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VYRIAUSIS RUSIJOS ARMIJŲ KOMANDUOTO JAS

mius socialistus
Rusija susitaikė su RumunijaVokiečiai jau Finlandijoje

L Trockį rezignavo Rumunija pertraukė tarybas

du rusų

ndĄrwooA

Paliuosuos rusų belaisvius
Valdžia visą mėnesį slėpė žinią

čia pa

Hunui

Trockio vietą užėmė čičerin

Caro brolis areštuotas

Išsodinę 2,000 kareivių

vo

Mie

LVOVAS SUTVĖRĘS NA 
UJĄ RUSIJOS VALDŽIA

Bergeris, Germer ir kiti žy
mus socialistai apkaltinti 
kliudyme vedime karės.

Nepasiduos buržuazijai ir 
jos talkininkams vokiečiams

OTTAWA, 111. Gaisras sunai
kino Ottawa Pianopbonc Co. di 
rbltivę.

Victor Berger, buvęs kongres- 
manas ir redaktorius Mihvaukee 
Leader.

EAST ST. LOUIS, III 
slo ugniagesiams pakui ta alga 
po $10.00 į menesį.

2 vaikai užmušti
PHILADELPHIA, Pa. 

vo 10 
s ūžt

APKALTINO ŽYMIUS 
SOCIALISTUS

2 vaikai užmušti ir 5 
isti sugriuvus laike gaisro 

Markei SI sandėlyj sienai.

komisaras Lima

engimus

Dar neareštuoti.

Dublino 
Lynch, 

maisto kontrolie- 
arūšiuotas ketverge, 
nesenai padarytu rė
kiau! ių Irlandijoj.

True translation filed vath fine post- 
inasier ai Chicago, March 11, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

'PETROGRADAS, Kovo 9. — 
Prcmiero Lenino išleistas dek
retas paskelbia Petrogrado val
stybes įstaigų evakuaciją. Liau
dies komisarai šiandien išvažiuo 
ja į Maskvą, 
šia laikinai, 
sostine.

Apšvietus 
Čarski pasiliko Petrograde kai 
po valdžios 
suteikta ne| 

Oficialiai 
vieš Ii ją ir I

Atsisakė priimti vokiečių 
taikos sąlygas.

užrubežinių rei 
Trockio rezig 

Jo pareigas pildys bu

RUSIJA PADARĖ TAIKĄ 
SU RUMUNIJA

Rumunija sutinka apleisti 
Besarabiją

Norima sutverti koalicinę 
valdžią.

VOKIEČIAI JAU FINLAN
DIJOJ

Vokiečiai paskandino
* transportus

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, March lt, 1918, 
as required hv the act of Oct. 6, 1917.

\VASHINGTON, Kovo 10,-

True translation filed with the post- 
niaslcr at Chicago, March 11, 1918, 
na required by the act of Oct. 6, 1917.

PEKINAS, Kovo 9
tirta apie plenavimą Siberijoj 
atgaivinti populerę valdžią, va
dovaujamą buvusio Juodųjų ju
rų komanduotojo admirolo Kol- 
čiak, suorganizuojant armiją.

UŽDRAUDĖ LAIKYT SU 
SIRINKIMUS AIRIJOS 

SOSTINĖJ

Sibiriečiai organizuoja Raudo 
nąją Gvardiją.

SOCIAL-REVOLIUCIO- 
NIERIAI NORI NUVERST 

BOLŠEVIKUS

MANO APIE ĮSTEIGIMĄ 
JUODAŠIMTIŠKOS VAL

DŽIOS SIBERIJOJ

VOKIEČIAI BOMBARDA 
VO PARYŽIŲ

LONDONAS, Kovo 9 
changc Tclcgraph iš 
praneša, |<a<l Diarinid 
Sinii Kcin'ų1 
rius" liko

RUMUNAI PERTRAUKĖ 
TAIKOS TARYBAS SU 

VIKIEČIAIS

Rusijoj norima nuversti 
bolševikus

LEONAS TROCKĮ REZIG 
NAVO Iš UŽRUBEŽINIŲ 
REIKALŲ MINISTERIO 

VIETOS

3 žmonės užmušti viesulos.
VAN WERT, Oliio, Kovo '0.

Šiame paviete pereitą naktį siau- 
tusioj viešnioj užmušta trįs žmo 
nes, o keturi sunkiai sužeisti. A- 
pie 50 namų sugriauta, neskai
tant sugriautų daugybės darži
nių. Nuostoliai galbūt sieks apit 
$1,000,000.

VOKIEČIAI PASKANDI 
NO DU RUSŲ TRANS 

PORTU

Sėdi Pekine ir laukia japonų 
Vladivostoke

> atstovas ir jam bus 
paprasta gale.
Sovieto organai Iz- 

Pravda ryto paskuti- 
:j išeis Petrograde. Nuo 
bu laikraščiu eis Maskvo-

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Katered m SeeoU CUm Metter March 7, 1914, at the Poat Office at Chicago, I1L, ander the Act of March 9, 1979.

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, March 11, 1918 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

COPENHAGEN, Kovo 9. - 
Sulig čia gautomis žiniomis 
kiečių torpedinių laivų naikinto 
jai po mūšiui paskandino du ru 
sų transportus j pietus nuo A 
land salų.

RUSIJOS SOSTINĖ PER 
KELTA j MASKVĄ

bolševikų žinių CINE VALDŽIA KARIAUS

LEONAS TROCKĮ
Rusijos užrubežinių reikalų ko 
misaras, kuris kaip pranešama 
rezignavo. Jo vietą užėmė či 
čerin, nesenai paleistas iš kalė
jimo Anglijoj ir tuoj po to su 
grįžęs į Rusiją.

Slėpė žinią
•

Prisaikintųjų teismas /išnešė 
apkaltinimą vasario 2 d., bet ta 
žiną buvo užslėpta ir tik suba- 
toj distrikto advokatas Clync ją 
paskelbė.

Jie yra kaltinami, kad prakal
bose ir spausdintu žodžiu kliu
dė rekrulavimo darbui, skleidę 
neištikimumą ir kenkė vedimui

WINCHESTER, Ky., k. 10.— 
12 žmonių užmušta, jų tarpe 10 
vaikų ir 23 žmonės sužeista, ka
da šalia degusio namo sienos už
griuvo ant krutaniųjų paveikslų 
teatro, sulaužydamos lubas.

Daugybe žmonių lengvai su
žeista,.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 11, 1918 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

CHICAGO, Kovo 10. - Fede- 
ralis prisaikintųjų teismas ap
kaltino kliudyme Suv' Valsti
joms vesti karę sekamus žy
miausius socialistus:

Petrogrado laikraščiai phtvir 
tina žinią apie 
kalu ministerio 
naciją 
vęs jo pagalbininkas čičerin. |

Pravda rašo, kad nežiūrint į- 
vykinimo taikos, vokiečiai nesu
stabdė mušiu Gomelio-Novo Zy- 
bkos sek tore. Jie čia paėjo prie 
kyn, kad laimėjus strategiškus 
patogumus sustiprinimui savo 
fronto.

Irue translation filed with the post- 
master at Chicago, March 11, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917. 

I LONDONAS, Kovo 9. —Pet
rogrado oficialia bevielinis pra
nešimas šiandie sako, kad Ru
munija pertraukė taikos tarybas 
su Vokietija, bet “padare taiką 
su Rusija“.

“Taika tarp Rusijos ir Rumu
nijos padaryta Odessoj 
nija apleis Besarabiją, kini liks 
uži^nta rusų.

“Rumunija atsisakė priimti 
Vokietijos taikos sąlygas ir ta
rybos liko pertrauktos. Tcčiau 
manoma, kad Rumunija yra pa- 
vojujc kapituliavimo’’.

Žinia apie socialistų apkaltinimą 
buvo slepiama

Daugybė Rusijos oficierių ir 
Georgijus kavalierių taipgi areš
tuota.

Suokalbis, sakoma, liko pada
rytas, kada vokiečių užėmimus 
Petrogrado išrodė neišvengia- 
mu.

Didysis kunigaikštis yra užda
rytas Smolny institute. Jo da
lis suokalbyj nežinoma.

Mobilizacija Raudonosios ar
ui j-ios yra vedama visu samrku- 
mu. Tūkstančiai oficierių ir 
kareivių, paliestų demobilizaci- 

dedasi i

True translation filed with the post- 
luastcr at Chicago, March 11, 1918, 
as requircd by the act of Oct. G, 1917.

PARYŽIUS, Kovo 9—Pereitą 
naktį vokiečių aviatoriai buvo 
užpuolę ant Paryžiaus. Nume
sta bombų ir yra užmuštų žmo
nių ir sunaikinta nuosavybių.

Vokiečių pranešimas
BERLINAS, Kovo 9. — Karės 

ofisas praneša:
“Paryžius vėl buvo užpultas 

bombomis pereitą naktį, atgie- 
žai už priešo numetimą bombų 
ant neapgintų miestų Treves, 
Mannheim ir Pirmasens vas. 19 
d. Ataka buvo labai pasekmin-

Adolph Germer, centralinis 
Socialistų Partijos sekretorius.
J. Lapls Epgdahk buyęs.
torius Amerikai) Socialist ir da
bar redaktorius Eye Opencr.* i
• William F. Krusse, sekreto
rius Socialistų Jaunuomenes Ly
gos (Young Peoplė’s Socialist 
League).

Kun. Irvvin St. John Tucker, 
žymus veikėjas ir buvęs pirmi
ninkas Liaudies Tarybos.

ka apygardos bus tuojaus eva- 
ktftdos.

Leonas Trockį savo kalboje 
bolševkių partijos susirinkime 
vakar paskelbė, kad jis rezigna
vo iš užrubežinių reikalų komi
saro vietos.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 11, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 9. — šian
die gautoji Rusijos bevielinė ži
nia praneša apie padarymą tai
kos tarp Rusijos ir Rumunijos.

Rumunija prižada bėgyj dvie
jų mėhesių evakuoti visą Besa
rabiją, įskaitant Benderi, ant 
Dniestro upės, 40 mylių į pietry
čius nuo Kišenevo.

Kitos taikos sąlygos yra:
Evakuotas vietas užims ant vi 

sados rusų kareiviai.
Vietine valdžia bus pavesta 

vibtoš savivaldą turinčioms val
dančioms įstaigoms.

Kiekviename mieste milicija 
bus sudaryta iš to miesto gyven
tojų .apgynimui gyventojų rei
kalų. t I

Visi Rusijos belaisviai ir areš
tuotieji už politiškus reikalus 
bus paliuosuoti.

Tarptautinė komisija iš dviejų 
Rusijos ir dviejų Rumunijos at
stovų, bus sutverta išrišimui kon 
flikto tarp tų dviejų šalių.

Rumunija* turės teisę palikti 
Besarabojoj pulkus apgynimui 
ten gyvenančių rumunų ir jų tu-

Eina pagelbon gen. Seme 
novui.

Revoliucinė Finlandijos valdžia 
niekad nesutiks su tuo, kad Ho- 
henzollernų princukas butų pa
sodintas ant Finlandijos sosto. 
S. Nuerteva, atstovaujantis Fin
landijos revoliucinę valdžią šią
dien įteikė valstybes deparjąižie- 

Intui memorandumą, kuriame 
sakoma, kad jo partija valdo Fi- 
nlandiją. Taipgi atmetama vi
sokią sutartis su Vokietija.

“Valdžia, kurią aš atstovau
ju“, sakė jis, “yra priešinga Vo
kietijos kontrolei Finlandijoj ir 
darys atkaklų pasipriešinimą 
prieš vokiečių užėmimą šalies. 
Ji kartaus iki mirties prie Vokie
tijos autokratijos pastangas su
grąžinti Finlandijoj monarchi
ją ir pasodinti ant sosto vieną iš 
Hohenzollernų princukų“.

True translation filed with the post 
mastei* at Chicago, March lt, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

STOCKHOLM, Kovo 10. -- 
Vokiečių laukiamasis įsiverži
mas Finlandijon jau įvyko. Pra
nešama, kad vokiečiai išsodino 
savo kariuomenę apielinkėje A- 
bo, Finlandijos uoste prieš A- 
land salas ir 100 mylių į vakarus 
nuo Finlandijos sostinės Helsin-

Ne vienas iš apkaltintųjų dar 
neareštuota, bet pranešta jų ad
vokatui Scymour Sledanm ir jis 
prižadėjo, kad jie ryto ateis pas 
teisėją Landis ir užsistatys kau
ciją-

I

Germeris ir dabar yra po $5,- 
000 kaucija, kurią nustatė teisė
jas Carpenter. po Germerio a- 
reštavimui už jo kalbą West 
Side auditorium šeši mėnesiai 
algai.

Kodėl slepia žinia apie apkal
tinimą; padarytą vas. 2 d., yra 
paslaptis, kurią dishikto advo
katas Clync atsisako išanškinti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 11, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 9. - 
Didysis kunigaikštis Micbail A- 
leksandrovič, buvusiojo caro 
brolis, liko areštuotas susekus 
vokiečių suokalbį sugrąžinti mo
narchiją ir pasodintį jį ant so-

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, March 11, 1918, 
as required by the act of Oet. 6, 1917.

DUBLIN, Kovo 9. — Karinė 
valdžia išlipdė visame mieste 
proklamaciją, draudžiančią lai
kyti susirinkimus ir parodas nuo 
kovo 16 iki koov 27 d.

Copyright, Undurvood &

Vyriausias Rusijos bolševikų armijos komanduotojas praporš 
cikas KRYLENKO, kuris kaip pranešama, rezignavo iš save 
vietos, kadangi negalėjo susitaikyti su komisarų valdžios lakti 
ka. Kiek žinoma, Kryleno yra senas bolševikaš ir prieš karę 
buvo gimnazijos mokytoju.

Jie taipgi yra kaltinami, aąol 
Clync, kad jie padare konspira
ciją per viešas prakalbas ir stra
ipsniais tūluose laikraščiuose, jų 
tarpe Mil\vaukee Leader ir Ame
rican Socialist taipgi per lape
lius “Proelamalion and War 
Program’’ ir “Down wjth the 
\var” ir kitus skleisti nei’liki- 
mybę tarpe Suv. Valstijų kari
nių ir laivyno spėkų.

< Apkaltinimas sako, kad jie 
papildė 26 pi

naująją armiją.

Atsakydamas į rusų paklausi
mą apie vokiečių tęsimą karės 
po įvykinimo laikos vokiečių ko 
manduolojas gen. Hoffmann te
legramoje Krylcnko sako, kad 
karinis veikimas padarytas po 
pelralikimui mūšių buvo atlik
tas delei atskirų judėjimų dizor- 
ganizuotų Rusijos pulkų. Visos sąryšyj su 
užimtos po pasirašymui po lai- kvizavimu

Addremn

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS

Tslsphons Ganai 1S06

Nesutikimai su Rumunija
Nesutikimai tarp Rusijos ir 

Rumunijos kilo keletas mėnesių 
atgal ir tarp buvusių talkininkų 
įvyko keletas musių. Rumuni
jos kareiviai nuginklavo Rusi
jos pasilikusias Rumunijos spė
kas, kaltindami rusus, kad tie 
plėšia Rumunijos miestus.

Rumunija pasiuntė savo ka
reivius į Besarabiją ,kur gyve
na dailg rumunų, neva Besara
bijos valdžiai prašant įsimaišy
mo ir įvykinimo tvarkoj. Rusai 
nepasekmingai bandė suvaldyti 
rumunus ir išleido paliepimą a- 
reštuoti Rumunijos karalių Fer
dinandą.

True translation filed wiiu the post- 
niaster at Chicago, March 11, 1918 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETRAGRADAS, Kovo 9.
Rolševikų organas Pravda iš
spausdino sekamą žinią iš Irku
tsko, Siberijoj. %

“Revoliucinės Rusijos minis- kuri veiktų bendrai su gen Se
terių tarybos ex-prezidentas ku-.mionov, vadovu anti-bolšcvikiš 
nigaikštis Lvov sutvėrė Tolimuo kos valdžios Siberijoj. ' 
se Rytuose naują Rusijos vald 
žią, kurios sėdynė kol kas yra pradėjo mobilizavimą žmonių 
Pekine (Chinijoj) ir kuri laukia pageJbai gen. Semionovui ir va- 
issodinimo japonų kareivių Vla
divostoke, kad kartu su jais ga
lėjus įeiti į Siberijos teritoriją.

“Telegrafinis susinešimas tar
pe Vladivostoko ir Irkutsko yra 
pertrauktas.

“Vladivostoko Sovietas orga
nizuoja spėkas pasipriešinimui 
ir tveria Raudonąją armiją.“

(Kunigaikštis Jurgis E. Lvov 
užėmė premiero vietą pirmoj 
Rusijos laikinėj valdžioj, susi
tvėrusioj tuoj |)O nuvertimo ca
ro Mikės. Pirmiau jis buvo že
mietijų (zemstvų) šprezidentu. 
Jo vietą paskui užėmė Kercns-

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

LONDONAS, Kovo 9. — Ex- 
change Telegraph praneša it 
('.openhageno, kad ten gauta ži
nia nuo Dr. Elev iš Maskvos u- 
niversiteto, kad social-revoliuci- 
onit riai nutarė organizuoti na- 
cionalę gvardiją nuvertimui bo
lševikų valdžios Rusijoj. Tasai 
nutarimas padarytas nesenai į- 
vyktįsioje konferencijoje Mask
voje.

Didele armija dabar yra or
ganizuojama 
Ją remia kazokai.

Manoma Rusijoj įvykinti res
publiką su koalicine valdžia, ku
ri nepriimtų bolševikų taikos su 
Vokietijas.

Prof. Elev tvirtina, kad žinią 
apie naująjį judėjimą užgniau-’FINLANDIJOS REVOLIU 
žė Petrogrado 
agentūra.

įsiveržėlių pulkas susideda iš 
2,000 pėstininkų ir artilerijos.

Oficialio patvirtinomo šiai ži
niai dar negauta.

(Iš Stockholmo Kovo 8. buvo 
pranešta, kad vokiečių kariški 

Dono apygardoje, laivai Westfalen ir Rheinland iš
sodino apie 2,(MM) kareivių ir 200 
arklių ant Aland salos ir kad ke
li vokiečių transportai apsisotjo 
uoste Eckcroe, kur liko iškelta ja reguliarės armijos 
vokiečių vėliava)

kai* jam Manžurijos geležinke
liu liko pasiųsta 4 laukų kantin
ius ir 15 kulkasvaidžių.

Pienuojama yra, kad gen. Se- 
mionov su suorganizuotomis jo 
pagelbai spėkomis eitų iš Man
žurijos miesto, ant Manžurijoe- 
Trans-Baikalo rubežiaus, kur jis 
dabar kariauja į rytus 800 my
lių iki Irkutsko, ant Trans-Sibe- 
rijos geležinkelio.

Taipgi laukiama pagelbos ja
ponų žmonėmis ir pinigais. Ta 
pagelba jam esanti pažadėta.

(Nuo Irkutsko iki Uralo kal
nų yra apie 1800 mylių).

MEMPHIS, Teini. Murinin- 
kuį laimėjo pakėlimą algos. Da
bar gaus $7.00 už 8 vai. darbo 
dieną.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

gi Teismas apkaltino 6 žy

\ Addreaat
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The Lithuanlan News Pub. Co., Ine.

1810 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

rizmas, iš pietų išdavikiška 
Ukrtuna. o viduryje šalies 
savoji buržuazija. Revoliu-

Kun. Ežerskio 
Istorija.

Telephone Canal 1506

sunkiausiose aplinkybėse. 
Priešai tykoja jos pražūties. 
Jeigu rusų revoliucijai nepasi
sektų, tai atsilieptų ir ant mu
sų, atsilieptų ir Amerikoje.

yra kunigijos taktika: slėpt vi
sus blogus savo luomo darbus, 
kaip tik galima ir kiek tiktai ga- 

Juo mažiaus žmonės ži- 
jie aklinus tikės kunigų

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
oedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
GI.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje—pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pačtu:

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

Kanadoj, metams ........
Visur kitur užsieniuose

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25
.65 

7.00 
8.00

tuomet sustaugtų musų prie 
šai!

Draugai, šito viso akyvaiz- 
doje, suglumkime savo eiles.

Šalin tuščios šnekos ir pa
šaliniai kuždėjimai.

. Tegyvuoja revoliucinis da
rbas !
Tai yra labai išmintinga nuo

monė. Gaila tiktai, kad šitoks 
balsas rytinėse valstijose nepa
sigirdo daug unkščia us; jei ta
tai butų buvę, tai mes šiandie 
stovėtume visai kitaip akyveiz- 
doje tų keblumų, kurie atsirado

Pinigus reikia siųsti PaČto Money‘prieš socialistus.
Orderiu, kurtu su užsakymu.

Rašytoju ir korespondentą prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujieną Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos 0opieros pu
tės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučią. Redakcija pasilai
ko visas teisęs rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
Jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasoa 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
IHoms apmokėti.

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

Bet turime pastebėt, kad mes, 
vakarinių valstijų socialistais, ir 
.dabar nenusiskundžiame. At
žagareiviai savo “seimu” čia ne
padarė jokios įtekmės į progre
syvius žmones. Mažiau teatsi
liepia ant musų ir Rusijos revo
liucijos nepasitikimai.

Rytiečiams yra kėblinus, vie
na, dėlto, kad jie neturėjo to
kios organizacijos, kuri l^utų 
galėjus kritiškam momente at
remti atžagareivių atakas pla
čioje visuomenėje; o Chicaga ir

Apžvalga
PRITARIA DARBININKŲ 
KONFERENCIJOMS.

“Naujienos” kiek laiko atgal 
nurodė, kad geresniam lietuvių 
darbininkų jiegų suvienijimui 
butų naudinga didesniuose cen
truose padaryt apielinkių darbi
ninkų konferencijas. “Kelei
vis” šitai idėjai pilnai pritaria ir 
sako:

Bostono apielinkėj šitokios 
konferencijos mintis taipgi 
brandinama. Norwoodo dra
ugijos jau nutarė paraginti 
So. Bostono draugijas, kad 
konferencijos surengimo da
rbą šios pasiimtų ant savęs.

Reikėtų apie tai pagalvot ir 
Brooklynui, Pittsburgui ir Shc- 
nandoah. O po tų konferencijų 
už keleto mėiiesių galėtų įvykt 
ir visuotinas Amerikos lietuviu 
Darbininkų Seimus.

Tarybą. Antra, “seimas” įvyk
sta rytuose, todėl jisai dauginus 
pritraukia rytinių kolonijų žmo
nes. N

Bet kaip tenai nebūtų, musų 
darbininkiško judėjimo visos 
dalįs rišusi į daiktą, ir bent vie
nos vietos keblumai atsiliepia 
visur. Anot tos patarlės: “Gran- 
dinys (lenciūgas) yra taip stip
rus, kaip stiprus yra silpniausis 
jo sąnarys”.

Rytiečiai nėra silpni, tiktai 
jiems šioje valandoje neprielan
kiai susideda aplinkybės. Se
kamoje valandoje aplinkybės 
gali atsikreipti prieš mus.

Taigi, ištiesų, reikia stengties 
sudaryt “vieną frontą” — vieną 
darbininkišką frontą prieš visus 
darbininkų priešus ir priešų tal
kininkus.

TEISINA RIMKĄ.

ŠAUKIA PRIE VIENYBĖS.

Prie to straipsnio apie pp. Pi
lėną ir Rimką, kuris buvo per
spausdintas “Nauj.” subatos nu
meryje, reikia dar pridurti se
kamą tilpusią “Tėvynėje” pas* 

f

“Laisvė” karštai ragina socia
listus mest į šalį menkus srtvy- 
tarpiiMus kivirčus ir tvirčiaus 
vieny ties. Nurodžius, kad kle
rikalai su tautininkais jungiasi 
į daigią ir daro bendrą seimą, ji

sų musų spėkų vienybė. Kiek
vienas musų draugas turi 
(tilo Ii sau pilną atskaitą da
bartiniam padėjime. Drąsus 
šukavimai turi pasibaigti. 
Reikia įsigilint į kiekvieną 
klausimą su pilniausiu jaus
mu atsakomybės. Šnekos a- 
pie tūlų laikraščių boikotą tu-« 
ri pasibaigt. Tūlų kalbėtojų 
važinėjimai iš miesto į miestą 
su tkislu ką nors pasėt, ką 
nors pakrikdyt — turi dilioj I

Visi mes privalome sudary
ti vieną frontą.

Mes taip-pat turime neuž
miršti vieną svarbų dalyką. 
Amerikos lietuvių socialistų

P-as A. Rimka, autorius lai
ško paminėto vakarykščiame 
“The Tribūne”, kuriame pa
rodoma atsinešimas Leono 
Trockio, kuomet jis išplaukė 
iš Halifax’o, visai nebuvo An
glijos agentu, pranešdamas 
Kaziui Pilėnui apie bolševikų 
vadovą. P-as Rimka, ypatiš- 
kai pasipažindamas kaip su 
Pilėnu, taip ir su Trockiu, 
pranešė p. Pilėnui neoficia
liai, žinodamas, jog tas veikia 
po priežiūra Commodor’o 
Gaunty, iš Anglijos ambasa
dos. P-as Pilėnas vakur sa
kė, kad išskiriant šitą, visa ki
ta yra teisinga, taip kaip “The 
Tribūne” padavė seredojef

(Iš “N. Y. Tribūne”).

Taigi Rimka siuntinėjo p. Pi
lėnui “neoficialus” informacijas, 
žinodamas, kad tasai yra oficia
liu Anglijos valdžios- agentu. 
Reiškia, ne tarnavo, o tikai! 
“draugiškumą” rodė. Tegul bus 
ir taip.

jo kilti nuo pereitų metų ko
vo mėnesio, kuomet Rusijoj 
prasidėjo revoliucija. Siuomi 
tarpu, Rusijos revoliucija per
gyvena begalo sunkias valan
das. Iš vakarų — kaizerio
ordos, iš rylų japonų militu- vės organizacijų pranešimais, tų'drugys”?

“TĖVYNĖ” VISAI 
UŽMIRŠO.

nos. tuo jie akiu 
'‘šventumui”.

Tos taktikos, 
ir arei vyskupą s. 
jisai nepaskelbė 
i ta s JEžerskis? 
ša i nepaaiškino, 
baudė nusidėjus

taktikos, matoma, laikosi

Naujienų distrikte.
Halsted ir W. 12 st., ant .šiau

rvakarinio kampo( prie 12 st.
gonbutį ?

Ar tiesa, kad, norėdamas' nu
malšint merginą, kun. Ežerskįs 
davė jai $1000?

Ar tiesa, kad fanatikes-para- 
pijonkos sumušė tą merginą už 
tai, kad jį landžioja į kleboniją 
ir veda į pagundą kunigėlį?

Ar tiesa, kad mergina skun
dė tas moteris, ir kad kun. E- 
žerskis jų sutaikymui išdalino 
joms po keletą dešimčių dole-

Halsted ir Maxwcll Sts., piet
rytinis kampas.

Halsted ir W. 14th st., ant 
šiaur-rytinio kampo (prie Klein 
Bros, štoro).

Halsted st. ir 18 st., ant šiaur
vakarinio^ ir šiaur-rytinio kam
pų.

Naujienų ofise, 1840 So. Hal
sted st.

Halsted ir W. 22nd st., ant 
šiaur-rytinio ir šiaur-vakarinio 
kampų. «

Bridgeporto distrikte.
.Halsted ir Archer avė., šiaur

vakarinis ir piet-vakarinis kam
pas.

Halsted ir 31 st., ant šiaurva
karinio ir rytinio kampų.

Halsted ir 35 st., reikalaukite 
ant visų kampų.

Pas J. B. Aglinską, 3346 So. 
Halsjed st. (Naujienų stotis).

Atlantic City distrikte.

Ant Wentworth avė. ir 47 st., 
ant piet-vakarinio kampo.

Halsted ir 47 st., ant šiaur-ry
tinio ir piet-vakarinio kampų.

Town of Lake distrikte.

Ar tai ne didelė skriauda žmo- kis nuvežė ją automobiliu į li- 
nėnis turGt šitokį išgąstį, susirū
pinimą ii* nuostolius? Ar “Drau
gas” nežino, prie ko tatai kartais 
priveda? Štai, pav., kada nusi- 
bunkrutijo “katalikiškas” Tanu* 
nevičiaus bankas, tai viena neš-

Nes kodel-gi čia moteris iš baimės, kad nc- 
kur tapo išsių- pražiltų jos paskutiniai centai, 

Kodėl jisai vic- pagimdė pirm laiko, o vienas 
už ką jisai nu- senas žmogus tapo suparali- 

žiuotas.
Bet dvasiška vyriausybė ir 

kun. Ežerskis su “Draugu” ne
paiso šitokių žmonių^ nelaimių. 
Jie da nė dabar nepasako, kas ir 
kaip atsileis su tais žmonėmis 
“Naujienos” juk pirmutinės pa

skelbė, kad tuo dalyku ketina 
rupinties arcivyskupo paskirta- 
sai vietininkai. Bet ar tikrai bus 
taip, nežinia.

žiopli “Draugo” išmistai.
“Draugas” be reikalo džiaiu 

giasi, kad “Naujienos” pervūlai

nusidėjusį kunigą?
ant “Naujienų”.

nebūtų pranešęs nė 
jisai pranešė, jeigu jį ne- 

privertuslos “Naujienos”, 
suprantama, kad jisai da- 

netveria ant musų

to, ką jisai p 
butų priverti 
Todėl supran 
bar piktumu 
dienraščio, 
tąsi

Buvusis Cicero lietuvių para- 
pijos klebonas, kurį arcivysku- * 
pas išsiuntė “ant pakiltos”.

Tad ant galo ir kunigų “Drau
gas” teikėsi atskleisti kamputį , 
los skraistės, po kuria buvo pa
slėptu kun. A. Ežerskio, Cicero 
lietuvių klebono, istorija. Suba-Į 
lin’.unc savo numeryje, t. y. ko-« 
vo 9 d., jisai pranešė, kad

“2 d. kovo iš ryto kun. An- 
' tanas Ežerskis, Cicero lietuvių 

parapijos klebonas, prasišali
no iš savo vieto ir išvažiavo, 
kur jam Arkivyskupo buvo 
paliepta”.

Nepadorus santykiai su mergina

Bet klerikalų organas ne tik
tai žino, kyr dingo kun. Ežers
kis, o ir žino priežastį, dėl kurios 
jisai išnyko. Sako:

“Nuo kurio laiko Chicago- 
je ėmė eiti gandai apie kun. 
Ežerskio nepadorius santy
kius su tūla mergina. Spėja
me, kad tie gandai turėjo pa

tikrų šaltinių, Jo Malonybė 
Arkivys. Mundelein pereitą 

| savaitę buvęs pasišaukęs kun.
Ežerskį ir, patyręs visą teisy
bę, nubaudęs jį, prašalinda
mas iš parapijos ir paskirda
mas jam tūlą laiką bausmės— 

I tur-but kokiame nors vienuo
lyne. Mums neteko patirti, 
kur ir kaip ilgam laikui kun. 
Ežerskis išvažiavo, (ik mes ži
nome, kad išvažiavo liepia
mas ir su žinia Arkivyskupo.”

Tai taip daug dalykų dabar 
papasakojo “Draugas” apie bu
vusįjį savo bendrovės preziden
tą! Bet kodėl jisai tylėjo iki 
šiol? Kodėl jisai, žinodamas ir 
dieną ir valandą kun. Ežerskio 
išvažiavimo, tuoj nepranešė 
pie tai savo skaitytojams?

Kodėl “Draugas” tylėjo? i c T
Pasakysime (langiaus. “Drau

gas” meluoja, kada jisai tvirti
na, kad jisai apie kun. Ežerskio 
likimą patyręs tiktai po to, kaip 
jisai prasišalinęs. Mes žinome, 
kad prieš savo išvažiavimą kun. 
Ežerskis kone kasdien lankėsi 
pas kun. Serafiną, kuris yra 
vienas artimiausių “Draugo” 
prielelių. Juodu, be abejonės, 
turėjo pasitarimų ir, supranta
ma, apie tai turėjo žinot ir 
“Draugo” redaktoriai.

Be reikalo klerikalų organas 
nuduoda, kad jisai visai nejutęs, 
kaip kun. Ežerskis išnyko, ir 
kad tiktai dabar jisai patyręs 
apie tai “iš tikrų šaltinių”.

“Draugas” mėgino užslėpt vi
są dalyką nuo visuomenės, ma
nydamas, kad taip ir praeis. Ir

a-

“Prasišalinus kun. Ežers- 
kiui nesvietiškas džiaugs
mas kilo musų socijalistų a- 
baze.

“Naujienų” telefonas jau
kelintą dienų nesustodamas sužinojusios apie Ežerskio pas- 
dirba, beieškodamas žinių a- laptis. Vėlai ar nevėlai, bet jos 
pie kun. Ežerskį. Telefonavo pirmutinės davė žinią žmonėms, 
j klebonijas; išdrįso Rreipties uuramindamos juos -Šiek-Uek. 
net į Arkivyskupo kanceliari- Ir pasielgė jos čionai taip, kad 
ją. Ir įsivaizdinkite sau “Nau- priekaištus joms daryt gali tiktai 
jienų** nelaimę: taip jos ir ne-, paskutinis neišmanėlis.
sužinojo, kur yra
Ežerskis.
darbą savo nešvarią vaideli-Į į klebonijas ir net į patį arcivys- 
tuvę, tad ir pradėjo lieti pri- kūpą, kad gavus .tikrų žinių, 
prastus plūdimus; velnias, du- Joms rūpėjo ne bile kokie pas- 
šią pagavęs, tu/but nesidžiau- kalai gaišint, o tikri faktai.
gia taip, kaip džiaugiasi musų | Bet tai buvo tiktai pradžia, 
socijalistai dėl katalikų kuni-! Dabar mes turime jau ir dau- 
go nupuolimo. “Naujienos” giaus žinių, kurias norėtume tik- 
dar ilgai jieškos kun. Ežcts- tai patikrinti, kad jų paskclbi- 
kio, dar ilgai spėlios, kas bus »»><” I>e reikalo nepakenktų nie- 
su visokiomis Marėmis. Jos Į kam. Mes manome, kad šita- 
dabar džiaugiasi, kaip tas vai-,»«e dalyke mums padės pats 
kas geležėlę radęs.

“Nabagės. Truputį pasivė
lino apsidžiaugti. Teisybė iš
pildyta, klaidos atitaisomos, 
o visiems cicilikams — dulia 
panosėn,”.

11 .

dabar kun. Pirmiaus negu paskelbus tas 
Tad ir paleido į paslaptis, “Naujienos” kreipėsi

j “Draugas”, kuriam, žinoma, vi
si “šaltiniai” yra geriaus priei-

ma, nieko nepadarysi. “ Dulio- 
mis” ir plūdimais ginties nuo 
tiesos jam yra priprasta. Bet 
kitas dalykas yra jo tvirtinimai, 
buk ’jau viskas yra “išpildyta” 
ir “skriaudos bus atitaisytos”.

Skriaudas parapijonims.

Įdomu yra žinoti, 
atitaisytos skriaudos ?

Pirmutinė skriauda 
pijonams, nuo kurių
buvo slepiama teisybė. Jie už
laikė kun. Ęžerskį, jie tikėjo į 
jį, kaipo į savo vadovą, ir dabar 
staigu tasai jų vadovas praša
linta, nedavus jiems net žinios, 
ir net nepasakius, kur jį arcivy
skupas išsiuntė! Ar tai yra pa
doru? • *

kaip hus

yra para- 
taip ilgai

narni, negu mums. Taigi mes 
jam pastatysime eilę klausimų.

Kas melavo?
Pirmiausia klausimas apie tą 

Ežerskio prašalinimą ar prasi- 
šalinimą.

“Draugas,” kaip matėme, ra
šo, kad arcivyskupas Mundelei- 
r.as atstatė kun. Ežerskį nuo pa
rapijos ir išsiuntė “ant pakil
tos”. O arcivyskupo kancelia
rija mums sakė visai ką kita. Ji 
užreiškė: *

“Kunigas A. Ežerskis rezig
navo pats iš parapijos. Jis 
apleido Chicagą nevaromas”.

Arcivyskupo kanceliarija da
vė “Naujienoms” šitą atsakymą, 
paprašius palaukt penkioliką mi 
nučių. Vadinasi, tas atsaky/nas 
buvo pilnai apgalvotas ir pilnai 
oficiališkas.

Išrodo tad, jogui “Draugas” 
nori pastatyt melagium arei vy
skupą arba jo kanceliarijos už- 
veizdą.

Antra, “Draugas” sako, kad 
arcivyskupas nubaudė kun. E- 
žerskį už nepadorius santykius 
su tūla mergina, kada jisai iš pa

rties Ežerskio patyrė visą teisy- 
I bę. O arcivyskupo kanceliarija 

ko_ mums pranešė visai ką kita.
Užklausta apie tai, ar ne mer

gina buvo kun. Ežerskio prasi- 
šalinimo priežastim, arcivysku
po kancerliarija atsakė, kad apie 
merginos istoriją ji nežino nie
ko.

Trečia, “Draugas” užtyli apie 
Ežerskio pinigiškus reikalus, o 
arcivyskupo kanceliarija pasa

Kaip dvasiška valdžia elgiasi 
su parapijonais: ar kaip su žmo
nėmis, ar kaip su avių kaime
ne?

Išrodo, kad ji ncpriiiažįsta 
jiems jokių žmogiškų teisių. 
Parapijonai turi maityt savo 
“dūšių ganytoją”, ir klausyt jo, 
nors jisai, paibeliai žino, 1__ 
kinis dalykais užsiima; o kada 
išeina į aikštę, kad tas “ganyto
jas” visai iškrypo iš vėžių, tai 
dvasiška vyriausybė slaptai nu
kiša jį kur į tamsų užkampį ir 
atsiunčia jiems kitą “ganytoją”. 
Dabar jus, žmoneliai garbinkite 
šilą naują “vadovą” ir nedrįski
te murmėti!

Bet Ežerskio prašiilinimas pa- k6> klld “pinifiiškus reikalus ap- 
<Mr? <Ia ir daugiaus skriaudų. |.ruPį“8 kun'. Ęžerekio vietiniu-

Pas jį daugelis parapijonų dė
davosi savo pinigus. Yra žmo- 

imiamas Ka« taip ir praeis, ir nių< kupie Jaikg pa, po k)_leta 
«ff>ar dar, pranešdamas apie sim( ir nct keIc(a tukgtan. 
I^erskio prasišalmimą, jisai ne
pasako, kur jisai dingo. Ar kas 
gali tikėt, kad jisai to nežino?

Jisai žino, tiktai nori, kad 
žmonės nežinotų. Tokia jau

organizacijų viršininkų polemi
ka su kitų srovių organizacijo
mis ir užsipuldinėjimais ant su

S.L.A. organo redakcija visai 
užmiršo, kas ji yra ir kam ji yra. 
Pusė pfiskutinio jos numerio pri
pildyta oficialiais vidurinės sro-lcialistų. Artai—“priešseiminis

čių dolerių. Tie žmonės nusi
gando, kada išgirdo, kad jų kle
bonas išdūmė. Jie susirūpino, 
kas bus su jų sunkiai uždirbtais 
pinigais. Moters, kurios buvo 
po didesnę sumą pasidėjusios 
Ežerskio “banke”, ėmė Verkda
mos bėgiot šian ir ten, klausda
mos rodos. Kažkurie “depoži- 
loriai” net ir pas advokatus 
kreipėsi, išlikdami iš darbo.

kas”, taigi ji žino, kad po Ežer
skio yra palikę neaprupintų pini- 
giškų reikalų.

Katrie čia dabar iš jūsų me
luoja arba daugiau slepia tiesoj?

Kaip su mergina ir kitais 
galais?

Bet mes užduosime “Draugui” 
da ir daugiaus klausimų.

Ar tai tiesa, kad ta mergina 
turėjo kūdikį, kuris paskui ta
po paslėptas?

Ar tiesa, kad mergina po to 
sunkiai sirgo ir kad kun. Ežers-

Ar liesa, kad kun. Ežcrskis 
buvo “Draugo” bendrovės prezi
dentu, kada tie dalykai dėjosi?

Ar tiesa, kad kun. Ežerskis, 
dumdamas iš Cicero, neįstengė 
atsiteisi su savo “depozitoriais” 
dėlto, kad jisai suskolino daug 
pinigųęvienam klerikalų laikraš
čiui? .

Kada “Draugas” atsakys į ši
tuos klausinius, tai tada bus mo
ly l, ar čia buvo tiktai kun. Ežer
skio “klaida”, ar kas (langiaus.

(Ryto mes parašysime šį-tą iš 
kun. Ežerskio praeities).

Pastabėlės
Ar žinot, kodėl kunigai trokš

ta dabar seimo? Ugi, kad pini
gų reikia. Matysit, kaip tik pa
sibaigs jų seimas, tai prasidės 
aukų rinkimas — klerikalų poli
tikai.

Atminkit mano žodį, kad taip 
bus.

Amerikonai visai nežino, kaip 
pekloj yra. Jie sako: šalta, kaip 
pekloj, ir: karšia, kaip pekloj; 
lįja, kai pekloj ir: sniegą, kai 
pekloj — liko heli.

Jeigu jie nežino ištikrųjų, ar 
pekloj karšta, ar šalta, geriau 
nueitų pas lietuviškus kunigus* 
jie tikrių-tikriausia žino, kaip 
pekloj yra, ir pasakytų.

Prie W. 47 st., kampai Ash
land ir Gross avė., šiaur-rytinio 
kampo ir Naujienų stotyj pas 
agentą A. Bartošių, 4601 So. 
Hermi tage avė. (John Karnuls- 
kio kriaučšapcj).

West Side distrikte.

Redakcijos Atsakymai
241 kp. Org., Sioux City. — 

Nereikia rašyt proklamacijų į 
korespondencijas. Kaip para
šyta, negalime suvartok

“Naujieną” skaityto 
jams žinotina.

Daugelis lietuvių, dirbančių 
įvairiose miesto dalyse, dažnai 
klausinėja musų, kur butų gali
ma gauti dienraštį pavieniais 
numeriais. Todėl norėdamas, 
išpildyt jų reikalavimą, čionai 
paduodu visas tas gatves, kur 
galima gaut nusipirkt “Naujie
nas” pavieniais numeriais. Štai 
jos:

Vidurmiestyj.
Stale ir Madison, šiaurvakari

nis kampas (prie Boston štoro).
State ir Van Burcn, ant abiejų 

kampų, prie clcva tori oria us sto
ties.

State ir 18 st., šiaurvakarinis 
kampas.

Harrison ir Wabash ave., šia
urvakarinis kampas.

Harrison ir Stale Sts., pietva
karinis kampas.

Clark ir Van Burcn st., šiaur
vakarinis kampas.

Fifth Avcnue ir Van Burcn* 
st. — ant šiaurvakarinio ir piet
rytinio kampų.

Franklin ir Van Buren st., ant 
šiaur-vakarinio ir šiaur-rytinio 
kampų.

Adams ir La Šalie st., šiaurva
karinis kampas.

Franklin ir Madison sis., ant

Halsted ir Madison, ant šiaur
vakarinio ir pietvakarinio kam
pų.

Jackson blvd. ir Halsted 
ant šiaur-vakarinio kampo.

Halsted ir Van Burcn st., 
pietvakarinio kampo.

st

ant

Ant kampų W. 22 st. ir Lea- 
vitt st. Pas agentą A. Ambro- 
zavičią, 2337 So. Leavitt Street 
(Shoe Rcpairing Shop). Ir kam
pas Bluc Island ir Westcrn ave, 
prie Macormicko dirbtuvės.

North Side distrikte.
Milwaukee ir Robey, ant šia- 

ur-rytinio ir piet-vąkarinio kam
pų (prie North ave.).

Lincoln st. ir Mihvaukee ave., 
ant piet-rytinio kampo.

Mihvaukee ir Paulina st., ant 
šiaur-vakarinio kampo.

Tie, kur norėtų gauti Naujie
nas į namus kasdieną, malonė
kite užsiprenumeruoti “Naujie
nų” ofise. Chicagoj “Naujie
nas galima gauti per pačtą7 tą 
pačią dien. Beto galima užsisa- 
kyt dienraštį ir per išnešiotojus, 
kurie pristatys jį jums tiesiog 
į namus.

Visur reikalaukite Naujienų. 
Beje, tie, kur norėtumėte platin
ti Naujienas, malonėkite praneš
ti į Naujienų ofisą 1810 So. Hal
sted st., Chicago, III.

J. Aceris,
N-nų cirkui, užžiurėtojas.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tol. Drovcr 1310

2

Miesto Ofisas f
127 N. Dearborn St.

1111-13 Unity Kldg.
Tel. Central 4411

PUS-PALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu, kad 

smuiką grajisi j 
4-ias lekcijas per 

pus-balsio sys- 
temų ,kad ir ne
žinai nė vienos 
notos. Taip aiš
ki ir lengva pus
balsio systeina. 
kad net dyvai 
kaip muzikos 

kompozitoriai 
nesinaudojo jąja 
anksčiau. 
Privatiškos lek
cijos ant smui
kus, mandolinos, 
gitaros ir har-

NAUJAGADYNIŠKA
KONSERVATORIJA 

ERANK BAGDŽ1UNAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago.

Nariai Cook County Kea) Eatata Taryba* 
A PETRATIS & CO. 

Roal Eitate Ofitaa
Paakollna pinigu*. Perka, parduoda ir 

maino namai, lotui ir farmai.
Apsaugoja turtį nuo ugnies.

Peržiūri apstraktue, padaro popierae
NOTARY PUBLIC 

741 W. 85ta Ratvfl 
kampa* Halsted Drovcr 3411



AM1RIKOS l IKTUVIŲ MOKYKLA | r 
Mok mum,r angliškos Ir lietuvll- 

kos kilbij, n itiiietiko.n, knvgvedyt- 
tės, stenografijos, typewrittng, pira
is uos leisiu, Suv. Vaist. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, polltl- 
kinės ekonomijos, pilietystfls, dailia- 
rašystčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryte 
iki 5 po pre\ ų; vak. nuo 7:30 iki 9:14 
3106 So. Hststed SU Chicago, iii

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

~ ~ ~ Imk Nuxated Iron, Daktaras Sako,K O R L S P O N DI N CIJ O S I Jeigu Jorite Užtektinai “Laiky tiesi 
Sveikatoje Kaip Atletas!
DėlikatnuH, nervuotus, sutargu- 

sius žmones padaro Stipresniais į
Į 10 dienų laiko daugume atsitikimų 1 J nan

Dauguma žmonių rodosi nesu-
protingai mano gausią atnaujiną 'OKs
sveikatą ir jiegą įicr tūlas stirnų- 
liuojancias gyduoles, paslaptingus 
arba norkotiškus vaistus, sako Dr. - X ,Y#
E. Sauer gydytojus Bostone, ku
ris plačiai studijavo šioje šalyje 
ir Europoje didesnėse inedikalėsc 
Institucijose, kuomet tai yra fak

J. ___J , I Jus
Bet žmonės nevisuomet

VVAUKEGAN, ILL.

EmokyklaI
—-t

] Jei nori rreitai ir pasekmine ai Umokti Anftf- 
i tkai kalbėti, skaityti ir raSytC tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos. Čia niekinama:- 
Uetnvių kalbos S.V.Istori)o« LaUkų Rašymo
Lenkų ” S.V.Vaidybos Priekyboa Teiaių
Lotynų ’* S. V.PiHetyMS Gramatikos
Aritmetikos Geocrafijoa Retorikos, ir tt

h r GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Karau. Oyve- 
Įnancius tolUo mokiname per laiškus. Viekas įaUkiaama lietuviškai.

J American Coliege Preparatory School 
M31O3 S. Halsted St. Chicaoo Ii_i 
m KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

Vyrišką OrapanyBargenal 
'*Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius. ,

Nauji, darytį gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7 50 iki 
18 doleri j.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamldk 
tų overkotų.*

Visai Stažai vartoti siutai ir over
kotai, vc.iės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
84.50. Vaikinams siutai nuo $3.M 
Iki $7.50,

Atdara kasdierą, nedėliomis ir va
karais.

S. G O P. D O N
14? & S Rtlatcd Su Chicai*.

MUZIK ANTAI, jieškantįs apsaugos 
ir darbo, turėtų pristot į uniją. Spe
cialūs įstojimas iki kovo-march 16 d. 
—$5; po kovo 16 <1. bus $25.00. A- 
merican Musicians Union, 218 S. 
Clark St,, Chicago.

Bridgeport Painting Co.
Painters Paper Hangers,

Calciminers and Artists.
Hardware, paint, oil 

and varnish.
Atliekame darbą greitai, teisingai 

už žemą kainą. Dirbame po visas 
dalis Chicagos.
A. Evanauskcy
Tel. Yards 7282
3149 S. Halsted st

Kovo 3 d. įvyko prakalbos, 
kurias surengė LMPS. 47 kuo
pa. Kalbėjo drg. P. Dubiekas 
iš Chicago, III., temoje “Mote
ris, krikščionybė ir socializmas”. 
Kalbėtojas daugiausia vėjo da-i 
vė kunigams, labiausiai kun. 
Makauskui. kuris savo “konfe
rencijose” begėdiškai šmeižia 
socializmą, meluodamas, kad so
cializmui įvykus socialistai at
imsiu iš žmonių tikėjimą, įvesiu Į 
laisvą meilę ir pavergsią mote
rs. Drg. Dubiekas nurodė, kad 
>atįs kunigai praktikuoją “lais-l 

vą meilę” ir palaiko moterų ve-Į 
įgiją, nepripažindami moterims | 
lygių teisių su vyrais.

Drg. Dubiekas nurodė, 
daug pikta daro kunigai, tamsi-1 neskiria, 
ndami žmones, ir kad žmonija 
nesulauks sau gero, kol kunigi
ja viešpataus. VVell, gal tai ir 
teisybė.

Prakalbos buvo nelabai įdo
mios, nes mat panašioje temoje 
jau Waukegane buvo kalbėta 
tiek ir tiek. Žmonių buvo ne- 
perdaugiausia atsilankę.

Kalbėtojui ir pirmininkei pa
prašius publikos paaukauti kiek 
į LSS. Apsigynįmo Fondą, rin-| 
k ėjoms perėjus per svetainę su-l 
rinkta aukų $11.- Aukavo se
kančios ypatus: A. Namie j tinas, 
W. Monkus, S. Kviklis, M. Sob( 
liekas, B. Masiliuhas, J. Masiliū
nas, J. Dikšaitis, M. Oželiutė — 
po 50c.; A. Soblickas 40c.; J. 
Jankauskas, J. Jaseliunas, M. 
Kernagis, J. Waliulis, P. Gura, 
K. Nuginsimas, J. Shidlauskas, J. 
Sinkus, M- Sereikienė, J. Dami
jonaitis, J. Baliunas, P. Sprin
dis, J. Motiejaitis, S. Guokas, P. 
Juškevičia, A. Pauliukaitis, S. 
Bučas — po 25c. Smulkių aukų 
surinkta $2.10. Viso $11.(X). Pi
nigai pasiųsti per “Laisvės” re
dakciją į LSS. Apsiryto imd Fon
dą. Visiems aukavusiems taria
me širdingą ačiū. —Komitetas.

bandė priešinties, prirodinėda- 
mi, kad elgiamasi prieš didžiu
mos valią, bet pirmininko kūjis 
traukė:

Trrra-ta! ta! ta!... Šarapl 
Nutilkite! - rėkė pirmininkas, 
kol visus užrėkė. i

| Gailaus pastatyta du kandida
tu įtielegatus: hetmoną K. Stu-I 

Ipinkevičių ir J. Mielinių. Bal
suojama slapta ir išbalsuojama
J. Michullį šešiolika balsų prieš 
Stupinkevičiaus du balsu.

Taigi pažangieji nors ant ga
lo atsimokėjo klerikalams už jų 
trukiną, išrinkdami “prusą” 
delegatu, vietoj klero-tautininko
K. Stupinkevičiaus.

Ant galo betgi nutarta, kad 
delegatas... savais kaštais va- 

kiekl žinotų, nes kliubas tam pinigų

Bet — argi kliubas nepajiegia 
išsirinkti sau tinkamo žmogaus 
pirmininku? Veik du trečdaliu 
kliubo narių pirmeiviai, ir tik 
vienas trečdalys klerikalų sekė
jų. o vis dėlto Įniko savo pirmi
ninku tokį neaptašytų žmogų. 
Tikrai, šitame kliubiečiamsd

GRAND RAPIDS, MICH.

LSS. 51 kp. diskusijos.

M.

ir Europoje didesnėse inedikalėsc 
Institucijose, kuomet tai yra lak 
tas, tikra ir teisinga jiega galėtų 
ateit vien nuo maisto, kur| jus 
valgote. __ _
gauna jiegą iš savo maisto, nes 
jie neturi užtektinai geležies savo 
kraujuje, kad pastarasis pajiegtų 
permainyt maistų į gyvą jiegą. Iš 
savo nusilpusių nervų padėjimo 
Žmonės supranta, jog kas nors y- 
ra bloga, bet jie nežino, kas tuom 
blogu yru. Jeigu jus nesijaučia
te stipriu ir sveiku, jus esate sko
lingi sekančiam savo išegzamina- 
vimui: Patėmykite tą, kiek ilgai 
jus galite dirbt, bet kiek toli jus . 
galite be nuovargio nueit. Po tuo 
paimkite dvi-penkių granų plot- 
keles paprasto Nuxatęd Iron’o tris 
kartus 
je dviejų savaičių.
išmėgink savo sveikatą i 
tėmyk, kiek pusitaisiai 
tuzinus Dervuotų 
nių, kurie kentė' 
būtiniausiai patį. ___ _
ir pakantrumą vien tik per vartoji
mą Iron’o atsakančioje formoje ir 
tai jau po įvairių per ištisus mėne
sius beslgydymų. Bet nevartok se
nų formų sumažinto Iron’o, Iron A- 

Icetate, arba Iron’o Tinktūra, vientik 
keleto centų suččdymui. Jus turi
te vartot Iron’o tokioje formoje, ko
kioje 'jis galėtų būt lengvai sunau
dotas, kaip Nuxated ron’as, jei jus 
norit kokią naudą iš .o gaut, nes ki
taip jis gali būt dar blėdingu. Dau
gelis atletų, kaip ir kumštininkų už 
prizus, laimėjo dieną, vien todėl, kad 
jie žinojo paslaptį didelio stiprumo

dieną po valgiais bėgy- 
ų savaičių. 'Tuomet vėl 

sveikatą ir pats pa- ir pakantrumo, kuris paeina iš per- 
jasitaisiai. Aš mačiau tek liaus Iron’o kraujuje, kuomet vėl 
t\j, suvariusių žino- kiti pralaimėjo, nueidami į negalę 
jo visą laiką; jie ste- vien tik dėl stokos Iron’o jų kraujuj. 
lidino savo sveikatą

PASTABAI—Nuxated Iron, kurs y- 
ra prirašomas ir rekomenduojamas 
viršuje per Dr. E. Saucr ir,kitus gy
dytojus, nėra paslaptingas vaistas, 
bet vienas, kuris jau yra gerai žino
mas aptiekoriams visur. Nepanašus 
seniems Inorganic Iron produktams, 
šitas yra lengvai sutaikomas, neuž
gauna dant-ų, nei nepadaro jų juo
dais, nei gi nepadidina vidurių. Iš
dirbėjai gvarantuo'ja pasekmingą ir 
visiškai užganėdinančius rezultatus 
kiekvienam pirkėjui, arba jie sugrą
žins pinigus. Parsiduoda pas visus 
gerus apiiekoriust

Jus turi- 
engviii sunuu-

YOUNGSTOWN, OHIO.

Trukšmu “laimėta”.

J. Romane 
Yards 3064 

Chicago

Plumberis, Kontraktorius
prie naujų budinkų phiinberio dar
bo ir pertaiso senus. Už visą darbą 
gvarantuoja. Ręz’denclja ir šapa— 
2956 Wallace St.. Tel. Yards 5758 
Skyrius ir šapa 922 W 33 St. Chicago

ŠOKIAI
Kiekvieną utarninką, subatą ir ned. 
vakarais. įžanga 15 c. šokis, 2Mic. 
porai už šokį. Pradžia 7 valandą 
vakare. Muzikantai 7 Jazz Band.

Blue Bell Jennic Dancing , 
Academy,

33111 ir Archer Avė., Chicago

Kovo 4 dieną Youngstownq 
klerikalai turėjo nemenką kovą. 
Y. L. Progr. Kliubo susirinkime, 
kur reikėjo svarstyti, siųsti at
stovus į “visuotiną” klerikalų 
seimą, ar ne, diskusijoms prasi
dėjus apie jo reikalingumą ir 
nereikalingumą, tik vieni Stu- 
pinkevičiai turėjo balso./ Gi 
prigresy viešiems pirmininko
plaktukas ir gerklė užtrenkė.

— Sustok!...
ta,... Sustok! Nutilk, ba tu prie
šais kalbi!

Na, ir taip “apkalbėjus” da
lyką, paleista balsuoti rankų pa
kėlimu. Už siuntimą delegato 
pakilo šešios rankos^prieš —16. 
Bet tie šeši nepasiduoda. Jie 
rėkia, kad šeši pritariantieji rei
škią daugiau negu šešiolika ne
pritariančių. Nors pastarieji ir

Kad geriau išaiškinus žmo
nėms tautininkų ir klerikalų po
litiką, ir tikslus jų rengiamo sei
mo, kovo 3 d. vietos LSS. .51 kp. 
buvo surengus diskusijas. Bu
vo kviečiami darbininkų klai
dintojai stoti viešai apginti tai, 
ką jie pakampiais skelbia. Bet 
kas tau. Musų tautininkai ir 
klerikalai nedrįso atvirai prieš 
publiką pasirodyti. Publikos 
buvo gana daug prisirinkę, bet 
klerikalams ir tautininkams ne
si rodant, vienas po kitam kalbė
jo socialistai. Kalbėta klausimu, 
ar reikalinga darbininkams da
lyvauti klerikalų šaukiamajame 
seime. Buvo aiškinama visa 
klerikalų ir tautininkų politika. 
Pasibaigus diskusijoms, pirmi
ninkas paleido nubalsavimui, ar 
reikalingas darbininkams tas se
imas, ar ne. Vienbalsiai publi
ka pripažino, kad nereikalingas.

Tatai parodo, kad darbo žino-Į 
nes pradeda savo klesos reikalus 
vis geriau pažinti ir kad su kle
rikalais jiems ne pakeliui.

Buvo dar renkamos aukos so
cialistų partijos agitacijai. Su
rinkta trįs doleriai su centais.

—M. M. Chiniutė. 
OGLESBY, ILL.

*

ROCKFORDIEČIŲ ATIDAI

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

Tra-ta-ta-ta-la- Čionai yra trįs bažnytinės 
draugijos, šv. Antano, Šv. Idzi- 
doriaus ir DLK. Gedimino. Pa
staroji buvus pirmiaus laisva, 
bet dabar ir ji jau nukryžiavo- 
ta. Kas dėl Politiškojo Kliubo, 
tai tas lik iš vardo “politiškas” 
ir atgįja tik rinkimų laiku, kada 
politikieriai gaudo balsus pagel- 

Šiaip laisvų

PAIN-EXPELLER
i kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 

ykrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
a Dabartinės gyvenimo aplinkybės pr * 

.'’l branginti iki 35 centų mažą I
i privertė ,mus pa- 

b'uteliuką ir iki 65 centų

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, kąd 

atit pakelio ženklas pINKARAS”^ ir žodis 
„l.OXOL,” o taipgi musų pavarde.

• THIV rVDL’T T T7DIC tv^riiinrlam’it vienai*
iH aptiekose. Galite gauti ir tiesiog ii mus. Patariame 

pirkt buteliuką už 65, centus, nes jame yra gyduolių 
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

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

CARR BROS. WRECKING CO. ’
8003-3039 S. Halsted St., Chicago, III;

ba alaus ir cigarų, 
draugijų nėra.

2 d. kovo buvo 
legato i New Yorko klerikalų 
seimą. Susirinkimai! buvo 
kviečiami visi lietuviai. Atida
rius susirinkimą, užklausta, ar 
reikia siųst delegatą ar ne. Nu
tarta siųst. Rinkimas delegato 
buvo gana keistas: nebuvo pa
statyta jokių kandidatų, tik vie
nas perstatė Joną Kazlaucką, ki
tas patvirtino, pirmininkas pa
klausė: ar visi sutinkat? ----

delegatas kaip iš pypkes. Dek- 
gatui neduota ne jokių nurody
mą, dėl ko jį ten siunčia ir ko 
jis ten nuvažiavęs turi reikalau
ti. Tik jis pats pasakė, kad 
reikalausiąs neprigulmingos 
Lietuvos.

Kiek patyriau, tai nė jie patįs 
nežino, ko jie nori. Matyt, kad 
kunigėlis užragino, kad reikia 
siųst delegatas, tai ir viskas.

—Kirvis.

rinkimas de-

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

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

VALANDOS: 10—12 ryte; 3-6 
vak. PHONE Haymarkct 2563.
REZIDENCIJA: 3332 North av. 
VALANDOS: 7-9 vakare. 
PHONE Albany 5546.

Telcphone Vyrd^ 5032

Di. M. Stipini
3109 S. Morgan st. Chicago

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

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 VAT.ANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telcphone Yards 687

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

Tel. Annitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KA1T1EN8

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymą ir šiaip įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

I 1456 N. Ashland Avė., Chicago

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
B 3315 ę. Halsted St, Chicago

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcage 
Telephone Haymarkct 2544

DR. A. A. ROTH!
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 S. Halsted St, Chicago 
Telephone Drover 9693

VALANDOS: 10-11 ryto; 2—8 popiety; 
7—8 vakaro. Nedaliomis 10—12 diena.

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gailias Ir Chirurgas 

^-SPINDULIAI 
1121 N. We»tern ava.

vakare.

Tel. Yards 3654. AKUSERKA

—iMrs.A.VIDIKAS 
įBaigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika- 
Ivus Pennsylvanijos ho- 
Ispitalėse ir Philadel- 
Iphijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim- 

ddymo. Uždyką duodu 
Irodą visokiose ligose 

moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

1 <1 i i
TELEPHONE YARDS 5884.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 ik! 18 i 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
8325 So. Halsted St„ Chicago. I

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
v Gyvenimas yra

tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.

j Mes vartojame 
fMly y pagerintą Oph- 

thalmometer. Y- 
patinga doma at-

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

Telephone Yards 4317

Sergėkite savo akis

Neužs 111 k aki t savo reftajimo pir
majam by kokiam neprityrusiam ' 
apliekoriui ,auksoriui ar kėliau- j 
lančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jys akinis tik daugiau blogo.

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Temykite į mano paraša < 

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

Kas išganys Liaudį?
Knyga padalinta j skyrius:

Parašė ir išleido K. šeštokas.
1. Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky

ba Išganys Liaudį?
2. Prietariškoio Tikėjimo Atsiradimas. Jo 

Nekaltybė bei Kūdikystė. * z
8. Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
4. Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 

Amžių Bėgyje.
5. Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 

Vidurinių Amžių Bėgyje.
6. Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 

Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

tis, patartina visiems įsigyti šią knygą. > 
Kaina 50c. f

1840 S Halsted St.._______ . Chicago, III.

Knygelė parašyta James A 11 e n,
St. Bie^io. J. Ilgaudo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega. >. i
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi žingsniai į Augštesnįjl Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

versta

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, C

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

2.
3.

5.

Bendralaikinės nuosavybės formos.
Primityviškas komunizmas.
Šeimyna arba giminingasai kolektyviz
mas.
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybė.
Ši knyga patartina būtinai perskaityti

kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c. ' jį

4<

1840 So. Halsted St Chicago, DL

r:Uii

__ ___ ■

Darbas
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romaną Darbas, skaityto
jas pamatys, kaip žmogui pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai i 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

1840 So. Halsted St. Chicago, DL

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

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

lc ir 2e kariškos mokestis <
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVES

Telephone Humboldt 1278

M. SAHUD M. D.
Senan Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų, taipgi Chroaiikų Li«ų 
OFISAS; 1579 Milwaukee Ava..

Kampas Nvrth Avė. Kambarys 206 
VALANDOS: 8:80 iki 10 Išryto 

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



4 NAUJIENOS, ChlcaRO, m
U REIKIA darbininkų

KIRPĖJŲ REIKALAUJAMA. TURI

BŪTI

BAS. GERA MOKESTIS.

L. KLEIN

HALSTED, 14111 and LIBERTY ST.ASMENŲ JIEšKOJIMAI
CHICAGO

Kampaniją pradedant

Chicago, III.

PARDAVIMUI

Kandidatas Kongresan

RANDAI

i

> REIKIA DARBININKŲ

ir —I. Šileika.

GERA PROGABrangi pati.

RAKANDAI

m

4-tos

Paveiksluose Su
Paaiškinimais NAMAI-ŽEMĖ

se-

rinkimai ir
Užtat visi

3kįs

Roseland. III.—Aušros Knygyną pa 
laikančių draugijų delegatų susirin
kimas atsibus utarninke, 7:30 vai. 
vak1. Kovo 12 d., 10900 Michigan avė.

Rašt. F. Bruškaitė.

$

REIKALINGI prie žirklių vyrai ir 
dirbt ant scngelcžų kiemo Fcffennan 
and Morris Co., 2627 W. 12 Street.

PRITYRĖ.. PASTOVUS DAR-

REIKALINGA moterų finišerkų 
ant moteriškų žiponų (coats).
1575 Ogdcn Avė., Monroe 6703.

PARDAVIMUI pigiai gera bučer- 
nė arba atiduosiu randon. Lietuvių 
apgyventa vieta. Turi būt parduota 
greitai. Joe Kulash,
,1640 Jefferson St., Chicago, III.

Panedėlis, Kovo II, 1918,

12 d., 7:30

■b
■

4 'Vį

REIKALINGAS antrarankis kepė
jas. MAROZAS BROS.
4617 S. Paulina St., Chicago.

Drover 9799

REIKALINGA dviejų langų plo
vėjų dėl REL1ANCE BUILDING. At- 
sišiiukite j T. ROSCOE 
32 N. State St. and Washington.

, kurias ką-i
. Jankauckas,

1523 Wicker Park Avė., 
Chicago, III.

REIKALINGAS kambarys vienam 
vaikinui, Bridgcporto apielinkėje,— 
tarpe 31 ir 35 gatvių. Mr. A. J., 
3405 S. Halsted SK, Chicago.

Chicagos Liet. Draugija Savitarp. 
Pašelpos rengia Gerb. žemaitės nau
dai vakarą Kovo 31, Didžiojoj Scho- 
enhofeno svet., Kampas Mihvaukec 
ir Ashland avė.. Ch. L. D. Sav. Paš.

vak. 1110 So. Centre Purk avė. — 
Draugai ir draugės, malonėkite pri
būti paskirtu laiku: turime dtiug 
neatidėtinų reikalų. Organizatorius.

TURI BŪT parduota augštos rų- 
šies mahogany pianas ir puikus pho- 
nographas su daug rekordų, labai 
pigiai. 3844 W. 12 st.. 2-ras i»ug- 
štas, arti Independejice Blvd. Ciigo.

REIKALINGAS siuvėjas prie vy
riško kostumieriško darbo. Malo
nėkite atsišaukti tuo jaus.

St. Alekno, 
911 W. 33rd St., Chicago.

PARDUODAMA pirmos klesos lie
tuviška valgykla geroj lietuviškoj a- 
piclinkėj. Biznis labai geras, per 8 
metus išdirbtas.
3228 S. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGI benčiaus ir floro 
molderiai prie grei geležies ir braso. 
Geriems darbininkams gera moke
stis. MASON DAVIS and CO 
7740 S. Chicago Avė., Chicago.

M ■ M ■ ■ Vyrami ir Moterim VI-n A U D A I ŠOKIOS rųiiM matalo11 U K K II I arba modtlo dirbamo**UflIlUnl Upom, fabrikuos ko
teliuose. rotoranuoa, aa- 

SunuoM. ląranbvSiooae, raltlntea. sankrovoj*, 
namuos* ir lt. Pamatykit musą DIDELI so
rai*. Otriausios mokestis.

Advance Employment Eichange 
ž-taa aufštaa.—>179 W. Waahinfton a

iš

□__

1 <   , ■, i ' ——

Į Chicago ir Apie linkę

Balsuotojai 
užsiregistruokite!

gelikas rėkė, tuo labiau jie plo
jo...

Smarkusis Billy’us kulbėjo a-

Registracijos diena—kovo 12.
Kovo 12, taigi sekamą utar- 

niukų, bus registracijos diena. 
Tai vienintelė diena balsuoto
jams užsiregistruoti prieš rin
kimus, kurte įvyks balandžio 2 
dieną.

Visi, kurie nuo pereitų rinki
mų persikėlė gyvent kiton vie
ton, taipgi visi tie, kur dar pir
mą kartą balsuos, būtinai turi 
užsiregistruoti kovo 12. Jeigu 
neužsiregistruos, neturės teisės 
balsuoti. Užsiregistruoti rei
kia savo Galuojamame precin- 
kte. Bus atdara nuo 8 v. ryto 
iki 9 v. vak.

“Sausieji”, turbut, praloš.
“Sausieji”, tur būt, praloš sa

vo “gemį”. Suskaičius pasira
šiusiųjų po peticija vardus pasi
rodė. kad viso yra tik 105,475 
parašai. Tuo tarpu įstatymai 
reikalauja, kad, norint atiduoti 
prohobicijos klausimą visuoti
nam piliečių balsavimui, reika
linga mažiausia 106,427 parašų.

Delei to “sauslemsiems bro
liams” butų pusė bėdos: iki ko
vo 12 d. jie dar surinktų tuks
iantį parašų.- Bet... “šlapieji” 
sukėlė nesvietišką skandalą. Jie 
sako, kad iš 105,175 parašų esą 
geri tik 6,075... Virt kiti “fal- 
šyvi”. Taip, 44,279 parašai yra 
tokių žmonių, kurie dar neužsi
registravę kaipo balsuotojai, 't a
igi jų parašai turį būt “pakasa- 
vota” nuo peticijos. Gi iš 50, 
354 žmonių — vyrų ię moterų—

vę arba pasirašę po peticija du, 
trįs ir net daugiau karty! Be

šyt ant peticijos savo vardą, 
pav., pasirašė: “Mrs. John 
Smith” ir panašiai. 'lokio pa
rašai irgi turi būt “pakasavoti”.

di, jie viską darė teisingai. Jei
gu kur yra suktybių, tafi jas 
greičiau esą padarę patįs “šla- 
pieji”, taigi bravorų šalininkai, 
norėdami užkenki’ “sausinu
siems broliams” ir lt.

Tie “broliai” net ir po teis
mus žada pasitampyti, kad su
radus teisybę. Pažiūrėsimo
t

Billy Sunday jau ’
Chicagoje. •

Didysis evangelikų ^orkinin- 
kas, Billy Sunday, jau Chicago- 
jc. Užvakar jis pradėjo savo mi
sijas — “prieš šėtoną” ir visa, 

. ' ką žmonės vadina džentelUloni
ška. Pirmąjį spyčių jis rėžė 
Northwestern universiteto na
me, Evanstone. Penki tūkstan
čiai žiopsotojų klausė jo prakal
bos, ir kuo “riebiau” tas evan-

pragarą, kaizerį, gerkleplėšius, 
bepročius, nuirzius, aidoblju- 
doblju, šunis etc. Kiek tik jo 
atmintis leido jum atsiminti 
“stiprią žodžių” — visus išdė
jo žiopsantiems klausytojams.

Trufe translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, March 11, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.
Krata Soc. Partijos 
raštinėj.

Subaloj, kovo 9, federalės 
valdžios agentai padarė kratą 
socialistų partijos nedonalėj įs
taigoj. 803 W. Madison st. Kra
tos daryta svetimkalbių soc. 
partijai priklausančių organiza
cijų sekretorių-vertėjų raštinė
se.

Skaitlingas susirinkimas.
Chicagos socialistinių organi

zacijų Konferencija vakar sure
ngė didelį viešą susirinkinią- 
paminėjimą metinių Rusų revo
liucijos sukaktuvių West Side 
Auditoriume. žmonių buvo a- 
pie pora tūkstančių. Susirinki
me tarp kitų kalbėjo ir lietuvių 
kalbėtojas d. Kl. Jurgelionis.

Susirinkime surinkta arti pu
santro šimto dol. aukų politi
niams ginti.

Nepasisekė.
Pereitą naktį du plėšikai ban

dė apvogti p-ios Mary Elizabeth 
namą, 2330 Washington gt. Ne
pavyko. šalę gyvenanti moteris 
užtėmijo nelauktuosius svetelius 
ir pranešė policijai. Policija 
atvykusi apstojo namą ir ga
ilaus rado abudu — po lova.

Imkime pavyzdį nuo 
žydų.

Pagalios, po ilgų vakacijų 
šalčių, tapo atidaryta vakarinės
mokyklos. Tikiuosi, bus nepro- 
šalį supažindint chicagiečius su 

.abelnu stoviu ir programų vie
nos tokių mokyklų, būtent Me
di 11 Public mokykla, ant 14 Pla
ce ir Throop gatvių. Medill 
Public mokykla taigi randasi t. 
v. rusų ir žydų kolonijoj. Nors 
tiesa, ir lietuviams ji lengvai pa
siekiama, bet ja tesinaudoja vos 
keliūtas musų tautiečių. Nesi
naudoja ir rusai, nors jų čia gy
vena didelė daugybė. Užtaigi 
žydai tai veržte veržiasi. Taip, 
pereitą panedėlį, kuomet tapo 
atidaryta vakarinės mokyklos, 
Medill mokyklon užsirašė 650 
žydų!

Prieš Kalėdas tą mokyklą 
•lankė su virsmu tūkstantis mo
kinių, ir lai veik vieni žydai. Ta
tai rodo, kad žydai supranta mo
kslo vertę ir visa energija sten
giasi mokytis. Ir mokyklų val-

INKVIZICIJA
Užslėgimas Gilles Corey.

Utarninke, Kovo-March 12, 1918
KETVERGE, KOVO (MARCH> 14,1918 
MILDA SVETAINĖJE,3142 S. Halsted Street.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place 
Pradžia lygiai 8 vai. vakare. Inžanga 15c ypatai. 
Daugelis girdėjote Dr. kun. Maliauskį aiškinant apie inkviziciją su 
jos visomis baisenybėmis.
Bet čionai jus pamatysite paveiksluose visus (uos inkvizitorius, su 
jų jrankiuis; žmones, kurie buvo aukomis tų baisių kankynių ir 
Rymo katalikų -progreso”. LAISVAMANIŲ KUČPA.

džia noriai jiems gelbsti. šiko paleista kulka laimingai at- 
Kadangi taip daug mokiniųsikorė į uniformos guziką ir tuo 

lankosi į Medill mokyklą, tai ji 
turi labai platų programą, čia, 
pav., galima mokinties sekamų 
dalykų: dailydystės, siuvimo, vi 
rimo, gimnastikos, stenografi
jos, rašymo mašinėle ir 11.

Taipgi yra ir komercijos sky
rius. Skyriais galima 
naudoties veltui. Jeigu susiras 
;lų kokios nors tautos nemažiau 
25 mokiniai, galėtų jie gauti sau 
atskirą klesą. Mokslo valandos 
būna nuo 7-tos iki 9-tos vai. va
karais — panedėliais, ularnin- 
kais ir seredomis. Puiki proga 
įgyti apšvietimą.

‘Armour’o mokykloje, ant 33 
Place, irgi mokinama tuo pačiu 
laiku, t. .y pirmad., antrad. ir 
trečiad. nuo 7 iki 9 vai. vaka
rais. Skyriai vyrams ir mote
rims: angliškos kalbos, skaitlia- 
vimo, dailydystės, siuvimo ir vi
rimo. Nors šita mokykla yra 
taikoma lietuviams, nes ji ran
dasi pačiame viduryje lietuvių 
kolonijos, visgi lietuviai į mok
slą šaltai žiuri. Pereitą savaitę 
jų visai mažai teužsirašė. Jeigu 
nepribus daugiau, tai nekurtuos 
skyrius prisieis panaikinti. Per
eitą sezoną mokyklon lankėsi a- 
pie 300 mokinių; o dabar nė ši
mto nėra, ir tai dauguma dabar 
užsirašiusių yra lenkai. Jeigu 
lietuviai nesilankys, tai vakarinė 
mokykla bus perkelta į lenkų 
koloniją.

Dar trečia vakarinė mokykla 
randasi Hull House, 800 Halsted 
st. čia mokinama tik vienų kar
tą į savaitę, seredomis, nuo 7:30 
iki 9 vai. vakarais. Tiems, ku
riems toli yra kitos mokyklos, 
galima čia lankyties. šita mo
kykla yra skiriama visai bemo
ksliams. O tokių, ačiū dievui, 
čia yra daugybė — neišskiriant 
ir lietuvių.

Lietuviai turėtų naudoties va
karinėmis mokyklomis.

Imkime pavyzdį—kadir nuo 
žydų!

Kada tai Di*^ Frauk Arms- 
trong “pakibinęs” pono Georgo 
Obannon’o moterį Elzbietą. Da- 
>bar Georgas patraukė tieson po
ną daktarą ir reikalauja 10 tū
kstančių dol. atlyginimo.

Norėjo paflirtuot — 
pateko bėdon.

Ponia Lena Breke Dcwcyer, 
atsilankiusi į Schrman viešbutį, 
'užvakar, sako, viena akute mir
ktelėjus Johnui O‘Rourke’i. Ne
žinojus, kad jo butą detektivo. 
Užtai pateko bėdon. Dabar 
poniutė sėdinti šaltojoj ir dū
mojau ti, kaip čia atskyrus de
tektyvą nuo šiaip džentelmono.

Mažos vigilės.

Policija užvakar areštavo dvi 
mažas vagiles — Stellą Bako- 
'wicz, 1371 Sloan gt., ir CIarą Jo- 
'achim, 1534 Haddon gt. Pagau
tos tūloj krautuvėj bekrausiant 
‘kostumicrių” kišenius. Pas 
vieną vagilę rasta drįs krepšeliai 
(pocketbooks) ir 4 dol. pinigų, 
pas antrą — du ir 5 dol.

Kova su banditais.
Pašovė nekaltą žmogų.

šeši nepažįstami banditai va
kar naktį bandė išplėšti Samiųjų 
Priess če ve rykų krautuvę, G55 
W. 12 gt. Kuomet juos užtėmi- 
jo naktinis sargas, jis nieko ne
laukdamas paleido šūvį į blog- 

' darius. šie tuo patim atsakė 
sargui ir greit susėdę į didelį 
juodą automobilių nuvažiavo. 
Kelyj banditus psaitiko būrys 
policistų. Prasidėjo šaudymas' 
Plėšikai betgi spėjo ištrukti. Bc- 
sišaudant per klaidą tapo pašau
tas pašalinis asmuo. Vienas pa
lieptas įrgi vos išliko gyvu: plė-

kų, o ręstą — jie turį apie šim
tą dolerių aukų, surinktą nau- 

arės. Iš 
ten, girdi, galima bus paimti,

policisto gyvastis likę išgelbė- dai nukentėjusių dėl ki 
ta.

Policija vėliau surado aulo- nes tas seimas mat esąj politikos 
mobilių, kuriuo plėšikai pabėgo.
Plėšikų dar nesurandama.

Rinkimų <kam 
panija

Draugai, artinasi 
musą laimėjimas, 
prie darbo!

Utarninke, kovo
v. vakaro, įvyks svarbus rinki
mų kampanijos reikalais VIII 
to Rajono socialistą kuopą val
dybų susirinkimas Lietuvių So
cialistų Headąuarteryj, 3227 S. 
Halsted st.

LSS. Ros, 22ros, 37tos, 174tos 
ir 234tos kuopą valdybos malo
nės būtinai atvykti į tą susirink 
kimą, kad prideramai sutvar
kius ir nustačius rinkimų agita
cijos darbą.

LSS. VIII Rajono Komitetas
S. S. Meškauskas,
K. Ragaišis,
J. Jurgaitis, sekr.

$

KAZIMIERAS guois
Socialistą kandidatas į kon- 

gresmanus iš 4-to kon
gresinio distrikto.

reikalas... Taigi tąsi “reštas”, 
arba teisingiau pasakius veik vi
si kelionės kastini, turės būt pa
dengta pinigais, kurie buvo su- 
aukauti badaujantiems sušelpti.

I ką visa tai panašu? Kur link 
tie žmonės eina? —B. Masiunas.

Pasarga. — 4tasis Distriktas 
apima Chicagos miesto dalį tarp 
51 ir 22 gatvių, ir nuo State st. 
iki Cicero avc., vadinasi, apima 
visą 29 ir 30 wardų dalis į šiau
rę nuo 51-mos gatvės; visą 5 
wardą; vakarinę dalį 3 wardo 
(į vakarus nuo State st.); visą 
vakarinę 4-tojo wardo dalį tarp 
35th st., iki Parnell avc., iki 34th 
st: iki Halsted ir visą dalį į va
karus nuo Halsted st.; vakarinę 
dalįį 10-tojo wardo tarp kanalo, 
S. Laflin st. iki 22nd st., ir visą 
pietinę dalį 11 ir 12 wardų į pie
tus nuo 22nd st.

Roseland, III. — Pirmo repeticija 
“.švarko ir Milinės” jvyks panedėlyj 
kovo 11, 7 valandą vakare, Dovjato 
svet., Michigan avė, .10501. Malonėkit 
susirinkti visi, kurie turite roles, n —S. Telksniu.

MELROSE PARK.
Protestuoja prieš klerikalų 
“visuotinų” seimų.

Kovo 8 d. vietos progresyvių 
^draugijų įgaliotiniai laikė savo 
susirinkimą. Susirinkusieji tarp 
kita nutarė užprotestuoti prieš 
klerikalų šaukiamą neva visuo
tiną seimą. Tuo klausimu tapo 
įnešta sekama rezoliucija:

Mes protestuojame prieš da
bar šaukiamų “visuotiną” sei
mą, kadangi jį sumanė klerika
lų politikieriai, pritariami būre
lio atžagareivių tautininkų, ne
pasitarusieji su trečia musų vi
suomenės srove, ir paskyrė sei
mo laiką kada jiems patinka.

Mes reikalaujame, kad tpks 
visuotinas seimas įvyktų ne ank
sčiau, kaip už trijų mėnesių ir 
kad jame galėtų dalyvauti visos 
trįs sroVės;

Mes protestuojame prieš va
dinimą to seimo visuotinu, ka
dangi jis neatstoVaus visų, tri
jų mirtų visuomenės srovių, o 
tik bus įrankiu darbo žmonių 
priešams-klerikalams sustiprin
ti savo poziciją ir įsigyti sau kai- 
zerišką laisvę, kuri bus didžiau
siu jungu Lietuvos darbo žmo
nėms.

Rezoliucijos Komisija:
A. Slaškiis,
A. Padzukas, 
Dom. Rymsha.

Pranešimai

Pajieškau savo moters—Juzefus 
Puleikienės (iš namų Karveliutė). 
Prasišalino Kovo 7 d. 1918. Paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pavieto, žigai
čių parap. Vidutinio ūgio, apskri
to veido, kairioje pusėje ant smak
ro turi karpą. Kas tokią patėmysi- 
te, malonėkite pranešti sekamu ad
resu, už ką busiu labai dėkingas.

- Juozapas Puleikis, 
4615 S. Rock\vell St

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

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

REIKALINGA moteris prižiūrėji
mui dviejų mažų vaikų, kreipkitės 

Michalina Kukšia,
920 W. 34th St., Chicago.

REIKALINGA merginų prie leng
vo dirbtuvės darbo, $8 | savaitę. 

ARBUCKLE BROS.
Section L.

Pugh Terminai Warehousc, 
365 E. Illinois St., Chicago

Socialistų Partijos kandida* 
tas į aldermanus nuo 

wardos.

■H

yra
.ieluvių Socialistų Sąjun

A. PETRATIS
Drg. Adolfas Po t ra lis 

nas 
gos iharys ir pasižymėjęs jos vei
kėjas. Lietuviai darbininkai 
privatejbalsuoti už jį sekamais 
riukiimtis balandžio 2 dieną.

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

Ą Atsišaukimas j chorus. — “Susiv. 
Liet. Soc. Dain. Am.” I apskričio 
konferencija išrinko komitetą — dr- 
us. J. Mitchell ir J. Jankaucką — dėl 
sutvarkymo Sus. reikalų, nes seno
ji valdyba pateko j kariuomenę. Ne
turėdami antrašų chorų iš kitų mie
stų, atsišaukiame j juos, kad prisiųs
tų savo choro sekret. antrašą, tai mes 
prisiusime jums dainų, kurias ką-tik 
Sus. pagamino.

Cicero, III. — Lietuviu Moterų Pro- 
gresyviško Susiv. 43 kuopa laikys 
savo mėnesini susirinkimą panedėly- 
je, kovo 11 dj 7:30 vai. vakaro, Gųd- 
galio svetainėje. Draugės, turite at
silankyti, nes randasi daug svarbių 
dalykų kas link rengimo vakaro.

P. Garodauskienė.

Roscland, III. — Nuo kovo 3 die
nos aš užimsiu LDK. Vytauto No. 2 
Draugystės protokolų raštininko vie
tą. Todėl gi visais draugystės rei
kalais kreipkitės šiuo adresu: 

A. Grebelis,
10737 Indiana avė., Roscland, 

(antros lubos).

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
jvyks pandėlyj, kovo 11, 8 v. vaka
re, M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 
23 Place.. Visi nariai malonėkite at*> 
šliaukyti, nes turim daug svarbių 
dalykų aptarti, ypatingai apie vaka
ro surengimą, kuris atsibus kuvo 16 
dieną. Valdyba.

Inkvizicijos paveikslai bus rodo
mi Utarninko vakare, M. Meldažio 
svetainėje, 2242 \V. 23rd PI. Ketver
ge — Mildos svetainėje, 3142 S. Hal
sted St., Visur pradžia 8 vai. vak. 
Patartina visiems pamatyti.

Rockford. III. LSS. 75 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvvks kovo 17 d. 
1:30 po pietų, K. of P. svet., 218 S. 
Main St Draugai ir draugės, ineld- 
ziii atvykti paskirtu laiku, nes ran
dasi daug svarbiu reikalų.

—Rašt.A. Meldažis.

LSS. 234 kp. nariai būtinai privalo 
susirinkti utarninke, Kovo 12, 8 vai. 
vak., Setllenierit svetainėj, 4630 Gross 
avė. Susirinkimas bus paverstas 29 
wflrdos rinkimų reikalams. l)aljf- 
vaus ir amerikiečiai socialistai.

—Sekretorių*.

Pajieškau Pusbrolio Juozapo Ta
mošausko ir pusseserės I^eonoros, 
Juozapo Puzaro ir Pranciškos Puza- 
raitės. Jie visi paeina iš Kauno g. 
Šiaulių pav., Akmenės vol. Visi jie 
gyveno Illinois Valstijoje. Mąlonč- 

ite atsišaukti arba ka apie juos ži
note —praneškite.

Barbora Juzaraitė,
35 Second st., So. Boston Mass.

REIKALINGI keli gabus šėrų par
davinėtojai. Darbas tiktai ant tru
mpo laiko. Uždarbis nuo $75.00 j 
savaitę iki $175. Reta proga. Nau
dokitės tuojau*. Kompanijai reika
lingi pinigai padidinimui išdirbto 
biznio. Telefonuokite, rašykite ar
ba ateikite po No. 9103 Conunercial 
avc., So. Chicago. Tel. South Chica
go 1800.

Pajieškau Juozo Vaisun, 3 melai 
atgal gyvena Raymonde, Wash. O 
praeitus metus gyveno So. Tacoma, 
Wash. Turiu svarbu reikalą tegul 
atsišaukia jis pats arba kas žinote— 
nraneškiet jo adresą, už ką busiu la
bai dėkingas. Christ Gosiski, 
832- S. Adams st., Raymond, Wash.

JIEŠKO KAMBARIŲ

EKSTRA BARGENAS 
Parsiduoda automobilius—Ford-tro
kas; tinka duonos išvažiojimui, lau- 
ndry, grosernei, arba kitokiems biz
niams. Daug prie jo daiktų yra ek
stra. Parsiduoda gera bogė ir paki
nkiai. J. JANTIS,

2459 W. 46 Place Chicago, III.

VISAI PIGIAI parduodu vieną iš 
geriausių apiclinkėl bučernę ir gro- 
sernę už pigią kainą. Turiu išva
žiuoti pas Savo vyrą ant ūkių pirm 
kovo 15 š. m. Kas gaus tą vietą, ne
sigailės. Kreipkitės dėl platesnių in
formacijų laišku ar ypatiškai 

Nnvirkipiif
4330 So. Wood St., Chicago, UI.

PARANDAVOJIMUI sankrova — 
(štoras). Gera visokiam bizniui. 
Randa pigi. 1747 S. Halsted St. ka
mpas 18-tos gatvės. Kreipkitės i 

Povylą Rutkauską
1633 So. Canal St., Chicago, III.

PARSIDUODA. Turiu parduoti sa
vo Studio, Paimsite už rimtą pasiū
lymą. Priežastis — liga. Gera vie
ta, 5 bažnyčios apielinkėje — lietu
vių, lenku, ainerikouų, franeuzų. —- 
Randa $20. Parsiduos dalis, arba vi
sa. Atsišaukite vakarais.
3861 Archer Avė. Liberty Studio.

REIKALAUJAMA patyrusio vyro 
“junk yard” į Dixon ,111. Gera moke
stis. Atsišaukite dėl platesnių žinių 
j: 3041 W. Madison — 

BRENNER BROS. STORE
REIKAI4AUJAMA padori moteris 

arba mergina prie abelno namų da
rbo, mylinti vaikus. Gera mokestis. 
98 mylios nuo Chica^o’s — Dixon, 
III. Del platesnių žinių atsišaukite 

BRENNER BROS. STORE
3041 W. Madison St., Cichago, III.

Parsiduoda Motelis ir Reslauran- 
tas. Vieta plati, yra 18 ruimų ir pil
nai fornišiuoti. Kaina $1,400; turite 
progos pirkti pusę arba visą.

Taipjau yra gerai išdirbta vieta 
ir nuo senai lietuviais apgyventa.

Pardavimo priežastis — esu pa
šauktas i kariuomenę. Platesnių ži
nių kreipkitės laišku, arba ypatiš- 
kai šiuo adresu: Stanley Ering.

Bqx 804, yVcstville, 111.

REIKALINGA 50 merginų dėjimui 
i dėžes saldainių. Gera mokestis, 
lengvas, Čystas darbas. Muzika ir 
šokiai per kiekvienus pietus.

Atsišaukite
M. Shields and Co.,

24 N. Jefferson st., Chicago

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

REIKALINGA gabi, gerai prityru
si prie namų darbo mergina arba 
moteris. Nedidelė šetnyna— 3 ypa- 
tos. Gera mokestis. Tol. Yards 2673.

George Kairis, 
3301 Lowe Avė., Chicago, III.

PIGIAI FORNIČIAI
Iš priežasties išvažiavimo ant u- 

kio, parduodu labai pigiai dar mažai 
vartotus keturių kambarių forni- 
čius. Parsiduos visi kartu, arba ir 
po vieną šmotą. Atsišaukite vaka
rais.

J A Budzinskis, 
1408 — 49 Ct., Cicero, III.

NAUJI PIANAI
Tik vieną mėnesį vartoti pianai,— 

parduodu labai pigiai, važiuoju u- 
kininkauti, todėl man labai reika
lingi pinigai, ’l'avo geriausia pro
ga įsigyti geriausią pianu 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. Calutnet avė. Chicago

REIKALAUJU keturių kriaučių 
prie naujų siuvimo ir senų taisymo. 
Atsišaukite greitai. Phonc 1461. 
351 N. Chicago, St., Kenosha, Wis.
arii*" ........... » m U i

REIKALAUJU patyrusių siuvėjų 
prie moteriškų Jcostumeriškų darbų. 
Geriausią mokestis. Atsišaukite:

’ .L A. iSvilow. 
1765 Ogden Avie.

PARSIDUODA mūrinis cottage, 4 
kambariai viršuje, 2 kambariai že
mai, elektriška šviesa. Prie moky
klos, kaina $1890, 3726 Ia)wo avc. 
Inmokėt pusę, likusius po $15.00 i 
mėnesį, prirokuojant nuošimčius. At
sišaukite pas savininko į 3238 So. 
Halsted St., Chicago, III.

MAINAU mūrinį namą ant barber- 
nes, saliuno ar kitokio biznio. Na
mas gražioje vietoje— North \Vest 
dalyje, Chicagoje. Turintis kokį nors 
>iznį mainams, atsišaukite pas savi
ninką laišku arba vakarais ypatiškai.

V. ASCILLA
Chicago. 1619 Girard St., ’ Chicago. III.


