausime, tai musų “jau
navedžių” pajiegos sustiprės ir 
mums vėliaus bus sunkiau kovo
ti. —Rochesterio Progresas.

PUS-PALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu, kad 

smuiką grajisi į 
4-ias lekcijas per 

pus-balsio Sys
tem:) ,kad ir ne
žinai nė vienos 
notos. Taip aiš
ki ir lengva pus
balsio systeina 
kad net dyvai 
kaip muzikos 

kompozitoriai 
nesinaudojo jjjja 
anksčiau. 
Privatiškos lek
cijos ant smui- 
kos, mandolinos, 
gitaros ir har-

nionijos. į
NAUJAGADYNIŠKA

KONSERVATORIJA v
FRANK BAGDŽIUNAS

Direktorius £
3343 So. Union Avė. Chicago. I

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuosc 
taip ir civitiikuose teismuose. Daro 

visoktus'ttokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

>323 8. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 131©

Miesto Ofisas:
127 N. Ocarbo'n St. 

1111-13 Ucity Bldft.
Td. Central 4411

Nariai Cook County Real Estate Tarybo* 
A. PETRATIS & CO. 

Real Katate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Poriiuri apatraktus. padaro popisraa 
NOTARE PUBLIC

fll W. asu gatvi 
kampas Halsted Drover 2411 įl

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdčlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

TELEPHONE YARDS 2721

HOR. J. JONIKAI!^
Medikas ir Chirurgai* 

*3311 & Halsted St., Chicag.
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Iš MEILES
Scenoje statoma penkių veikmių drama

Rengia L.M.P.S.A. 29-toji Kuopa, Įvyks

Nedelioje, Kovo-March3,1918
M. Meldažio Svet, 2244 W. 23rd Place

Pradžia 4 valandų vakare. Inžanga 50c ir 35c

Po perstatymo bus šokiai. Režisierius—p-ia M. Dundulienė

Jau penki metai praėjo, kaip chicagiečiai matė vaidinant 
penkių veikmių dramų “Iš Meilės” ir visiems ilgai buvo min
tyje to veikalo svarbumas ir gražumas, užtaigi šiuo kartu la
bai noriai rengiasi gabios spėkos prie lošimo šio svarbaus 
veikalo. Todėl užtikriname, kad atsilankiusi publika bus už
ganėdinta. LMPSA. 29 kp. Komitetas.

RAFAEL VARGAS.

AUKSO ŠALYJE.
što už 25 c., taigi mažai kų ga
lėjau matyt, o dar mažiau gir
dot. .. Brangiausios sėdynės bu
vo po 25 dolerius, bet ir tos buvo

(Tęsa)

Ką Bell Systema 
Daro

NAUDINGAS veiklumas orais išmėgintų švictlkų 
ir pakraščių sargų nepriklauso vien nuo jų pa
skaninimo ir drąsos. Jie turi turėt greitų susi

nešim;) su vienas kito ir (feo' su kitais nuo pakraščiu 
tolinus esančiais, ši susinešime gale yra dvejopai 
svarbi karės laiku.

Kad užtikrinus greitą ir atsakanti būdą sargams 
musų pakraščių susinešime ir būt susineštais Bell 
systema turi padarius planus, kad aprūpinus susinė
simą apie šimtui švietimo stočių ir du šimtu pakraš
čių sargų stotims, sudedant apie tris šimtus iniyjių 
subinarinų ((ratinių lynų, pastatymas apie suvirš še
ši šimtų penkiasdešimts mylių stulpų linijos, ir iš
tempiant apie suvirš dvylikos šimtų mylių drato. 
Apie mi]ionas dolerių bus tam išleista.

šitas išsikašlavimas yra interesuose Tautos ap
gynimo, tai yęa tikslas, prie kurio visi amerikonai 
siekia.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

recmnaD^aMnaūunaūaEjaaaannii 
Viena saugiausiųjų Bankų

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 
lugioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ckaring House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

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

NVALENTY SZYMANSKI 
pirklys 
Ii. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. WILCE

vice-prez. T. Wilce Co. 
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

,V. KASPAR 
prezidentas

“TO KASPAR 
rice-prezidentas 
LLIAM OETTING
>rez. Oeling Bros. Ice
[AKLES KRUPKA 
rice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Co.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co.

OTTO KUBIN 
prez. Atlas 

[Brevving Co.

snatsna

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. A D. RICHTER & CO.

74-80 VVashington Street, New York

PAIN-EXPELLER 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. - 
2 Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
ti branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
H didelį.
jrt, Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
B gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi

duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienią.
šia seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelijc, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„I.OXOI?,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptickosc. ^Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių

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

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

niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

30tHirant St., Pittsburgh, Pa.

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro Ir 

pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir Žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj). ir Žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės žemiau nurody
tu adresu. Taipgi dar turiu “Naujienų” pikniko li
kusių paveikslų. Kas norite galite gauti.

VV. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, UI. 

Telefonas Yards 1546.

Kelionė įgriso, juo labjau, kad 
buvo perdaug persėdimi}— net 
šeši. Ant galo C.R.R. of N. J. 
traukinys apsistojo Jersey Cityje 
Išėjau iš stoties — upė... Pasi
žiurėjau tolyn skersai upę—krū
va augštu triobesių, kurie per sa
vo augštumų išrodė taip ploni, 
taip laibučiai, jog, rodėsi, suluž... 
Rodėsi, tik menkam vėjaliui pa
piltus tie moderniški obeliskai 
luž ir kris į tų upę, iš kurios tar
tum jie butų tiesiog išdygę. .. I

Matau New Yorkų, bet negaliu 
nueiti plati upe ant kelio! Kas 
čia per pataisymas? — manau 
sau.

Man taip besvarstant, priplau
kė laivas prie stoties ir apsisto- 

I jo. Aha! pamislinau sau, tai 
šitaip!

į Žmonės vieni iš laivo, nusis- 
I klibino stotin; kiti vėl lipo į lai- 
I vų. Aš tuoj priėjau prie langiu
ko ir paklausiau, kur bilietai 

I parsiduoda laivui. Paaiškino, 
kad jeigu aš važiavęs geležinke
liu į New Yorkų, tai jokio bilie
to nereik—“frec”.

Ant galo aš jau Ncw Yorke. 
Idant geriau sužinojus miestų ir* 
nepaklydus, pirmiausia nusipir
kau sau mapų. Pradėjau žiuri- 

' nėti miestų; apžiurėjau Brod- 
vvay, Fifth Avenue, Wall gatvę. 
Gatvės didelės ir švarios, ypatin
gai Fifth Avė. O žmonių! Fifth 
Avė. išrodo permaža jiems...

“Great Wbite Way”. Tąį yra 
New Yorko pasilinksminimų 
vieta. Ten yra visi brangiausi 
New Yorko teatrai, kaip tyčia 
sustatyti beveik vienas prie ki
to. Nuo daugybės elektrikinių 
iškabų ant tų teatrų ten yra švie
su naktyj kaip dieną. Čia rodo
mi, kitaip sakant, gimsta visi A- 
merikos brangiausi teatrų vei
kalai. Čia puikiausi Amerikoje 
“cafe”, restoranai kabaretai ir 
roofgardenai, kur turtingieji 
“iš Dievo malonės” valgo ir ge
ria per naktis ne iš noro, bet dėl 
smagumo ir laiko praleidimo. 
Ten tiems parazitams belėbau- 
jant, būriai puikių aktorkų šoka 
apie stalus dainuodamos-links- 
mindamos, puikiai muzikai grie
žiant. ..

Nors man labai buvo įdomu, 
labai norėjosi įcti į tokias res-

atjausti toki gyvenimą, bet ne
drįsau, ir pagailo pinigų... Aš 

■tik viena tegalėjau atsiimti “savo 
dalį” teatruose... Mat ten ir 
(brangiausiuos teatruos yra ir pi
gesnių sėdynių. Tuo aš ir pasi
naudojau. “liyppodramc” per
statymas “Clieer up” man ge
riausiai patiko. Didelei puikai 
orkestrai griežiant, keli šimtai 
aktorių be paliovos linksmino 
publiką. Sėdyne gavau ant tre
čio augšto už 25c.; brangiausios 
buvo 18 dolerių, bet ir tos buvo 
užimtos...
“Bialto”,—judomųj ų paveikslų 

taetras įdomus tuo, kad ten dide
lės orkestros muzika ir daugspa- 
Ivė elektros šviesa stebėtinai pri
taikoma prie paveikslų ūpo.

“Manhattan Opera House” 
tuo laiku buvo rodoma “Chin- 
Chin Chow” legendaris vaizdelis, 
veikalas iš senų laikų. Be daug 
spalvių kostiumų ir scenerijos 
šiaip ne kas buvo įdomaus. O 
gal man taip išrodė dėlto, kad
aš sėdėjau net ant penkto aug-

Dvidešimts penki doleriai! O 
jeigu sveikas nupirksi bilietų dar 
savo moteriai ar numylėtnei— 
visas pusė šimto tik už porų va-

gia pirkti tokius brangius bilie
tus? Ar žmonės, kurie dirba sun
kiausius, purviniausius, pavojin
giausius darbus visuomenei? 
Visai ne.

Kuomet aš nulipau nuo galcri- 
Į jos, pirmu kartu savo amžiuje 
aš prisižiūrėjau, kokie žmonės 

I taip mėto pinigus. Vyrai aug- 
štomis blizgančiomis skrybėlė
mis pusf rakiais, kai kurie taip 
nusiėdę, kad vos pastovi ant ko
jų... Moterįs, šilkuose susivi- 

I niojusios, tik šlama, pliki pečiai, 
ant kurių matytis eilės baltų “ro
žančių,” ant pirštų po kelis ži
bančius žiedus. .. Tik stėbėtina; 
nei vienos iš jų neniatytdailios... 
Nežiūrint tepalų ir pudros, vei
dai jų išpurtę, padribę—taip ir 
atsispindi perdidelio perteklio ir 
nesusivaldymo pasekmės. Aš 
vis sukinėjaus, maišiausi tyčia 
tame būryje; ptisižiurinėjau ir 
stebėjausi tiems nepaprastiems 
žemės gyvūnams, iki, ant galo 
privažiavo paskutinis puikus au
tomobilius ir paėmė paskutinę 
porelę išrinktųjų ir nuūžė gal į

žvalgydamas 1 ir svarstydamas, 
kur čia gavus pigesnę nakvynę.

Tai tiek apie vienų Ncw Yorko 
pusę. New Yorkas turi dar ir 
antrųjų pusę, taip kaip Paryžius 
ir Rymas. Bet apie tai bus kitų 
syk.

KORESPONDENCIJOS
SPRINGFIELD, ILL.

“Kam jie renka?”

tilpo tuo antgalyiu koresponden
cija, po kuria pasirašo A. K. 
Tarp kita ko A. K. sako: “Čia 
atsirado karšta socialiste, kuri 
renka aukas Tėvynės redakcijai” 
ir dar pažymi, kad “joks Tėvy
nės redaktorius nėra suareštuo
tas ir mes nežinome, dėl ko M. 
Lekešienė tas aukas renka ir iš
naudoja žmones.” Gabaus mi
ni kovos redaktorių ir išvadina 
socialistus “niekšais”,
♦ Gerbiamoji A. K., man rodos, 
kad aš dar nesergu proto liga ir 
nesirengiu sirgti, kad vaikščio
čiau rinkdama ųukas kunigams f ♦ .
Malinauskams ir Kemėsiams ar 
kitiems panašiems tamsybės a- 
paštalams. M. Lekešienė niekad 
savo minčių neslėpė ir nemano 
slapstytis, o tamistai nėra daug 
ko graudintis, nes juk nieko ne
davei. Kur aš cinu, man nerei
kia aiškintis, kad esu socialiste 
— mane seniai jau žino, kokiam 
tikslui aukas renku, be tamistos 
garsinimo. Asmeniškai nieko 
prieš tamistą neturiu, tik, tik dar 
kartų paaiškinu, kad mano ren
kamos aukos eis ne Malinaus
kams, bet Sąjungos Apsigy
nimo Fondan. Pirma reik daly
kas žinoti, o paskui rašyti. I

Marė Lekešienė.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Rusiškos ir

12th St. Tel. Kedzle 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
1514-16 W. 12th St., arti 
St. Louls Ava. Ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti 12th 
St, Chicago, III.

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

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. >

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto-/ 
jo( Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. • 
_raBJls_ Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- •

, Nagliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai J
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa* 1 
vaitfi po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mčn. savo paveiksle pa

matizmas pranyko, diei

vaite po buteli Salutaras,'Bifteria^
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge-
radėjistei Ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokis 
atsitikimais patariu nuoširdŽai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St„ Telephone Canal 6417. Chicago, III

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

CARR BROS. WRECK1NG CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III

Tel. Armitag* 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI 
2121 N. We«ter* av*.

Valandos: 9—12 rytoj 1—9 
vakare.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicag* 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—3 popiety;
7—8 vakare. Nedėliomie 10—12 dienų.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

iMrs.A.VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
[spitalėse ir Philadel-

a WPhijoj. Pasekmingai 
' Hpatarnauju prie gim- 

■dymo. Uždyką duodu
rody visokiose ligose 

Į moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

| (Ant antrų lubų) 
Chicago.

TELEPHONE YARDS 5854.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12

3325 So. Halaled St., Chlc.g.

Telephone Yards 5032

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

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

Tel. Drover 7042

Dr.C.Z. V eželis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą 
4712 So .Ashland Avė. 

arti 47-tos gatvės.

Tel. Cicero 252

IDr.a.p. Gurskis
DENTISTAS

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedalioms pagal sutartį.
4847 W. 14th -----

AKUŠERE
A. M. KA1TIENB

Sugablal ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
nom* bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR' GERKLĖS 

Ligos Gydomos per Patyrusį

Akiniai pritaikomi
20 Metų ant State Gatvės, 
štai keletas apsireiškimų silpnų 

Akių:
Ar tavo akįs ašaroja ar dega?
Ar tau galva skauda?
Ar tau akyse maišosi?
Pasikalbėk su manim. Greitas 

palengvinimas.
Antros lubos arti Fair Krautuvės

DR. F. O. CARTER
120 So. State Street.

VALANDOS: nuo 9—7, Nedėlio- 
tnis nuo 10 iki 12.

Vyrišky DrapanųBargenal 
•Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai Liiažai vartoti siutai ir over
kotai, wįės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augŠ&au. Kelnės nuo $1.50 iki 
S4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
d $7.50,
Atdara kasdieną, nedėliomis Ir va> 

karais.
» S. G O R D O N / 

1415 S- Halsted SL. ChicaMh. 0^

Blue Bell Jėnnie Danei n g Academy
35th ir Archer avė..

Sukatos vakare, Kovo-Mnrch 2, 1918
Pradžia 7 vai. vakare.

Įžanga 15c. Šokis 2Mjc. porai už šokį 
Muzikantai 7—Jazz Band.

ROCKFORDIECIŲ ATIDAI
Puikiausia čcverykų Krautuvė 

naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailių drabužių. 
Ateikite, o persitikrinsite žemumu 
musų kainų. DŪBIN BROS., 
1025 S. Mani St., Rockford, 111.

VALENTINE DRE8SMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2336 W. Ma
dison, 1850 Wells St.

137 Mokyklos Su v. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D*- 
signlng, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukres ui 
$10. Rhone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminlnki >

_______ ■—____________ ___ :__ :___ _  11

DR.*. MONTHID
Gydytojas ir Chirurgas
OFISAS: 1553 W. Madison st., 

kampas Ashland Boul., vir
šuj banko, Rooin 600.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—6 
vak. PITONE Haymarket 2563..
REZIDENCIJA: 3332 North av. 

: 7—9 vakare.
Albany 5546.PHONE

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

3149 S. Morgan St.. kertė 32 st.
Chicago, III. 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:3(1 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards G87

Telephone Ilumboldt 1278

M. SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kampas North Avė. Kambarys 206 
VALANDOS: «:30 iki 10 išryto 

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare

DR. M. HERZMAN

B
os

s per 16 me
ls, chirurgas

;aa ligas, vy
li naujausias 
elektros prie-

1025 W. 18th

•12 pietų, ir 
Canal 3110,

alsted Street 
tiktai.

AKI 
Akis

SPECIALISTAS
Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regčjims. 

~ J Mes vartojame
ir' pagerintą Oph- 

thalinometer. Y- 
patinga doma at- 

t kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamn. 47 st 

Telephone Yards 4317

savo akis

Noužsitikčkit savo regėjimo pir- j 
majam by kokiam neprityrusiam 
apt ekoriui ,auksoriui ar keliaus I 
jaučiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. ;

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
tums akinius tikrai. Darbą atlie

ti 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 aptickos 
Tėinykite j mano parašą 

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

(■HM!



j Chicago ir Apielinke

Astuonių vai. darbo diena 
skerdyklose esu negalima.

Suparaližuotų mėsos 
industriją.

Va ka rykščių me tyrinę j i m ų 
komisijos posėdyj buvo pašau
kta naujas skerdyklų savininkų

nas chicagietis P. M. Kaitis. Į- 
žanga 10c. Visas pelnas ski
riama viešojo knygyno naudai. 
Pradžia 7:30 valį vakare.

John E. O'Hern. Tarp kita po
nas O’Hcrn užreiškė, kad sutei
kimas darbininkams aštuonių 
vai. darbo dienos atnešiąs kom
panijoms didelių nuostolių, nes... 
skerdyklos esą įrengta taip, kad 
ten butų galima dirbt po 10 ir 
11 valandų arba ir ilgiau 
dviem pamainom. Norint su-

Paskendo
Upėje ties Central Park gt., 

vakar bežaidžiant paskendo 14 
mt'tij Walter Nykaza,

575 Augusta gt. Ledas įlūžo. 
Lavonas dar nesurasta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
Norėjo uždėt kaizerį prezi
dentu — užsimokėjo $300.

pamainom imi 8 vai. kiekvienai, 
esą reikėtų daug naujų pageri
nimų ir 11. O tattfi, girdi, supū
ra lyžuotų mėsos industriją, tai
gi atneštų nuostolio netik sam
dytojams, bet kartu visai šaliai. 
O be to, įvedimas astuonių vai. 
darini dienos atsilieptų ir į pa
čius darbininkus: jie nebegalė
tų uždirbt tokių algų, kaip kad 
dabar uždirba. Astuonių vai. 
darbo dieną esą butų galima 
įvest tik ktfi kuriuose departa
mentuose. Bet... nepraktiška: 
kuomet vienam departamentui 
bus suteikta aštuonių vai. darbo 
diena, tai tas iššauks nepasiten
kinimo kituose departamentuo
se. Todėl esą visa tai reikia ati- 
dėt iki “geresnių laikų”.

O dabar — pono Armuoro, 
Sw5fto ir kitų darbininkai tegul 
dirba (M> 10—11 ir daugiau va
landų kasdieną ir rausia jiems 
naujų aukso kalnų.

Dan Dascaloff’ą, bulgarą, $200 
pabaudos ir užmokėt teismo lė
šas — už netvarkų elgimąsi. 
Mat Dasealoffas kam ten užrei- 
škęs, kad bėgiu sekamų šešių 
savaičių kaizeris Fiks Suv. Vals
tijų prezidentu.

ROSELAND

Areštavo keturis 
liudininkus.

Valstijos prokuroro Hoync’o 
detektivai vakar įėjo teisėjo 
Kersetn’o kambarin, kur buvo 
nagrinėjama byla tūlų Earl Dca- 
r’o ir Eugcne’o Harnett’o, kalti-

vo keturis kaltinamųjų liudini
nkus. Susekti neteisingam liu
dijime.

Areštavo studentą
Policija vakar areštavo Chica

gos universiteto studentą, 
rold’ą Auer’į. Kaltinamas 
apgavystes ir vagystes.

Nelaimė

JSereda, Vasario 27, 1918,VMUV«lgU| UJU
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kojiniui žmogaus sielos, bet nie- bink be jokių prirodymų, 
kur jos nerado.” Paskui tasai 
oratorius ėmė “nMgrinėti” musų 
“advokatų amatą”. Gabrį su 
Basanavičium rado gerais, o kiti 
visi esą bemoksliai, bedieviai 
etc.

Galų gale pradėjo straksėt 
prieš Naujienas. Betgi, naba
gas, turėjo prisipažinti, kad vi
si nobažni parapijonai skaito 
bedievių laikraščius — Naujie
nas, Keleivį etc. Delei to jis la
bai sielojos. Bet ta publika ----
kvatoja ir gana!

Užbaigdamas savo kalbą tas 
neva kalbėtojas ragino vyčių vai 
ską apsiginkluot—šluotomis. O 
kad šluotom negalėtų išvyt Nau
jienų skaitytojus “iš burdo” tai 
esą galima pavartoti ką nors 
sunkesnio, k. a. butelį arba plyt
galį...

Ir tie artymo meilės skelbė
jai nesigėdi kalbėt, buk socialis
tai trokštą kraujo praliejimo.

Prakalbose, beje, dalinta lape
liai, nukopijuoti iš Draugo nr. 
46, ir kaž-koki ten kiti.

Apie vaidinimą reikia pasaky
ti, kad jis, abelnai kalbant, bu
vo labai prastas. Tūliems akto
riams stokavo ir drąsos ir nu- 
davimo. Kitų gi suvis nebuvo 
galima girdėt. Vienok iš veika
lo galėjo šio-to pasimokyt pro
taujantis parapijonai, būtent, 
kad šv. Cicilija, nors būdama tu
rtinga, karališkuos rub., mylėjo 
daugiau suvargusius ir apsiaša-

Į rojusius, ir kad ta Cicilija neko
vojo šluota, buteliu, plytgaliu 
nei kardu su savo priešais. Dar
gi neparodė jokio piktumo 
tiems savo priešams. Tatai pa
rapijonai dabar gali palygint ją 
su tais klerikališkais begėdžiais, 
nfinių kurstytojais, kurie tariasi 
kalbą varde Kristaus. Palygin
kite ir supraskite, kad jūsų va
dovai yra vilkai avies kailyje.

—J. B. Aglinskas.

!SS

LSS. 22 kp. korespondentas
Anton J ūsas.

Išleistuvės.
Vasario 21 d. Liet. Bučernių 

ir Grosernių darbininkų unija •i
surengė pramogų vakarėlį-išlei- 
stuves savo nariams naujokams, 
kurie šaukiama kariuomenėn. 
Kadangi vakarėlio rengėjai ne
gavo specialio kalbėtojo, tai tą 
spragą prisiėjo užpildyti pa
tiems. Kalbėjo drangai F*. Kn- 

8ii8 ir Kerelis. Prisimint apie 
dabartinį pasaulio krizinę ir tuos 
jaunuolius, kur turi persiskirt 
su jaunaisiais draugais nežinant 
kur juos nuneš likimo vilnis ir 
-t|.

Apskritai, vakarelyj dalyva
vusių ūpas buvo prislėgtas dėl 
“nepriklausomų” aplinkybių.

Beje, išleidžiamam kariuome
nėn draugui, F. Gedrimui, tapo 
įteikta nuo unijos laikrodėlis. 
Tuo visa ir užsibaigė.

Mykolas Jiiščius
40 metų amžiaus, mirė mies

to ligoninėje. Vasario 24 d. 1 
valandą po pietų. Paėjo iš Kau
no gub., Raseinių pav., Eržvil- 
kio parapijos. Kartupių sodos, 
paliko moterį su 6 kūdikiais: 
vyriausioji duktė 11 metų, ma- 
žinusioji vieno ir metu.

LaidotuvGs įvyks seredoj, 27 
d. vasario, 10 vai. ryto iš na
mų 124 — 23st. Melrose park 
j vietinę Bažnyčią, iš ten į vie
tines kapine.1*.

Kviečiam visus gimines, dra
ugus ir paž|stamus atsilankyti 
| Šermenis ir dalyvauti laido
tuvėse.

Pasilieka nubudime, 
Moteris ir Vaikai.

ASMENŲ JIEŽKOJIMAI
Pajieškau Jųųzo Stogiaus, Kauno 

gub., Panevėžio par., Pasvalio para- . ------
pijos, Skrebotiškio vaisė., NaČionių | KM!,S phonografij 
sodžiaus. Tegul atsišaukia jis pats no,n,ft —
arba kas žinote praneškite jo adresą.

Pranas Stogis, 
4833 Northcote Avė.,

E. Chicago, Indiana.

RAKANDAI
u*J)0 NUPIRKSI $200 dvigubais 

-r---—..... ui <1, JCWC1
poinls, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

Mes, Jonas Skridulis ir Antanas 
Skridulis, pajieškome savo pussese
rės Rozalijos Skriduliutės, po vyro 
Savarde Klasauckienė. Ji yra apie 

[) metų amžiaus, paeina iš Kauno 
gub., ir pavieto, Vensloviškių kaimo, 
Skersncmunės parapijos. Ji yra a- 
pie 12 metų kaip Amerikoje. Apie 
9 metai atgal ji gyveno apielinkėje 
Bridgeport, Conn. Ji pati, ar kas 
apie Ja žino, mnlonCsitc atsišaukti šiuo adresu.

Jonas Skridulis,
836 W. 34th St.,

NAMAI-ŽEMfi

BAHGENAS

Chicago

Pajieškau savo sesers Elzbietos, 
Kuniskiutės, po vyru Astramkienė, 
paeina iš Klevinės kaimo, Mariam- 
polės pavieto, Suvalkų gubernijos. 
Turiu svarbu reikalą. Ji pati ar kas 
ją žino tegul atsišaukia po šiuo ad
resu: Joseph Kunisky,
27 M. G. Bėgs Fort Sam Ilouston 

Cainpe t ravėsi

Turim puikų mūrinį Bildingą ant 
I trijų augŠtų; iš užpakalio vienas šei
mynos namas, medinis, kuris nefia 
randos $00.00 j inSnesį. Aš noriu mai
nyti ant saliuno. Kas turite saliunų 
ir norite mainyti jį ant puikaus mu
ro, praneškite man šiuo adresu.

F M JOGMINAS 
11212 Michigan Avė Roseland, III 

Phone Pullman 439

PARSIDUODA mūrinis cottage 
ant šalpų, 7 kambariai, 2 šeimynoms, 
maudynė ir toiletas. Randa $24 į 
mėnesį. Kaina $2450, $1250 imo-
kėt.
823 W. 34th PI., Tel. Drovcr 7167Ateikite švęsti pirmas Didėsės Ru

sijos Revoliucijos Sukaktuves, ren
giamas Chicagos Rusų Konferencijos 
nedėlioję Kovo 10 d., Wcst 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.

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

LSS. 4-tos kp., LMPS. 9 k p., LSJ. 
Lygos 1 kp. Apšvietus komisijos ir 
min. kuopų valdybų susirinkimas 
įvyks seredoj, vasario 27, 7:30 va
kare, Campaign Hcadųuarteryj, 3227 
S. Halsted st.. Būtinai atsilankykite.

—Pirm. F. Saštokas.

JIESKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario pas blaivus 

žmones, su valgiu ar be valgio, su 
maudykle ir šiltu vandeniu. Bridge- 
porto apielankčj. Malonėkite atsi
šaukti. J. JOKUBONIS, 
3228 S. Halsted St., Chicago

PAJIEŠKAU kambario Bridgepor- 
to apielinkėje tarp Morgan ir Wal- 
lace st. Kas turite .atsišaukite.

Antanas Lėkis
4600 So. Wood St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU —-švaraus kambario 
prie blaivų žmonių dviem arba vie
nai ypatai. Geistina su valgiu. At
sišaukite nuo Bridgeporto apielin- 
kės. Mikulskis,
3362 Lowc Avė., Chicago, III.

NAMAS ir 4 kambarių 
pardavimui. Atsišaukite 

llinz, 3436 Union Avė.,
rakandai 
j Agnės 
Chicago

NAUJIENŲ DISTRIKTAS 
Siunčia delegatą į Chicagos 
Rajono darbininkų konfe
renciją.

Lietuvių Darbininkų Draugi
ja Amerikoj savo susirinkime, 
vasario 9 d., nutarė pasiųst de
legatą į busimą Chicagos Rajo
no darbininkų konferenciją, ku
ri įvyks kovo 3 d. Delegatų iš
rinkta d. Kaz. Rugis.

Nors minėta draugystė dar 
nėra įstojusi Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybon, betgi tiki- 
ilnės, kad artymiausioj ateityje 
tatai bus padaryta.

Draugija turi net tris pašaipos 
skyrius. Jus pinigiškas stovis 
irgi geras. Dabar sumanyta į- 
veti kurių-nekurių atmainų, ta
riant pataisyti konstituciją. Rei
kia tiketies, kad tatai dar labiau 
sustiprins musų draugiją.I

’lf
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Pranešimai

DIDELIS PAAUKAVIMAS
Parsiduoda — kad nutaikius reika

lus, —sekanti lotai labai žemomis 
kainomis tuojaus apmokant, arba 

lengvais išmokėjimais. Turi būt iš
parduota šią savaitę Jodei Jus turi
te tuojaus tuo pasirūpinti. Parduo
dama už specialius asesinentus gat
vių taisymai.

Mozart gt. Rytinis frontas, 142 pė
dos į pietus nuo 42-ros 32x126 — 
$660.

So. Albany av., vakarinis frontas, 
197 pėdos į pietus nuo 45-tos, 25x125 
—$380.

So. Albany av., vakarinis frontas, 
97 p. į piet. nuo 45 gt. 25x125.—$380.

S. Albany av., vak. front. alėjos 
kampas, į pietus nuo 43 st. 50x125— 
$980. Pasirink lotą, kokį nori ir pa
rašyki Mr. Stanek, arba Mr. Accola, 

Chandlcr, Hildreth and Co.
Cent. 5151, 56 W. Washington st.

Iš Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelio veikimo.

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis savo susirinkime, laikyta
me vasario 5 dieną, tarp kita 
svarstė ir apie prisidėjimą prie 
vietos draugijų, palaikančių 
“Aušros” knygyną. Nutarta, 
kad prisidėjimas yra būtinai rei
kalingas, idant pasekiningiau 
varius bendrą darbą.

Toliau svarstyta apie busimą 
Ratelio vakarą. Nutarta vai
dinti Du Keliu. Svetainė jau 
paimta ant 12 dienos gegužes 
mėn.

Kadangi minėtas veikalas yra 
vienas iš geriausių ir kadangi 
lošime dalyvaus geriausios Ra
telio spėkos, tai nėra abejonės, 
kad vakaras duos gerų pasek
mių.

Beto, nutarta susidėt su L. M. 
D. Aido choru, kad bendromis 
spėkomis sulošus veikalą “Švar
kus ir Milinė” — “Aušros” kny
gyno naudai. Vakaras rengia
ma K. of P. svetainėje balandžio 
14 d. Nėra abejonės, kad vie
tos ir apielinkių lietuviai skait
lingai dalyvaus min. vakare, ka
dangi jo pelnas skiriama visuo
meniškos įstaigos naudai.

Abelnai, Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelio nariai darbuojasi—kiek 

i to galima reikalauti nuo darbi
ninkų, dirbančių sunkų fabriko 
darbą. Ypačiai pasižymi savo 
veikimu draugai P. D. ir J. S., 

|o taipgi ir panelės J. Mengelaitė 
[ ir E. Bertulaitė. Užtai —garbė 
jiems!

Ratelis, beje, rengia lavinimo
si sueigas kiekvieną savaitę u- 
tarninkų ir pelnyčių vakarais. 
Nors ir neturime nuolatinio mo-l 
kytojo-patarėjo, Vis dėlto, kiek 
pajiegiame — mokinamus patįs. I 
Gi svarbesniems veikalams pa
statyti pasikviečiame geri). 
M. Dundulienę, kuri niekados 
neatsisako mums patarnauti. 
Taip, nutarus vaidinti “Du Ke
liu”, ir vėl nutarta kreipties į 
gerb. Dundulienę kviečiant ją Į 
kaipo niokytoją-režisorių.

Vadinas, Liet. Scenos Mylėto- 
Forma-Į jų Ratelis daro progresą. Valio!

—Lukšių Juozas.

Racine, Wis. — Gerbiami racinie- 
čiai. Čia rengiama didelės prakal
bos. Atsilankykite visi ir taipgi pri
sirašykite prie L. B. 1).

Kviečia Komitetas.

DETROITO LIETUVIAMS. —• Ben
dromis spėkomis 8 Rusijos tautos, 
kartu su lietuviais, Kovo 3 d., Moose 
Temple salėje rengia didelį tarptau
tinį susirinkimą—paminėjimui me
timų sukaktuvių Rusijos Revoliuci
jos. Bus kalbėtojai 8-nių tautų. 
Grieš Rusų nacionalis Sty^ų orkest
ras. Bus ir dainų.—Darbininkai! šią- 
die Rusijoje ant griuvėsių prakeik
smu ir kraujais aptaškytos tvarkos 
iau plevėsuoja darbo žmonių vėlo
kas—Raudonas Internacionalo vėju
kas. Kam ne artimi širdžiai Rusi
jos gyvenimo keliai? Kam tik rupi 
savi reikalai, privalo atsilankyti. In
žanga dovanai. Pradžia nuo 2 po pie
tų. Rengėjų vardu, P. Krakaitis.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJIMUI kambarys 

dviem vaikinam su valgiu arba be 
valgio. Garu šildomas, elektros švie 
sa ir kiti parankumai.

Mrs Karpienė,
751 W. 32 str. kampas Halstcd str.

ATIDUODAMA randon šviesus, šil
tas kambarys. Yra maudynė.
3409 So. Union Avė., Chicago.

JIEŠKO DARBO

MELROSE PARK . SI.

Ha-
už

Vasario 23 d. Link Beit kom- .•panijos dirbtuvėj sunkiai sužeis
tas lietuvis J. Podius. Nupuolė 
su elevatorių nuo antrų lubų.

būtį. Nežinia, ar bepasveiks.
Min. kompanijos dirbtuvėj y- 

ra pavojingų darbų. Veik kas 
savaitę ten įvyksta sužeidimų ir 
užmušimų.

—Gerai žinąs.

Pabučiavo j ranką, bet 
darbo negavo

Vasario 22 d. Link Beit kom
panijos dirbtuvėj turėjo vietos 
sekamas atsitikimas. Tūlas J., 
lietuvis, tą rytą atėjo darban

Remia darbininkišką 
laikraštį.

Vasario 17 <1. vietinė Sūnų ir 
| Dukterų Lietuvos l>raugyste 

laike savo mėnesinį susirinkimą. 
[Tari) kita buvo skaityta laiškas 
nuo Laisvės Bendrovės, kvie- 

| čiantis, kad draugija pataptų 
min. bendrovės dalininke, taigi 

I nusipirktų Šerų. Laiškas tapo 
priimtas ir nutarta nupirkt du 
Šeru. Beikia pažymėt, kad įne
šimas tapo priimta kaip vienu 
balsu. Tatai rodo, kad vietinės 
draugijos nariai supranta savo 
reikalus ir remia svarbiausi tų 
reikalų gynėją — darbininkiš
ką laikraštį.

Beto draugystė nutarė, kad 
visi tie josios nariai, kurie jau 
pašaukta, ar bus pašaukti ka
riuomenėn, turi būt paliuosuoti 

I nuo mokėjimo nario duoklių. 
I Sugrįžę iš kariuomenės taigi jie 
ir vėl galės skaityties pilnais 

| draugijos nariais nereikalau
jant mokėt už pereitą laiką. 
Draugija, beje, nutarė surengti 
pramogų vakarėlį išleidimui ka
riuomenėn savo jaunųjų narių— 
naujokų. Išrinkta specialė ko
misija, kuri turės rūpintis su
rengimu min. vakarėlio.

—Kareivis.

Lietuvių Bučernių Darbininkų mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlio
ję, kovo 3, 2 va], po pietų, J. Miko- 
lajuno sveti, 2334 S. Leavitt st. Drau
gai, malonėkite visi paskirtu laiku 
susirinkti. Taipgi kviečiame ir nau
jus narius atsilankyti ir įstoti mu
sų organizacijon.

Kviečia Organizacija.

LSS. 158 kuopa laikys savo nepa
prastą susirinkimą seredoje, vasario 
27 d. John Ą. Gruše svet., 1100 Cen
tral Park Avė. 7:30 v. vak.—Būtinai 
atsilankykite, nes yra labai daug 
svarbių ir neatidėtinų reikalų. Kvie
čią LSS. VIII Raj.Organizatorius.

. .LSS. 81 kp. ir 16 wardo socialis
tai rengia gražų vakarą subatoje, 
kovo 2 d. Wicker Park svetainėje, 
2046 W. North avė. Programas bus 
labai įvairus. Pradžia 8 vai. vak. 
Kviečia visus atsilankyti Komitetas.

Rockford, III. L S J Ratelio susi- 
rinkiams įvyks pėtnyčioj, kovo 1 d. 
7:30 vai. vak,, 319 E. State st. Gerb. 
draugai ir draugės atsilankykite vi
si laiku, nes turim daug svarbių rei
kalų. , —Rašt. J. Džiugas.

Socialistų Partijos ketvirto wardo 
rinkimų kampanijos komiteto posė
džiai įvyksta 7:30 vai. vak., adresu 
3227 S. Halsted St.—^Draugai darbi
ninkai yra užprašomi skaitlingai at
silankyti ir susipažint su musų vei
kimui Kviečia —Komitetas.

Cicero, III.—Cicero distrikto Nau
jienų šėrininkai malonėkite susi
rinkti ketverge, vasario 28 d. 8 vai. 
vakare Naujienų stotyj, 1437 So. 49 
Ct., Cicero, 111.

P a s a r g a: Be šėro certifikato 
nebus įleidžiami nei vienas. Aceris.

Kensington, 111.—Tautiška Drau
gystė Mylėtojų Brolių ir Seserų lai
kys susirinkimą kovo 1 d. 7:30 vai. 
vak. W. Shedwillo svetainėj, 341 
Kensington avė. Visi draugai ir dra
ugės, malonėsite atsilankyti į min. 
susirinkimą. Bus svarstoma nau- iJi i--- Pribu-

_ protestuot 
jiems netinkamai pri- 

—Rašt. J. Urbutis.

PAJIEŠKAU darbo ant Farmų už 
pirmąjį, nes su farmų darbais esu 
gerai susipažinęs ir turiu patyrimo 
prie visokių mašinų, gyvulių augi
nimo ir žemės išdirbinio. Esu neve
dęs. Kam tokis vyras yra reika
lingas, atsišaukite šiuo adresu:

John Kniukšta,
49 W. 116 Str., Kensington 111.

PARDAVIMUI DU NAMAI, VIE
NAS—2-jų AUKŠTŲ MŪRINIS NA
MAS, IR VIENAS—MEDINIS. ABU 
GALIMA BUS VARTOTI BILE KO
KIAM BIZNIUI ARBA ALINEI (SA- 
LOON). PARDUOSIME PIGIAI A- 
BUDU ARBA ATSKIRAI, NAUJA 
LIETUVIŲ KOLONIJA.

LOUIS EBEL
2659 W. 43rd St., ......... CHICAGO

jai .jįtataOv Loji konstitucija.J^’ėltaus, negalės pr

IIP
us

III. —• LDLD. 29 kuo-Rockford
pos susirinkimas įvyks subatoje, 
kovo 2 d., 7:30 vali vakare Socialistų 
svetainėje, 319 E. State St., Draugai 
ir draugės, malonėsite visi atsilan
kyti ir atsivesti naujų narių prisi
rašyti. —Org. B. Zepaitė Vare-nė

LMPS 29 kp. repeticijos reikale “Iš 
meilės” įvyks seredoje vasario 27 
d. 7:30 vai. vakare, Liuosybės svet.. 
1822 Wabansia avė. Visi aktoriai 
ir dainoriai malonėkite būti laiku.

—Komitetas.

East Chicago, Ind.—Bendras visų 
E .Chicagos lietuvių susirinkimas, 
rengiamas visų vietos draugijų įvvks 
Nedėlioję, Kovo 3, 1918, K. Grikšo 
svet., 150th st. ir Northcote avė., 
East Chicago, Ind. Pradžia lygiai (i 
vai. vakare. Vietos lietuviai ir lietu
vaitės nepraleiskite Šio taip svarbaus 
susirinkimo. Turime daug neatidė
tinų reikalų, kaip tai:* Visuotino 
Lietuvių Seimo klausimas ir daug 
vietihių reikalų apsvarstymui ir tt 
Kiekvieno yra priedermė ateiti an 
šio svarbaus susirinkimo.

—Rengimo Komitetas.

LSJL. 3-čia kuopos mėnesinis su
sirikimas įvyks seredoj, vasario 27, 
8 vai. vak. Blinstrupio svet., kampas 
45 ir S. Hermitage avė. Visi drau
gai malonėkite atsilankyti, nes bus 
daug svarbių reikalų. Ir atsiveski
te naujų narių. —M .B.—

nas (žydas) paliepė jam eiti į 
namus ir išsipagiriot. Žmoge
lis dar norėjo atsiprašyti: prišo 
kęs — pakšt į ranką. Negelbė
jo: formanas liepė eit į namus 
ir gana. Dirbtuvėj dabar visi 
juokiasi iš lietuvių tamsumo. Ar 
gi tai gražu?

BRIDGEPORT

WEST SIDE
SLA. 212 kuopa laikys savo susi

rinkimą kovo 3 d., 12:30 po pietų, 
Schlitz salėje^—Nariai kviečiami

skaitlingai atsilankyti į susirinkimą. 
•*p susirinkimo bus laikomas TMD. 

119 kpš susirinkimas. To sdraugijos 
|n»riai kviečiama taipgi atsilankyti.

—Sekr. F. Rastčis.'

LMPS. 9 kuopos choro prieš repe
ticijas svarbus mitingas įvyks sere
doje, vasario 27, 7:30 vai. vak., Mark 
Wnite S. svet., Halstcd ir 29 gatvės. 
Visos choro narės atvykite pažymė
tu laiku, nes turime svarbių reika
lų aptarti. —Komitetas.

REIKIA DARBININKU
------ -----------------------------

n a du ai| I 1A K I nrbn medš.io dirbamo..
U fl 11 fl | Japone, fabrikuose, ho- 

telluose, restoranuoe, 
Aunuoae. ligonbučiuose, raitinėae, aankrovoaa, 
namuose ir tt. Pamatykit muaų DIDELI au- 
raia. Otriausios mokeatjs.

Advance Employment Exchange 
2-ras augštas.—179 W. Waahington at

REIKALAUJAME pardavėjų, ku
rie mus reprezentuotų. Mes viską 
šmokinsime. Galime užtikrini, kad 

jie uždirbs $40.60 iki $50 į savaitę. 
Atsišaukite tuojaus ir klausikite 

Mr. Becker,
McCormick Tailoring Co., 220 So. 
State St., Room 632, Consumers Bldg

AUTOMOBILIAI
metalo

NAUDOKITĖS PROGA
tie, kurie turite arba norite tu- 
motorciklį arba dviratį (by- 

Mes

visi 
reti 
cicle), kreipkitės pas tautietį, 
iš prasčiausio motorciklio sutaisom 
stipriausi, gerinusį už žemiausią kai
ną. Visus “obaral” padarom no $8 
iki $l(h Taipgi perkam ir parduo
dame visokias kainas motorciklių ar 
baisekelių, ir parūpiname dėl mo- 
torciklių laisnius už dyką. Iiieipki- 
tės laišku ar ypatiškai.

JOHN MIKSHIS.
2917 S. Lowc Avė., Chici)), III.

REIKALINGI dirbanti vyrai pri- 
gelbėt tvėrime fraternalės draugys
tės. Gali uždirbti po $20 iki $50 per 
mėnesį, neapleidžiant savo dieninio 
darbo. Atsišaukite bile dieną tarp 
6 ir 8 valandos.

P. Ročka, 
509 E. 35th st„ Chicago, III.

AMATŲ MOKYKLOS

REIKALAUJAME leiberių į serap 
jardą.
4014 Wentworth avė., Chicago.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvli- 

kos kalbų, aritmetikos, kfiyfvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, •- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailis- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo I ryto 
iki 5 po pie.ų; vak. nuo 7:30 iki 9:M 
3106 So. Hnlsted SL Chicago. III

REIKALINGA vyry dirbt j senge- 
ležių kiemą. Gera mokestis.

Reliance Iron and Steel Co., 
2141 S. Sawyer Avė., Chicago

REIKALAUJAME preserių ant vir
šutinio prosavimo. Darbas pastovus 
ir gera mokestis.
2300 S. Leavitt St., Chicago.

PARDAVIMUI

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.

BURKE BARBE R SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

PARSIDUODA Confectionery kra
utuvė. Gera vieta. Savininkas iš
važiuoja ant ūkės. Jus patįs galite 
ateit ir pamatyt kaip biznis eina. 
Atsišaukite pas

George Sikokes, 
1800 So. Halstcd st. Chicago 
t..........................   1 1 " i . i ■ -

PARDUODU bučernę ir grosernę 
iŠ priežasties nesveikatos, su namu, 
arba mainysiu namą su bizniu ant • 
eito namo—be biznio. Atsišaukite:, 

2462 W. 46 Placc, Chicago (
r- ■.» »i............  ——————————

Kam rašyt netiesų?
Naujenų nr. 45 tilpo žinu- Bus aiškinama daug svarbių daly- 

koresponden- —Sekr. F. Rastčis.

Svarbus pranešimas. — Ketverge,

1 tė antgalviu 
tams” Po ja pasirašo R. K, Jis Svarbll9 pr,^“. _ Ket 
sako, buk LSS. 22 kuopos korės-, vasario 28 d. Unijos svet., 1579 Mil- 

it . . . • y . iwaukee avė., kalbės ką tik ką sugri-pondentas neteisingai rašęs apie.žęs iš Rusijos ir senai žinomas cht- 
Icagiečiams P. Kaitis.

. _ __ _, ’ ' ’(Rusijos ir abelnai visų taut“
vasario 4 d. M. Meldažio svetai- čių Rusijoj padėjimą. Praka.K 
nėję. Aš esu LSS. 22 kuopos j 
korespondentas, ir tos žinutės, 
kuri tilpo “Naujienų” nr. 40, ne
rašiau. Po ja pasirašo tūlas 
Beržo lupas. Tat kaipgi tamsta 
gali man primest svetlinią ko- 

!-------- -r........... ...........v’----- v., .respondenciją? Tamsta buk
di, “daug triūso padėjo sujieš- džentelmonu ir ateityj nesika-

Klerikalų prakalbos ir 
perstatymas

Vas. 24 d. Vyčių 24-ta kuopa , _____________ o____
Matęs. slirengė prakalbas ir teatrą .Vai-Į <1. Jukelio prakalbas, įvykusias 

din ta 4 veiksmų drama “Cicili
ja”. Pirm vaidinimo kalbėjo 
tūlas J. Poška. Tas ponas Poš
ka “sukritikavęs”, anot jo, “vii- 
sus mokslus”, galų gale pradė
jo “kritikuot” ir musų daktarų

Parkalbos
Ryto, vasario 28 d., Unijos 

svetainėje, 1579 Mihvaukee avė. 
(vakarykščiame Naujienų num. 

buvo įdėta klaidingas adresas), 
North Sidės Draugijų Sąryšis I mokslą”. Nurodė apie pustuzinį 
rengia svarbias prakalbas. Kai-į daktarų mokslininkų, kurie, gir
dės ką tik sugrįžęs iš Rusijos se-

Kalbės apie 
autu, esan- 
akalbas su- 

J sąry- 
i;*/” »«*• »«*♦ inžangaĮ 10c. Visas pelnas eis naudai Viešojo 
Knygyno. Kviečia Komitetas

Visiems dainų mylėtojams Žinoti
na,, kad Sietyno Mišrus Choras iš 
Westsidės persikelio ant 19th st. ir 
Union avė. Jos Chernaucko sve- 
ainėn, 1900 W. 19 St. Taipgi ir dai

nų mokinimo laikas atmainytas. Pir
ma būdavo pėtnyčiomis, o dabar bus 
seredos vakare, 8 vai. Taigi mergai
tės ir vaikinai, kurie mylite dainas, 
tai ateikite minėtais vakarais ir pri
sirašykite prie Sietyno choro. Kvie
čia visus —Sietyno Choras.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Antano 

Malinausko ir pusseserės Katrės Ma
linauskaitės (po vyro pavarde neži
nau), Kauno gub., Panevėžio mies
telio. Girdėjau, kad gyvena Pitts- 
burgh, Pa. 3 metai atgal Ai Malinau- 
skis gyveno Chicagoje. Meldžiu jų 
pačių atsišaukti, arba kas žinote pra
nešti man jų adresą.
_____ Steponas Malinauskis,

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Mote
ra Pašelp. Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvvks vasario 28 d., 7:30 vai. 
vakare, Liberty svetainėje, 3420 W. 
12th st. Draugai ir draugės, malonė
kite visi atsilankyti, nes turim daug 
svarbių reikalu apkalbėti. . . _________ ,

—Rašt. Jonas Burcikas. 12039 S. Union avė., W. PulTman, III

PARDUODAMA 5 šėmi (akcijos) 
cooperacijos inkorporuotos po val
džios priežiūra, šėro kaina $10. Par
davimo priežastis — reikalingi pi
nigai. Norintis pirkti meldžiu atsi
šaukti ypatiškai ar laišku. Adresas: 

A. Endreikis, 
10321 So. Indiana Avė., 

Roseland-Chb'ago, ■b t'i
m.

!Z MOKYKLA
Jei nori rreitai ir patektnlnral temokti Anrii- 

ikai kalbeli, įkaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:- 
Lietuvių kalbos S.V.Istoritos Laiškų Rašymo
Lenkų S.V.Valdybos Prieky bos Teisių
Lotynų ” S.V.PiliMybčs Gramatikos

•Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
|lr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus Viskas 
aiškinama liet u vifik ai.

American College Preparatory School 
13103 3. Halsted St. Chicago lu_. 
Į KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

1


