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Rusija pasirašė po taika
si, iruose punktuose kol visame-[RUMUNIJA PRIĖMĖ CE- 
•|egn nebus priduota.

Vokiečiai sustabdė karę

LIEPIA KARIAUTI Iš 
PASKUTINIŲJŲ

Rusų delegacija Brest-Li- 
tovske.

NTRALINIŲ VALSTYBIŲ 
SĄLYGAS

FINLANDIJOS REVOLIU
CIONIERIAI PAĖMĖ DU 

MIESTU

Prasideda taikos tarybos Rusai sutiko apleisti Aland 
salas

Vokiečiai paėmė Kijevą

Rusija susitaikė bijodamos! didės 
nių reikalavimų

RUSIJA PASIRAŠĖ PO TAIKA SU CENTRALINĖ- 
MIS VALSTYBĖMIS.

Karinis veikimas sustabdytas.

1 rue translation filed with the post mastei* at Chicago, March 4, 1918, 
reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Kovo 3.—Vyriausios kvatieros oficia- 
n ran Pairti sic cuVa*

“DELEI PASIRAŠYMO PO TAIKOS SUTARTIM 
SU RUSIJA, KARINIS VEIKIMAS DIDŽIOJOJ RUSI
JOJ APSISTOJO.”

True translation filed with the post- 
inaskr at Chicago, March 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Kovo 3. — Ex- 
change Telegraph žinih iš Petro
grado sako, kad vakąr Rusijos 
taikos delegacija prisiuntė seka
mą telegramą komisarų tarybai:

‘‘Vokiečiai matomai mano bė
gyje kelių ateinančių dienų įsi
veržti toliau į Rusiją, kad padi
ktavus tolimesnes sąlygas. Mes 
paliepiame jums nieko neatiduo
ti be kovos. Kariaukite iš pas
kutiniųjų, kad atstumus priešą 
atgal.”.

True translation filed with the post* 
master at Chicago, March 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 3. — Pu
sią u-of i dalia i austrų ir vokie
čių pranešimas skelbia apie pa
darytus tolimesnius žingsnius 
linkui taikos tarp ‘čentralinių 
valstybių ir Rumunijos.

Bbrlino žinia paduoda šiandie
ninę Bucharesto pranošinią, khd 
rumunai priėmė ccntralinių val
stybių pasiūlytą pamatą ir pa
dus atstovų susitarimui apie į- 
vykinimą taikos. *

Vie.nnos parnešunas sako, 
jog iš Bucharesto gauta žinia, 
kad tarybos su rumunais pato-j rusų ir finų kareiviai evakuos 
giai progresuoja.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 2. — Ofi
cialė Rusijos žinių agentūra sa
ko, kad Čerkflet miestas, 25 m. 
nuo Helsingforso, kapituliavo 
bolševikams ir 600 Baltosios 
Gvardijos narių suimta. Raudo
noji Gvardija sumušė Baltąją 
Gvaridją Kerkaloj, ant Karis- 
Helsingfors linijos. Ten sako
ma, 450 Baltosios Gvardijos na
rių pasidavė.

Iš Stockholmo pranešama, jog 
padaryta sutartis, sulig kurios

Austrai veržiasi Ukrainon

Turkai vėl skerdžia armėnus
VOKIEČIAI PAĖMĖ 

KIJEVĄ

Gomelis taipgi paimtas

krainos belaisviai, paimti iš Vo
kietijos stovyklų.

(Kijevas tebebuvo bolševikų 
rankose, kada žinia buvo išsių-

SOCIAL-REVOLIUCIO-
NIERIAI Už KARE

VOKIEČIAI KARIĄ RUSU 
JOS DARBININKUS

BAIMĖ PADIDINIMO REI
KALAVIMŲ
RUSUS PASIRAŠYTI PO

TAIKA

Vokiečiai jau padarė naują

mių Turkijai.

True translation filed with the post- 
n asler nt Chicago, March 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETBOGBADAS, Kovo 2 (su
vėlinta). —k šiandie gauta Smo- 
Iny institute telegrama nuo de
legacijos sako, kad bijodamos!, 
jog tolimesni ginčai gali tik ap
sunkinti taikos sąlygas, Rusijos 
delegacija Brest ^.itovske priė
mė visas vokiečių taikos sąlygas 
ir rengiasi pasirašyti po taika. 
Jie praneša, kad reikalavimai 
jau padidinti.

Sekamas yra delegatų prane
šimas, adresuotas premierui Le
ninui ir užrubežinių reikalų mi- 
n išturi u i Leonui Trockini:

‘‘Kaip mes tikėjomės, svarsto
mai apie taikos sutartį yra ber
gždi ir gali tik pabloginti daly
kus, palyginus su vasario 21 d. 
ultimatumu. Jie gali net priimt 
pobūdį privedimo prie įteikimo 
naujo ultimatumo.

‘‘Atsižvelgiant į šį faktą ir de
lei vokiečių atsisakymo sustab
dyti karinį veikimą kol nebus 
pasirašyta po taika, mes nutarė
me pasirašyti po taikos sutartim 
be svarstymo jos turinio ir tuo- 
jaus po pasirašymui išvažiuoti. 
Mes todėl prašėme traukinio, ti
kėdamies šiandie pasirašyti ir 
po to tuoj išvažiuoti.

Naujas reikalavimas.
“Svarbiausia ypatybė naujų 

reikalavimų, palyginus su vas 
21 d. reikalavimais yra sekama:

“Atskirti Karaband, Kars ir I 
Batumo apygardas nuo Rusijos 
teritorijos, po priedanga tautų 
apsisprendimo teisės.”

(Naujie teritorialiai reikala
vimai iš Rusijos matomai yra 
padaryti naudai Turkijos. Ba

zijoj apie 20 mylių nuo Turki- 
PRIVERTĖ Armėnijos rubežiaus, y-

ra vienu iš miestų prijungtų nuo 
Turkijos prie Rusijos po 1877- 
78 m. rusų-turkų karės. Kars 
taipgi Transkaukazijoj, 105 m. į 
šiaurryčius nuo Erzerumo, Tur
kijos Armėnijoj. Per beveik 
•šimtmetį ėjo už jį ginčai tarp 
turkų ir rusų, bet pagalios liko 
prijungtas prie Rusijos tuo pa
čiu laiku kaip ir Batumas. Kita 
paminėta apygarda galbūt yra 
Karabagh, į rytus nuo Kars a- 
pygardos ir į šiaurię nuo Persi
jos rubežiaus).

RUSŲ-VOKIEČIŲ TAIKOS 
TARYBOSE

Vokiečiai reikalauja kelių 
sutarčių su vokiečiais ir jų 
talkininkais.

Atmeta priimtąsias taikos 
r sąlygas

Buržuazi 
Volmarel

izijos nurodymais Fl nl 
pakarta 200 žmonių

True translation filed with the post- 
ir.aster at Chicago, March 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS. Kovo ’. —
Kairieji social-revoliucionieriai 
jriėmė rezoliuciją atmentančią gentura praneša, kad bolševikų 
“taikos sąlygas, kurios buvo Į vaidžia išleido proklamaciją, už- 
priimtos nedidelės centralinio J vargy“Vokiečių kultūros pla- 
lildomojo komiteto didžiumos:jĮintojai”, kurioj sakoma, kad

Rezoliucija šaukia proletaria- (fcuda vokiečiai vas. 20 d. įėjo į 
ų “ginti Rusijos ir tarptautinę Volmarą (Livonijoj), jie arešta- 
evoliuciją prie plėšikiškus Vo- vo 200 žmonių ir be jokių tyri

nėjimų juos pakorė ant rinko.
Proklamacija sako, kad tas 

REIKALAUJA KARIAUTI padaryta pagal buržuazijos SU
SU VOKIEČIAIS teiktas žinias. Buržuazija susi-

Irue translation filed with the post- 
rnasler ai Chicago, March 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Kovo 2. — Pu
siau oficialė Petrogrado žinių a-

Aland salas, paliekant fortus ir 
karinę medegą priežiūroje gy
ventojų ir nesenai išsodintų šve-j 
dų spėkų.

Finų kareiviai jau sugrįžo į 
Finlandiįa, o rusui važiuos į šve- 

\ ir pasiliks teniki dabar pa
dengtame ledu Baltike sąlygos 
leis jiems sugrįžti į Rusiją.

Salos dabar skaitysis esančio
mis už rubežiaus kovos apygar
dos.

DAUG VOKIEČIŲ ŽUVO 
EKSPLOZIJOJ

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Kovo 2- — Vo
kiečių generalis štabas šiandie 
paskelbė, kad rusų tvirtovė Ki
jevas ant Dniepro upės, Ukrai
noje, liko “išliuosuota.”

(Kijevas yra vienu svarbiau
sių Rusijos miestų ir dabar yra 
Ukrainos sostine; gyventojų tu
ri apie 500,000. Berlinas ir Vie- 
nna teisino savo atakas nesenai 
bolševikų paimto Kijevo 
kad tai buvo atsiliepimu į uk
rainiečių atsišaukimą).

Vokiečiai taipgi paėmė Gome
lį, Mogilevo gubernijoj, 150 my
lių į šiaurę nuo Kijevo.

“Gen. von Linsingen vejas, 
priešą, kuris liko sumuštas ar
ti Bežica’’, sako pranešimas.

Autentiškų žinių apie gen. Li- 
nsingeno judėjimą yra mažai, 
bet jo svarbumas kaipo koman
duotojo yra ganėtinu pertikri- 
nimui bolševikų buveinės Smo- 
Iny institute, kad vokiečiai ma
no atgaivinti Badą Kijeve.

Kadangi Ukrainos valstiečiai 
yra karštesniais revoliucionie
riais, negu jie buvo pirma, to
dėl vokiečiai gaus mažai pagel- 
bos iš kaimų, kur sukrauti yra

tuo,

AUSTRAI SUĖMĖ 10,000 
RUSŲ

r
iietijos imperialistus”.

True translation filed v/ith the post- 
niastcr at Chicago, March 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 2. —Co- 
logne Volkzcitung išspausdino 
žinią iš Berlino, kad vokiečiams 
užimant Pskovą, vienas vokie
čių batalionas aplaike didelių 
nuostolių delei eksplozijos, pa-

AUSTRAI VERŽIASI UK- 
KRAINON

---------- (. ■
,True translation filed wnh tne post- 
mastcr at Chicago, March 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

VIENNA, Kovo 1. — šiandie
ninis karės ofiso pranešimas sa
ko:

“Apie 10,000 rusų sudėjo savo 
ginklus ir daugybė amunicijos 
su vežimais ir vagonais liko iš
gelbėta.” * ‘Paėmė keletą Ukrainos 

miestų.
teiktas žinias. Buržuazija susi
rinko apie kartuves ir šukavo:

Darbininkų tarybos smerkia “Tas pats laukia dar 500.’ #
Vokiečiai paskelbė, kad visi gimdytos atsitraukiančių rusų. 

! Vakar augštesniajame Austri
jos parlamento bute premieras 
von Seydler aiškinosi, kad Au
stro-Vengrijos valdžios nutari
mas siųsti kareivius į Ukrainą 
padarytas atsiliepimui į Ukrai
nos valdžios (Rados) skubų pra
šymą pagelbos. Tas prašymas 
padarytas dėlei atsitikimų Ukra
inoje, kurie grasino kliudymu 
maisto transportacijai.

atskirą taiką

iYue translation filed with the pos1- 
ir.aster at Chicago, March 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 3. — Iš 
Brest Litovsko pranešama, kad 
naujos teutonų taikos tarybos su 
Rusija prasidėjo vakar, pirma
me susirinkime pirmininkau
jant von Rosenberg, Vokietijos 
užrubežinių reikalų ministerio 
pagelbininkui.

Pirmininkas pasiūlė, kad kas 
link jiolitiškų klausimų butų pa
daryta bendra sutartis tarp ke
turių teutonų talkininkų ir Ru
sijos, o ekonomiškos sutartįs ir 
legaliai klausimai butų rišami 
atskirai, dąlimi prieduose prie 
svarbiosios sutarties ir dalimi 
priedinėse sutartyse su kiekvie
na atskira valstybe.

Rusijos delegacijos viršinin- 
^|ko, sutiko su tuo pienu, po ko 
j prasidėjo tikrosios tarybos.

Pirmininkas įteikė rusų pir- 
“ mininkui svarbiąją politišką su

tartį, parašytą teutonų lygos ir 
davė plačius paaiškinimus apie 
individualių sutarčių turinį. *

Raštas ekonominių ir legalių 
sutarčių, su reikiamais paaiški
nimais, kartu įteikta.

tunias, stipriai fortifikuotas Juo-I Rusijos delegadja pasilaikė 
dujų jurų uostas, Transkauka- teise nuspręsti savo pažvalgą at- tis ar pergalė!

bolševikų Raudonosios Gvardi
jos nariai bus sušaudomi ar pa
kariami.

“PERGALĖ ar MIRTIS”

True translation filed with the poM- 
master at Chicago, March 4, 1918, 
as reąuired by (hc act of Oct. f>, 1917

PETBOGBADAS. Kovo 2. — 
Rusija priėmė obalsį “Pergalė

Sostinė labai sujudinta bolše
vikų proklamacija:

‘‘Taikos delegatai Brest Lito- 
vske, svarstantis taikos ar kares 
klausimą, nusprendė, kad tai y-

SMERKIA UŽPUOLIMĄ 
ANT RUSIJOS

True translation filed with the post- 
mastcr at Chicago, March 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

VIENNA, Kovo 2. — Karės o- 
fiso išleistas oficialis praneši
mas sako, kad štabai dviejų ru
sų korpusų ir trijų pėstininkų 
divizijų pasidavė austrų spė
koms.

“Podolijoj musų kareiviai pa
siekė Lachovice, Proskurov ir 
Lipkanta. Kada Chotin ir ka- 
BneneoPodolsk (Podolijos gub. 
sėdyba) liko užimti, štabai dvie
jų rusų korpusų ir trijų pėstini
nkų divizijų pasidavė. Iki šio 
1 liko apie 3(M) kanuolių, daugy
bė amunicijos ir kitokios karės 
medegos papuolė į musų ran
kas.”

TURKAI VĖL SKERDŽIA 
ARMĖNUS

Skerdynės įvyko rusams 
apleidus Armėniją.

True translation filed with the pnst- 
masler at Chicago, March 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo. 2. — Ex- 
clrmge Telegraph Copenhageno 
korespondentas sako, kad ten 
gauta žinių, jog turkų kareiviai 
surengė naujas skerdynes Ar
mėnijoj, kurią rusai apleido.

Hjalmar Branting, redakto
rius Sočiai Demokratei! telegra
favo dviem Vokietijos Socialistų 
partijos padaryti energišką spy
ri mą į Vokietijos valdžią.

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, March 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

VOLOGDA, Kovo 1. (suvėlin
ta-. _ Penzos (apie 350 m. nuo 
Maskvos) Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Taryba pasekė pa
linkimu parodytu vidurinės Ru
sijos ir Maskvos ir išsireiškė 
pęieš separatinę taiką su Vokie
tija ir už karę iki galui.

Taryba atsisakė užgirti taikos 
sutartį ir išsireiškė už šventąją 
karę.

Narvos Taryba 40 balsų prieš 
18 reikalauja visuotinos mobili
zacijos ir priešinasi separatinei ra karė, 
taikai.

Kazaniaus gub. išleistas visuo
tinos mobilizacijos paliepimas. 
Tiu-sc paliepimuose visi Sovie
tai ragina kariauti prieš vokie
čius iki kartaus galo.

Panašius žingsnius padare 
Tarvbos Voronežiuje ir kituose- » 
miestuose.

Maskvoje* bolševikų organus 
Social-Demokrat rašė utarnin- 
ke:

“Rusijos proletariatas visa sa
vo spėka turi atmesti mintį apie 
pažeminantį panaikinimą savo 
ul rių ir turi sukilti apgynimui 
revoliucijos. Prie ginklo! Mir-

“Priešas įeis į Petrogradą tik 
per musų lavonus. Musų obal- 
siu yra: ‘Pergalė, ar mirtis’.”

(Ši žinia išsiųsta prieš pasira
šymą po taika).

BOLŠEVIKAI PAėMe 
ROSTOVĄ

True translntlon filed with the pnst- 
master at Chicago, March 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETBOGBADAS, Kovo 1.
(Suvėlinta. — Pusiau oflciale ži
nių agentūra praneša apie bolše
vikų paėmimą po smarkaus mū
šio miesto Rostovo-na-Donu ir 
pasitraukimą gen. Kaledino ir 
Kornilovo spėkų.

True translation filed with the post- 
mastcr at Chicago, March 4, 1918, 
as reųtiired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 2. — Reu- 
teris praneša iš Amsterdamo, 
kad atėjusi iš Berlino žinia sa
ko, jog petnyčioj, laike debatų 
reichstage nepriklausomasis so
cialistas Vorgherr pasmerkė Vo
kietijos “negarbingą karės tak
tika”. Jis užreiškė:

“Vokietijos ultimatumas nė
ra padarytas tikslu sutverti są
lygas taikos ir draugiškumo su 
Rusija.
kos, tai Vokietija ir Austrija jau mas 200,000, vadovaujamų gen. 
barasi už grobį. Karė, kurią Linsingen, kuris yra Ege, Ukrai- 
dabar mes vedame prieš begiu- noje.
klę Rusiją, tarnauja tik besivar-

VOKIEČIAI NORI SU
GRĄŽINIMO UKRAINOS 

RADOS

200,000 vokiečių veržiasi 
Ukrainon.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 4, 1918, 
•s reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETBOGBADAS, Vas. 28 (su
vėlinta). — Vokiečių didysis o-... į vviinui;. — vujuvvių uiuyMS u*

Kas link Ukrainos tai- fensivas prieš Kijevą yra veda-

Pric vokiečių prisidėjo Skrai
domųjų teritorijų savininkų kloji,ų pulkai, kurie pasiliko su Ba
soms.” <ta> taipgi liko sumobilizuoti U-

Francijos ambasadorius 
išvažiavo

True translation filed wftn the post- 
mastcr at Chicago, March 4, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, — Kovo 2. — 
Francijos ambasadorius Rusijoj 
Joscph J. B. E. Noulens, jo šta
bas ir talkininkų misijos išva
žiavo iš Petrogrado.

KANSAS CITY, Kaną. — Ties 
Wolott užsidegus žolei palei Mis- 
souri Pacifis. geležinkelį spro

go dinamitas, kurį, matoma, no
rėta padėti ant geležinkelio, kad 
išsprogdinus traukinį su karei-, 
viais, kuris ten neužilgo turėjo 

‘ praeiti.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1810 S. Halsted St., Chicago, 
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Užsisakomoji Kaina:
Chieagoje—pačtu:

Met arus ...........................
Pusei meto ................t.
Trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiam ..........
Vienam mėnesiui .. ..

Chieagoje—per nešiotojus
Viena kopija ..................
Savaitei ...........................
Mėnesiui .........................

Suvienytose Valstijose, ne Chieagoje, 
pačtu:

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

Kanadoj, metams ........
Visu? kitur užsieniuose

tremptas iki paskutinės ki
birkšties.

Bet,toks revoliucijos galas 
suteiktų džiaugsmo ne tik
tai užsienio kapitalistams, o

buržuazijos ūpą puikiai nu-

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

02
12
50

$5.00
3.00
1.65
1.25

.65
7.00 
8.00

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kuriu su užsakymu.

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- 
>us tarp eilučių. Redakcija pasilak
to visas teises rankraščius taisyti ir 
rumpinti. Netinkami spaudai raš
ai naikinami, arba grąžinami atgal, 
ei bėgiu dviejų savaičių autorius 

pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos
Straipsniai
J ■j

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 4, 1918, 
as required by thc act of Oct. 6, 1917.

Buržuazija prieš 
darbo žmones.

Petrogrado 22 d. vasario. Jo
je tarp kitko sakoma:

Nemaloniai nustebina 
tas dalykas, kad Petrogra
do buržuazija džiaugiasi, 
laukdama vokiečių atėji
mo, kurie, kaip buržuazija 
tikisi, sugrąžins turtus jų 
savininkams. Ji su entu
ziazmu kartoja pasakas a- 
pie Dvinsko gyventojus, 
pasitikusius vokiečius su 
muzika. Šitie pasakoji
mai veikiausia yra netei
singi, bet jie parodo, kokia 
dvasia yra mieste.

Daugelis žmonių ši va
karą apleido namus ir išė
jo į teatrus, pirmu kartu 
daugelyje savaičių, tary
tum vokiečių prisiartini
mas esąs apgynimu nuo 
plėšikų, kurių buvo privi
sę kiekvienoje miesto da- 
lyj T
Rusijos buržuazija išskės

tomis rankomis laukia sveti
mų užkariautojųjų, o buvu
siųjų Rusijos provincijų, 
Lenkijos ir Ukrainos, buržu
azija ginklais padeda tiems 
užkariautojams sumušt Ru
sijos gvardiją ir kariuome-

. .žodžiu, visame rytiniame 
karės fronte išnyko t aud

iniai rubežiai ir kovojančios 
l'jiegos pasidalino pagal klesų 
linijas. Buržuazija kovoja 
prieš darbo žmones. Ant ne
laimės tečiaūs, šitoje kovoje 
visų tautų buržuazija eina 
■išvien, o Rusijos darbininkai 
ir ūkininkai beveik neturi 
talkininkų. Todėl kovos pa
sekmes yra nesunku atspėt 
išanksto.

Rusijoje kartojasi ta pati 
istorija, kuri įvyko 1871 m.

protestuoja prieš Lietuvos pri
jungimą prie Vokietijos; vieną 
dieną jie džiaugiasi tokia Lietu
vos “laisve”, kuri duos progos 
Vokietijai ekonomiškai išnau- 
dol Lietuvą, kitą dieną jie šne
ka apie visišką Lietuvos nepri- 
gubnybę; vieną dieną jie stoja 
už Karevičių, kuris daro pra
gaištingas Lietuvai sutartis su 
kaizerio valdžia, kitų dieną jie 
prašo Suv. Valstijų apgynimo 
nuo kaizerio.

šitaip veidmainiaudami ir 
mėtydami savo pėdfts, klerikalai 
tikisi apdumsią savo pasekėjų 
akis ir nuvesiu juos į Karevičių

Mes todėl patariame darbinin
kams akyvai sekti klerikalų | Kl

kui klerikalai savo laikraščiuo
se ir rezoliucijose užtyli svar
biausi dalyką, kuris yra reika
lingas Lietuvos laisvei: Lietuvos 
teisę nuspręst savo likimą. Jie 
nori, kad visokie “diplomai 
nuspręstų Lietuvos ateitį, o

SKAITO IR NESUSKAITO.

ne

mino jį. Musų išganytojas 
nebūtų laiminęs to, kas nė
ra geistina žmonių giminei.1 
Kaikurie prohibicijos šali
ninkai argumentuoja, kad 
gėralas, kurį Krislusas ves
tuvėse sutvėrė, gali būti ly- 
ginamas su šių dienų vyni
niu skysčiu (Grape Juice)j 
bet taip nėra. Buvo tai vy-Į 
nas tikroj to žodžio pras
iu ėj”. •

■ i'. i ; ' ■ 1

Vadinas, buvo tai tikra bal- 
takė. Pasakyta tai trumpai 
ir aiškiai. Dievas nori, kad 
žmonės girtuokliautų, nes 
pats Dievas buyo degtinda-

K« daugiau reikia? Jis
(Dievas) laimina tuos, kurie 
geria jo išrastą nuodą! j 

Kaip ten nebūtų, kardinolas 
vienu savo gestu nutraukė 
nuo kunigijos veido maską ir 
parode pasauliui, kas kunigi
jos gerovei yra reikalinga. 
Mes šiek-tiek kitaip manome’ 

apie tuos kardinolo Gibbonso 
argumentus. Jie nerodo, kad

MMIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIH
icikiihiuja greitos pagelbns, 
nes jeigu bus apleistas, ,-ga- 

sekli. Jeigu jus jieSkote ge- 
vtiislo tam tikslui, tai imki-

UŽKIETĖJIMAS

Ii kili trukumai 
ro ir atsakančio 
le Severa’s Liver Pilis (Severus Pigulkos Ke
penims). Jos prirodė savo, gėrimui daugelyje 
atsilikimų, k u r 
užkietėjimas, ne
rviškumas ir ke
penų kėblumai 
buvo svarbiausi 
ženklai. Doza yra 
nuo 1 iki 3 pigul- 
kų vakare, o pa
sekmės užganė
dino kiekvienų. 
Nusipirkite bon- 
kulę už 25c. by 
kurioj aptiekoj. 
Pamėginkite jas!

ŠVARUMAS yra vienas svarbiausią dalyką, 
kniir. ii/.likrins gerą sveikatą 

Žodiška duobė ypatingai turi hnl švariai užlai
koma. I am tikslo patariamas Sev'era’s Anti- 
sepsol (Severos Antisepsolius) kaipo puikus an
tiseptikas burnos plovimui arba gargaliavimui.

Pamėginkite no- 

pavilgininiui iš
valymui žaizdą 
ir jsipjovimą ii’ 
naudokite valy
mui įvairių išsi
veržimų. Bon- 
kos užteks jums 
ilgam laikui, nes 
ji maišoma su 
vandeniu. Kaina 
35«. už bonk.'j ii’ 
parduodama vi
sose aptiekose.

KOSULĮ S šiuo laiku yra nemalonus, kaip ir kitais me
to laikais. Yra išmintinga todėl kiekvie

nai šeimynai turėti bonką kosuliui gyduolių ant rankos 
visuomet,šiam tikslui.

riu.

yra 
er
zi

na n-

Severos
Baisa mas plaučiams 

(Severos Balsamas Plaučiams) gali būti neprasčiausiai 
rekomenduojamas. Yra malonus ir atsakantis kosuliui 
vaistas, vaikams ir suaugusiems. Yra geras gydymui už
kimimo, skaudančiam kaklui ir palengvinimui kosulio, 
mėšlungiško krupo ir bronchitis. Kaina 25 ir 50 centų 
visose aptiekose.

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa.

GALVOS 
SKAUDĖ
JIMAS 
čiu apsireiškimu, 
pasirodančiu da
ugelyje nešimigu- 
inų. Priežastis 
turi būti surasta 
ir gydoma tuo- 
jaus. Vienok, su
stabdymui gal
vos skaudėjimo ir jn’ašalinihmi skausmo jirlva- 
lėtumėl visuomet būti prisirengę įmint dėžy 
Sevcra’s VVafers for Headache and Neuralgia 
(Severos Plotkelės nuo Galvos SkauddjimoL nes 
tada turėsite greitą pagelbą užtikrintą. Viena 
plolkclė pakanka skausmo pi’ašalinimui. Kai
na 25c. už dėžutę, turinčią 12 plotkelių. Visose 
aptiekose.

MUILAS 
meiliškiems tiks
lams ir loilcliii 
turi Imt sutaisy
tas su gyduolė
mis ir iš tos pric- 
žaslies rekomen
duojamas geiai 
žininnas muilas 

• vadinamas Seve
rai Medicated 
Skin Soap (Seve

rus Gydantis Odinis Muilas)’. Jis yi’a puikus dėl 
kūdikių ir suaugusių maudynės. Vyrai gilia jį 
kaipo gerą skutimui, o moters naudoja dėl iš
vaizdos gerumui. Del jo gydymo rekomenduo
jamas naudojimui įvairioms odos ligoms. Vie
nas pamėginimas pertikrins jus. Turėkite ant 
rankos. Kaina 25 centai.
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Junkeriškai-kapitalistiška 
Vokietija smaugia revoliuci
nę Rusiją. Nežiūrint to, kad 
Rusija, nepajiegdama ka
riaut, sutiko priimt pažemi
nančias Vokietijos sąlygas,ipa -e kuomet Franci jos 
kaizerio generolai veda_savo buržuazija su pagelba Prūsų 
armijas į Rusijos .gilumą. aimįjos sutriuškino Komu- 
Vokietija ne tiktai nori api
plėšt Rusija, bet ir užimt j . .. ..
pramoninius josios centrus, ... Sltok> RusiJ°s ^yoh.ucijos 
kurie kartu yra revoliucijos pe,rmate R^ijos so- 
eentrais, ir sutriuškint revo- "‘al:d,e*Hokratai menševikai.

•• Štai delko jie buvo priešingi
tam, kad šalies valdžią pa-

O ką daro talkininkai? Jie vedus į vienų darbininkų ir 
pasyviai žiuri į tą Vokietijos kareivių rankas ir pertrau- 
imperialistų žygį. O spauda Rus visus ryšius su vakarinės 
talkininkų šalyse kone atvi- Europos 
ra i rodo simpatiją kaizeriš- 
kiems “tvarkos daryto
jams“. Tiesa, joje netrūks
ta ir pasmerkimų vokiš
kiems plėšikams, bet tai juk 
yra neišvengiama, koliai tal
kininkai dar tebekariauja su 
Vokietija. Vienok daug dau
ginus, negu Vokietiją, ta 
spauda smerkia Rusiją. Antį 
Rusijos valdžios, ant jos dar
bininkų ir ūkininkų be palio-

Tūlas laikas atgal “Naujie
nos”, atsakydamos į vieno atža- 
garviviško laikraščio grūmoji
mus socialistams už jų atsisaky
mą daly vali t seime tomis netei
singomis sąlygomis, kurias iš
dirbo klerikalų ir tautininkų va
dai, — pasakė, kad musų deši
niųjų taktika gali atnešti nepa
geidaujamų jiems patiems pa
sekmių. Ir tarp kitko jos nuro
dė “vieną šalį”, kurioje valdan
čiosios klcsos už mindžiojimą 
žmonių teisių susilaukė to, kad 
“buržujams” tenai dabar prisi
eina lįsti į palėpes “vien dėlto, 
kad jie yra buržujai”.

Iš šitų musų nurodymų vie
nas “Tėvynės” bendradarbis, 
Pašalinis, padarė visai netikėtų 
išvadų. Jisai tvirtina, kad “Nau
jienos” geidžia, idant taip pasi
darytų musų dešinieinsiems, 
kaip dabar darosi “vienos ša
lies” buržuajams. Ir jisai net 
pasakoja, kad “Naujienos” iš
gyrė tuos veikėjus, kurie dabar 
valdo tą “vieną šalį” ir kurie 
“dagirdę, kad ligonbutyje guli 
du buvusiu ininisteriu pirmes- 
nėsės rcvoliuciniai-demokrati-

ei jai, kaip tasai kardinolas, o tik
tai - kilti pačioje kunigijoje yra 
įvairių nuomonių. Musų kuni
gai, kurie dažniausia “viešai 
skelbia vandenį, o slaptai geria 
vyną”, nuolatos pasakoja, kad 
krikščionybė esąs didžiausi* 
svaiginančių gėrimų priešas. Bet 
Gibbons’o žodžiai liudija visai 
ką kita.

Mes taip-pal nemanome, kad 
kardinolas Gibbonsas, apginda-
mas vyną, elgiasi bloginus, ne
gu probibicijos apaštalai. Jisai 
bent atvirai stoja už tą, ką pro- 
hibicijos šalininkai paprastai 
praktikuoja pasislėpę nuo žmo
nių, Prie to gi reikia atsimint, 
kad įžymiausis tarpe probibicio- 
nistų yra Rilly Sunday — aršiau
sia “sorkininkas” 1 ir atžagarei- 
vis, kokių tiktai gali būt svie-

sivyhisių. čia ir doleriai sunkiai 
sugaudomi, sukrapštomi ir, pa
sirodo, tausojami. Kolekhio- 
jnnt, meldžiant pašelpos, aukų 
nukentėjusiems dėl karės, ba
dau jin tiems lietuviams cen
tai, nikeliai, dešimtukai tekrin
ta. Kartais žvenktelia kvoderis 
ar pusdoleris, daug rečiau suš
nabžda popierinis doleris, o jau 
viršaus vieno retai. Dar re
čiau penkinė.pasirodo. Dešimti
nė ar aukščiau kad įkristų — la
bai retas atsitikimas.

I SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

( ŽEMAITE.

Svietur.

demokratijomis. 
Į Jie nestojo už buržuaziją, o 
tiktai žinojo, kad viena Ru
sijos darbininkų klesa nepa- 

Ijiegs atsilaikyti prieš savo ir 
kitų šalių buržuazijas.

Bet bolševikai kitaip ma
nė. Nesiskaitydami su fak
tiškais jiegų santykiais va
karinės Europos šalyse, jie 
tikėjo, kad tenai darbininkai 
kiekvieną valandą gali pada
ryt revoliuciją ir ateit į pa-i 
gelbą Rusijos revoliucionie
riams. i

Bolševykai suklydo. Jų 
taktika ne revoliuciją iššau
kė Europoje, o palengvino

iį ir tuodu paskerdžia”!
Atsakinėti į šitokius melus ir 

begėdiškus prasimanymus butų Į tiksi? 
ik rprastas darbas. Rot mes no
rėtume paklausti, kur buvo akis 
“Tėvynės” redaktoriaus, kad ji
sai išspausdino to žlibio Paša
linio pliauškalus?

Kelitmji žrtiogtm kur į tolimą 
šalį ir manai, jog rasijen visiš
kai kitoniškai, ir žingeidauji, no
ri kuo greičiau pamatyti — ko
kia šalis kuomi skiriasi nuo tos, 
kur dabar apleidi? Labiausiai 
įdomu, kokius žmones tenai pa

KUNIGIJA IR 
PROHIBICIJA.

Keleivis” rašo:

čių puslapių kibirai paniekos 
ir pasityčiojimo.

To negana. Paskutinėmis 
dienomis talkininkų valdžios . .
jau ėmė viešai svarstyt Ja- Į Imperialistų darbą, 
ponijos įsimaišymo į Rusijos 
dalykus pieną. Kiek girdėt, 
tai visos talkininkų valdžios 
pritaria tam, kad Japonija, 
šita “Azijos Prūsija”, pasių
stų armiją į Sibirą ir užimtų 
jo geležinkelius, kasyklas ir 
maisto bei amunicijos san
dėlius; tik prezidentas Wil- 
sonas dar esąs priešingas ši-1

Apžvalga
Trne transbilinn filed witb thc post 
masler ai Chicago, March 4, 1918, 
as mjuired by theact of Oct. 6, 1917
DVIVEIDE POLITIKA.

vykti i n tas, tai Rusija apturė
tų iš rytų pusės ne mažesnį 
smūgi, kaip iš vakarų. Atsi
dūrusi tarpe dviejų užpuoli* 
kų, ji butų galutinai parblo
kšta ant žemės, ir revoliuci
nis judėjimas joje butų su-

Prispirti prie sienos, klerika
lini tolinus vis labinus griebiasi 
suktų priemonių, kad žmonės 
nepermatytų jų politikos. Vienų 
dienų jie gina monarchijos stei
gėjus Lietuvoje, kitą dieną jie 
“reikalauja” respublikos; vienų 
dieną jie giria tuos, kurie nori 
amžinais ryšiais sujungi Lietu-, 
vą su Vokietija, kitą dieną jie

| Visame sviete garsioji Ameri
ka, rodos kokiais stebuklais ku-r 
pina šalis. Įsivaizdini, jog oras 
tenai gražus, visuomet šilta, gė
lės žydi, kvepia, saulelė skaisčiai 
šildo, pavasaris ankstyvas, ru
duo vėlybas, žiema trumpa ir ne 
šalta. ,

Į Tarpe žmohių vargo it skurdo 
tenai nematysi. Visi paskendę 
turtuose: guli doleriuose, kurių 
kalnai ten pripilti, reikia tik 
pasisemti.

Amerikoje. Kovo mėnuo, ro
dos, jau pavasaris, o čia—oras 
šaltas, vejas, žiąurus, sniegas, lie
taus lašais įpaišytas, kerta ly
gu rykšte į allis. > •

(hitves, ledu apšalę, purvina: 
einant saugokis paslysti į tų pu
rviną. Štai tau išgirtoji, išsvajo
toji Amerika! Pavasary] čia 
įpikčiap ir šalčiau negu Lietuvo-

Musų Amerikos lietuvių ku
nigai su kun. Saurusaičiu 
priešakyje organizuoja blaivi
ninkus kovon prieš girtuokly
stę. Kad ta jų kova yra veid
mainystė, parodo tas faktas, 
jog kada jie visuomeninę ligą 
gydo lipindami pleisterį iš 
viršaus, vidun to organizmo 
jie pila kraują gadinančius 
vaistus, kad votis augtų ir ės
tų tą kūną. Naikindami gir- 
luoklystę, jie rūpestingai pa
laiko žmonių tamsumą,4 o juk 
lik žmogaus tamsumas daro 
jį pragaištingų įpročių auka.

Kad net ir pačios girtuok
lystės naikinimas kunigijos 
interesams yra kenksmingas, 
lai noroms-nenoroms pasakė 
Amerikos katalikų kardinolas skl„.sti) vį,rgii ar stipti badu. 
Gibbons, pasmerkdamas ša
lies kongreso norą įvesti šalyj 
visuotiną prohibiciją.

Apgindamas Svaigalų par
davinėjimą, kardinolas užrei- 
škia:

Reikėtų manyti, jog nėra gai- 
jlėsio, nėra užuojautos. Kiek ant 
savęs patyriau užuojautos, net 
heužsipehiiau tokios.

Ištisus metus bastėmės po A- 
meriką; aplankėme daugiau nei 
šimtą mietelių, miestų, kur tik 
randas lietuvių. Niekur nepasiti
kau nė vieno žmogaus, kaip vy
rų, taip ir moterų, kad ne už
jaustų, nepasigailėtų musų var
go, nepaguostų. Visur prie pasi
sveikinimo, prie pažinties, maž
ne pirmas žodis: Turimi pa- 
ilsote, nuvargot© po kelionės? 
Vis po svetimus žmones, be poil
sio be patogumų! Kaip patinka 
Amerika?...

Tokie ir panašus klausimai, 
paguodimai, rodo tik žmonių 
užuojautą ir gerą 

I 'Kokia daugybė 
įvairių atsitikimų

I kelionėje teko patirti, 
ku atsiminti ir išpasakoti.

Kur tik nuvažiavome, daž
niausia pasitiko mus ant stoties 
ir vežėsi į paskirtus mums kam
barius kame musų lauke su va
kariene ir nakvyne. Jei pato
gios nakvynės nebuvo, kur mus 
priimti, vežė į viešbutį ir sten
gėsi patarnauti, išversti mums 
čionykščių kalbą, o šeimininkai 
musų reikalavimą.

Kaip pradžioj oras pasirodė 
žiaurus, jam priešingai — žmo-

Kas (iėl turtų, vėl visai kitaip 
ne kaip buvo pasakota ir many
ta. Doleriai niekur nepasemia- 
mi; jie įgijami tik kruvinu dar
bu. Kas tingi dirbti arba svei
katos nustoja, tam leidžiama Į mums tetruko.

širdj.
pažinčių ir 
toje plačioje 

net sun-

Savo bendradarbių ir kores
pondentų labai prašome, ką- 
nors rašant, kiek galint prisilai
kyti šių nurodymų:

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.

Rašyti tik ant 
ros pusės.

Rašant, palikti 
platesnius tarpus
— bent pusę colio.

Kiekviename rašinyj, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardų-pa- 
vardę ir pilną adresą.

Rašant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratos, skelbimų, 
knygų užsisakymo, adreso per
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver- 
te, kuriuo siunčiama raštai Re
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O tai dėl
to, kąd laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips
nius spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos ar šiaip straipsniai
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

vienos popic-

PUS-PALSIO SYSTEMAS
, Užtikrinu, kad

smuiką grajisi į 
j* 4-ias lekcijas per
■ pus-balsio sys-
| temų ,kad ir nc-
K žinai nė vienos

notos. Tai]) uiŠ- 
k* ’’ len8va T)l,s" 

|||i } balsio systenui 
1K ' M M ka{Į net dvvai 

nM kaip muzikos 
Iii ' kompozitoriai 

nesinaudojo jųja 
anksčiau. 
PrivatiŠkos lek
cijos ant smui
kus, mandolinos, 
gitaros ir har-

kiek galint 
eilučių

Laikydamies šilų nurodymų 
palengvinsite mums darbą; o

inikinių, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų neatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

PERMAINOS NAUJIENŲ 
AGENTŪROJ

nionijos.
yNAUJAGADYNIšKA

KONSERVATORIJA 
FRANK BAGDŽIUNAS 

Direktorius
3343 So. Union Avė. Chicago.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kritninališkuosi- 
taip ir ctviliSkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

>323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas r
127 N Dearbo'n St.

1111-13 OnltyBIdg.
Tol. Central 4411

Nariai ( nok Couniy lirai EOntr

A. PETRAT1S & CO.
Rsal Eitate Ofiiaa

Paskolina pinigus. Perka, parduoda 
maino namus, lotus ir farmas.

Apsaugoja turtų nuo ugnies.
Peržiūri apstraktus, padaro popieras 

NOTARY PUOLIO 
7il W. 85ta gatvi 
kampas Halsted

ir

Drover 24SI

feMOKYKLA
I Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli- 

|l&kai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk musų 
Hmokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama :-
HLietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
ĮlLenkų " S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Nbotynų ” S. V.Pilietybes Gramatikos

Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt t
Ir GRAMMAR ir HIGH SCH00L Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai

American College Preparatory School 
■3103 3. Halsted St. Chicago i i 
H KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ fl

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1 c ir 2c kariškos mok ėst js 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S’-ra GATVĖS

sekamų atmainų:
Spring Valley, III.: Joe Siurvillas, 

324 W. Third St.
Chicago Heights, III.:

S. I-. Stefmontas, 114 E. 16th St.
So. Chicago, III.: Adolfas Tarvidas, 

8950 Houston Avė 
Melrosc Park, III.: M. Kartaski, 

. 1908 Main st.
E. Chicago, Ind.: Auna ChiakniutC, 

5013 Tad avė. 
Indiana Ilarbor, Ind.: P. Matonis,

I 3727 Deodor St.
Indiana Ilarbor, Ind,: J. Jokshas,

I . 3521 Deodor Str
iv. . Chnton, Ind.:
, I Mike Aliliunas, 112 So. Main SI.

Kacnie ,Wis.: Gco. Miškinis, 
• „ , 601 Grand
Kcnosha, Wis.: K. Paukštis,

. 809 Park St.
Visi kili lieka tie patįs senieji 

Skaitytojai, norėdami

-> -:-
Išlipus iš garlaivio, susijiešk’o- 

jus viešbučio sužinoję žmonės 
tuoj ėmė mus globoti, musų pa
togumų rupinties. Vieną tik na
ktį teleido pernakvot viešbutyje. 
Atvažiavę automobiliu, nusive- < 
že pas save. Mažai le buvo vie
tos, tai mane čia paliko o mano 
draugus nuvežė kitur pas ge
rus žmones. Ilsėjomės iš po ke- I 
linės keletą dienų. Žiurėjo rū
pinosi, vaišino ir lepino; ne bent

1 agentai.
žinoti, kur ir koki agentai plati
na “Naujienas”, žiūrėkite “Nau
jienų” agentų skyriuj, kuris tel
pa lankiausiai pėtnyčios ar sjuba-

. tos numeriuose. —J. Aceris,
“N-nų” Cirk. Užžiuretojas.

paukščio įpieno, kaip sakoma,

(Bus daugiau-
Turtuos paskendus ir puikiuo

se rūmuose, gyvena tik nežymi 
dalis žmonių. Kalba jų kitoniš
ka, negali susirokuoti, ne susi- 
ąi'tintį. Jie aukštai laksto, žai
bo greitumu važinėjasi. O daug 
didesne dalis 'žmonių pilvus į-| meniškai jo apie tai paklausti, 
trąukę pažemiais slankioja.

Svietur, turi maišyties tik tar- mas privdfiškienis klausimams

Redakcijos Atsakymaiį |
J. Miškiniui. - Klausimų ne

dėsime, nes tamsta gali ir as-
“Gėrimas — tai padaras 

Dievo. Pats Kristus Kan- 
noj laike vestuvių permai
nė vandenį į vyną ir palai- pe saviškių, tankiai taip pat nu- ir atsakymams.

Laikraštis negal būt pavartoją-

TELEPHONE YARDS 2721

avė.

E Medikas ir Chirurgai
v ! 331*1 Halsted St., Chicagc

ė.; .. .1 iii... ii

Bridgeport Painting Co
Paiiilrrs Paper Hangers, 

Calciininers and Arlists.
Hardware, paini, oil

Atliekame darbą greitai, teisingai 
Dirbame po visasuž žemų kainų, 

dalis Chieagos.

A. Evanauskey 
Tel. Yards 7282 
3119 S. Halsted st.,

.L Romane
Yards 306 I

Telcphone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 ik: t! ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”



KORESPONDENCIJOS
Privalo Imti Nuxated IronINDIANA HARBOR, IND WESTVILLE, ILL

AKRON, OHIO

AMERI

menesio

3003*3039 S. Halsted St
Tel. Yards 3654

Chicago
PITTSBURGH, PA

Sergėkite savo akis

Prakalbos
ISSMAKINGA. M. KAITIEN®

NAUJI 
1840 South 
Telefonas

vai- 
vak

mus 
to, k 
visai 
kad 
šitai

Sul- 
Bcllevue 

(iilaukiniamr

iiitinin 
an “sei

prie gimdymo ir Šia 
80 L_ _ _ —
nes ir duodi patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

- Nuxated Iron 
Francis Sulli 

t'Aš pats suradau

asiuti suknes ui 
eeley 1643

Generolas John I 
(Ataitarnavę*) 
ii Shiloh, ' 
armija kaip* 
<in jis turėj< 
turėdamas jis j __  ,___ ___
tas | sciKcntus ir savo ntsižymėji 
mus 
sakot r _______ ___  r._ ____
tiniuir atsukančiu tonikų, nuo ku
rio jis aplaike pastebėtiniausius re
zultatus vartojant jj bėgiu dviejų 
savaičių.

NORVVOODO AKTORIAI 
MONTELLOJE.

ką, subatą ir ned. 
Įžanga 15 c. šokis, 2%c. 

Pradžia 7 valandą 
uitai 7 Jazz Band.

greičiausia ir lengviau 
siu budu Įsigysite nau 
dodamies 
n y Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti-—pa^ 
siskelbkiteg. N a ų j i 
n o s e. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo-i 
niy kasdie skaito Nap 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskeh 
bintą ir tas jūsų pasi- 
skejbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

E NO S 
Halsted St.
Canal 1506,

' Ant rytojaus 
?e kalbės čia 
Moterų Balso redaktorė, iš Broo- 
Myho. • X f

LSS. 211 kuopa kruta gerai 
ialistai, turi į- 
tos lietuvių ju- 
—Darbininkas.

liegos, pakant- 
atbudavojimui 
bei nusilpusių

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

CARR BROS. WRECKING CO.
Chicago, III

Paminėjimui pirmos didžios1 
Rusijos Revoliucijos

d., Mildos Svetainėje,

įvairiomis kal- 
Dalyvaus ne lik soeiali- 
ir šiaip progresyvios

rankas, ir jeigu 
itei- 

naujais

Kovo
32-ra ir Halsted gatvės, Bridgeporte.

Kovo 6 d. J. Stančiko Svet., 
205 E. 1151h Street Kensington.

Šiose prakalbose kalbės rusų 
ir lietuvių kalbėtojai

e

Rengia P.P.I). organizacijos
Politiškų Kalinių Komitetas.
Kviečia visus darbininkus.

ŠOKIAI
Kiekvieną utarnin 
vakarais T 
porai už šok 
vakare. Muzi

Blue Bell Jennie Dancing
Academy

Avė.,

visoms 
išrinkta iš 

kuriai

Neužsilikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jys akims tik daugiau blogo.

AŠ turiu 15 metų patyrimą ir 
(Įaliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
mins akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

VIRŠUJE YRA DR. 
SULLIVAN’O RE
CEPTAS PRATUR
TINIMUI KRAUJO 
IR PRIGELBĖJI- 

MUI TAPTI STIP
RIAIS, GYVAIS 
DRĄSIAIS IR VEI
KLIAIS RAUDON- 
KRAUJAIS 
EONAIS.

prie naujų budinki) plumberio dar
bo ir pertaiso senus. Už visą (lai bą 
gvarantuoja. Rezidencija ir šapa— 
2956 Wallace St., Tel. Yards 5758 
Skyrius ir šapa 922 XV 33 St. Chicago

TELEPHONE YARDS 1814.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11 
iŠ ryto ir nuo 7 iki 8 vai. vak. 
8325 So. Halsted St., Chlcaga.

Clem U. 8. A. 
vaikas buRiiininkit* 

kuria Įstojo j Su v. Valst. 
vaikas bugtiieriųs, ka
li metų. Vos 12 metų 

jau buvo nuaukštin-

mušyje po Chicam^ugn. Jinai 
kad Nuxated Iron yra vlena-

tik kole 
sumanymu, ku

Dailės Mylėtojų draugijėlė Už
gavėnių vakare buvo surengus 
maskų vakarėlį. Dalyvavo 
draugijos nariai ir narės, taip
jau jų pasikviesti draugai ir 
draugės. Buvo šokių, žaismių, 
pagalinus vakarienė. Vakarėlis 
praleista labai maloniai.

ROCKFORDIEČIU ATIDAI

Puikiausia čeverykų Krautuvė 
naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailių drabužių. 
Ateikite) o persitikrinsite žemumu 
musų kainų. DUBIN BROS.. 
1025 S. Maln St., Rockford, UI.

Generolą* David Stuart Gordon U. 8. A. (At
sitarnavęs). kuris buvo paaugštintu mūšyje po 
Gettysburgu už savo pasižymėjimų; gerai ži- 
numas indijonų užkariautojas, jis sako:—“Ne
žiūrint j mano senatvę, Nuzated Iron padarė 
mane tinkančiu kitai kompanijai ir, jeigu 
mano šalis pareikalautu manės ,aš esu pasi
rengęs eit.”

“Aš niekuomet pirmiaus per spau
dą nedaviau jokio piedikalio patari
mo, nes paprastai 
Bet atsitikime su 
jaučiuosi, bučiau prasižengusiu savo 
gereigia jeigu nepaminėčiau jo. Aš 
pats ji vartojau ir davinėjau savo 
pacijcntams, o pasekmės iš to buvo 
didžiausiai nustebinančios, užganė
dinančios. Ir tie, kurie greit nori 
padidint*savo jiegas, stiprumą ir pa
kantrumą, jame ras žymiausi ir ste
bėtinai veikiantį vaistą”.

Paprastas d^rbi- 
a mažiausid 35 tcc- 
. Darbas i trimis 
kiekviena pumai-

Vyrišky Drapan y Bargenal 
•Nauji neatimti, daryti ant uis** 
k y m o siutai ir overkotai, vertės nuo

Lietuvių Mokslu Draugystės 
sumanymu, vasario 2 1 dieną bu
vo sukviesta vietos ir apielinkės 
lietuvių draugijų atstovų konfe
rencija, kad pasitarius apie kle
rikalų su, kai-kuriais U 
kais šaukiamą New York

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 8:30 vak. Ncdėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Tclephone Yards 687

AKUŠERKA

Mrs.A.VIDIKAS 
Baigusi Akušerijos Ko- 
legiją; ilgai praktika- 

Įvuh Pennsylvanijog ho- 
spitalėse ir Philadel- 
Iphijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

| (Ant antrų lubų) 
Chicago.

(vakare) “vyskupas*’ 
iš Lawrence’o, lai 

susilaikė nuo teatro.
publikos

medikalėse institu- 
Nuxaled Iron yra 

Jeigu jj žmo- 
jaučiasi sil

icio 22 d. Norwoodo LSS 
>. aktoriai Montvilos Lie- 
r« ii t iši<< 

ledijąs

Lietuvių, kaip menama, gyve 
na čia apie dvylika šimtų žino 
nių. Didžium 
išdirbystėj, kur nidkestiea gauna 
neblogiausia, 
ninkas uždirbi 
ntus valandoj 
pamainomis, 
na 8 valandos.

Kovo 10 dieną žada įvykti di 
delis tarptautinis darbininkų su 
sirinkimas, kuriame* bus laiko 
mos prakalbos 
bomis., 
šiai, bet 
ateivių, jų tarpe ir lietuvių, dra 
ugijos. Bus ir

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinoma* per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratori ja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—0 ’-J’to, tiktai.

35th ir Archer

I)r. Jame* Franci* 
livan, buvusi* 
ligonini «io 
departamente) Netv Yor- 
ke ir taipgi VVesteliesterio 
■»:tv>to ligonbtilyjc , sa
ko. kad k:«*kviena* ka
reivi* I; civilė ypstn, ku
rie nori ko nors padau
ginimui savo jiegų ir pa
kantrumo, turi pa*inau- 
<tot šiuo receptu ir var
to! NuxHted Iron tris 
kartus | dieną, kaip ta 
darė generolai Gibson, 
Gordon ir Clem, ir teisč- 
is* Yoder.

Darbai, n—Darbi ninku 
judėjimas.

pageidavimą, kokia 
karės, 

jos išspauzdinta vaka- 
diuj. laidoj. — Red.) 
rezoliucijos pasiųsti 
o taipgi laikraščiuose 
Ii, idant visuomenė 
< šaukiamasai seimas 
visuotinas,,o tik pu

iriais, kadangi

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcaga 
Telephone Hsymsrket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiką ir visų chroniškų ligų

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

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—8 popietų: 
7—8 vakare. Nedšliomh 10—12 dieną.

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ

Nuo vasario 4 iki 12 dd. tęsė
si šv. Petro ir Povilo tėra i arba 
bazaras. Žmonių lankėsi daug, 
ypač panedėlių vakarais. Mat 
panedėliais sabiniai uždaryti, o 
bazarc gėrynių kiek lik dusia 
trokšta. Betgi šiemet parapijo- 

ipsiėjo fėruose daug dievo- 
jokių “šventų- 

jėzusėlių” neleido ant 
Vietoj to, turėjo di- 

ir, kaip girdėt, (Įaug 
surinko už tą biedną gyvulėlį. 
Ale gi ir pavargino jį, popiero- 
mis papuoštą betampydami ant 
stėičiaus. —

Žmonių buvo atsilankę neper- 
daugiausiai (apie 300), turbūt 
dėlto, kad buvo išgarsinta, jogei 
čia kalbės 
Mickevičius 
daugumas

Apie 6-tą valandą 
prisirinko pilnutė svetainė ir iš 
laukė iki 9 vai., 
nežinia dek koki 
nepribuvo.

Pažymėtina, k 
laiku

pastaruoju 
pas mus įėjo į madą lieku? 
vų gana keistas paprotys: 

laike perstatymo leisti mažus 
kūdikius bėgioti po svetainę it 
daryti bildesį. O tai yla labai 
bloga, nes kenkia lošėjams ir ne-«

Telephone Humboldt 1278

M. SAHUD M. D.
Senu* Rusa* Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišką. Vyriškų ir 
Vaikų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Milvraukee Avė., 

Kampgę North Avę. Kambarin 206 
VALANDOSc 6:30 Iki 10 išryto 

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

Generolas Iloratio Gatės 
Gibson. U. S. A. (Atsi
tarnavęs), kūrinai Įėjo j 
Mezico miestą karėje —• 
1847 drauge *u genero
lu Scotl. Generolas Gib- 
non h* ko. — “Sprend
žiant iš rezultatų mano 
paties atsitikime, aš no
rėčiau, kad kiekvienas 
einantis frontan kareivis 
vartotų Nuxated Iron”.

Senai laukiami debatai vyčių 
su socialistais praėjo. Vyčiai ne 
tik kad nestojo į debatus, bet 
<inr norėjo sumulkinti publiką. 
Būtent,, jie surengė prakalbas ir 

| vakarą anksčiau (vasario 16), 
išgarsindami, kad kalbėsiąs “di
delis socialistų mylėtojas”, A. 
Račkus, ir kad socialistai galė
sią duoti klausimų, o kalbėtojas 
į visa ką atsakysiąs. Paskirtu 
laiku žmonių susirinko svetai
nėn, įdomaudami, kaip tas “so
cialistų mylėtojas” juos mylės. 
Alt* atėjo ir 9 valanda, o kalbė
tojo vis nėra, (laliaus išėjęs 
kunigas praneša, kad kalbėtojas 
neatvažiavęs ir prakalbos neį- 
vyksią. Jo, kalbėtojas eina mo
kslus, bet toks pasirodo žiop
las, kad negali kelio Westvillėn 
surasti.. .

Ant rytojaus, vasario 17, tu- 
I rėjo įvykt debatai. Jau prieš 
paskirtą laiką publikos prisirin
ko galybės ir visi nekantriai 
laukia. Bet vyčiams nepasiro
džius, vietoj debatų buvo pra
kalbos. Kalbėjo d. P. Dubickas, 
iš Cbicago, lema: Ko gali lauk
ti darbininkai iš tsavo valdonų? 
Kalbėjo gana interesingai savo 
tema, bet taipjau prisiminė ke
liais žodžiais ir apie vyčius, apie 
tuos kunigų suklaidintus jau
nuolius, kurie per savo neišma
nymą veikia patįs savo ir kitų 
žmonių skriaudai.

Aukų lėšoms padengti surin
kta $30.80 — tai pirmą syk čia 
tiek daug surinkta prakalbose.

D(*legalų su mandatais nuo 
draugijų atvyko keturiasdešimt 
du. Bažnytinės draugijos savo 

neatsiuntė, nors ir bu- 
Iš to pasirodo, kad 

nenori pasitar-*!

Teinėja* Aamuel S. Yoder, Statenman, juristą* ir bė
gyje 18 metų praktikavę* gydytojas, buvę* chirurgu 
Major armijoje ir dabar vyriausi* komanduotoms* 
Unton Veteran Union, sako:—“Nuxated Iron atsta
to, atgaivina, Įgalioja sistemą. Žmogui 70, kaip 
kad aš esu taip vra smagu, kaip vos priaugančiam 
jaunikaičiui "

ties Gettys- 
ako: — “Kuomet aš pasiju- 
iiai niisilpusiii šiais metais, 

aš pasijutau esąs visai bejiegiu, kad 
atsitaisius, kaip tas būdavo jaunose 
dienose. Aš mėginau įvairius taip 
vadinamus tonikus ir vis be pasek; 
mių iki aš nugirdau, kad gydytojai 
plačiai rekomenduoja organic iron, 
tad atnaujinus raudoną kraują ir al- 
jutlavojus sveikatą sumenkėjusiuose 
(linuose. Kaip pasekme to aš pra
dėjau vartoti Nusated iron ir su vie
nu mčhesiu jis prikėlė mano nusilp
nėjusį gyvumą ir vėl jaučiaus stipriu, 
davė man loki pakantrumą kokio 
aš niekuomet nebesitikėjau.”

Vėl kitas žingeidus atsitikimas y- 
ra pasitaikęs Generolui John Lin
coln Cdem, kuris dar savo jaunose 
dienose, vos turėdamas 12 metą, jau 
)uvo Suvienytų Valstijų armijoje se- 
gentu ir paskutinis veteranas civi- 
ės karės, kuris dar esti ant Suvieiiy- 
ųjų Valstijų aktyvio 

rolas Clem sako. — 
xated Iron’e atsakantį toniką. Ui 
dviejų mėnesių po pradėjimui ,jį var 
ot aš vėl esu stipriu vyru.”

Dr. E. Saiier, gydytojas Bostone 
kuris* studijavo šioje šalyje ir liuro

DR. A. J. KARALIUS
Sydytojas Ii Chirurgas 

^-SPINDULIAI 
1121' N. WeaterB are.

Valandos: 8—11 rytai 1—1 
vakare,

pos didžiausiose 
rijose, sako: — 
stebuklingas vaisias 
n ės vartotų, kuomet jie 
pili, bei sumenkėję, vieloje kad var
tojus visokias paprotin vedančias gy
duoles, slimulentus ir alkoholinius 
priemaišos, aš esu tikras kad tuk
siančiai žmonių atnaujintų savo rau
dono kraujo corpuscles, padidintų 
savo fizišką energiją ir įvestų savi* 
lokiu padėjimai), kuriame jie butų 
apsaugoti nuo milijonų parazitų be 
skrajojančių apie mus. Pastebėtinai 
daug žmonių kenčia dėl stokos krau
jo ir jie nežino to.

Jeigu jus nesijaučiate stipriai, sve
ikai, jus esate sau skolingi nudary
me sekančio išmėginimo: Patėmy- 
kite, kiek ilgai jus galite dirbt, kiek 
toli Jus galite nueit be nuilsimo. Po 
to paimkite dvi po penkis granus 
plolkute Nuxated Iron tris kartus į 
dieną po valgiais bėgyje dviejų sa
vaičių. Ir po lupini vėl išmėginkite 
savo spėkas ir patčmykite, kiek jus 
pagėrėjote”.

Dr. Schuyler C. Jaunes šv. Elz
bietos ligonbučio New Yorke vizi
tuojantis chirurgas sako: — t

PASTABA—Nuxated Iron, kuris y- 
ra Įirirašylas per Dr. Sullivan ir ku
ris buvo vartotas per Generolus Gi- 
son, Gordon, Clem., Judge Yoder ir 
kilus su tokiomis stebėtinomis pa
sekmėmis. 'lai nėra koks paslapti
nis vaistas, bet vaisias gerai žino
mas aptiekoriams visur. Nepanašiai 
į senus Inorganic Iron produktus, 
šis yra lengvai asimuliuojamas ne
užgauna dantų, neapjuodina jų, nei 
nesugadina vidurių, išdirbėjai už
tikrina pasekmingus ir visiškai už
ganėdinančius rezultatus kiekvienam 
pirkėjui, arba jie sugrąžins jūsų pi
nigus. Pardavinėjama pas visus ge
rus apliekorius.

delegatų 
vo kviestos 
klerikalai visa 
ti su pragresyviąją visuomene.

Prasidėjo diskusijos, ar daly 
vau! klerikalų 
kia nauda butų iš dalyvavimo. 
Gerai klasimą išdiskusavus, di
dele balsų didžiuma dalyvavi- 

atmesta. Atmesta ne <!<•! 
Id toks suvažiavimas butų 
nereikalingas, bet dėl to, 

seimas nėra visų srovių šil
imu šaukiamas

I to politikierių 
rie norėtų visuomenę į savo tin
klą pasigauti.

Tapo išneštos rezoliucijos 
viena, pasmerkianti seimą ir jo 
rengėjus, kad nenori skaityties 
su visuomene*, antra išreiškia
nti darbininkų ir progresyvčs vi 
suomenės 
turėtų būt Lietuv 
(Rezųliuci 
rykšeioj N 
Nutarta

Generolas Gibson Sako Kiekvienas Kareivis
X- ‘ KURIS EINA FRONTAN

VALBNT« 

6205 $o. Halsted sk 
dison, 1850 M 

137 Mokyklos Suv.. Valstijose.
Siuvimas, Petrcnų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namU. Vie
tas duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta Išmokinti jus 
$10. Phone . _
. . SARA PATEK, Plnnlninki

Arčiau prisižiūrėję į vietos 
-draugijas matome, kad švietimo, 
lavinimosi ir visuomenės reika
lais pirma vietą užima LSS. kp. 
Kad taip yra faktų netruksiu. Te- 
eMiis. drl stokos brangaus laiko 

B ir vietos laikraštyje čionai pra
eities nuveiktų darbų visos lita
nijos neišskaitysiu; tą gali pa
liudyti užrašų knygos arba kad 
ir palįs vietos žmonės. Nors rei
kia pripažinti kad, palyginant su 
kitomis draugijomis, LSS. k-pa. j 
yra neperskaillingiausia, bet 
j< igu sudėtume ant svarstyklių 
jos praeities nuveiktus darbus,! 
(ai ji atsvertų by vieną iš vietos 
didžiulių draugijų. Gal ne viens 
skaitytojų paklausti, kodėl taip Į 
yra, nes juk didesnė grupe žmo
nių gali daugiau ir pasekmin- 
giau veikti? Kad išrišus šį klau
simą. reikia pažiūrėti, iš kokių 
elementų draugija susideda. 
Jeigu dragijoje nėra apšviestų 
narių, kurie paimtų jos valdymo 
vadeles i savo c
nėra draugijoje narių, kurie 
tu susirinkimuosn
sumanymais apart barnių ir ko- 
lionių, tai tik gali būti aišku, kad 
tokia draugija negali netik kuo 
atsižymet, bet neįstengia nei vi
daus reikalu deramai sutvarkv- 
Ii. Visai kas kita pas socialistus: 
jų nors ir neskaitlingas jaunimo 
būrelis, bet pilnas energijos ir 
pasišventimo dirbt žmonių la
bui, šviest tamsiąją minią, judin
ti ją prie pažinimo savo reikalų, 
platinti gerą literatūrą, etc. Jei
gu kas prakilnesnio nuveikiama 
ir pašalinėse draugijose, tai ačių 
socialistams, kurie jose priklau
so. Draugijos, kuriose priklau
so po keletą socialistų, pilnai su | 
jais skaitosi. 
i*o» nes 
didelė klaida

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.
BIIRKEBARBERSCH001
(512 W Madison St., Chicago

rv.uoja publiką. Nemanyki
I I t *
|kad tai kokių tamsuolių vaik 
bet susipratusių-|)irnu*ivių!

—Nairietis.

nai
baimingiau, nes 
jų” arba 
lioterijos 
delį “oži’

123 k| 
tuvių 'imitrsko INamo s:»lej lošė 
dvi komedijas: “Našlutė” ir “A- 

udra Giedroje”, naudai Norwoo- 
do Lief. Socialistų Bendrovės 
Nalno. Vaidinimas prasidėjo 
kaip 3 vai. po pietų. Kadangi 
nebuvo programo, lodei negaliu 
pažymėti tikrųjų asmenų vardų, 
pasakysiu tik, kad 
veikale užvis ger 
mojo “motina” ir
nikis). “Audra Giedroje” — te 
vas (pono rolėje), Baidas (tar 
nas) ir Bertašius (ligonis). Ki 
t i visi lošė irgi neprasčiausiai 
Matyt, aktorių butą gerai prisi 
rengusių, nes viskas gerai pavy

seimui , 
išspauzdin 
žinotų, joj 
visai nėra 
sau t ros srovės d 
be socialistų ir progresivieji tau 
tinikai griebtai atsisako jame du 
lyvauti.

Paskui buv 
eikalu įsteigimo Pittsbur- 

Sąjungos ar Federa- 
Pitlsburge ir jo apic- 

daugybė draugijų 
bet jos iki šiol lie

ta r p savęs jokio ryšio. Ki- 
osc draugi- 

įsteigusios lo- 
ir sąryšius.

šioj konfercn- 
tapo užmegstas mazgas 

tos draugijų sąryšiui ir, be 
?jo, jis bus naudingas 

draugijoms 
trijų asmenų komisija, 
pavesta paimti svetainę 
laikraščius užkviesti vietos ir 
apielinkės draugijas tlalyvauli 
įstegiamajame susirinkime ir 
prisidėti prie sąryšio. Susirinki
mas manoma šaukti apie trečią 
ar ketvirtą nedeldienį balandžio 

—Sokietis.

DR. A. MONTVID
Gydytojas ir Chirurgas
OFISAS: 1553 W. Madison st., 

kampas Ashland BouL, vir- 
šu*j banko, Room G00.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—6 
vak. PHONE Haymarkct 2563.
REZIDENCIJA: 3332 North qv. 
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PITONE Albany 5546.

Našlutės’ 
įaustai atsižy 
“Petras” (jau

ir 25 dolerius. _
Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 

$35 siutai ir overkotai, nuo $7 50 iki 
18 doleri j.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamta£: 
tų overkotų.

Visai Dažai vartoti siutai ir oveir- 
kotai, vt&iės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir aug&kaiL Kelnės nuo $1.50 iki 
514.50. Vaikinams siutai nuo $3.0jJ 
ki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir yir 
karais.

» S. G O E D O N 
1415 g. Halsted SL €hicaaw»

Kovo 2 LSS. 26 kuopa rengia I 
A. Krūmelio svetainėj didelį ba
lių. l ikimus, kad publikos at
silankys skaitlingai ir vakaras 
turės pasisekimo.

r-Kairysis Latras.

mas r 
go Draugijų 
cijos. Mat, ; 
linkėj yra 
draugijėlių, 
turėjo 
tose lietuvių kolonij 
jos jau seniai turi 
kias savo sąjungas 
Taigi dabar ir čia 
Vijoj 
v k

AKIU SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai
Y Gyvenimas yra

tuščias, kada pra 
nyksta rrMėjmis.

Mes vartojame 
ir pagerintą Opli- 

įp thnlmometer. Y- 
patinga doma at-

< % kreipiama 1
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st

Telephone Yards 4317

Ir tai gerai jos da- 
nesiskaityt su jais butų 

Ir kur tu čia žmo
gus su jais nesiskaitysi, kad jie 
loki darbštus ir energingi žmo
nės? Jiems viskas galima.

Keikia rinkti valdybą ar šiaip 
kokia komisiją surengimui va
karo ar prakalbų, narių tarpe 
nėra tam darbui tinkamų taip; 
kad prisieina į tokias vietas rin
kti socialistai, nes jie žino, kur 
gauti kalbėtojas, atlikt spaudos 
darbus ir t.p.

Praeito mėnesio 27 d. buvo va 
karas parengtas varde trijų (Irau 
gijų, naudai nukėntiejusių nuo 
karės. Pulno liko $13.15. Į dele
gatus įliejo iš visų draugijų so
cialistai. kurie to vakaro suren
kime. daugiausia ir pasidarbavo.

siunčiu X«»ujieiių Keclnk.- 

cijai, kad perduotu L.S.F.
J.S.Stripeikis.. 

Siųstus per Naujienų Redakciją 
$15.15 priėmiau. Ačiū.

T. L. Dundulis.
L. š. F. Sekr.

1 Skaitykite ir Platinkite
- NAUJIENAS o

Generolas L. Clem, Kuris vos 12 Metų turėdamas, jau Buvo Suvienytųjų Valstijų Armijoje serben
tu; Generolas David Stuart Gordon, gerojus mūšio prie Gettyshurg; Teisėjas S. Yoder, Bėgyje 18 
Metų Praktikavusis Gydytojas ir Pirmiaus Chirurgu Majoru Buvęs Armijoje, taipgi pasakoja, 
kaip jie buvo užvaduojami trumpu kursu šio žinomo Produkto.

t

Dr. James Francis Sulli
van, buvusis Belleyue Ii- 
Bonbučio (Išlaukiniame 

epartamente) New Yor- 
... , į ke gydytojam, pasakoja,

jų dirba gumo jfa prirašo Nuxated 
Iron, kad prigelbėjus pa
didinimui 
rūmo ir 
nervuotų 
žmonių.

Ko kiekvienas kareivis 
daugiausiai reikalingas, 
tai to baisaus “buk ten ’ 
stiprumo, galybės ir pa
kantrumo su plieniniais 
nervais ir krauju iš gele
žies. Kad prigelbėjusiu 
pagaminimui šios pasek
mės nieko daugiau nėra 
mano patyrime, ką aš su
radau taip vertingu, kaip 
Organic ‘ J
sako Dr 
vari, 
kad jis yra didelės vertės 
kaipo tonikas, sveikatos 
ir kraujo sdbudavotojas. 
Aš tikiu, jeigu Generolo 
Gibsono patarimas butų 
išklausytas, daugelis iš 
musų kariaujančių vyrų 
surastų sau didelę naudą. 
Mano nuomone, nieko nė
ra geresnio, kaip Organic 
Iron—Nuxated Iron pra
turtinimui kraujo ir pri- 
geibėjimui padidinime 
sveikatos, energijos ir pa
kantrumo.

Generolas lloratijo Ga
lės Gibson sako, kad Nu- 
xated Iron sugrąžino jam 
geroku saiku kitados bu
vusį jame lengvumą sma
gumą ir energiją, kuris 
kuris pripildė jo gjslas 
1847 metuose, kuomet jis 
su generolu Scotl drauge 
padarė triufelį įžengimą 
į Miestą Mexico.

Kitas žymus atsitikimas 
yra tas, kad generolas 
David Stuart Gordon, žy 
mus kariautdjaš su imli 
ionais ir gerojus mūšio 
nirgu, jiako: — “Kuomet



d 8, Chicago, UI.

o ir Apielinke
Chicagos Rajono Dar- ^'^"yh. rimtai, sutartim

O * (fi>i Icn'Sfdnmi it* viqi Izifi —

bininkų Konferencija

Įsteigė Lietuvos Laisvės 
Fondų.

Pageidauja Amerikos lietuvių 
darbininkų seimo.

Vakar įvykusioji Chicagos 
Rajono Lietuvių Darbininkų 
Konferencija rado, kad pažan
gioji musų visuomenės dalis— 
darbininkai sparčiai organizuo
jasi kovai su klerikalizmo pa
siauta ir jo prieplakomis—atža
gareiviais tautininkais, kurie, a- 
čiu susidėjusioni aplinkybėm, 
kėsinasi patremti progresyvųjį 
judėjimą, dumti dar nesuspėju
sias suprasti jų tikslą minias. 
Tą darbininkų pasiryžimą liudi
ja tas faktas, kad vakarykštėje 
Konferencijoje, apart vietos 
draugijų kurios jau susispietę

gai. Rezoliucijos ir visi kiti ta
riniai buvo priimami kaip vie
nu balsu.

Kitų smulkesnių Konferenci
jos nutarimų neminėsiu. Juos 
skaitytojai ras Konferencijos 
protokole, —S. S.

SLA. 36toji kuopa nesiųs 
delegatų j klerikalų seimą.

Tarp kita 36toji kuopa vakar 
savo susirinkime svarstė, ar sių
sti delegatus į busimą lietuvių 
seimą New Yorke, ar ne. Susi
rinkime betgi nesirado žmonių, 
kurie butų spyrėsi už dalyvavi
mą tame, anot vieno nario, “pra
tarčių ir zakristijonų“ seime. 
Ir netik nutarė nesiųst delegatų 
nuo kuopos, bet dargi kuopa at
sisakė duoti įgaliojimą kaipo 
reporteriui nuo 36 kuopos, jei
gu kas iš narių ir norėtų važiuo
ti seiman savais kaštais. O tai 
vis dėlto, kad minimas seimas 
nėra visuotinas seimas.

| Beje, kuopa nutarė netrukus 
surengti trejas paskaitas — vi
soms trims srovėms, kur tųjų 
srovių referentai teiktųsi išdės
tyti savo pažvalgas į Lietuvos 
laisvę bei nepriklausomybę.

i —Rep.

taj, reikia tikėties, kad jų nariai nušovęs ne jis, bet George Bay 
neatsisakys paremti šį Drama
tiško Batelio žygį — atsilankys 
į min. vakarą. Kiek girdėjau, 
rateliečiai jau mokinasi vieną 
geresniųjų paties velionio veika
lų — Pirmus Žingsnius. Kadan
gi vaidinime dalyvaus visos ga
besniosios chicagiečių spėkos — 
Sankunas, Briedis, Prušinskas, 
Stasiūnas, Buragas jir kiti,— tai 
itipie lošimo pasekmingumą nei 
neišpuola kalbėti.

Vaidinimas įvyks kovo 16 d. 
M,. Meldažio svetainėje. Pasta
rasis, beje, nieko nereikalausiąs 
už svetainę, taigi duodąs ją vel
tui. Vadinas, p. Meldažis pri
sideda bene su stambiausia au
ka. Tai puiku. —K. Svirplys.

Valgių paroda.
Tūla moterų dpuigija rengia 

valgių parodų Bolstein’o rakan
dų krautuvėj, 3111 So. Halsted

mondas, tas pats, kurį andais 
policija užklupo bebandanl api
plėšti vieną dirbtuvę ir nušovė.

Tarp kita tasai Emerson už- 
reiškęs ve kokį įdomų dalykų. 
Žudeikos, papildžiusieji tų blog- 
darybę, savo grobį pasidalinę 
Illinois legislaturos nario, Timo- 
Ihy D. Murphy’o, rtamuose. Ir 
dalį jo dargi aplaižiusi ano le- 
gislatorio moteris.

Ar tatai yra las pats “įžymus 
politikierius“, apie kurį andais 
kalbėjo valstijos prokuroras Ho
yne, mes nežinome, tuo labiau, 
kad phts Hoyne dabar sakosi, 
jogei jis netiki ano blogdario 
liudijimams. Vis dėlto, Imlų be 
galo įdomu išgirsti kas ištiesų 
yra tas “įžymusis politikierius“. 
Chicagoje, kaip išrodo, randasi 
vyrų, panašių į New Yorko Ba-

LSS. 137 kp. Agitacijos Komitetas 
laikys savo susirinkimą nedėlioj, ko
vo 10 v. iš ryto, Aušros knygyno 
kambariuose , 10900 Michigan avė.

RANDAI
PARANDAVOJIMUI puikus StorasJ v < 11111 f < | IIl119 o v • 1 \ 9*J\f\J <1VI » •) i | « . -■ . y • i • I

Visi komisijos nariai malonėkite lai- *11 / kambariais, vandeniu apšildo-, 
ku atsilankyti, (leistina butų kad ‘,.la "‘J?'**“8’. J!^,a,n4‘. 1,.e*
iv LSS. 235/kp. agitacijos komitetas Ją5’iJltl£S,,J,.e‘. }^CSVSI!•,nka 
atsilankytų/ nes šiame susirinkime VLfc kiam bizniui. kreipkitės | 
svarstoma bus kas link aldermanų o «VV!( z ... ...svarstoma bus kas link aldermanų 
rinkimo, nes šios abi kuopos gyvuo
ja mename (9) warde. — A. N—tas.

LMPSA. 58 kuopos susirinkimas 
įvyks (kada? —R.) 2 vai. po pietų, 
Davis Siptare svetainėje, ant antrų 
lubų. Draugės, malonėkite atsilan
kyti ir naujų narių atsivesti.

Sek rot. J. Balsienė.

Roseland. — LMPS. 25 kp. rengia 
gražų vakarų balandžio 21 d., todėl 
prašo vielos draugijų nieko nereng
ti tų pačių dienų. —Komitetas.

Visiems dainų mylėtojams žinoti
na,, kad Sietyno Mišrus Choras iš 
Westsidės persikeliu ant 191h st. ir 
Union avė. Jos Chernaueko sve
tainėn, 1900 W. 19 St. Taipgi ir dai
nų mokinimo laikas atmainytas. Pir
ma badavo pėlnyčioniis, o dabar bus 
seredos vakare, 8 valL Taigi mergai
tės ir vaikinai, kurie mylite dainas, 
tai ateikite minėtais vakarais ir pri
sirašykite prie Sietyno choro. Kvie
čia visus —Sietyno Choras.

2-ras augšlas, 2305 S. Leavilt St

STOCK’AI—Ž6ROS.
ARKLIENA MAISTUI,

Pirma dalis slock’o vra pasiūlyta 
Pittsburgo Packing House po S1.00 
už šėrą. Reikalaukite pilnų paaiš
kinimų.

Globė Packing Co., Dept. L, 
Anderson Uote), Pittsburgh, Pa.

sis iki 11 d. kovo. Bus rodoma VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

LSS. 4 kp. ekstra susirinkimus 
įvyks ntarninke, kovo *5, 7:3(1 v. v., 
3237 S. Halsted st. (Uos wardos so
cialistų Head(|unrteri). Visi drau
gai. Imtinai susirinkilįe, nes yra sva
rbių ir neatidedamų reikalu.

—Valdyba.

ATIDUODAMA randon štoras. Ge
ra viela bueernei ir grosernei.
1735 So. Union Avė., .Chicago

KAMPINIS garu šildomas štoras 
pasirandavoja. Gera vieta bile biz
niui. Įlenda prieinama.
1401 S. Halsted st. Chicago

REIKIA DARBININKŲ
VyrnmR ir Moterim* VIII Ii 11 11 ji I KOKIUS rųAien oi^talo 

s I U K R U I nrl»i mędiio dirbnmoaa U fl 11 U ii | fiupose, fabrikuoH«, ho- , 
teliuooe, rentoranuoa, ‘ 

Aunuos*. ligonbučiuoRe, raktinįie, aankrev.nc, 
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI sn- 
raia. Otriausio* mokestis.

Advance Employment Eichange 
2-ras augštas.—179 W. Washington st

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

MOKYKLOS

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliško* Ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy*- 
tės, stenografijo*, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijo*. a- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystė*. iallla- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 1 ryt* 
iki 5 po pie.ų; vak. nuo 7:30 iki l:X 
3106 So. Halsted St.. Chicago, FU,

MACBETH
Tragedija 

penkiuose aktuose.

Taryboje, dalyvavo dar didelis 
skaičius delegatų ir iš kitų mie
stų Illinois, Wisconsin ir India
na valstijose. Butą delegatų iš 
Rockfordo, St. Charles, Bala via, 
Waukegan, Kenosha, Gary, Ha
rvey, E. Chicago, Mihvaukee ir 
kitų; viso apie šimtas delegatų, 
atstovaujančių virš penkiolikę 
tūkstančių narių. Tatai yra mi
nia, su kuria musų atžagarei
viams anksčiau ar vėliau priseis 
padaryti rokundą. Ta minia 
pasirūpins nedaleist musų kle
rikalams ir jų prieplakoms vy
kini savo išdavikiškus pienus.

Vakarykštė konferencija da
vė, jei taip galima išsireikšti, 
pirmą signalą progresyvių ele
mentų veikimui. Ji įsteigė Lie
tuvos Laisves Fondą ir išsireiškė 
už sušaukimą visuotino Ameri
kos lietuvių darbininkų seimo.

Plačiau apie tai skaitytojai 
turės progos susipažinti iš rezo
liucijų, kurios bus išspausdinta 
sekamuose “Naujienų“ nume
riuose. Čia lieka pažymėti tik 
tiek, kad pradžiai Lietuvos Lai-Į 
svės Fondan delegatai sumetė I 
$18.75 (Aukavusiųjų vardai busi 
išspaudinta ryto.).

Daugiausia laiko Konferencijai 
tečiaus pašventė Lietuvos klau-1 
simui būtent dabartiniam Ue- 
tuvos padėjimui ir musų pozici
jai linkui jos. Tais klausimias 
priimta dvi rezoliuciji, kuriose I 
išrodoma Vokietijos junkerių ir 
musų klerikalų apetitai — su-1 
valgyti Lietuva ”be duonos ir Nori įsteigt specialį teismą 
druskos", o taipjau užreiškia- 
ma, kokios laisvės mes pagei
daujame Lietuvai, tariant jos 
darbo žmonėms ir tt. F" 
jai tegu atidžiai perskaito tąsi nagrinėjimu vientik automobi- 
rezoliucijas ir pasirūpina kuo-hjų vagilių bylų. Sumanymą 
plačiausia paskleisti tą idėją ta-1 padavęs tūlas įžymus apdrau- 
ri>e savo draugų darbininkų. Re-| dos kompanijos viršininkas. Jį 
zoliucijos tilps sekamuose, “Natt remiąs teisėjas Olson. 
jienų” numeriuose.

Konferencija, beje 
savo užuojautos nuteistam my-

Banditų žygiai.
Keturi apsiginklavę banditai 

pereitą subatą užpuolė Heafield 
and Fischer real estate’ą, 3195 
Mihvaukee gt. Kadangi buvo 
pietų laikas, tai ofise raudosi tik 
vienas žmogus, vienas min. ko
mpanijos dalininkas — Heat- 
field. Banditai uždarė jį atski
rai! kambarin ir pasiėmę tuks- 

Itantį dol. pinigais ir čekiais —

True transtation filed with the post- 
masler at Chicago, March 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Nubaudė margarino 
išdirbėję.

Suv. Valstijų apeliacijos teis
mas atmetė John F. Jelke’o, 
margarino išdirbėjo, apeliacijų, 
kuria jis reikalavo atmainyti pa
skirtų jam bausmę — du metu 
kalėjimo ir 10 tūkstančių pini- 
giškos pabaudos — už kėsini
mąsi apsukti federalę valdžių 
nemokant jai priklausomų mo
kesčių.

Kartu buvo nubausta ir astuo
ni Jelke’o kompanijos darbini
nkai — po $2,500 kiekvienas.

Cukrus, buroką arbai ” ’l
nendrių, svaras >o..8—o%

Miltai •<« n
% bačkos maišas ..
% bačkos maišas ..

Indiana Harbor.,Ind. — LSS. 217 
'(Maišas)j kp. mėnesinis susirinkimas jvyks.se- 

2.85—3.10 •■(“tloje, kovo 6 d., š. m. A. Mikalavi- 
_____  __  1.45—1.53 Čiiuis svet., 2112 — 137 si. Pradžia

5 svarų bačkos maišas .. 32—35'7:30 vai. vakare. Visi nariai malo
nėsite atsilankyti paskirtu laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų. Kviečia- 
iue ir Inos kurie norėtų prisirašyti.

P. Matonis, Fin. Rašt.

REIKALAUJAME kriaučiaus gerai 
patyrusio prie vyriškų kautų arba 
prie viso, vyriško darbo. Užmokestis 
gera. Darbas pastovus.

L. Geležius, Manager 
4503 S. Wood St., Chicago.

Tel. Boulevard 5669

Parašyta
William Shakespeare’o

Versta lietuvių kalbon

Policija, sakoma, susekusi 
numerį automobilio, kuriuo plė
šikai pabėgo. Ar tečiaus jai pa
vyks pagaut blogdarius, nežinia.

Gaisras dievnamyj.
Kilęs gaisras Helping Hand 

Gospel Mission budinke sukėlė 
didžiausią paniką lankytojų ta
rpe. Dievnamyj radosi apie 
šimtas žmonių. Tik dideliu va
rgu pavyko nuraminti panikos 
apimtą minią ir tuo bildu išgel
bėt ją nuo gresiančio pavojaus. 
Gaisras pridarė didelių nuosto
lių.

automobilių vagiliams 
bausti.

Miesto galvos rūpinasi įsteigt
Skaityto-Į atskirą kortą, kuris užsiimtų

t ’ 1 '

Rado pamestą kūdikį.
Prie šv. Juozo katalikų bažny 

čios, kerte Orleans ir Hill gal 
vių, policija užvakar rado pa 
mestą kudikį apie trijų savai 
čių senumo. Ar tasai “prezen 
tas“ ten ištiesų priklausė, neži 
nia. Kūdikis atiduota į šv. Viii 
co prieglaudą.

Išdykę vaikėzai.
Septyni vaikėzai, nuo 12 iki 

17 metų amžiaus, šiomis dieno
mis įsiveržė p-ios X naman, 1837 
Berteau gt., ir sunaikino Visus 
rakandus. P-ia X tuo laiku ra
dosi ligoninėj. Sugrįžusi iš li
goninės ji tečiaus dažinojo pa
laidūnų vardus ir areštavo juos. 
Vieną “gengės“ vadą Donald 
Nelsoną, teisėjas Swanson 
pasiuntė vieniems metams į 
taisos namus. Kiti atiduota 
venile korto žinion.

Rugių Miltai Maišas
Bohemian style % bač. 1.49—1.63
Juodi, % bačkos.1.22—1.49
5 svarai ........................... 30—35
Grahnni miltai 1 sv. maiš. 28—34

Corn Meal svaras
Balti ar geltoni ................  6—7

Maisas (Hominy), svaras ..5%—6%
Ryžiai, svaras

Fancy head........................11—14
Blue rose......................i.. 10—13

Bulvės (10 svaru)
N 1 Mis., Min., ir Dak......... 18—21

Pienas
Condensed, geriausias 
Vidutiniškas .............
Evaporated, nesald. .

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

Butterine
Plytose .. ..................
šmotuose ......... .
Vidutiniškas .............

Kiaušiniai 
švieži extra...........
Refrigeratorių, cxtra 
Refrigeratorių N 1 ..

Pupos (beans)
Navy,;....:................
Lima*.... i................
Pintd .........................__ HSlyvos, geros svarui....
Vidutinės ...................
Prašesnės .................

Kumpis, geras, svarui .
Prasetsnis ........... . .

Lašiniai geri, svarui ..
Prastesni ............. .

Taukai
Dėžutėj......................
Palaidi, geriausi ....
Paprastieji .................

Kalakutai
švieži.........................
šaldyti ........................

Vištos
Šviežios ....................
Gaidžiai, švieji .........

Antįs ...............................

(eilėmis)

jau 
pa
jų-

dau-

(Kenas) 
. 1!)—22 

. 17—20 
. 12—15

svarns 
. 50—51 
. 47—52 
. 46—53

svaras 
32—35c 

. 31—34
29—33

tuzinas 
. 54—59 

. 50—55 

. 46—52
svarui 

. 16—20 

. 16—20 
11%—14

13—17
12—15
11—14
32—36 
31—35 
44—50
40—45 
svaru)

. 3(1—36 
25%—31

svarui 
. 37—43 

. 30—37
svarui

, 35—39
. 27—31 
. 36—41 
. 32—37 
dėžutės

. 19—23 

. 27—33
žuvis (salmon)

Pink ...........
Red Alaska .

Suris
Amerikoniškas (fiill cream) svar. 
šmote ........................... 32%--39
Supiaustytas .................... 35—43

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

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

Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių 
Vyrą ir Moterų Apšvielos draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks utar- 
ninke, kovo 5 d., A. Mikutavičiaus 
svetainėje, 2112 — 137 st. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Malonėsite kuo- 
skaitlingiausia dalyvauti metiniame 
susirinkime, nes yra daug svarbiu 
reikalu apsvarstyti. Norintieji įslot 
kviečiami atsilankyti.

—P. Matonis, Siu. Rašt.

REIKALAUJU jauno vyro prie 
čeverykų taisymo, gera mokestis, at
sišauki! ypatiškai, laišku arba per 
telefonų:

Leo J. Schullz
8641 Virtcerines av. Tel. Stewart 9331

REIKALINGAS atsakantis buče- 
l Atsišaukite greitai.

Standard Markei Co.,
So. Main st. Rockford, Iii.

Tel. Forest 98.
1306

Kleofo Jurgeltonio

Šis veikalas turėtų ras- 

ties kiekvieno scenos

PRANEŠU savo draugams ir pažįs
tamiems, kad aš išsimufinau nuo 33 
gatvės ant 3159 Emerald avė, kam
pas 32-ros gatvėn. Taigi, kuriems 
vra reikalinga .anglią ir nųdkų arba 
kas nori inufintis, tai kreipKites prie 
manęs, o aš viską patarnausiu greitai 
ii- pigiai. Atsišaukite ypatiškai ar
ba per telefonų. Trįs mėnesiai at
gal gyvenau po nr. 3119 So. Halsted 
Si.

Rokas Steponas, 
3159 l'merald avė. Tel. Yards 975.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paslskelbimams kainos:- 

1 colfs, syk|, 50 centų; dedant 
tų pati skelbimų ilgiau, už kiek
vienų kartą colis vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko įvairių progą. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir kų turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
kų nors parduoti; kas nori kų 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir it., pasiskelbkite šitose Nau-, 
jienų skiltyse, o pamatysite, j 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausiu pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

REIKALAUJAMA 2 arba 3 mergi
nos į saldainių šapą.

Allman Bros.
1042 W. 14th st. Chicago

mylėtojo knygynėlyje.
Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje.
Kaina apdaruose $1.00, 
be apdarų — 70c.

1840 S. Halsted St.,

PARDAVIMUI
Chicago, UI.

PARDUODU bučernę ir grosernę 
iš priežasties nesveikatos, su namu, 
arba mainysiu namų su bizniu ant 
kito namo—be biznio. Atsišaukite: 
2462 W. 46 Place, Chicago

PARSIDUODA sena atsakanti cle- 
klrikinė čeverykų taisymo šapa, ge
li pagyvenimui kambariai, pigi ran
da. L. Pruzansky,
3213 Wallace St., Chicago.

RAKANDAI
UŽ .$50 NUPIRKSI .$200 dvigubais 

springsais phonografa, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
anų 10 metų gvarantuotų ir keletu 
rakandu už pirmų j>asiulynių. Divo- 
nus 9x12, .$8, firankas, tapytus pa-i 
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago'

NAMAI-ŽEMĖ

NAMAS ir 4 kambarių rakandai 
pardavimui. Atsišaukite į Agnės 

Hinz, 3436 Union Avė., Chicago

Ka-tik išėjo iš spaudos
Dilgio

MulkiuApaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Račkulį, 
begailestingai pašiepto 
nesubrendusius klerika* 
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

I ’ • ' * • f .

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

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

LOUIS EBEL 
2659 Wi 43rd St.............  CHICAGO

Kaip RašytiPranešimai

Ima nagan “panšapių” 
savininkus.

Policija pradėjo kreipti 
giau atidos į t. v. “panšapes”,
kur esą blogdariai parduoda ar
ba užstato daug vogtų daiktų. 
Pereitą subatą smarkiai užspir- 
ta vieną tokį savininką. Mat pa
sirodė, kad pas jį užstatoma

ASMENŲ JIESKOJIMAI
«^**M*W***-eW^>"blSMRb#W*W*rf*^*WM**,'‘**rfll||»**-’****,||***"*"*,*-l**’l>’*

Pajicškau savo sesers Onos Vosy
liūtės, po vyru—Augustinavičienė iš 
Suvalkų gub., Mariajnpolės pavieto, 
Šunskų gmino. Mokolų kaimo. Taip
gi pajicškau Marės PranckaičiukCs, 
po vyrų—nežinau. Paeina iŠ*Kauno 
gub., Šiaulių pav., Lūkės parapijos, 
Parakauekių sodžiaus. Meldžiu atsi
šauki jų pačių, ar kas žino jas, už 
ką busiu labai dėkingas.

J. Vosylius,
6104 Carl avė., Cleveland Ohio.

Laiškusišrei&keĮNori pagerbt rašytojo 
atmintį. *

Dramatiškas Ratelis nutarė 
surengti vakarą, kurio visas pel
nas skiriama pastatymui pami
nklo ant a. a. Br. Vargšo-Lauce- 
vičiaus kapo. Kadangi Chica
gos ir apielinkių draugijos ren
gdamos vakarus dažniausia na- 

Visi keliamieji klau- udojosi a. a. Vargšo veikalais,

vadui, Thomui Mooney. Nutar
ta pasiųsti protesto rezoliucijų 
tos valstijos gubernatoriui rei
kalavimu atnaujinti myriop nu
leistojo bylų.

PASARGA.—Draugijų praneiimue •kalbiam* 
M uftmokeatlM. Pranešimai turi būt priduoti 
I vakaro, laiškeliu arba telefonu. Ganai 1603. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinamas 
Mėnraštis, nebegali būt Įdėti.—"Nauj.” Red.

kinusias.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

!
1 Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa

branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
• didelį.

Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.

šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelid ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.

Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Waahington Street, New York

apie kurias tečiaus jis neprane
šė policijai.

Skandalas aiškėja?
Skaitytojai, tur būt dar pa

mena, kaip andais valstijos pro
kuroras Hoyne ketino iškelti ai
kštėn tūlą “įžymų politikie
rių”, užimantį augštą atsakomi- 
ngą vietų, kurs esą turįs artimų 
Tyšių su bankų ir šiaip privačių 
asmenų apiplčšėjais bei žudei- 
komis.

Užvakar vienas jo pagelbinin- 
kas Ed. Fleming iškamantinejo 
tūlą Harry Emersoną, kaltina
mą užmušime Illinois Central 
geležinkelio kolektoriaus Tier- 
ncy, iš kurio plėšikai atėmė apie 
2500 kompanijos pinigų. Arcš-

Chicagos Liet. Dr-ja Sav. Pas. ren
gia vakarų naudai musų rašytojos 
Žemaitės, nedėlio Kovo 31. 1918 Di
džiojoje Schoefeno svetainėje, Mil- 
waukce ir Ashland avė. Meldžiame 
eitų draugijų nerengti jokių pramo
gų tų patį vakarų.

LSS. 4 kp. rengia pasilinksminimo 
vakaro su gražiu ir įvairiu progra
mų, Mildos svetainėje, subatos va- 
care, 16 d. kovo (march). Prašome 
visus skaitlingai atsilankyti.

Renginio vakaro Komitetas.

Pajicškau Petronės ir Alytės Ziku- 
čAj, paeina iš Kauno gub. ir vals
čiaus, Betigalos parapijos, Ilgižių 
kolonijos. Girdėjau jos gyvena Chi
cago, III. Jos pačios arba kas jas ži
note, malonėkite atsišaukti, nes tu
riu svarbu reikalų.

Pranas Scblanskis
3923 Elnį st.. Indiana Harbor, Ind.

BARGENAS
Turiu mūrinį namų, noriu išmai

nyti bile į kokį biznį, lotus, farmas, 
automobilius ir.tt. Aš galiu mainyti 
ir kituose miestuose j biznį, India
noje ir kitur.

F. Jogminas, 
11212 Michigan avė., Chicago, III.

Tel. Pullman 439.

Lietuviškoj ir 
Ang. Kalboi

Kaina 75c. Gražiu tvir

AUTOMOBILIAI

Sulig paskutinės SLSDA. konferen
cijos nutarimu, šiuomi pranešu, kad 
pramogų vakarėlis įvyks kovo 10 d. 
Mildos svetainėje, 3112 So. Halsted 
st. Bukite malonus visi chorai pri
sirengti ant vakraėlio su dainomis ir 
alku pribūti.

Jungtinės Tarybos Pirtnin.
M. M. Yuodis.

JĮEŠKO KAMBARIŲ

PA.IIEŠKAU kambario Bridgepor- 
lo apielinkėje tarp Morgan ir Wal- 
lace st. Kas turite .atsišaukite.

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

Harvey, III. — LSS. 228 kuopos 
susirinkimas įvyks kovo 5, 7:30 vai. 
vakare, Fr. Gonciarz svetainėje, 
15713 So. Halsted st., Phoenix III.

, (Draugai ir draugės, malonėkit visi
Ituotasai esą prisipažinęs prime- paskirtu laiku atsilankyti, nes turim 
. t* • 1 daug svarbiu reikalų apkalbėjimui,taniam prasižengime. Jisai da-Į B ų ^Rašt g. Venckus, 
lyvavęs užpuolime, bet Tierney’ą • . ---------

, ■■■■■■ j_—j, i-j

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

NAUDOKITfiS PROGA 
visi tie, kurie turite arba norite tu
rėti motorciklį arba dviratį (by- 
eiele), kreipkitės pas tautietį. Mes 
iš prasčiausio motorciklio sutaisom 
stipriausi, gerinusį už žemiausių kai
nų. Visus “obaral” padarom no $8 
iki .$10. Taipgi perkam ir parduo
dame visokias kainas motorciklių ar 
baiseJielių, ir parūpiname dėl mo- 
torcikliu laiškius už dykų. Ineipki- 
tės laišku ar ypatiškai.

JOHN MIKSHLS,
2917 S. Lowe Avė., Chici p, III.

tu apdaru $1.00. Gali
ma gauti Naujienų Ad

ministracijoje,—
i

1840 So. Halsted St. 
Chicago, III.

i ATI DUODAMA randon puikus ka
mbarys vienai arba dviem mergi
nom.
667 W. I8th si., ,3-čias augšlas užpa- 

Chicago, III.kalyj.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

I P ERB. Naujienų akai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiu! 
Naujienose.

..... ----------0


