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Suv. Valstijos nepritaria Ja
ponijos intervencijai

Pasiuntė Japonijai notą

Chinija siunčia 40.000 kareivių Ru 
sijos parubežin

SUV. VALSTIJOS PRO
TESTUOJA PRIEŠ JAPO 
NIJOS INTERVENCIJA 

SIBERIJOJ

AMERIKA NEPRITARĖ 
JAPONIJOS INTERVEN

CIJAI

Reikalauja, kad Japonija ne
sikištų j Rusijos reikalus.

Daugiau valdininkai nieko 
nesako

gubernatorius praneša, kad ru
sai ir vokeiciai bičiuliaujasi su 
magometonais gyventojais, tik
slu sukilti sumainius.

Bijomasi, kad Japonijos eks
pedicija sukels daugelį diploma
tiškų problemų.

Darbininkų Ju- 
■ dėjimas

REIKALAUJA ALGŲ 
PAKĖLIMO

AREŠTUOS SVETIMŠA
LIUS

Kurie skelbia sabotažų
True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March (i, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

Vokiečiai pasilaiko Lietuvą
Vokiečiai paėmė Narvą

SIŲS 40,000 KAREIVIŲ

• Apsaugojimui rubežių

rciviiiv
ir galbūt vėliau
si į Siberiją

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

VVASHINGTON, Kovo 5. — 
Wasbingtone šiandie yra toks į- 
spudis, kad prezidentas Wilso- 
nas pasiuntė notą Japonijai. 
Manoma, kad toj notoj smarkiai 
protestuojama prieš Japonijos 
intervenciją Siberijoj.

True translation filed wi!h the post
ui isler aį Chicago, March (i, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PEKIN, Kovo 5. — Speeialė 
karinė konferencija nutarė, kai 
Chinija turi pasiųsti 40,000 ka- 

apgynimui savo rubežių 
dėl veržimo-

Japonija mano pa
siųsti dvi divizijas ir chiniečiai 
paprašė Japonijos supažindinti 
su priemonėmis, kokių jie mano 
griebties ir su diena mobilizaci
jos. Jų tikslu yra išdirbti ben- 

|drą veikimą. Chinų spėkomis 
kojnanduos gen. Tuan Che- 
Kwei.

Japonai sako, kad jie negali 
padaryti jokio galutino praneši
mo, kol visi kiti talkininkai ne
pritars jos pienams Siberijos 
klausime. Vis dar tikimasi, kad 
talkininkai prisidės prie veiki
mo; *

Amalgamated Clotbing Work- 
ers of America padavė reikala
vimą New Yorko samdytojams 
pakelti algas $3.00 į savaitę vi
siems darbininkams, dirban
tiems rubsiuvystės amato. Rei
kalavimas pamatuojama tuo* 
kad neišpasakytai pabrangęs pra 
gyvenimas.

American Clothing Manufac- 
turers Association neužganėdin
ta pasielgimu Amalgamated Clo- 
thing Workers of Amerika. Jie 
sako, kad čia neprisilaikoma pi
rmesnės sutarties, nes reikalau
jama pakėlimo algų tai sutar
čiai dar nepasibaigus. —Koresp.

REIKALAUJA PAKĖLI
MO ALGOS

Japonijos intervenciją yra vien 
jos vienos. Aiškiai leista supra
sti, kad Londonas, Paryžius ir 
Rymas užgyrė Japonijos veiki
mą.

Yra taipgi nurodymų, kad Ja- 
ponija padarys intervencijų. Gal
būt ji pakeis savo nusprendi, ka
lia Wllsono nota pasieks Tokio, 
1x4 tos permainos nelaukiama.

Šios nakties atsitikimai yra 
svarbiausias nuo laiko šios ša
lies stojimo karėn.

Nutarimas, kurį, menama, 
prezidentas VVilsonas padarė, 
reikalaus iš Japonijos padėti ant 
stalo savo kortas. Talkininkų 
užgirimas Japonijos intervenci
jos išgelbėtų Japoniją nuo pasi
sakymo ar ji stovi už ar prieš 
talkininkus.

Suv. Valstijų užimtoji pozici
ja galbūt privers ją pasakyti 
darbu, jei ne žodžiais, ar jos ti
kslu vra ant visados užkariauti

Naujosios Anglijos telefonų 
operatoriai galbūt sustrei
kuos.

GRASINA RUMUNIJAI

Czerninas grasina visai su
naikinti Rumuniją

BOSTON, Mass. Kovo 5.
Telefonų operatorių unijos vir
šininkai praenšė New Engliand 
Tęlcphone and Telegrapb kom
panijai, kad ketverge bus paske
lbtas operatorių streikas 19-koj 
Naujosios Anglijos miestų, jei 
tebus pakelta jiems alga.

WASHINGTON, Kovo 4. — 
Darbo sekretorius Wilson šian
die paskelbė apie smarkias prie
mones užgniaužimui anarchisli, 
ir visų tų, kurie skelbia betvar
kę, savo paliepime immigraci
jos viršininkams šiaurvakarinė
se valstijose areštuoti visus sve
timšalius, kaltus skelbime tų do
ktrinų. Net jei jie nebūtų papil
dę jokio prasikaltimo, jie bus 
areštuojami ir deportuojami.

Sekretorius lai padarė pra
šant Seattle ir kitų miestų sam
dytojams ir piliečių draugijomis, 
kad departamentas internuotų I. 
W. W. narius, kuriuos kaltina 
už industrinius neramumus, y- 
pač tarp girių darbininkų. Sek
retorius Wilsonas nusprendė, 
kad I. W. W. narystė dar nėra 
savaimi priežastim areštavimui 
ar deportavimui, bet nusprendė, 
kad svetimšalis industrinis dar
bininkas ar Lile kokis svetimša
lis, kuris skelbia nuvertimą val
džios spėka, žydymais, ar kokiu 
kitu dalyku gali būti deportuo
tas sulig immigracijos įstaty
mais, turi būti tuoj aus areštuo
tas.

Siberijos darbininkai atmeta vo 
kiečių taiką

VOKIEČIAI PASILAIKO učiai tebetęsia veržimąsi linkui 
UŽGRIEBTĄSIAS ŽEMES

RUSIJOJ

Elgsis su jomis kaip vokie
čiams ir austrams tinka

Rusija neturės nieko bendra su 
tomis žemėmis

Suv. Valstijos galbūt žiuri į 
intervencijos į Siberiją proble
mą sekamoj šviesoj:

Vartojimas ginkluotos spėkos 
Rusijos teritorijoj be sutikimo 
Rusijos yra peržengimu Rusijos 
savystovybės.

Peržengimas Rusijos savysto
vybės yra peržengimas visų i- 
dealų, už kuriuos Suv. Valstijos 
stojo karėn.

Galimumas teutonų pasinaudo 
jimo reikmenimis Vladivostoke 
skaitomas yra beprasmiu.

Galimumas vokiečių užpuoli-

True translation filed with the post 
mastei* at Chicago, March 6, 1918, 
as reąuired by the actbf Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Kovo 5.
Suv. Valstijos nesutiko su Japo
nijos pasiulymu užimti Vladi
vostoką.

Koks turinis notos, kuri pa
siųsta atsakymui į pasiūlymą, 
kuriam Anglija ir Francija da-j 
vė pilniausią paramą, nė butų, 
yra tikru, kad Japonija negali 
iš jos padaryti išvadų, kad Suv. 
Valst. pritaria įsiveržimui j Ru
sija, be pastarosios pritarimo.

Tad dar nereiškia, kad Suv.
Valst. protestavo, nors svarsty-1 
mai apie Japonijos pienus ir 
priėmė tą pobūdį.

z, . . ... _• i . i True translation filed vdth the post-Genausias spėjimas, o uiekoljnuS|e|. Uį Chicago, March 6, 1918, 
kita kaip spėjimas negali būti, reąuired by the act of Oct. 6, 1917 
—yra, kad Suv. Valst. praktiš- WASHINGTON, Kovo 5. — 
kai pasakė Japonijai, kad ji pa- Sulig valstybės departamento 
ti turi spręsti apie reikalingumą gautų žinių, Austrijos užrubeži- 
veikimo tolimuose Rytuose ir nių reikalų ministeris pasakė 
kad ji turi aiškiai pasakyti savo Rumunijai, kad jei ji nesutiks 
tikslus, kad nuraminus Rusiją, pasirašyti po taika, atiduodančia 

. i. visą Juodųjų jurų pakraštį josValdininkai tyli. •• • • •pergalėtojams, Rumunija visai 
Valstybės departamentas ne- pranyks iš žemlapio.

davė jokių komentarų apie si- 
PRIĖMĖ SVETIMŠALIŲ

Buvo kabineto susirinkimas, KAREIVIŲ NATŪRALI- 
Miname Japonijos pasiūlymas ŽAVIMO BILIŲ 
ir Suv. Valst. atsakymas buvo --------
svarstomas per dvi valandų bet Bus didele pagelba svetimša- 
kabineto nariai nesako nė žo- |jams, sako kongresmanas 
džio apie tai. v Į --------

Baltajame Name irgi nieko True translation filed with the post- 
t/1 f.iVln Lnd master at Chicago, March 6, 1918, neaiškinama, apart to lakto, kad|as required by the act of Oct.6, 1917.

A. J. SABATH
III. valst. kongresmano spe- 
cialė telegrama Naujienoms

WASHINGT()N, D. C., Kovo 
5. — šiandie atstovų butas vien-

TALKININKAI SUTIKO [balsiai suliko svarstyti bilių No 
 9159, talpinantį mano rezoliuci- 

Leis Japonijos intervenciją ją» kuri padarys galimu natura- 
Siberijoj. I lizavimą (supilictinimą) visų

--------  svetųnšalių, esančių Suvienytų 
True translation filed with the post- Valstijų laivyne, armijoj ir ju- 
master a t ('hieago, March 6, 1918, . . . ‘ \
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917. rimukų kol piisuosi.

LONDONAS, Kovo 5. r- Eve- Po to 1,1,1118 bevelk vienbal- 
ning News praneša, kad visi tai- siili ,iko Puantas.
liniukai, jų tarpe ir Suv. Vals- Priėmimas šio biliaus apgins 
tijos pritarė Japonijos interven- visus svetimšalius, esančius mū
rijai Siberijoj, kad apsaugojus su laivyne, armijoj ii jurininkų 
valstybių interesus. [korpusuose, panaikins skirtu

mą darant paaugštinimus ir a- 
belnai bus didele jiems pagelba, 
suteikiant jiems visą apgynimą, 
teikiamą Amerikos pilietybe.

Atimta ląisvp žodžio Porto 
Rico darbininkams.

SAN JUAN, P. R.,—Senato- 
riu’s Santiago Iglesias, atstovas 
vietos Amerikos Darbo Federa 
rijos, kreipėsi prie Samuel Gom- 

f perso su nusiskundimu, kad val
džia atėmė iš darbininkų laisvę 
žodžio ir susirinkimų ir reika
lauja, kad Federacija
veiktu dėl Porto Rico darbinin
ku, v

ką-nors

Paskandinta 726 norvegų 
laivai.

True translation filed with the post- 
master ai (^hieugo, March 6, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 4. — Nor
vegijos legacija Londone šiandie 
paskelbė, kad nuo karės prad
žios iki pabaigai vasario mėn. 
Norvegija karėje pražudė 726 
laivus, 1,066,821 tonų įtalpos. 
Ant jų žuvo 902 jurininkai.

Beto 53 laivai su įgula iš apie 
700 žmonių yra prapuolę ir iš jų 
du trečdaliu, manoma, yra žu
vę iš priežasties karės.

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

AMSTERDAM, Kovo 4. — Iš 
Berlino pranešama, kad taikos 
sutartis, padaryta tarp keturių 
centralinių valstybių ir Rusijos 
įaskelbia, kad paminėtos valsty
bės “sutiko užbaigti karės stovį 
ir kaip galima greičiausia įvy
kinti taiką” ir todėl plenipoten
tai pasirašė po sekama sutar
tim:

“1. Centralinės valstybės ir 
Rusija paskelbia karės stovį 
tarp jų užsibaigusiu ir yra nusi
tarusios gyventi taikoje ir drau
giškume su vienas kita.

Susilaikys nuo agitacijos
2. Susitariančios valstybės su

silaikys nuo agitacijos ar pro
vokacijos prieš kitas pasirašan
čias valdžias ir rūpinsis gelbėti 
gyventojus keturgubo sąryšio 
užimtų apygardų.

Atiduos visas žemes.

Visur smulkmenos tos baisios 
notos taip saugojama, tarsi joj 
butų užvertas šalies likimas 
ir galbūt joj tas ir užveriama.

Intervencija galėtų būti pa
teisinta, jei žmonių gyvastįs bu
tų pavojuje. Ji vienok yra ne
pateisinama apgynimui turto, 
kaip ne vertingas jis butų.

Vienok nežinoma yra ,ar tie 
principai yra išreikšti notoje, 
kuri, spėjama, šiąnakt yra pa
siusta i Tokio. Tečiaus mano- 

ku- 
yra

ma, kad tai yra principai, 
riais Suv. Valstijų pozicija 
paremta.

Visi turės dirbti
TRENTON, N. J. — Guberna 

torius Edge pasirašė po bilium, 
kuris įveda priverstiną dėl vy
rų 18—50 metų amžiaus. Per
žengimas įstatymo baudžiamas 
$100 ar trimis mėnesiais kalėji
mo, ar abejomis pabaudomis. 
Negalėjimas gauti darbo nėra 
pasiteisinimu.

Panašus įstatymai priimti y- 
ra Maryland ir Virginia valsti
jose. Pastariosios valst. guber
natorius prašo gyventojų priver
sti pildyti tą įstatymą, kuris kiek 
laiko atgal buvo vartojamas su
laužymui angliakasių streiko.

PRAŠO LEISTI IMTI SVE
TIMŠALIUS

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

WASHINGT()N, Kovo 4. — 
Carės departamentas šiandie 
treipėsi į kongresą, prašydamas 
iriimti įstatymą, leidžiantį imti 
cariuomenėn svetimšalius iš tal
kininkų šalių, su kuriomis Suv. 
Valstijos yra padariusios specia- 
ies drafto sutartis. Bilių į se
natą įnešė senatorius Fletcber.

CHINIJA SIŲS KAREI
VIUS SIBERIJON.

Atsisako tarties
PIIOENIK, Ariz. — American 

Smelting and Refining Co. Hay- 
den dirbtuvėje pašalino 3 darbi
ninkus, po ko visi kili darbinin
kai sustreikavo. Pastarieji boto 
reikalauja pakelti algą po 50c į 
dieną.

Valstijos gynimo tarybos pir
mininkas bandė taikinti, bet ko
mpanija atsisakė jį pripažinti.

Nutarė siųsti 20,000 kareivių
AUSTRAI “TVARKO” 

UKRAINA

PORTO RICO LIKO SAU
SA VALSTIJA

Užgriebė bevielinj telegrafą
True trnnslation filed with the post- 
master at Chicago, March 6, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

NEW. YORK, Kovo 4. —Fe- 
deraliai viršininkai šiandie pasa
te, kad ant viršaus vieno budi- 
nko Wall St. distrikte užgriebta 
stiprus bevielinio telegrafo apa
ratas. Jie atsisakė pasakyti vie
tą ar vardus žmonių, kurie atsa
ko už to aparato ten buvimą.

Aparatas yra ganėtinai stip
rus, kad susinešus su Vokietija 
ir jo užgriebimas skaitoma “la
bai svarbiu”.

“3. Apygardos esančios į va
karus nuo linijos, sutartos besi
tariančių pusių ir pirmiaus pri
gulėjusios prie Rusijos, daugiau 
nebebus po Rusijos valdžia. Su
tarta, kad liniją parodo pridėtas 
žęmlapis No 1, kuris kaip su
tarta, sudaro svarbią sutarties 
dalį. Nustatymas linijos vaka
ruose bus padarytas maišytos 
rusų-vokiečių komisijos. Kal
bamosios žemės neturės jokių 
pareigų linkui Rusijos delei pir
mesnių jų ryšių. Rusija sutin
ka susilaikyti nuo visokio mai- 
šymosi į vidurinius reikalus tų 
teritorijų ir leisti Vokietijai ir 
Austrijai nuspręsti likimą tų te
ritorijų sutartyje su jų gyvento
jais.”

Ketvirtas paragrafas kalba a- 
pie evakuaciją Anatolijaus pro
vincijos ir atidavimo Eriva- 
niaus, Karšo ir Batumo Turki
jai.

(Delei ilgumo sutarties — joj 
viso yra 14 ilgų paragrafų —ne
galėjome šiandie visos sutarties 
išspausdinti. Išspausdinsime ją 
kiek vėliau.)

VOKIEČIAI PAĖMĖ NAR- 
VĄ

Vokiečiai tebesi veržia 
Rusijon

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

PEKIN, Kovo 5. — Kabineto
susirinkimas šiandie svarstė a-|as reąuired by the act of Oct. 6, 1917. 
pie pasiuntimą kareivių į Sibe- VIENNA, Kovo 5. — Austri- 
riją ir nutarė pasiųsti armiją iš jos kares ofiso oficialis praneši- 
20,000 mančuli, kartu su Japoni- mas sako, kad austrų-vengrų 
jos ekspedicija. Reikalingą a- spėkų veikimas už sugrąžinimą 

bovelnų audinyčios atsisakė iš- municiją parūpins Japonija.
pildyti reikalavimą. Karinis Cbinijos Turkestane giu.

Reikalauja pakėlimo algos.

GRANITEVILLE, S. C. —700 
neorganizuotų audėjų sustreika
vo, reikalaudami pakėlimo al
gų. Nežiūrint didžiausių pelnų,

True translation filed with the pnst- 
master at Chicago, March 6, 1918,

SAN JUAN, P. R., Kovo 3. — 
Pereitą naktį Porto Rico liko 
sausa sala. Tai padaryta kon
greso nutarimu. Uždraudžiama 
yra importuoti, išdirbinėti, par
davinėti ar duoti svaiginančius 
gėrimus ar vaistus. Vietos įsta
tymai leidžia išdirbimą ir par-

PERSIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO

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

WASHINGTON, Kov o5. — 
Suv. Valstijų konsulo atstovas 
Tegerane praneša šiandie vals-

tvarkos Ukrainoje, eina savo bė-^davinėjimą alaus, turinčio neda- lybes departamentui apie Per-

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

LONDONAS, Kovo 5. — Ex- 
change Tdegraph žinia išsiųsta 
iš Petrogrado panedėlyj sako, 
kad vokiečiai paėmė Narvos uo
stą prie Finlandijos įlankos, 81 
in. j pietvakarius nuo Petrogra
do.

Ta pati žinia sako, kad vokie- jie fortifikuojasi.ugiau kaip> 2 Va nuoš. alkoholio/sijos kabineto rezignaciją.

Taikos sutartis galbūt nebus 
patvirtinta

Reuterio Petrogrado korespo
ndentas panedėlio telegramoje 
sako:

“Išrodo negalimu, kad taikos 
sutartis bus ratifikuota Sovietų 
kongrese Maskvoje, kovo 12 d.

“Duotas vokiečių atdiėjimas 
dviem savaitėm ratifikacijai, 
duoda progą pailsio Sovietams, 
kuris galbūt bus sunaudotas or
ganizavimui raudonosios armi
jos ir išdirbimui priemonių ap
sigynimo.

“Komisarų tarybos susirinki
mo nutarimu, kuris buvo pa- 
skelbtaas prieš pasirašymą po 
laika, — apsvarstyta Petrogrado 
evakuacija su sistematišku nai
kinimu viso maisto ir karės rei
kmenų sandėlių, kurie negali bu 
ti iškelti.”

Bolševikai skįla
Sakoma, kad bolševikų dalis 

yra neužganėdinta Lenino pasi
davimu ir yra palinkusi prisidė
ti prie kairiųjų socia-rcvoliuci- 
onierių, kurių tarpe, anot Daily 
Mail Petrogrado korespondentu, 
viešaptauja karinė dvasia ir su
daro stiprią opoziciją taikos par
tijai.

Ši karės partija, sakoma, pa
taria, kad Petrogrado valdiškos 
įstaigos butų iškeltos į Rusijos 
vidurį, iš kur jos gali vesti ka
rę prieš vokiečius.

BOLŠEVIKAI VALDO 
SIBERIJĄ

Siberijos valdžia susideda iš 
bolševikų ir social-revoliu- 
cionierių.

Atmeta vokiečių taiką

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

VOLOGDA, Kovo 3. — Nauja 
Siberijos taryba darbininkų ir 
kareivių respublikos Irkutske, 
kuri nutarė nepripažinti jokios 
imperialistiškos vokiečių taikos, 
suorganizavo Siberijos komisa
rų tarybą, kuri susideda iš 11 
bolševikų ir 4 kairiųjų social-re- 
voliucionierių.

Bolševikai valdo.
TOKYO, Kovo 3 (suvėlinta).

miestai Irkutsk, Blagovieščensk, 
Omsk ir Chabarovsk yra pilnai 
bolševikų rankose. *

SUMUŠĖ KAZOKUS SIBE- 
RIJOJE

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 6, 1018, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

ŠANCHAI, Kovo 5. — Iš Cha- 
rbino pranešama apie smarkų 
mūšį ties Durai, ant Trans-Sibe- 
rijos geležinkelio tarp Semeno- 
vo kazokų ir gerai apsiginklavu
sių bolševikų. Kazokai, sako
ma, pasitraukė į Sharasuh, kur

t i
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Štai musų klerikalai. Kiek įtraukė, nors reichtagą kontro- 
juodo rašalo jie kitąsyk iš
liejo ant popieros, prirodinė- 
dami, kad vienintelė Lietu
vos viltis tai glausties prie

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdien, Išskirtai^ 
aedčldieniuiL Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1810 S. Halsted SI., Chicago, 
jŪ.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chfcagojo—pačiu:

Metams ...........................
Rusei meto ....................
Trims mėnesiams ........
Dviem mčnesiam ......
Vienaiu įnėiiesiul ..

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

Suvienytose Valstijose, ne Chieagoje, 
paltu:

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

Kanadoj, metams ........
Visur kitar užsieniuose

I -
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

musų tėvynei nelaimė butų 
patekt po Vokietijos valdžia! 
Bet šiandie jie giria Vokieti
ją. šiandie jie garbina tuos

36.00
3.50
1.85
1.45

. .75

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25 

.65 
7.00 
8.00

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujieuų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir trumpinti. Nctinkumi spaudui raš
tai naikinami, arba gi-q2inaini nl«al, jei begiu dviejų savaičių autorius 
pareikHlmijH jų ir atsiunčia krąsos 
ieuklelių pakankamai persilntirno 
Itšonis apniokoti.

Asmeniškai Redaktorių matyti fali- 
tna tik mo 5 iki 5:20 vai. vak.

Redakcijos 
Straipsniai

True translntion filed with tne post- 
liu.sler at Chicago, March 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1947.

Imperialistų 
plėšimas.

Lietuvą į kaizerio vergiją.
Iš klerikalų pusės dabar 

Rusija turi tiktai panieką ir 
prakeiksmą: Rusija, kurią 
smaugia galingesnis priešas! 
Tokia yra musų klerikalų 
“krikščionybė”. Jie smerkia 
kaip tik tą šalį, kuri, rizi
kuodama savo laisve ir gy
vybe, padėjo ginklus, idant 
įvykinus pasaulyje taiką!

O musų tautininkai? Vi
sai nesenai jie mušė telegra
mą Rusijos užsienių reikalų 
ministeriui, dėkavodami 
jam už Lietuvos teisių gyni
mą Brest Litovske. Dabar- 
gi jie prakeikia tos šalies 
valdžią, kuomet pasirodė, 
kad Vokietijos plėšikai yra 
galingesni už ją.

Revoliucinė Rusija paske
lbė mažųjų tautų apsispren
dimo principą. Rusija stojo 

už Lietuvos teisę laisvai nu- 
spręst savo likimą taikos 
konferencijoje. Rusija atsi
sakė pasirašyt po taikos kon
traktu, kuomet vokiečių im-' 
perialistai nepripažino tos 
teisės Lietuvai, Kuršui ir; 
Lenkijai. Kovodama už ma
žąsias tautas, revoliucinė Ru j 
sija užsitraukė ant savęs bai
sų kaizerio kerštą. Ir dabar, 
kada Rusija yra smaugiama, 
tai musu “patriotai” vadina 
ją “išdavike”! i

Tokia yra siela tų musų 
“tautos mylėtojų”. i

Tegul juos pažįsta lietu
viai darbininkai.

duoja net ne koki nors social-pa- 
triotai, o stačiai kapitalistų ir ju
nkerių atstovai. Taigi išeina 
taip, kad Ruehle neatsisako da
ly va u t kapitalistiškrti-junkeriš- 
kame reichstage, o atsisako da- 
lyvaut social-demokratų frakci
joje.
doksališkai

Toliaus 
gano rašymus, 
bočaja Gazeta
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Tatai irgi skamba “para
kei tai yra faktas, 

apie menševikų or- 
Tiesa, kad “Ra- 
’ skelbė labai

Argi tai 
laikraščiai

kits. Bell faktas yra tas, kad to- 
kių-pat dalykų skelbė ir, vei
kiausia, tebeskelbia ir kitų socia
listinių partijų laikraščiai — net 
Gorkio leidžiamoji bolševikiš
koji “Novaja Žizn’ 
jau dabar visi šitie
yra melagiai, o vieninteliai tei
sus žmonės yra bolševikai?

Pagalios, “Laisvė” neteisin
gai piešia menševikų poziciją. 
Jau anąkart mes nurodėme, kad, 
pasiremiant tais faktais, kurie 
yra žinomi (ir kuriuos skelbė 
pati “Laisvė”), menševikus ne
galima kaltint “boikotizmu” lin
kui dabartinės Rusijos valdžios. 
Menševikai atsisakė ne bendro
je su bolševikais valdžioje da
lyviui t. o priimt bolševikų sąly- 
gas. Juk “Lnisveje” buvo rušy- 

ln, kad bolševikai kvietė sociali
stų partijas prisidėt prie jų. bet 
tiktai tąja sąlyga, kad bolševi
kams butų palikta absoliute di
džiuma valdžioje. Tai buvo vie
na nesusi taikymo priežasčių.

UŽKIETĖJIMAS reikalauja greitos pagelbos,' 
nes jeigu bus apleistas, ga

li kiti trukumai sekli. Jeigu jus ileškote ge
ro ir atsakančio vaisto tam tikslui, tai imki
te Severai Liver Pilis (Severos Pigulkos Ke
penims). .los prirodė savo gerumų daugelyje 
atsitikimu, k u r 
užkietėjimas, ne
rviškumas ir ke
penų keblumai 
buvo svarbiausi 
ženklai. Doza yra 
nuo 1 iki 3 ptgul- 
kų vakare, o pa
sekmės užganė
dino kiekvienų. 
Nusipirkite bon- 
kutę už 25c. by 
kurioj aptlekoj. 
Pamėginkite jus!

ŠVARUMAS yra vienas svarbiausių dalykų, 
kurie, užtikrins gerų sveikatų 

Žodiška duobė ypatingai turi būt Švariai užlai
koma. Tnm liksiu patariamas Severai Anli- 
sepsol (Severos Antlsepsolhis) kaipo puikus an
tiseptikas burnos plovimui arba gargaliavimui.

Pamėginkite no- 
sies arba ausų 
pavilginimui iš
valymui žaizdų 
ir {sipjovimų ir 
naudokite valy
mui {vairių išsi
veržimų. Bon- 
kos užteks jums 
ilgam laikui, nes 
ji maišoma su 
vandeniu. Kaina 
35c. už bonkų ir 
parduodama vi
sose apliekose.

KOSI!LIS šiuo laiku yra nemalonus, kaip ii* kitais me
to laikais. Yra išmintinga lodei kiekvie

nai .šeimynai turėti bunka kosuliui gyduolių ant rankos 
visuomet šiam tikslui.

Kazimieras Gugis

Veda viaokitis reikalus, kaip kriminalilkuuse 
taip ir civiliikuuKt teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofhas:

3323 S. Halsted SI.
Ant trečių lubų

Tel. Drover L310

Miesto OfinaM

127 N. Derliom SI.
11 >1-13 Unily Bldg.

Tel. Central 4411

yra
<T-GALVOS 

SKAUDĖ
JIMAS 
čiu npsįlrpi.škimu, 
pasirodančiu da
ugelyje nesmagu
mu. Priežastis 
turi būti surasta 
ir gydoma tuo- 
jaus. Vienok, su
stabdymui gal7

nan-

Severos
Bahamas plaučiams

(Severus Bahamas Plaučiams) gali būti neprasčiausiai 
rekomenduojamus. Yra malonus ii* atsakantis kosuliui 
vaistas, vaikams ii* suaugusiems. Yra geras gydymui už
kimimo, skaudančiam kaklui ir palengvinimui kosulio, 
mčšlungiško krupo ir bronchilis. Kaina 25 ir 50 centų 
visose apliekose.

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa.

vos skaudėjimo ir prašalinimui skausmo priva- 
tčtimičl visuomet būti prisirengę turint dėžę 
Severa’s Wafers for Heudache and Neuralgia 
(Severos Plotkelčs nuo Galvos Skaudėjimo), nes 
tada turėsite greitų pagelhų užtikrintų. Viena 
plotkelė pakanka skausmo prašalinimui. Kai
na 25c. už dėžulę, turinčių 12 plolkelių. Visoje 
apliekose.
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True translalion filed with the postmasler at Chicago, 
March t, 1918, as reųuired by the act of October (i, 1917.

Lietuvos Laisve Pavojuj
Amerikos IJctuvią Darbininkų Tarybos Chi- 

cagos rajono konferencija, kuri įvyko kovo 3, 
1U18, ir kurioj buvo atstovaujami organizuotieji 
ieluviai darbininkai Illinois, Wisconsin ir India
nos valstijų, apsvarsčiusi dabartinį Lietuvos padė
jimą, vienbalsiai priėmė sekančią rezoliuciją:

MUILAS 
meiliškiems tiks
lams ir toilelui 
turi būt sutaisy
tas su gyduolė
mis ir iš tos prie
žasties rekomen
duojamas gerai 
žinomas muilas 
vad|namas Seve- 
ra’a Medicated 
Skin Soap (Seve

ros Gydantis Odinis Muilas). Jis yra puikus dėl 
kudikių ir suaugusių maudynės. Vyrai giria jį 
kaipo gerų skutimui, o moters naudoja dėl iš
vaizdos gerumui. Del jo gydymo rekomenduo
jamas naudojimui {vairioms odos ligoms. Vie
nas pamėginimas pertikrins jus. Turėkite ant 
-rankos. Kaina 25 centai.

Nariai Cook County R«al Katate T* r/Imt* 

A. PETRATIS & CO. 
Re*i Katate Ofitaa

Paskolina pinigus. Parka, parduot* tr 
maino namu, lotu* ir tartu**. 

Apsaugoja turtą nuo ugnies. 
Pariiuri apntraktua, padaro popiaraa 

NOTARY PUBLIC
711 W. SSU gatvl 
kampas Halsted Dr*»»r 2441

VALENTINE DRESSMAKING } 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Pelrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Rusija tapo priversta pa
sirašyt po vokiečių taikos 
sąlygomis, pagal kurias ji 
netenka milžiniškų žemės 
plotų vakaruose ir pietuose 
Tuos plotus, kartu su jų gy
ventojais, užgrobia Vokieti
ja ir jos talkininkai.

Bet nežiūrint to, kad Ru
sija pasidavė plėšikui, šis ne
paliauja ėjęs ant Petrogra
do ir stengiasi, matoma, pa
siekt Rusijos revoliucinio 
judėjimo centrą, kad sutre
mpus jį.

Ir niekas Rusijai nepade
da. Nėra pasaulyje spėkos, 
kuri mėgintų apginti ją ir 
sulaikyti galvažudžio ranką, 
užsimojusią ant jos. Ažuot 
pagelbos susilaukus mirtino 
pavojaus valandoje, Rusija 
susilaukia kasdien tik naujų 
priešų, naujų smūgių.

Jau Japonija rengiasi už
pult ant jos iš rytų pusės, 
kad padarius “tvarką” Sibi 
re. Jau Kynija ketina pasių
sti prieš Rusiją 40,000 karei
vių, kad “apgynus savo ru

Apžvalga

daug pastangų, idant įvykinus 
visų socialistų partijų suvieniji
mą, tai liudija eilė faktų. Mes 
turime pluoštą Rusijos laikraš
čių, išėjusių po bolševikų suki
limo. Ir tenai randame ve ką: 
Tž poros dienų po to sukilimo 
geležinkelių darbininkų sąjun
ga kreipėsi j bolševikus ir į vi
sas socialistų partijas, ragin
dama juos taikyties. Menševi
kų Centro Komitetas tuojaus at
laikė susirinkimą ir nutarė da
ly vau t derybose su bolševikais. 
Tas nutarimas skambėjo seka
mai:

True translntion filed wini the post- 
mastei* at Chicago, March 6, 1918, 
as reųuired hy the act of Oct. 6, 1917
PARADOKSAI IR
FAKTAI.

“Laisvė” vėl rašo apie Rusijos 
menševikų taktikos “keistumą.” 
Tūlas laikas atgal jos bendra
darbis A. V. nupeikė menševikus 
už Lai, kad jie neva baikotavo 
Darbininkų Tarybą ir revoliuci
nę valdžią, kuomet šios pateko 
į bolševikų rankas. Dabar ji su 
pasitenkinimu pastebi, kad ir

d

siveržus į Sibiro gilumą”. 
Jau laikraščiai skelbia, kad 
talkininkų valdžios pritaru
sios japonų pienui...

Rusija — ne tiktai jos re
voliucija, bet ir pats jos, kai
po savystovės valstybės, gy
vavimai — baisiausiame pa
vojuje. Baugu stačiai daro
si mėgint įsivaizdint, kas su 
ja bus artimiausioje ateity
je. —

Bet palikime valandėlei 
šalyje didžiuosius pasaulio 
plėšikus, kurie drasko bespės 
kę Rusiją, ir pažvelgkime, 
kaip elgiasi šiame momente 
tie musų “broliai”, kurie per 
trejetą metų r*odė savo ka
rštas “simpatijas” didžiai 
slavų valstybei ir dar karš
tesnę neapykantą josios 
priešui. Ką jie dabar sako 
apie nelaimingąją Rusiją

ia menševikus už tą-pat. Ir ji 
ar priduria nuo savęs:

Jų (menševikų) vyriausias 
organas “Rabočaja Gazeta” 
rašė pasibaisėtinų dalykų apie 
bolšėvikuš. Prie šitų aplinky
bių jau negalima buvo kalbėti 
apie spėkų susivienijimą, o 
nuo to laimėjo tik buržuazija.

Jeigu abiejų srovių soc.- 
dem. butų ėję išvien, tai gal
būt dalykai šiandien Rusijoj 
kitaip išrūdytų.

Keistumas menševikų tak
tikos tame,kad darbininkų ta
rybų valdžioje jie nedalyvavo, 
o buržuazinėje Kerenskio val
džioje — dalyvavo. Tai ska
mba paradoksališkai, bet tai 
liūdnas faktas.

Pirmiausia dųjci to liūdno 
“paradokso”. Mes “Laisvei” nu
rodysime štai kokį faktą: Vokie
tijos rechtage yra vienas narys, 
vardu Buclilc. Jisai priklauso 
pačiam kairiajam socialdemok
ratų sparnui ir yra artimiausis 
!>?. Karoliaus Liebknechto drau
gas. Kada sociademokratų fun
kcija prašalino iš savo tarpo Lie- 
bkncchlą už tai, kad jisai nepa
sidavė didžiumos nutarimui ir 
balsavo prieš karės kreditus, tai 
Ruehle taip-pat išstojo ir frakci
jos. Bet iš reichtago jisai nepa- mo darbą!

pripažinęs, kad visi kiti san- 
protavimai turi būt atidėti į 
šalį akyveizdoje būtino reika
lingumo sustabdyt kraujo lie
jimą ir vidurinę karę darbi
ninkų tarpe ir sulaikyt nuo 
pražūties darbininkų judčji-

I mą»
Rusijos Social-Demokratų 

Darbininkų Partijos (suvie
nytosios) Centro Komitetas 
nutaria dalyvaut mėginime 
suorganizuot vienlytę valdžią, 
apimančią visas socialistų pa
rtijas, pradedant nuo tautinių 
socialistų (nar.-soc.) ir bai
giant bolševikais.
Reikia atsimint, kad šitas nu

tarimas tapo priimtas tokioje 
valandoje, kada bolševikų ka- 
nuolės baube Petrogrado gatvė
se, kada nepritariau lįs bolševi
kams laikraščiai buvo uždaromi 
vienas po kito, ir socialistų par
tijų vadai buvo grudžiami į ka
lėjimus.

i Menševikai, nutardami daly
vaut derybose su bolševikais, pa
statė tiktai vieną sąlygą, kad 
derybų laiku, bent trejetui die
nų, butų pertraukta šaudymasi, 
panaikinta , “karės stovis” ir 
“kariškai-revoliuciniai teis-*, 
mai” (kuriuos buvo įvedę bol
ševikai) ir sugrąžinta žodžio ir 
spaudos laisve (kurią bolševikai 
prašalino). Vienok bolševikai 
ne tiktai neišpildė to, bet net 
tuo laiku, kada jų atstovai kartu 
su menševikų atstovais sėdėjo 
bendrame posėdyje ir vedė de
rybas, tai bolševikų centras įsa
kė savo komisarams uždaryt 
menševiką centralinį organą 
“Rabočaja Gazeta”.

O “Laisvė” rašo, kad “Rabo
čaja Gazeta” savo baisiais strai
psniais trukdė socialistų vieniji-

Vokiečių imperialistams atsiekus čiukuro sa
vo galybės, tautų laisve, neprigulmybė, gerovė, 
visi revoliucijos užkariavimai randasi didžiausia
me pavojuj. Geležinė kumščiu trupina demokra
tijos viltis ir sotina godųjį pan-germanizmą, pa
verčia tikrenybe visa lai, apie ką lik pan-gernia- 
nizmas buvo svajojęs:

Nustumti Rusiją prie Azijos ir už Juodųjų 
jurų;

Praplėsti Vokietiją višu Pabaltmariu;
Padaryti Pabaltmario žemių žemlapį taip vo

kišku, idant rusai turėtų sušukti: “čia yra ir bus 
vokiečių žemė!”

Vokiečių imperialistų kruvini nagai ja ir lai
ko aĮigrobę, Lenkiją, Ukrainą, Kuršą ir Lyvžemį. 
Varge ir priespaudoj, ašarose ir kraujuj vaitoja 
žmonės užkariautose žemėse ir laukia valandos 
pasiliuosavimo. Vokiečių jungo, vokiečių glo
bos, negeidžia nei viena demokratija tose žemė
se., Vienok vokiečių imperialistai varu užmestą 
jungą ant tų žemių yra pasirengę užtvirtinti ant 
amžių, ar tai prijungdami tas žemes prie Vokie
tijos. ar lai uždėdami ant jų savo globą.

Vienas iš būdų ,kuriuo jie yra sumanę kai- 
kurias žemes palaikyti po savo jungu, yra įstei
gimas tose žemėse vokiškų monarchijų su vokiš 
kais karaliais. Po lokį karalių jau jie paketine 
duoti Lenkijai ir Lietuvai. Spausti žmones, ver
di juos vokiečiais, siaurinti jų pilietiškas teises, 
palaikyti juos tamsume, daboti kad kraštas išti
kimai tarnautų Vokietijos junkerių ir kapitalistų 
erikalams, ir galų gale padaryti kraštą Vokietijos 
dalim ar kolonija—lai tų karalių uždaviniai. To
kį savo grobikišką pieną vokiečių imperialistui 
vadina davimu užkariautoms tautoms “neprigul-

lį.
Lietuvos klausime Vokietijos imperializmas 

aiškiai parodė savo veidą kruvinojo princo Ysen 
burgo viešpatavimo laiku ir taikos tarybose Brest- 
Kitovske. Ysenburgo laiku, kuomet buvo leisti, 
sušaukti Lietuvių suvažiavimas Vilniuje, Vokie
tijos valdžia užreiškė, kad ji ketina laikyti Lietu
vą savo kumščio},o Brest-Litovske ji parodė, kad 
jos kumščiu turi užtektinai galybes palaikyti tai. 
ko nori. Mažų-mažiausia ko Vokietija pasisakė 
norinti iš Lietuvos yra štai kas:

Kad Lietuva butų Vokietijos vergė ir nedrįstų 
kulbę ties su ja kaip su sau lygia;
Kad Lietuva susidėtų su Vokietija į militarę 
uniją, turėtų savo armiją ir butų taip pat mi- 
litari.ška, kaip ir Vokietija;
Kad Lietuvos armija tarnautų Vokietijai ir 

' butų po vokiečių oficierių komanda;
Kad visos Lietuvos tvirtovės butų vokiečių 
valdžioj;
Kad “strategiški” Lietuvos geležinkeliai pri
klausytų vokiečiams; ,
Kad Ljetuva duotų Vokietijai duonos ir ga
bentus iš Vokietijos tavorų be muitų.

Už tai viską iš savo pusės Vokietija nežadė
to nieko, ir lik vėliaus sutiko uždėti ant Lietuvos 
dar ir savo despotą karalių.

III.
Nors prieš rengiamą Lietuvai amžiną paver 

girną protestavo Lietuvos darbo žmones, vienok 
Lietuvoj atsirado gaivalų, kurie prirengtus Lietu
vai vergijos pančius priėmė su padėka. 'Tai buvo 
klerikalai ir atžagareiviai. Jie pabūgo Rusijos re
voliucijos, jie pabūgo žmonių laisves, ir puolė j 
glėbį Vokietijos imperialistams. Kada revoliuci- 
jinė Rusija stengėsi išplėšti Lietuvą* iš kaizerio 
nagų, Lietuvos klerikalai palaikė kaizerio pusę

Rugsėjo mėnesyj 1917 m. Lietuvos klerikalu V I *■kuopelė sutiko stoti už Lietuvos pavergimą Vo
kietijai pagal Vokietijos valdžios paduotų sąly
gų. Paskui Lietuvos landratui buvo leista pa
skelbti Lietuvos pilną atsiskyrimą nuo Rusijos ir 
ilžreilc&ti pnliiilcimę susi j ii njįt i su Vokietija. IJet 
vokiečių valdžiai dar buvo to negana. Todėl, pa
galios, Lietuvos teokratas, Kauno vyskupas F. 
Kurivčius, nuvažiavo užtikrinti Vokietijos kanc 
Icriui, kad Lietuva norinti būti “neprigulminga” 
po “krikščioniškai - konservativišku” karalium, 
kokį malonėtų paskirti kaizeris. Tokia neprigid- 
mybė jau buvo pilnai “prūsiška”, gvarantavo pil
ną Lietuvos pavergimą Vokietijai, ir, kaip girdėt, 
Lietuvos karalium jau tapo nužymėtas Saksonijos 
vokiečių princas Fridrichas Kristijonas. Grobi
kiški Vokietijos imperialistų siekiai pildosi. Nu- 
kanknta Lietuva parduodama amžinon kaizerio ir 
junkerių vergijon po priedanga “neprigulmybės.”

IV.
Visi Amerikos Lietuvių darbininkai ir visi 

kam tik rupi žmonių laisvė kaip vienas stoja 
prieš tokį Lietuvos laisvės pardavimą. Vieni tik 
klerikalai ir atžagareiviai užtaria ir giria vysku
pą Karevičių, tuo parodydami apie kokią Lietu
vos “neprigulniybę” jie patįs kalba.

Jų kalbos apie Lietuvos “nepriguhnybę ir 
laisvę” yra tik akių monijimas. Jų veikimas ei
na kaizerio naudai. Jie nereikalauja apsispren
dimo teisės Lietuvos žmonėms, bet niekina tą 
teisę, kaip daro ir kaizerio valdžia.

Matydama tokį dalykų stovį, Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos Chicagos rajono kon
ferencija taria:

L Kad vadinamoji “ncpriguhnybė,” kurią 
kaizeris su savo tarnais ketina užkrauti Lietuvai, 
yra niekas kita kaip lik bjaurus Lietuvos paver
gimo būdas;

2. Kad Lietuvos landratas nėra žmonių va
lios išreiškėjas ir spręsdamas apie Lietuvos ateitį 
paniekino Lietuvos žmonių apsisprendimo teisę;

3. Kad Kauno vyskupas Franciškus Karevi
čius, už žmonių nugaros tardamasis su kaizerio 
valdžia apie įsteigimą Lietuvoj “krikščioniškai- 
konservativiškos monarchijos”, pasielgė kaipo 
Lietuvos žmonių laisvės pardavikas;

4. Kad Amerikos lietuvių klerikalai ir atža
gareiviai, kurie pritaria Karevičiaus darbui ir jį 
gina, pasitarnauja Lietuvos laisvės neprieteliams,

5. Kad tokių klerikalų ię atžagareivių kalbos 
apie “nepriguhnybę ir laisvę” yra veidmaininkos;

6.. Ka<l su tokiais kaizerio ir Karevičiaus pa
sekėjais Amerikos lietuviai darbininkai negali tu
rėti nieko bendra ir privalo kovoti su jais kaip su 
priešais.

• apie
Visuotiną Amerikos Lietuvių Darbininkų 

Seimą.
Kadangi darbininkų reikalai griežtai skiriasi 

nuo kilų klesų reikalų ir todelei joks pastovus 
darbininkų veikimas išvien su nedarbininkiško-' 
mis klesomis arba jų pritarėjais yra negijimas;

Kadangi visos pastangos suvienyti lietuvių 
sroves Amerikoje bendram darbui, net tokiame, 
rodosi, bepartyviam dalyke, kaip nukentėjusiųjų 
mio karės šelpimas, iki šiol buvo visai nepasek- 
mingas;

Kadangi iš visa ko matyt, jogei ir dabartinis 
klerikalų bei tautininkų seimas ne tiktai nesuvie- 
nys musų visuomenės srovių, o veikiausia dar 
'labiaus atitolins jas vienas nuo kitų ir tuo būda 
padarys galutinai nebegalimais visuotinus (t. y. 
visų srovių) seimus ateityje, tai Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybos Chicagos Rajono Konfe
rencija nutaria:

Jogei yra pageidaujama, kad Amerikos lio- 
!aviai darbininkai, geresniam susivienijimui ir su
sitarimui, padarytų Visuotiną Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Seimą;

Jogei toks Seimas turi būt sušauktas, susita
rus su rytinių valstijų darbininkų organizaci
jomis.

PUS-PALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu, kad 

smuiku grajisi j 
4-ias lekcijas per 

pus-balsio sys- 
tciną ,kad ir ne
žinai nė vienos 
notos. Taip aiš
ki ir lengva pus
balsio systema, 
kad net dyvul 
kaip muzikos 

kompozitoriai 
nesinaudojo jųja 
anksčiau.
Privatiškos lek
cijos ant smui
kus, mandolinos, 
gitaros ir bai

NAUJAGADYNIŠKA
KONSERVATORIJA 

FRANK BAGD2IUNAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago.

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

SMOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

ška! kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama
Lietuvių kalbos S.V.Istorljos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Prieky bos Teisių
Lotynų ” S. V.Pilietybfes Gramatikos

^Aritmetikos Geograiijos Retorikos, ir tt
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School
13103 3. Halsted St. Chicago Ill.I 
|| KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ '

aw

J

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedye- 
tčs, stenografijos, typevvriting, pirš
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, politl- 
kinės ekonomijos, pihetystčs, dailia- 
rašystfis.

Mokinimo valandos: nuo B ryle 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki B:3B 
3106 So. H&tsted St.. Chicago. IR.

Milda Teatras
. VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir Sukatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokėsijs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgą*
*3315 C. Halsted St., Chicavi

TELEPHONE YARDS 5834.

D r. P.G. Wiegncr
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11

i 3325 8o. Halsted St., Chlcaja.
I.l IMU IMTO IIT UI HH—ill i

Rczid. 933 S. Aslilund Blvd. Chicaga 
Telephoit* llaymarkrl 2541

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 t 10—11 ryto; 2—8 popletų;
7—8 vakare. Nedėliomi* 10—12 dieną.



KORESPONDENCIJOS

CENTS

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

užčėdyt šią dėžu

pulkininkui

Eina 24 Valandas į Dieną!

Tamošiūnas

ausi

Telephone Yards 5032
Chicago, UI.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

ROCKFORDIEČIU ATIDAI

Chicago

nuostoliai 
nemalonu- 
Studentas.

AKI 
Akis

Organizacijos, kurios buvo 
reprezentuojamos konfe

rencijoj kovo 3, 1918.

IV. Janulis 
F. J. Zick.

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
1514'16 W. 12th Si., arti 
St. Louis Are. h 1115-17 
So. Paulina St.. arti 12th 
SL, Chicago. III.

ROBT. H
New York 
Boston

MA.,, 4 HjgĮ^ C,A.
•nJ čtfr.ii,, in (A.

Unijos 269 skyrius- 
Prušis, J- Kalninė

Prie Chicagos Rajono Liet. 
Darbininkų Konferencijos.

■J. Urbaitis.
PramonieČių Unija— J
Tautiška • Draugystė Vie 

lervaitis, J. Gurgždąs.
Pildomasis Ko

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

A. Rudinskas.
J. Matulis.

Draugija Rūta—V. Šatas.
Motery Apšvietus

J. Lukoševičius, J. Sidera-

ŠOKIAI
Kiekvieną utarninką, subatą ir ned.

' fl -Z * r. šokis, 2^c.
Pradžia 7 valandų 

antai 7 Jazz Band.

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

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

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

Ką Bell Systema 
Daro ’

SPECIALISTAS 
Egzaminuoja Dyka!

Gyvenimas yra 
į a tuščias, kada pra 

nyksta regėjimą. 
lĮJ Mes vartojame 
' jk pagerintų Oph- 
/Lf thalmometer. Y- 

patinga doma at- 
V. kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. ^shland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317

TURKIS M

tei.WITH S

ų Bendrovė
Draugija—A.
leluv.ių Kliubas—J-. Virba

Tautiškam Namui 
rengėjams didelis 
mas. — žurnalo

PRANĘŠU savo draugams ir pažįs
tamiems, kad aš išsimutinau nuo 33 
gatvės ant 3159. Emerald avė, kam
pas 32-ros gatvės. Taigi, kuriems 
yra reikalinga anglių ir malku arba 
kas nori minintis, tai kreipkitės prie 
manęs, o aš viską patarnausiu greitai 
ir pigiai. Atsišaukite ypatiškai ar
ba per telefonų. Tris mėnesiai at
gal gyvenau po nr. 3119 So. Halsted 
st.

Rokas Steponas, 
3159 Emcrald avė. Tel. Yards 975.

pasiuntinio figūra, su jo 
savo vietų Bell Tele-

Lietuvių Darbininkų 
Aleksinas.

Sūnų ir Dukterų Dr-ja—

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

> visuomet tokiame 
Pirkdami žiūrėkite, kad 

pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
o UjpgĮjmusų_pavardė.

Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
įau, negu už 35 centus. '

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ifttyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekus 
Tėmykite j mano paradą* 

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

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis 
Lietuvis Dcntistas

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

arti 47-tos gatvės.

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro Ir 

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

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St.,' Chicago, III. 

Telefonas Yards 1546.

DR. G. M.GUSER
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. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

šie nauji ir padidintas veiklumas reikalauja be
galiniai daug telefonų reikmenų ir medžiagos, kad tu
ksiančius naujų stočių aprūpimi*.

Bell systema skubiai rūpinasi šiuo didumu savo 
tarnystės ir daro tą nepakenkiant savo komercin- 
liams nei industrijos reikalams.

Aš, 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 kimo, 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, Bitterla, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rfižunar 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgsnfeva* kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 roėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, Iii.

Prie kiekvieno posto armijoje 
vyriausybės buveinėje telefono pagerinimai yra žy 
rniai padidinti, nekurtose vietose net ir naujos, atski 
ros svičės yra įdėtos.

ALLOUEZ, MICH. 
Reikia Unijos.

Darbininkų padėjimas Miclii- 
gano vario kasyklose yra visai 
prastas. Mokestis maža įvai
riose vietose — nuo $2.75 iki 
$3.52 dienbj. Darbininkų žie
ma čia priplaukia iš visur; iš 
miškųv nuo ūkių, bet ir tų dar 
neužtenka ir kompanijos vežasi 
net iš Chicagos, Minneapolio ir 
kitur. Naujas darbininkas padi
rba dienų—dvi, meta ir vėl va
žiuoja; kompanijos vėl naujų 
atsiveža. Mainosi darbininkai, 
kaip vanduo.

Užveizdos šiaušiasi. Vien tik 
už nugirstas neištikimas, prieš- 
kompaniškas kalbas darbinin
kas prašalinamas tuojau nuo 
darbo ir dar iškoliojamas.

Darbininkai visokiausių tau
tų, daug finų ir chorvatų — ne
organizuoti. Senieji — įbaugin
ti pastaruoju nepasisekimu 
(1914 m. streiku), o naujiems 
nrėa kada... O betgi čia reikia 
unijos — reikia stiprios unijos 
kovai su išnaudotojais!

Žmonės čia gauna nuo savo 
pažįstamų iš Montanos vario ka
syklų žinių, kad ten daug žmo
nių atleista nuo darbo; kasžin 
kodėl laikraščiuose apie tai nie
ko nematyt?...—Rafael Vargas.

JIS rodo laiką tamsoje teisingai, kaip ir kitas geras 
laikrodėlis. Ir jis rodo laiką tamsoje taipgi. Ra- 
diumas numeriuose ir rodyklėse tamsoje padaro 

panašią į ugnį šviesą Toji šviesa yra gvaranliiojama 
visam laikrodėlio gyvenimui.

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

MONTELLO, MASS. 
Vietos chronika.

Vasario 20, F. J. Bagočius 
įskaitė čia paskaitą tema: “Po
piežių istorija”.

Vasario 22, senoji Šv. Ko
ko parapija buvo surengus pra
kalbas, kur turėjo kalbėt vysku
pas S. B. Mickevičiui. Einu ir 
aš pamatyt ir pasiklausyt vys
kupo. Nueinu. Žmonių pilnu
tėlė salė, nors įžangos 15c. Lau
kiame susėdę, bet vyskupo kaip 
nėra, taip nėra. Tautiško Na
mo komitetui pasikalbėjus, vie
nas jų, M. Kemzūra, sako: “Ko 
vyskupas atvažiuos, mes perei
sime per salę ir parinksime Tau
tiškam Namui mokesčių ir 
prirašysime naujų, kurie norės”. 
Senosios parapijos prezidentas 
buvo gerai įsilinksminęs ir pra

siėjo tripkšmą kelti, bet buvo 
greitai nuramintas.

Nesulaukiant vyskupo iki 8 
vai., rengėjai telefonuoja ir gau
na atsakymų, kad jis išvažiavęs. 
Bet kur?.. Dar kiek palaukus 
publika, pykdama, atsiima įmo
kėtus įžangos pinigus ir skirs
tosi.. .

Taip suvylioll publikų visgi 
nedera.

—Vasario 24 Liet. Taut. Na
mo d-ja rengė vėl prakalbas, 
kuriose turėjo kalbėt (taip buvo 
skelbiama) d. St. Michelsonas, 
Keleivio redaktorius. Bet atsi
tiko tas pat, kaip ir su vyskupu 
Mickevičium. Publikos susirin
ko daug, bet kalbėtojo nėra. 
Hengėjai kreipėsi telefonu į kal
bėtoją, bet gauna atsakymą, 
kad negalįs atvykti, nes trau
kinys jau išėjęs. Publika vėl

Viena sau
ATIDARYKITE TAŪPYMO SĄSKAITĄ-CHICAGOJE 

Saugioje ir Tikroje Bankoje, 28 rietus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir ^Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitą 

ir Taupymo Padėjimų.

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

W. KASPAR WALENTY SZYMANSKI * 
prezidentas pirklys

OTTO KASPAR . II. E. OuTE 
vice-prezidentas vice-prez. Nat. City 

VVILLIAM OETTING GEO. C. WII 
prez. Oeting Bros. Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co 

CHARLES KRUPKA JOZEF SIKYTA
vice-prezidentas kasierius

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

VAIZDINGA inililario 
putojančiu žirgu užleido 
pilonų Systeinui.

Aštuoniolika naujų kontonmento lagerių, kiekvie
nas turinti 3(1,090 vyrų, artinasi prie užbaigos. Visas 
šių naujų lagerių skaitlius siekia 32.

Kiekvienas lageris yra aprūpintas su išdirbta sy- 
slitina vielinės ir tolimos distancijos.

Chicago:—
I.S.ILi 1 kuopa.—J. žemaitis.
LMPS. 29 kp.—B. Kiseluitė.
LSS. 81 kp.—J. Mickevičius.
SLA. 36 kp.—Dr. Graičiumisb K!

Jurgelionis.
LSS. tl kp—M. TitiSkis.

J. Gustaitis.
čereška

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
Bank sekr. Turk Mnfg. Co.
CE OTTO KUBIN 

prez. Atlas 
[Brewing Co.

lss. t;
k

Aušros
Jaunų ,

lauŠKmri*/
Chicagos Lietuvių Dr-ja Savitarpi 

nes Paščiuos — S. Danilevičius.
Broliu'ii‘*Seserų Draugija—A. Am 

brozevičiils.
Ciiicagos Lietuvių Dtirb. Taryba— 

P. Grigaitis, A# Žyniontas.
Vinco Kudirkos Dr-ja—St. Straz 

das, A. Ambrazevičius.
SLA. 139 kp. — M. Gražys.
SLA. 251 kp. — J. Mačiulis.
Lietuvių Kriaučių Kliubas Savita 

epinės pašelpos—J. Kalpokas, Jon 
Sakalauskas.

Lietuvių Band, Town of Lake—J 
Grušas.

Kriaučių 
švelnys. V. 
Rinkevičius'.

Lietuvių Polit. Pašelpinis Kliubas 
—D. šatkus, K./Pašakarnis, F. Ka- 
tauskis.

Lietuvių Darbininkų Draugija — 
K. Rugis.

LMPS. 9 kp.—F. Kemėžienč.
LMPS. 25 kp.—V. Kamarauskienė.
LSS. 137 kp. — P. Raudienė.
Litbuanian Benefit and Improve- 

tnent CJub—Ji Baltutis.
D.L.K. Gedimino Dt’-jtt—Martynas 

Titenas.
Lietuvos Mylėtojų Brolių ir Sese

rų Dr-ja—................
Pasaulio

Katauskas.
Lietuvių

nyb6—A. I
Chicagos I ,

mitetas—J. Šmotelis ,J. Jakubauskas, 
S. Danilevičius. J. Jakavičius, J. Gu
staitis, F. W. Žalpys, J. Mickevičius.

Amerikos Liet. Darb. Tarybos Lai
kinasis Komitetas—P. Grigaitis, Kl. 
Jurgelionis, A. Lalis, K. Gugis, J. 
žemaitė, T. Dundulis, J. šmotelis.
Cicero:— ■ .

Cicero Lietuvių Kooperacijos B-vė 
—L. Makulėnas.

LS.IL. 2 k p.
LSS. 138 kp
Toni r
Liet. Vyrų

Draugija 
vičius.
Kenosha, Wis.:—

Lietuvos Balso Dr-ja—A. Pakšis
Gary, Ind,:—

Lietuvių Darbininkų Drda — J 
Vaitkus.

Lithuaniaii
Club—

Gary

DR. A. J. KARALIUS
6)i(lo)as Ir Chirurgas 

S-SPINDUL1AI
2121 N. WMtera avė.

Valandos: *—12 rytą; *—<*

Jeigu Jus, norite 
soje rodytų laiką, 
Kaina $1.50.

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

kampas Ashland Boul., vir- 
šu'j banko, Boom 6G0.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—6 
vak. PITONE Haymarket 2563.
REZIDENCIJA: 3332 North av. 
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PHONF Albany 5546.

Tol. Cicero 252

Dr.A.P. Gurskis
D E N T I S T A S

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedaliom:, pagal suturiįr
4847 W. 14th SL. Cicero, 111.

Kampas 49lh Avė.

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

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa-
* branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
H didelį.
tU Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 

gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingutno. Nesi-
E duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
S už pigesnę dienią.
V Šią seną tikrą gyduolę gausite
ir pakelijc, kaip čia parodyta. Pirl 

butų ant ‘ “
| ,.LOXOL

tikrasis PA!N-EXPiELLERIS parduodamas visose
Ęi aptiekosc. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių

Citizęo., Commeręial 
I’. Vitkauskas.
Lietuvių Darbininkų Tary-
I^.Kiurįs, ,1'. Svereckis, J. 

vondraška.
Į I i l« ■

Waukcgan, III.:—.
WaiiKegano Lietuvių Darbininkų 

Taryba—J.i Radavičius, J. Bastis, M. 
Valentikonis.

Lietuvių Ukf-sų Kliubas—V. Gra- 
>auskas.

Lietuviu Sūnų ir Dukterų Dr-ja— 
J. Montvilas, A. Šilkaitis.
St. Charles:—

D. L. K. Vytauto Draugija—M. Ta- 
rabiida, B. Griciui)

Li uosy bes l)r-stė
Šast Chicago, Ind.

Am. Lietuvių Ukčsų Kliubas 
Mažilis.

TMD. 127 kp 
LDLD. 70 kp.

Chicago Heights, Ind.:—
Lietuvių Darbininkų Muzikališkas 

<1 i ubas—domis Kazlauskas.
LSS. 126 kp.—P. BekeŽa.
Gedimino Kareivių Kliubas— A.

Jocius, vice-prez., nuo valdybos.
{arvey, III.:—
Jetuvių Vėliavos Draugija—F. W. 

Žalpis.
Birutės Kalno Dr-da—<K. Shereika.
LSS. 228 kp.—F. šleinis.
Jaunų Amerikos Lietuvių Tautiš

kas Kliubas—P. Daubaras.
Amerikos Lietuvių Pašelpinis Kliu

bas—Al. Lemesh.
Rockford, III

Rockfordo
Taryba— 

Lietuvi 
Jonas Rulis.

Lietuvių Ukesų Pašelpinis Kliubas 
—-F. Buškevičius.

LMPS. 5 kp.—B. Čepaitė.
Milwaukee, Wis.:—

Liet. Socialistų Sąjungos IX Rajo
nas—Fel. Beržanskis.

INGERSOLL & BRO
Chicago

San Francisco Monlr«,|

vakarai*. Ranga 15 c 
porai už šok' 
vakare. Muzi

Bhie Bell Jennie Dancing 
Academy

35th ir Archer Avė.,

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

E3RMrs.A.VIDIKAS
KBaigiiHi AkušerijoH Ko 

ilgai praktika- 
■vuh i'ennsylvanijofi ho- 

Mspitalėse ir Philadel-
< Mohijoj. Paaekmingal 

■patarnauju prie gim« 
^■dymo. Uždyką duodu 
'^■rodą visokiose ligose 

>JHmoterim ir merginom.
1 Halsted Str.,

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

šis laikrodėlis Jums kąinuoja $2.25, jis yra gva- 
rantuotas prr Ingersolt’o kompanijų, kuri yra išdir
busi 50 milijonų laikrodėlių.

Žiūrėk, kad gautum tikrą. Palėmyk ,kad “Inger- 
soli” butų ant numerių lentėlės. Tai ne Radiolite 
bei Ingcrsoll Radiolite.

akmenuoto laikrodėlio, kuris tam- 
klauskite \Valcrbitry Radiolite. —

Vyrišky DrapanyBargenal 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai, vertes 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 do|ąriib

Pilnas pasirinkimas kailiu pamtsi' 
tų overkotų.

Visai Stažai vartoti siutai ir over* 
kotai, vartės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.09 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir 
karais.

8. GOR/DON
1415 & Halsted Su . ChieaMm. Mi

Kraujas

išnyko jjo užmušimui visų ligų. Bėgiu

HIUI^



Chicago ir Apieiinke
Socialistų Partijos kandida
tas į aklermanus nuo 

wardos.
4-tos

Mergelė užpulta ant kertės 
Krankliu ir Superior gatvių, 
kelyj iš Illinois State banko, iš 
kurio ji nešė minėtą sumą 
mokėti darbininkams algas.

Policija jieško piktadarių.

iš- t
 Tarptautiškas Balius

SU NAUJO BUDO DOVANOMIS KENDŽIŲ 
Nedėlioja Kovo (March) 1 7d. ĮSU 8 m.

M. JANKAIČIO SVET., 4837 W. 14th St., Cicero, Iii
Svetainė atsidarys 2 vai. popiet. Pradžia lygiai 3 v.

Tikietai parsiduoda iškulno “Naujienų” Ofise pas S. A. Vasiliauską 
“* “ “ * " '“’*•* Cicero, III. Inžanga 25c ypatai.
atsilankyti KOMITETAS.

ir pas V. Burdų, 1437 So. 49th Ct. 
Nuoširdžiai visus kviečia

kalbėtojų busiu ir anglas — vy
skupas S. Fallows.

A. PETRATIS

Nuteisė lietuvį 
banditą

Teisėjas Guerins, kriminalia
me korte, vakar tarp kitų nu
teisė ir vieną lietuvį banditą, 
tūlą Joseph Blasį. Nuteista ji
sai nuo vienų iki keturiolikos 
metų kalėjiman. Dalyvavęs a- 
piplėšiinc ap tiekos ant kertes 
Turncr ir Ogden gatvių. Kartu 
buvo kaltinama penki kiti jo 
“bendrai”. Vienas jų, sako va
das, James Morrison, nuteista 
dargi visam amžiui kalėjimo.

Patraukė tieson senelę 
akušerę

Valstijos prokuroro pagelbini- 
nkas Hopkins patraukė, atsako
mybėn senelę 74 metų, akušerę 
VVilhclininą Benn. Kaltina ją 
žmogžudystėje: padariusi nelc- 
galę operaciją Bosalijai 
Kowera, kuri tuoj po operacijos 
mirusi.

CICERO

Soc. kandidatas j alderma- 
nus nuo 4-to ardo.

Areštavo uždraustų vais
tų pardavinėtoją

ASMENŲ JIE8K0JIMAI
Pajieškau savo sesers Onos Vosy

liūtės, po vyru-r-Augustinavičienė iš 
Chicagos Liet. Dr-ja Sav. Paš. ren- Suvalkų gub., Mariampolės pavieto, 

junski

01—1 '■“■m.!,.1 ■J'JiLgMl. ..e-—

Pranešimai REIKIA DARBININKŲ

, [ia vakarą naudai musų rašytojos 
ženuiitės, nedėlio Kovo 31, 1918 Di
džiojoje Sehoefeno svetainėje, Mil- 
waukee ir Ashland avė. Meldžiame 
kitų draugijų nerengti jokių pramo
gų tą put| vukurą.

Svarbios prakalbos
Pėtnyčioje, kovo 8 <1., Soc. 

Partijos l-lo wardo rinkinių ka
mpanijos komitetas rengia svar
bius prakalbas Mildos svetainė
je. Kalbės soc. kandidatas į al- 
dermanus, d. A. Petratis, “Nau
jienų” redaktorius P. Grigaitis 
ir Kl. Jurgelionis. Kuriems ru
pi. kad sekamais rinkimais mie
sto tarybon butų išrinkta kuo- 
daiigiausia darbininkų reikalo 
gynėjų, tegul atsilanko į min. 
prakalbas. Prakalbos prasidės 
7:30 vai. vakaro.

“augštesniosios klesos” ir par
davinėjo morphiną ir tulus ki
tus narkotiŠkus vaistus, kurie 
labai madoje patvirkusioje aris
tokratijoje. “Ta žuvytė’’ vadi
nasi John Heyden. Jos žinioj 
rasta net už 25 tūkstančius dol. 
narkotiškų vaistų.

Heyden paliuosuotas užsta
čius 15 tukst. dolerių parankos.

Tyrinės mirties 
priežastį

Koronerių teismas pradėjo ty
rinėti lietuvio Frank Šiliškio, 
958 W. 66 gt., mirties priežas
tį, kuris kalintas mėnesių atgal 
buvo sužeistas stokjarduose.

Tme translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Vagystė Raudonojo Kry
žiaus draugijoje.

Justicijos departamento agen
tai vakar areštavo tūlą George 
Letlerer’ą ir, padarę kratą jo 
kambaryj, 1033 N. Dearbom 
gt., rado dalį kareiviams skiria
mų mezginių, pagamintų Rau- niu, turėtų buti atimta laisniai 
donojo Kryžiaus Draugijos dar-

žmonės pasigenda 
kun. Ežerskio.

Vietos žmonės labai susirūpi
nę nežinodami, kur dabar ran
dasi švento Antano parapijos 
klebonas, kun. Ežerskis. Vieni 
kalba, kad “jo ekselencija” vys
kupas esą “kur tai” iškėlęs kun. 
Ežerskį, kiti gi sako, kad jis 
pats išvažiavęs. Kur? — Nie
kas nežino. Ypačiai susirūpinę 
tie žmonės, kurie pas kunigėlį 
buvo pasidėję pinigų. O tokių 
esą nemaža. Kiti esą pas jį pa
dėję net kelintą tūkstančių do
lerių. žmonelės dabar vaikšto 
ir klausinėja: “Kur randasi mu
sų kunigėlis?”

Cicero j dabar vaikšto stačiog 
netikėtini gandai. Kiek juose 
teisybės ir kiek prasimanymo, 
sunku ir pasakyti. Geriausia 
bus palaukus, kol dalykai dau
giau paaiškės. —Vietinis.

sakant, tikras jomarkas. Pra
kalbų pirmininkas šaukiu visus 
aukoti, ypač biznierius. Kurie- 
gi nepasiskubina prie stalelio, 
tuos šaukiama vardais ir pavar
dėm. O davatkos ploja kiek tik 
pajiegia, kol šaukiamasai nepa
sirodo ir neatiduoda “donį”. O 
kurie ir to nepaklauso, eina ko
lektoriai ir kolektuoja. Dauge
lis biznierių, atėję “tuščiom”, 
skolinosi iš kitų ir davė, kad tik 
atsikračius įkyrių kolektorių. 
Katrie sėdėjo arčiau durų, jų lai
mė — dūmė pro duris... Abcl- 
nai, visa išrodė į New Yorko 
“kaslegarnę”, įkur sukimšti 
“grinoriai” laukia čenčiaus — 
būti paliuosuotais iš tos “namų 
nevalios”.

Antras kalbėjo kun. Serafinas. 
Skaitytojai man atleis, kad aš 
nepakartosiu jo, atsiprašant, 
prakalbos. Pakaks to, kad jis 
kalbėjo kaip tikras kunigas: iš
niekino socialistus, kaip tik mo
kėjo. Jo prakalba “įkaitinta” 
viena davatka jau buvo beduo
danti “įnešimą”, būtent, kad ji 
negalinti jiakęst, kad “čia ran
das keli cicilikai”. Tik laimė, 
kad susirinkusieji nepaklausė 
jos kurstymų ir nepuolė ant so
cialistų.

Tokių dalykų dedas musų kle
rikalų pastogėj. —J. Aceris.

LSS. 4 kp. rengia pasilinksminimo 
vakarų su gražiu ir įvairiu progra
mų, Mildos svetainėje, subirtos va
kare, 16 d. kovo (march). Prašome 
visus skaitlingai atsi]ankyti.

Rengimo vakaro Komitetas.

REIKALAUJU jauno vyro prie 
_____ _____  _____ r__________  čeverykų taisymo, gera mokestis, at- 
Sunskų’ginino, Mokolų kaimo. Taip- Isišaukit ypatiškai, laišku arba per 
gi pajieškau Marės Pranckaičiukės, telefoną: 
po vyrų—nežinau. Paeina iš Kauno Leo J. Schultz
gub., Šiaulių pav.. Lūkės parapijos, 8641 Vincennes av. Tel. Stewart 9331 
Parakauckių sodžiaus. Meldžiu alsi- ---- - • -------
šaukt jų pačių, ar kas žino jas, už 
ką busiu labai dėkingas. REIKALINGAS geras barberis.

, J’ Vosylius, Darbas vakarais arba ant visados.
6404 Carl avė., CJeveland Ohio. Gera mokestis.
.   ---------- "T—T—, ,,— A. Janauskas, Pajieškau pusbrolio Juozapo Gęr- 4503 Wentworth Avė., Chicago.

čiaus, Kauno gub., Raseinių pavie
to, Kražių parap., Kumariškių Į>ol- ----------------
varko, gyveno Chicago. Jis pats ar- ukiuai impa k: ba kas jį žino malonės pranešti ad- . RLIKAL NGA gabi, gerai prityru“ 

Anton Gerčius, * S1 Pr,.c ,d“rb.° niergma arba 
1 R-irine Wk moteris. Nedidelė šemyna— 3 ypa-Hacine, wis. |t()s Gen| Inokestis Tej Yards 2t»73.

George Kairis, 
3301 I>jwd Avė., Chicago, III.

po vyrų—nežinau. Paeina iš Kauno

Rusų Soc. Organizacijų Konferen-Įresa. . t y 
ei ja Cnicagoje ir apieliiiKėse rengia 1023 Gidiin Ct 
didelį apvaikščiojimą pirmųjų meti- - ;----- T". . .
nių sukaktuvių Didžiosios Rusu Re- Pajieškau dviejų pusbrolių — Juo- 
voliuciUos, nedėlioję, kovo 10 dieną, zo Kasikausko ir Roberto Joko: pir- 
West Side Auditorium, kampas Tay- iniau gyveno Pittsburgh, Pa. Meldžiu 
or ir Racine gL Kalbėtojai aiškįs atsišaukti, ar kas juos žino, malonė- 

svarbą rusų revoliucijos visam pa- kitę pranešti, už ką busiu labai de- 
sauliui ir paskutinius nuotikius. Bus kinga. Marijona Onusaičiutė, 
koncertas ir rodoma du paveikslai: 1300 Hamilton Avė., Grand Rapids, 
‘Priešrevoliucinė Rusija” ir “Revo- Mich.
Uncijos Pergalė”. Rusiškai kalbės .....................      7
Dr. Rovin iš Detroito. Angliškai kai- Pajieškau savo draugų, Ignaco ir 
bės Seymour Stcdman. Kastanto Kairių, su Kastantu sykiu

—Komitetas.!atvažiavom iš Lietuvos 1 Gurtis Bay,
Md., vėliaus išvažiavo į Rochester, 
N. Y. delei svarbaus reikalo malo
nėkite atsišaukti arba žinantės juos! 
praneškite. Vi. Shakalevvicz, 
10526 Indiana Avė., Chicago, III.

Pajieškau Augusto Ražinskio, Kau
no gub., Vilkmergės pav., Balnikų 
valsč., Prašlakių kaimo. Gyveno Chi- 
cagoje pas Joną Meilių. Išvažiavo į 
Detroit, Mich-. Noriu susieiti. Atsi
liepkite patįs arba kas žinote pra
neškite už ką gausite gerą dovaną.

Jonas Meilius,
1123 So. Clinton St.. Chicago, III.

East Chicago, Ind. — LSS. 201 kp. 
susirinkimas jvyks ketverge, kovo 7 
d., 7:30 vai. vakare, R. Grikio svetai
nėje, 150 str., ir Northcote avė., E. 
Chicago, Ind. Nariai, malonėkite at
silankyti ir katrie skolingi mėn. mo- 
kestimis, malonėkite užsimokėti. 
Nauji nariai kviečiami prisirašyti.

—Komitetas.

4-tos vvardos Socialistu Partjios 
rinkimų kampanijos prakalbos įvyks 
pėtnvčiolj, kovo 8 d., 7:30 vai. vaka
ro, Mildos svetainėje. Kalbės drg. 
A. Petratis, soc. kandidatas į alder- 
nianus nuo 4-tos vvardos, taipgi kal
bės ir “Naujienų” redaktorius d. P. 
Grigaitis ir d. Jurgelionis. Lietuviai 
kviečiami skaitlingai atsilankyti.

—Rinkimų Komitetas.

LSS. 137 kp. Agitacijos Komitetas 
laikvs savo susirinkimų nedėlioj, ko
vo 10 v. iš ryto, Aušros knygyno 
kambariuose , 10900 Michigan avė. 
Visi komisijos nariai malonėkite lai
ku atsilankyti. Geistina butų kad 
ir LSS. 235 kp. agitacijos komitetas 
atsilankytų, nes šiame susirinkime 
svarstoma bus kas link aldermanų 
rinkimo, nes šios abi kuopos gyvuo
ja mename (9) vvarde. — A. N—tas,

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

aiškinti, būtent, kur jis visa ta-

Banditai užpuolė mergelę

Atėmė 480 dolerių.
Dili nepažįstami banditai va

kar užpuolė p-lę Olgą Green, 
Walter II. Hirsch kompanijos 
kasininkę, ir atėmę iš jos 480 
dolerių kompanijos pinigų, pa-

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

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

WEST SIDE

REIK ALINGAS atsakantis buče» 
ris. Mokestis gera. Darbas ant vi
sados. Atsišaukite tuoj aus.
1810 So. Reoria St., Chicago, III.

Jieškau brolio Kazimiero Goberio 
ir švogerio Juozapo Vilkelio. Paei
na iš Suvalkų gub, Seinų pav. Miš
kinių kaimo, pirma gyveno E. Chica
go, Ind. Prašau atsišaukti, arba kas 
žinote praneškite jy adresus.

Antanina Vancevičienė-Strolienė 
3905 Industrial Avė., Flint, Mich

Pajieškau švogerio Juozapo Maš- 
tausko ir jo dukterų, Onos, Juzefus ir 
Teresosk Iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Andriušiunų kaimo. Turiu la
bai svarbių reikalų. Malonėkite at
sišaukti ar pranešt man apie juąs.

Alena Okmonienė,
1850 W. 45th St., Chicago, III.

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. Atsišaukite greitai.

Standard Market Co., 
1306 So. Main st. Rockford, III.

Tel. Forest 98.

REIKALAUJAMA 2 arba 3 mergi
nos į saldainių Šapa.

Aitinan Bros.-
1042 W. 14th st. Chicago

PARDAVIMUI

PARSIDUODA sena atsakanti ele- 
ktrikinė čeverykų taisymo šapa, ge
ri pagyvenimui kambariai, pigi ran
da. L. Pruzansky,
3213 Wallace St., Chicago.

GERA PROGA
Parsiduoda gera skripka (Violin) 

Už labai pigių kainų. Pardavimo 
priežastis—kariuomenė. Kam reika
linga kreipkitės sekamu adresu:

R. Straksus,
1 fl, 4446 So. Francisco avė. Chicago

JIEŠKO KAMBARIŲ

Rengiasi atimt laisnius 
50 galiūnams

Policijos viršininkas įteikė 
majorui Tliompsonui surašą 50 
saliunininkų, kuriems jo inany-

už peržengimą įstatymo, t. y. 
pardavinėjimą svaiginamųjų 
gėrimų šventadieniais.

Blogadaris pašovė 
moterį

Policistas Fitz vakar pastebė
jo abejotiną fruktą, kuris suki
nėjosi netoli Chicago gatves po
licijos stoties. Kuomet policis
tas bandė prisiartinti, kad paty
rus, kas per vienas yra tasai 
fruktas, pastarasis pasitiko jį 
keturiais šūviais, kurių vienas 
pataikė gatve einančiai moterei, 
p-iai Catherinai Restivai, 1205 
Larrabee gt. Blogdarį betgi pa
vyko pagauti. Jo vardas Sa- 
muel Cardenallo, italas. Pašau
toji moteris, tur būt, pasveiks.

Susirinkimas
Nedėlioj, kovo 10 d., TMD. 22 

kuopa rengia viešą susirinkimą 
Mildos svetainėje. Be lietuvių

Atnaujintos 
Ristynes

kurios turėjo buti Kovo 2 d. 
1918 Liberty Hali, prie Kedzie 
avė., bet iš priežasties neatve- 
žimo matraco neįvyko. (Mat 
vežėją sužeidė).

Abu ristikai nori risties Ko
vo 9 d. 1918, toje pat Liberty 
Hali, Kedzie avė. ir 39-tas pi. 
Brighton Parke.

Kadangi ST. OLYN, Bancc- 
vičiaus priešininkas, gyrėsi vi
siems įveiksiąs Juozapą Bancc- 
vičių, todėl Jv BANCEVIČIUS 
duos progą pamatyti visiems 
atsilankiusiems, kad jojo nebi
jo. Apart to dar risis ir kitos 
dvi poros: BILL JARAS, su 
PGM ROLEVIč, DOMININKAS 
DUDINSKAS su VIKTORU 
KAZAKAUSKU. Pradžia 8:30 
vai. vakare. Tikietai parsiduo
da iškalno Liberty Hali. Inžan 
ga 35c, 50c ir 75c.

Klerikalų prakalbos
Panedelio vakare, kovo 4 d., 

Antano skiepe buvo surengta 
klerikalų prakalbos. Rengė jas 
Antaninė. Rengėjai jau senai 
garsino tas prakalbas. Ant ple- 
katų stambiomis raidėmis buvo 
atspausdinta: įžanga dykai. Tik, 
girdi, eikite pasiklausyti. Pane- 
dėlio vakare taigi nudūlinau ir 
aš pasiklausytų, ką pasakys ku
nigėliai Kemėšis ir Serafinas. 
Bet užtai prie, durų turėjau už
simokėti “pošliną” — 10 centų. 
Mokėjo ir kiti, kurie norėjo įei
ti. Tečiaus rados ir tokių, ku
rie įpykę, kad “klerikalai vie
naip sako, o kitaip daro”, sugrį
žo iš kur atėję.

Pirmas kalbėjo kun. Kemė
šis. Pradėjęs “indijonų gyveni
mu”, užbaigė tėvynes meile ir 
kurstymais prieš “išgamas len
kus” ir kitus. Už gyrė ir vyriau- 
sjjį Lietuvos klerikalų vadą, 
tą patį, kur nusitarė parduoti 
Lietuvą plėšikiškiems kaizerio 
junkeriams — vyskupą Karevi
čių. Girdi, vyskupas Karevi
čius ir vyriausis Vokietijos kle
rikalų vadas Erzbergis—esą tai 
pirmieji “klabintojai už Lietu
vos laisvę” etc. žodžiu, kalbė
tojas davė suprasti, kad vysku
po Karevičiaus išdavikiški žy
giai pas anos šalies despotus yra 

"geras daiktas. Tai laba£ gerai, 
•dabar žinosime, kad Amerikos 
klerikalai eina išvien su Lietu
vos išdavikais ir purdavikais.

Užbaigus kun. Kemešiui kal
bą, rinkta aukos kokios ten ge
ležinkelio kompanijos “parėmi
mui” (?), kuri turės “nušip- 
tint” į Ncw Yorką čielą vagoną 
davatkų, vargonininkų ir zakri- 
slionų. Čia tai prasidėjo, taip

Iš LSS. 22 kp. veikimo
LSS. dvidešimts antrosios kuo

pos nariai nekantriai laukia sa
vo mėnesini susirinkimo, kuris 
įvyks ketverge, kovo 7 d., Mel
dažio svetainėje. 1 Tikimasi, kad 
šis susirinklinas bus vienas iš 
skaitlingiausių nariais. Nes, iš- 
tiesų, randasį daug svarbių rei
kalų, o ypač rinkimų kampani
jos reikalas.

Sužinojau, kad į sekamą su
sirinkimą ateis keli nauji nariai 
ir įstos kuopon. Tai gera, bet 
kaip bus su merginom? Juk jų 
kol kas kuopoje neperdaugiau- 
šia. Tikiu, kad ir jos neatsiliks 
nuo savo draugų vyrų ir ateis į 
min. susirinkimą.

Kiek man žinoma, tai West 
Sidėj yra daug pažangių mergi
nų. Ir joms vieta turėtų buti 
— dvidešinjts antrojoj kuopoj.

Įsidėmėkit, merginos!
—Ant. Jusas.

Indiana Harbor, Ind. — LSS. 217 
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks se- 
redoje, kovo 6 d., š. m. A. Mikutavi
čiaus svet., 2112 — 137 st. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai malo
nėsite atsilankyti paskirtu laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų. Kviečia
me ir tuos kurie norėtų prisirašyti.

P. Matonis, Fin. Rašt.

Extra susirinkimas Lietuvių Vie
šo Knygyno P. V. D. Chicagos, jvyks 
11 d. kovo, 7:30 vai. vakare. Kny
gyno bute, 731 W. 18th str. Atstovai 
malonėsite pribūti j susirinkimų. Bus 
atneštos serijos, kurias turėsime 
trumpame laike išleisti. —Valdyba.

Racine, Wis. LSS. 124 kp. mėn. su
sirinkimas įvyks kovo 6<>., 7:30 v. v. 
500 Mpnument st. Malonėkite visi 
draugai atsilankyti. —Organizatorius

Melrose Park, III.—Lietuvių Drau
gijų Sąjungos Delegatų susirinkimas 
įvyKs pėtnyčioj, kovo 8 d., 8:30 vai. 
vakare, Frank ir James svet., ker
tė 23 ir Lake gtv. Malonėkite visi de
legatai susirinkti paskirtu laiku, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Taipgi bus renkama darbi
ninkai busimam baliui.

—Ant Jasinskas, rašt.

BRIDGEPORT

Brighton Park. — Keistučio Kliu- 
bo ekstra susirinkimas jvyks Ket
verge, kovo 2 d. Liberty svet., 3925 
S. Kedzie avė., kertė 39 pi. Pradžia 
7:30 vai. vak. Susirinkimas yra šau
kiamas su tikslu apsvarstyti Konsti
tucijų ir delei kitų svarbių reikalų.

—J. Gustaitis.

EKSTRA BARGENAS 
Parsiduoda automobilius—Ford-tro- 
kas; tinka duonos išvažiojimui, lau- 
ndry, grosernei, arba kitokiems biz
niams. Daug prie jo daiktų yra ek- 

DU VAIKINU pajieško kambario 1 stra. Parsiduoda gera bogė ir pata
pus blaivus žmones šviesiai ir švariai nklai. J. J ANTIS,
užlaikomo, su valgiu ar be valgio, 2459 W. 46 Place Chicago, III, 
apie 18 ir Halsted gatves. TurintĮs .......... ... ■■ . ..................
tok| kambarį teiksitės pranešti šiuo PAKDAVIMUI pigiai gera fcučer- 
<K Ii«in ę MniJtid 'a*’ chirntfo I nC ur6a atiduosiu randon. Lietuvių

1840 S. Halsted St., Chicago. apgyventa vieta’. Turi būt parduotu
■•.11.. . i r'"'.jl—greitai. Joe Kulash,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ 1640 Jefferson St., Chicago, III.
VISAI PIGIAI parduodu vieną iš 

geriausių apielinkč^ bučernę ir gro-^ 
ATIDUODAMA randon puikus ka- sernę už pigią kainą. Turiu išvą- 

mbarys vienai arba dviem niergi- žiuoti pas Savo vyrą ant ūkių pirm 
nom. kovo 15 š. m. Kas gaus tą vietų, nę-
667 W. 18th st., 3-Čias augštas užpa- sigailės. Kreipkitės dėl platesnių in- 
kalyj. Chicago, III. formacijų laišku ar ypatiškai
---------------- ---------------------------- Novfckienė, 

4330 So. VVood St., Chicago, III.
ATIDUODAMA randon kambarys 

vienam vaikinui. Geistina, kad be1 *....... "" —u~—--------- n
valgių gaminimo. Gera vieta, ele
ktrikus šviesa, maudyklė ir garo

4600's<> Woo<|rSėtiŲ 111 >?hiįiwni'n I Vi *50 NUPIRKSI »200 dvigubais 
4000 So. Woo<l SI., «.nic.igo, UI. springs„ls phonogruhj, 2 Jewel 

’ points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 

, rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nūs 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė- 

KAMPINIS garu šildomas Storas nėšiai. 1520 N. Western av., Chicago 
pasirandavoja. Gera vieta bile biz- ........... ........................................... .....
mm. Renda prieinama. Į dys-tat1401 S. Halstvd st. Chicago .I1IG.,.AI ^PRJ?IČĮAI .............................. Iš priežasties išvažiavimo ant u- 

kio, parduodu labai pigiai dar mažai 
■— * ■ ....  ......./" vartotus keturių kambarių forni-

PASIRANDAVOJA štoars su fik- čius. Persiduos visi kartu, arba Ir 
čieriais (fixtures) ir 6 ruimais, lietu- vieną šmotą. Atsišaukite vaka- 
vių apgyventoj vietoj. Galima lai;||-ais.

J A Budžiu skis, 
1408 — 49 Ct., Cicero, UI.

TURI BŪT parduota augštos rų- 
šios mahogany pianas ir puikus pho- 
nographas su daug rekordų, labai 
pigiai. 3844 W. 12 st.. 2-ras aug
štas, arti Independencc Blvd. Chgo.

RAKANDAI

RANDAI

vių apgyvento! vietoj. Gali 
kvti grocery, kendžių Storą. Labai 
pigi remia. Atsišaukite adresu: 
3514 Eiherald avė. Chicago.

JIEŠKO DARBO

Bridgeport Painting Co
. I

Painters Paper Hangerst 
Calciminers and Artists.

IIardware, paint, oil 
and varnish.

Atliekame darbų greitai, teisingai 
už žemą kainą. Dirbame po visas 
dalis Chicagos.

A. Evanauskey
Tel. Yards 7282
3149 S. Halsted st., V j

J. Romane
1 Yards 3064 

Chicago

Atmainos—atmainėlės 
kirpikų šeimynėlėj

Mes, bridgeportiečiai, veikiai 
sulauksime naujų kirpikų. Gai
la tų senųjų. Nors, tiesa, ir jie 
apiplikini kirpdavo, bet vis ne 
tiek daug, kaip kad peršamasai, 
kuris jau spėjo ‘‘pasižymėti” 
kaipo pirmos klesos “cirulnin- 
kas” ant aštuonioliktosios... 
Bet tokia dievo valia. Kentėsi
me, kol valiosime kentėti.

Nedėlioję, Kovo 10, 1 vai. po pietų 
TMD-. 22 kp. rengia didelį susirinki
mą Mildos Svet., 3138 So. Halsted st. 
Kalbės angliškai vyskupas Sami. Fa- 
llows, arba vyskupas Wm. J. Johson. 
Kalbės ir lietuviškai. Bus ir muzika.

—22 kp. TMD. valdyba.

PAJ IEŠKAU DARBO ant f ainių; 
esu nevedęs, turiu virš 31 metų, Kuo
sas nuo kariuomenės. Norėčiau ga
uti darbo ant didelės fanuos, kur 
reikalinga kaipo pirmarankis. Galiu 
sutaisyti visokius fanneriškus įran
kius ir padaryti naujus vežimus, bu- 
dinkus ir tt. Galiu ir karves melžti. 
Kreipkitės šiuo adresu:

Pcter Wilimas,
1606 S. Halsted St., Chicago, III.

•t ■ :•

Nesenai buvo parapijonų susi
rinkimas, idant apdraudus se
nąjį. Bet... nieko nepešem.

Vienume saliune šiomis dieno
mis susipešė du.. . blaivininkai. 
Blaivininkas “burdingbosis” 
bjauriai apdraskė savo burdin- 
gieriui-blaivininkiu veidą, taip 
kad to žmogelio negalima pa
žint. Abudu uolus kunigų or
gano rėmėjai. — Parapijomis.
■■■'"11 * 1 ■' '■ ■ I ■ M WWWIII

Tilephone Humboldt 1278

M. SAHUD M. D.
Senas Ruins Gydytojai Ir Chirurgai 

Spicialiitai Moterlikų. Vyriškų 7r 
Vaikų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Mlbrkukee Avė..

Kampai North Avt. ) Kambarys 208 
VALANDOS! 8:30 Iki 10 Išryto 

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

Brighton Park.—LSS. 174 kuopos 
mėnesinis susirinkimas jvyks sere- 
do<j, kovo 6 d. 7:30 vai. vakare, T. 
Mažionio svet., 3834 S. Kedzie avė., 
kampas 38 pi.—Nariai, malonėkite 
visi atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų. —J. Gustaitis, sekr.

East Chicago, Ind. — LSS. 201 kp. 
mėn. susirinkimas įvyks ketverge, 
kovo 7 d., 7:30 vakare, K. Grikšos 
svetainėj, 150 st ir Northcot avė. Vi
si nariai malonėkite atsilankyti, nes 
bus daug svarbių reikalų.

—Komitetas.

Cicero, III.—LSS. 138 kp. susirin
kimas įvyks kovo 6 d. Tanmliuno ir 
Gudgalio svet., 1447 So. Avė. Pra
džia 7:30 vai. vata.—Visi kuopos na
riai, malonėkite atsilankyti paskir
ia laiku, nes yra daug svarbių rei
kalų. —A. K. Labanauskas, org.

LSS. 22 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, kovo 7, M. 
Meldažio svetainėje (mažojoj), 2242 
W. 23 pi; Pradžia 7:30 v. vak.—Visi 
nariui ateikite, nes turim svarbių 
reikalų, taipgi ir tie, kurie norite 
prisirašyti prie kuopos. —Komitetas.

. Jaunų Vyrų Lietuviu I)r. ir Pafi. 
Kliubo, mėnesinis susirinkimas įvyks 

| Kovo 7 d. 8 vai. vata John Grine- 
ivičiaus svetainėje, 1843 S. Halsted st.
Malonėkite vi.ųi nariai atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų.

—Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ
Vyrami ir Moterims VI- n II D D A I KOKIOS rųšioi metalo 1 I II K N H I arba mediio dirbamose U fl 11 U fl I lapose, fabrlktime, ho- 
telluoie, restoranuos, la

kūnuose, llronbučiuose, raštiniu, lankrovoie, 
natnuou ir tt. Pamatykit muių DIDELI su
rašą. Otriausios mokastįs.

Advance Employment Ezchange 
2-raa augŠtas.—179 W. Waahington ai

REIKĄLINGA—kriaučių prie mo
teriškų rūbų siuvinio—kautų ir si
jonų. Nemokančius to darbo dirbti, 
išmokinsiu trumpu laiku. Meldžiu 
ateiti prisirengusiems į darbą.

J. Stasunaitis, 
1913 Ogden Avė., Chicago.

NAUJI PIANAI
Tik vieną mėnesį vartoti pianai,— 

jarduodu labai pigiai, važiuoju u- 
(ininkauti, todėl man labai reika- 
ingi pinigai. Tavo geriausia pro

ga įsigyti geriausią pianą už gerai 
sumažintą sumą pinigų. Del plates
nių žinių kreipkitės laišku, arba y- 
patiškai į namus nuo 5 vai. vakare. 
J. Kaulinas, Phone KenWood 4471, 
4710 S. Calumet avė. Chicago

PARSIDUODA pigiai elektrikinis 
pijanas, elektrikiniai “fiksčeriai” ir 
visokiu daiktelių, reikalingų saliu- 
ne, kaip stiklai ir visa ką kita. Rei
kalinga parduot greitai, nes turiu 
apleisti Chicagą iš priežasties nesve
ikatos. Gera proga, kam reikalinga, 
Ateikite pamatyti. Ant antrų lubų 
iš priešakio, 4522 So. Honore St., 
Chicago ,111., Phone MoKinley 4868.

NAMAI-žEMfi

REIKALAUJAMA — 10 siuvėjų 
prie moterų kautų ir sejonų, taipgi 
jaunos merginos prie lengvo ofiso 
darbo ir mokyties siūti moteriškus 
rubus. Mes taipgi reikalaujame pir
mos klesos siuvėjo į biznį, supran
tančio siūti moteriškus rubus.—Di
delė proga teisingam žmogui. Biznis 
gerai įsteigtas ir gerai apsimokantis 
—reikalingas mažas kapitalas. Biz
nis įkorporuotas ant $10,000. Vienas 
musų vyrų dabartiniu laiku pasi
traukė ir išėjo į kariuomenę, todėl 
yra proga teisingam vyrui. Ateikite 
ir naSimatvkite su manimi ypatiškai; 
4402 W. Madison St., Chicago.

BARGENAS
Turiu murini namų, noriu išmai

nyti bile į koki biznį, lotus, bučenię 
ar saliunų, formas, automobilius ir tt. 
Aš galiu mainyti ir kituose miestuo
se i biznį, Indianoje ir kitur.

F. Jogini n as, 
11212 Michigan avė., Chicago, III.

Tel. Pulhnan 439.

Chicago.

PARSIDUODA mūrinis cottage ant 
stulpų, 7 kambariai, 2 šeimynoms, 
maudynė ir toiletas. Randa $24 į 
mėnesį. Kaina $2450, $1250 JmokH, 
likusius galima išmokėt bėgyje 3 me
tu — mortgage.
82? Wi 34th Place.
"STOCK’AI—šfiROS.

ARKLIENA? MAISTUI. S
Pirma dalis stock’o yra pasiūlyta 

Pittsburgo Packing House po $1.00 
už šėrą. Reikalaukite pilnų paaiš
kinimų.

Globė Packing Co., Dept. L 
Anderson Hotel, Pittsburgh, Pa.


