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Vokiečiai prie Odessos TROCKIS PASILIEKA 
PETROGRADE

Paskirtas pirmininku Petro- 
, grado kariško komiteto.

Iš New Yorko Rusijos kareiviai viską išsida SIŪLO UŽDARYTI DIRB
TUVES 15 DIENŲ

seimo.
Politiškas krizis Austrijoje

Vokiečiai šeimininkauja Rumunijoje

DELEGATŲ SUVAŽIAVĘ 
APIE TŪKSTANTIS

Pradėta su malda

Iš New Yorkė laikomojo klc

liną ir važiuoja namo
*

Petrogradas visai tuštėja

Kad pagelbėjus f armėnams

Vokiečiai ir Ukrainai areštavę 
‘ bolševikų radą Kijeve

VOKIEČIAI IR AUSTRAI 
PRIE PAT ODESSOS

čius, bet žinios apie panašius su
mišimus Varšuvoje dar labiau 
visus sujudino. Pasiųstieji į

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 14, 1918, 
ns reųuired by the act of Oct. 1917.

RERLINAS, Kovo 13. — Ka
rės ofisas skelbia, kad vokiečių 
ir austro-vengrų kareiviai dabar

ATIDĖJO SOVIETŲ 
KONGRESĄ

Jis prasidės šiandie Maskvoj

Truc translation filed with the post- 
mastcr at Chicago, March 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

MASKVA, Kovo 11 (suvėlin-

ngresas, kuris liko sušauktas ra
tifikavimui taikos sutarties su 
Vokietija, atidėjo savo atidary
mą ir pirmą posėdį iki ketvcrgo.

UKRAINIEČIAI AREŠTA
VO BOLŠEVIKŲ RADĄ

Areštuoti pagelbėjo ir vo
kiečiai.

True translation filed with the post- 
rnaslcr at Chicago, March 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 13. — Ce
ntral News praneša iš Zuricbo, 
kad ukrainų ir Saksonijos ka
reiviai areštavo narius bolševi
kų Rados Kijeve.

POLITIŠKAS KRIZIS 
AUSTRIJOJ

Seydlerio valdžios biudžetas 
nepatvirtintas.

čechai ir kitos tautos reikalauja 
savystovybės. •

pulkai atsisakė klausyti savo o- 
fici< rių.

čechai nerimauja.

čechai irgi yra prisirengę prie 
kovos. Jie visi susivienijo ir iš
rinko savo vadovais Kramarz ir 
Kazin, kurie liepos mėn. buvo 
nuteisti ant mirties už valstybės 
išdavystę, bet vėliau jiems duo
ta amnestija. Razin, kaipo na- 
jas čechų partijos prezidentas 
užreiške, kad atėjo valanda į- 
steigli neprigulmingą čecbų-sla- 
vų valstybę, nors ir reikėtų a- 
šarų ir širdperšos.

Valstybės krizis.

Arbeiter Zeitung kalbėdamas 
npie cituaciją sako: |

“Austrija yra vienatinė ka
riaujanti šalis, kurios biudžetas 
negavo didžiumos balsų parla
mente. Nedarykime klaidos — 
tai nėra ministerinis krizis; tai 
ne biudžetas negavo didžiumos 
balsų, bet |>ati Austrija.

Tautos juda.

“Partijos sukilo ne prieš Seyd- 
lerį. bet prieš jo atstovaujama 
valdžią. Čechai reikalauja če
chų valstybės; slavai slavų vals
tybės; lenkai ir ridenai nori at
siskirti nuo monarchijos; italai 
ir rumunai tyli, bet kiekvienas 
žino, ko jie nori.

Reikalinga taika

“Austrija daugiau nebėra nie
ku kitu, kajip žodžiu. Valstybė, 
kuri viduryje karės negali gauti 
didžiumos jos palaikymui nėra

True translation filed with tne poit- 
inasler at Chicago, March 14, 1918, 
as required by the att of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, K. 11 (su
vėlinta). — Delei išvažiavimo 
komisarų valdžios į Maskvą, su
sitvėrė spccialis Petrogrado ka-Į
riškas revoliucinis komitetas iš 7 rikalų-tautiniukų seimo gavome 
narių. To ketniteto pirmininku I nuo musų korvšpondento seka- 
bus Leonas Trockis.

Bus sudarytas ir kitas komi
tetas iš 10 narių, atstovavimui] 
liaudies komisarų tarybos. To 
komiteto pirmininku bus Leni
ne, šalininkas Zinovjev. —

Neutralūs legacijos nutarė pa
silikti Petrograde.

šiltinių epidemija Petrograde 
didėja.—

Vokiečiai einanlįs ant Odessos 
Į susitinka stiprų pasipriešinimą 
Slobodka-Znamenka linijoj. — I

Perskaitė anatemą.
Visos Rusijos patriarcho ir 

Maskvos metropolito Dr. Ticho- 
no paskelbtoji prieš bolševikus 
anatema (iškeikįmas) liko per
skaityta visose bažnyčiose per
eitą nedėldienį.—

Čia gailia žinių, kad Austrija 
izoliuoja visus karės belaisvius, 
kurie sugrįžo į savo šalį, kad tuo 
nedaleidus propogandą.

mą telegramą:

“NEW YORK, Kovo 13. — 
Naujienoms, Chicago. — šian
die prasidėjo seimas. Delegatų 
yra suvažiavę lapie tūkstantis. 
Pirmininku išrinkta St. Miliau
skas, vice-pirmininku St. Gegu
žis. Seimas atidaryta su malda. 
Priimta pora rezoliucijų, ne dar
bininkiškų. Viskas sutaisyta 
pirmiau seimo tautininkams pa
gauti. Kunigų daug. Delegatai 
nedaug turi balšd rezoliucijų tu
rinio nustatyme. Progresyves
nieji kramtosi sau pirštus.” —

Didele betvarkė Petrogrado 
evakuacijoj

PETROGRADAS TUŠ
TĖJA

sa vo kaimus kaip galima grei
čiaus, kad buvus ten kada pra
sidės .dalinimasis žeme.

VOKIEČIAI ŠEIMININ
KAUJA RUMUNIJOJ

Vėl pertvarko Rumunijos 
rubežius

True translation filed with the post- 
n’iaster at Chicago, March 14, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Kovo 13. —- 
Amerikos ambasadorius Jassuo- 
se Vapicka šiandie praneša Val
stybės departamentui, kad Ru
munija yra malonėje pergalėto
jų ir kuoaštriausia suvaržoma. 
Nežiūrint kad Rumunija pasira
šė po taikos sąlygomis, Rumu
nijos rubežiai išnaujo mainomi, 
remianties punktu apie pertvar
kymą rubežių.

Darbiniiikų Ju
dėjimas 

___ i_
2500 darbinink pakelta algos 

15 nuošimčių
BALTIMORE, Md. — 2,500 

rubsiuvių laimėjo pakėlimą al
gos ant 15 nuošimčių. Amalga- 

I mated Clothing Workers of A- 
Jmerica pnrrikdtavo pakėlimo 
mokesties visdse Mail order dir
btuvėse, kaip tai: Monumentai 
Tailoring Co., Haas Tailoring 
Co., Columbia Tailoring Co., 
Hopkins Tailoring Co., ir Gins- 
berg Tailoring Go. Pakėlimas 
algų įėjo j galę nuo kovo 1-mos 
dienos š; m. —Koresp.

t

TALKININKŲ MISIJOS 
APLEIDO RUMUNIJĄ

Austrai bandė jas sulaikyti.

St. Louis streikas dar tęsiasi
ST} LOUIS, Mo. — Wagner E- 

leclric Co. darbininkai austrei“ 
kavo. Viso streikuoja apie 2200 
žmonių. Firma turi užsakymų 
nuo valdžios. y

Departamentinių ir kitų ma
žesnių sankrovų patarnautojų 
streikas plėtojasi. Jie reikalau
ja pakėlimo algų ant 50 nuošim
čių ir pripažinipio unijos, 

, —Koresp.

Kareiviai ir jurininkai viską 
dalinasi ir važiuoja namo.

750,000 žmonių apleido Petro
gradą

Petrogradas tuštėja.

- PETROGRADAS greitai 
ta tuščiu lukštu. Apskaitoma, 
kad daugiau kaip 750,000 žmo
nių, įskaitant kareivius, jurinin
kus, civilius gyventojus ir sve
timšalius, jau apleido miestą.

Kadangi dabar bereikia ma
žiau žmonių maitinti, tai maisto 
stovis yra geresnis, negu jis bu
vo keletą savaičių atgal. Gatve- 
kariai dar niekad nuo karės pra
džios nebuvo taip pratuštėję.

Persergsti prieš provokatorius.

Vakar municipalis Sovietas iš
leido paradoksališką išaiškini
mą evakuacijos.. Proklamaci
joj jis užreiškia, kad internacio
nale situacija reikalauja, jog 
Sovieto valdžia persikeltų į sau
gesnę vietą, bet kad vokiečių 
kareiviai negręsia Petrogradui.

virs-

True translation filed v/ith the post- 
inaster at Chicago, March 14, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Kovo 13. — 
Clarence Ousley, pagelbininkas 
agrikultūros sekretoriaus pasa
kė senato agrikultūros komite
tui, kad pavasaryj nekurtose 
vietose reikės uždaryti 15 dienų 
nebūtinai reikalingas pramones, 
kad darbininkai galėtų išvažiuo
ti į formas ir pašalintų ten tru
kumą darbininkų.

Uždarymą galėtų padaryti vie
linės įstaigos ir Ousley prašęs 
kongreso narius susinešti su jų 
valstijos biznieriais ir paragin- 
ti juos tai padaryti.

ZEPPELINAI UŽPUOLĖ 
ANGLIJĄ

True trnnslation filed with the post- 
master at Chicago, March 14, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

Su Francijos Armijomis, Ko
vo 12. — Austrijos krizis yra o- 
piausias, negu pergyveno kokia 
nors kariaujanti šalis, apart Ru
sijos.

Seydlerio valdžia negavo biu
džeto patvirtinimo iki vas. 28 d. 
vidurnakčio ir dabar ji yra ne
lik nelegalė, bet ir nekonstituci- 
nė. Kas valandą gali kilti nau
ji sumišimai ir tai daug didesni, 
m gu buvo pereita^ streikas Vie- 
unoje.

< į

Streikas Krokuvoje.

kų nesustojo. Vas. 17 d. Kroku
voje buvo generalis streikas. 
Sankrovos buvo uždarytos, o na
mai buvo parėdyti juodai; gat- 
vekariai sustojo vaikščioję, vi
sur buvo laikomi susirinkimai ir 
gatvėse nuolatos Imdavo paro- 

dos. Vietos bankai nutarė per
traukti visus ryšius su Austrijos 
bankais.

Policija areštavo nekuriuos a- 
ųitatorius, 
spaustuvėse

išgydyta, jei ji nepavirs bendra 
nuosavybe ją sudarančių tautų. 
Ji negali būti išgydyta, jei pir^ 
minusia, mes neįgysime taikos. 
Kiekviena karės valanda padidi
na pavojų galutino trūkimo.

“Dabartinis politiškas krizis 
gimė delei sukilimo čechų, sla
vų, lenkų ir vokiečių socialistų 
prieš Prūsijos militąrizmą. Tai 
yra manifestacija už Wilsono 
taikos programą ir už tuo j auti
nį susitarimą tarp Viennos/ ir 
Washingtono.‘ p

“Berlihas matomai nori pri
rodyti visam pasauliui, kad ka
rines partijos pergalė yra pilną. 
•Nė Vokietijos proletariatas, nė 
Austrijos ne-vok iečiai žmonės 
nenori priimti šito jungo. Tai 
yra tikroji reikšmė šio kriziso.”

užgriebė lapelius
irsustabdė laikraš- roplanų.

Nušovė 19 aeroplanų
True translation file<1 with the post- 
inaster at Chicago, March 14, 1918, 
as retpiired by the act of Oct. 6,1917

BERLINAS, Kovo 13. — Ar
mijos kvatiera šiandie paskelbė, 
kad vokiečiai Belgijos-Francijos 
fronte nušovė 19 talkininkų ae-

True translation filed with the pos’ 
master at Chicago, March 14, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WAS1UNGTON, Kovo 13. — 
Amerikos ir talkininkų specialių 
misijų Rumunijoj nariai išva
žiavo iš Jassy į Odessą, gavę už
tikrinimą saugumo kelionės nuo 
Rumunijos karaliaus. Jie buvo 
sulaikyti delei kvarantinos.

Apie misijas praneša ambasa
dorius Vopicka, kuris sako, kad 
Austrijos valdžia bandė sulai
kyti misijas 30 dienų. Misijos 
narių tyrinėjimas parodė, kad 
nėra sanitarių priežasčių jų su
laikymui ir padaryta protestai, 
kurie pertikrino Rumunijos val
džią, kad reikia duoti kokią nors 
pagelbą ir pasirūpinta, kad jie 
tuojaus galėtų išvažiuoti.

Ambasadorius pranešdamas 
apie tą incidentą valstybės de
partamentui sako, kad Austrijos 
elgimasis buvo skaitymas kaipo 
žabangai.

Su misijomis išvažiavo Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus dar
bininkai ir kiti amerikiečiai su- 

rjįti su karės darbu. Prancūzų 
i’r anglų pulkai susidėjo iš kelių 
sentų žmonių.

Užmušė mušeiką
KANSAS CITY, Mo. — Skal

byklų vežėjų ir darbininkų strei
kas tęsiasi jau keletą savaičių. 
Vakar po piet 3 žmonės nuŠęvė 
skalbyklų' pasamdytą sargą— 
mušeiką. Tai pirma užmušėji- 
stė šiame streike, šovė j ai pa
bėgo.

Reikalauja pakėlimo algos.
ST. LOUIS, Mo. — Arti 3,500 

Ligget and Myers tabako darbi
ninkų sustreikavo, reikalauda
mi pakėlimo algos ir pripažini
mo unijos.

Numetė toną bombų

Skaitykite ir Platinkite 
«NT A TT T T F XT A G »

True translation fiterf wiih the post, 
master at Chjcago, March 14,’ 1918, 
aš reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 13. 
cialis pranešimas apie orinį vei
kimą sako:

“PancdSlyj mes padarėme tre- 

čią dieninį užpuolimą ant Vokie- 
tijos bėgyje 4, dienų, šiame atr 
sitikime dirbtuvės, stotjs ir ba
rakai Coblenz apielinkėse liko 
užpultos ir daugiau kaip tonas 
bombų liko numesta.”

Ofi-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 14, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

PETROGRADAS, Kovo 13. — 
Petrogrado evakuacija tebesitę
sia ir praktiškai visas valdžios 
persąnalas išvažiavo į Maskvą. 
Techniškos sekcijos valdžios į- 
staigų išveža medegą kaip tik 
traukiniai prisirengia ją priim
ti. '

Kareiviai važiuoja namo.

Petrogrado garnizono karei
viai ir esančių Nevos upėje ka
riškų laivų jurininkai skaito sa
vo karutę tarnybą užsibaigusia 
ir važiuoja namo, veždamies, 
kaipo atlyginimą, visus kilnoja
mus dalykus ir įrengimus.

Dieną ir naktį automobiliai 
prikrauti betvarkėje sumestų vi
sokios rųšies dalykų — rašomų
jų mašinėlių ir kulkasvaidžių, 
šienikų ir bombų, — važiuoja į 
geležinkelių stotis, sekdami ga- 
tvekarių bėgius, kad apsilenkus 
su didelėmis pusnimis Šniego.

Pasidalino ir indais.

Kada Sovietas nutarė evakuo
ti Petrogradą, trijų esančių Ne
vos upėje kariškų laivų įgulos 
atlaikė susirinkimą ir nutarė, 
\ad ant kiek tas juos paliečia, 
carė yra užsibaigusi ir kad kie
kvienas jurininkas gali grįžti j 
savo kaimą.

Sidabrinės lėkštės, indai ir 
dekvienas kilnojamas dalykas 
iko išdalinti tarpe jurininkų, 
taip kad kiekvienas narys įgu- 
os gavo vidutiniškai lygią dalį. 
Negalėjo tik pasidalinti laivu.

Vienaipe susirinkimų pirmi 
ninkavęs jurininkas įnešė rezo- 
iuciją, įgaliojančią pasidalinimą 
tuo pamatu, kad kariški laivai 
rirmiau prigulėjo carui, bet re
voliucija juos padarė žmonių 
nuosavybe. Kadangi negalima 
ygiai padalinti trijų kruizerių 
tarp 180,000,000 Rusijos gyven
tojų, tai įgulos tų trijų laivų tu
ri pilną teisę pasidalinti mede- 
ga, jeigu jie atsisakys nuo teisūs 
jrie kitų buvusio caro nuosavy- 
)ių.

Kareiviai viską parduoda ir 
dalinasi.

Viskas Rusijos armijoj ir lai
vyne yra likviduojama panašiu 
Midų. Pulkai pasidalina pini 

gaiš ir sandėliais drabužių ir 
reikmenų. Automobilių pulkai 
parduoda savo| automobilius 

ir reikmenis ir dalinasi gautai
siais pinigais. Komisariatas gi 
daro lygų padalnimą maisto.

Psichologinė formula karei
vių puĮkų šiandie yra susirinkti 
visą galimą grobį ir sugrįžti įdizacijos geležinkelių, nekurios1 Petrogradą.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 14, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 13. — Lor
das French, komanduotojas na
mų apgynimo spėkų paskelbė, 
kad pereitos nakties oriniame 
užpuolime ant Anglijos dalyva
vo trįs Zeppelinai. Tik vienas 
jų išdrįso artinties prie ginamo 
distrikto. Keturios bombos nu
mesta Hull. Kiti orlaiviai skrai
džiojo tolimesnėse vietose, mė
tydami bombas atviroj šalyj.

(Tai yra pirmas sykis nuo 
pereito rudens, kad Zeppelinai 
dalyvavo užpuolime ant Angli
jos).

jus nuo klausymo provokatorių, 
kurie gali bandyti sukelti paniką 
ir kurie, sulig jo proklamacijas, 
turi būti nušauti be jokio pasi-

Pabėgėliams yra leidžiama ap 
leisti Petrogradą tik gavus lei-

VIESULĄ SUGRIOVĖ AU
STRALIJOS MIESTELIUS

VANCOUVER, B. C. Kovo 13.
Iš Sidney gauta telegrama, 

kad panedėlyj ciklonas sugriovė 
keletą Queensland, Australijoj, 
miestelių. Kartu žuvo nemažai 
žmonių.Tukstančiai tokių leidimų išduo

dami kasdien.

Traukiniai perpildyti.

Visi pasažieriniai traukiniai li
ko sustabdyti trįs savaitės atgal, 

i

nors traukiniai susidedantįs iš 
galvijų vagonų ir vaikšto maž
daug senąja karės skale. Gal
vijų vagoilan telpa 4 arkliai, bet 
dabar telpa į jį apie 60 žmonių. 
Kartais pasažieriai taip susigrū
da kampuose, kad jie negali iš
eiti, ar net atsisėsti kol nepa
sieks kelionės galo.

Daugybė žmonių kasdien mi
ršta iš priežasties perpildymo 
vagonų.

Susigrūdimas Maskvoje*

Nuo pradžios vokiečių verži
mosi, visi evakuacijos trauki
niai važiuodavo į Maskvą ir da
bar Maskvoje stovi 21,000 neiš
krautų vagonų.

Šoniniai bėgiai per 100 mylių 
aplink Maskvą yra užstatyti ne
iškrautais vagonais ir, didžiu
moje atsitikimų, su jais stovi ir 
garvežiai. Tai yra viena ypaty
bių dabartinės dizorganizuotos 
Petrogrado evakuacijos.

Mašinos išvežiojamos po visą 
pasvietį.

Tūkstančiai tonų beverčio šla
mšto liko išsiųsta kartu su ver
tinga inedega, kaip guma ir me
talu.'

Pramonines unijos bando iš

kelti visą pramonę iš Petrogra
do. Jos skubiai ardo mašinas ir 
krauja į pirmutinį papuolusį ta- rinimas keršto prieš vokiečių 
vorinį traukinį. To pasekmė y- kapitalą ir Rusijos buržuaziją 
ra ta, kad delei abelnos demora- sulaikys vokiečių norą užimti

Užmušė 3 jurininkus
WASH1NGTON, Kovo 13. — 

Laivyno departamentas šiandie 
paskelbė, kad bešaunant ant ka
riško laivo Von Steuben Išplo
davo šovinis ir užmušė 3 žmo
nes.

iš mašinų kokios-nors dirbtuvės 
bus nuvežtos į vieną kampą Ru
sijos, u kitos —■ į visai kitą kra-

Galima drąsiai pranašauti, 
kad dirbtuvės niekad nebus su
dėtos ir atstatytos.

Po evakuacijos kada darbiniu 
kai bandys atsteigti dirbtuves 
Maskvoje ,Saratove ar Novgoro
do, jie atras, kad jų atstatymas 
yra negalimas, kaip negalimas 
ypu sudėjimas sukarpyto pavei
kslėlio su prapuohisiomis svar
biausiomis dalimis.

Smūgis vokiečiams v
Valstybinis bankas su pinigų 

spaustuve jau išsikėlė į Nižni 
Novgorod. Sovietas neoficia
liai leido suprasti, kad privatiš- 
kos banko popieros, rekordai ir 
knygos nebus išvežtos, bet bus 
sudegintos, jei vokiečiai vėl ba
ndys veržties į Rusiją.

Daugybė vokiečių kapitalo y- 
la įdėta į Petrogrado bankus ir 
jeigu banko popieros ir rekor
dai bus sunaikinti, tai visi kre
ditai ir rekordai apie padėtus 

pinigus kartu prapuls.
Bolševikai jaučia, kad šis gra
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Vienam mėnesini ..

Chieagole per ntšlotojVA*
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Savaitei ................ .
Mėnesiui .................. .

Havieu y tusę VaHtijMfe O» Chicnfojc, 
pačtu: \

Metams ......«••••«••• 
Pusei meto ...........
Trims mėnesiam® «•>••••• 
Dviem mėnesiais .»«•••*• 
Vienam mėnesiui M
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Viaur kitur užaieniuoea ••••* 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačto Mpnay 
Orderiu, kartu »u užsakynm.

S6.00
3.50

Rašytoją ir korespondentą prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
tvj rankraščius adresuoti tiesia 
Kaujienu Redakcijai, o ne Redakto- 
įlaus vardu. Reikia būtinai rašyt 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eifučiij. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja ju ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

štp tvirtina, kad Darbininkų 
Taryba stojanti už Vdkieti- 
ją ir laukianti išganymo Lie
tuvai iš Potsdamo'(kaizerio 
palociaus), ir kartu jisai te
nai sako, kad Darbininkų 
Taryba norinti sujungti Lie 
tuvą su Rusija!

Bet to protiško nususėlio 
denunciacijos visgi galėjo 
suklaidint vieną-kitą pavir
šutinišką skaitytoją tų laik
raščių, kuriuose tilpo jo pra
nešimas. Todėl reikėtų pa
sirūpint paskleisti tiesą apie 
Lietuvių Darbininkų Tary- 
bos poziciją Lietuvos laisvės 
klausime. Tuo tikslu butų 
patogu supažindint anglų pu 
bliką su turiniu rezoliucijų, 
priimtų DarbininkifTarybos 
Chicagos rajono konferenci
joje.

Šitos rezoliucijos, kartu su 
angliškais vertimais, tapo iš- 
.siuntinėta kone į visas lietu
vių kolonijas. Tegul tad dra
ugai paduoda po vieną jų ko
piją vietiniems laikraščiams.

Negalima leisti, kad musų 
“kramolos malšintojai”, at
virai remiaptįs kaizerio sėb
rus Lietuvoje, drumstų Ame 
rikos žmonių opiniją.

“tautiškas”, pč klerikališkas, 
nė socialistiškas. Jisai yra 
apdraudos organizacija ir, 
kaipo toks, privalo būt bepa- 
rtyviškas. Bet jisai savo 
uždavinį atliks tuo geriaus, 
juo labiauš jisai atsižvelgs į 
darbo žmonių reikalus, ka
dangi, kaip minėjome, dide
lė didžiuma jo narių yra dar
bininkai.

SLA. turi būt darbininkų 
reikalams tarnaujanti ap- 
draudos orsranizajcija. Tai
gi ir jo viršininkais privalo 
būt žmonės, kurie tuos rei
kalus supranta. O didžiuma 
dabartinių jo viršiniųkų ne 
■tiktai nesupranta darbinin
kų reikalų, bet net yra prie
šingi jiems.

Taip ilgai būt negali. Pro
taujantis S.L. A. nariai pa
sirūpins, kad jų organizacija 
butų pastatyta į tikras vė
žes. „ ■

rišką giesmę apskritai, o prieš 
“Europos žandarą”. carizmą 
ypatingai. Dabar gi ta giesmė 
jau atgiedota; jei kur dar ji ne- 
išnykus visai, tai tik aidas' te
bėra, o ne pati giesmė; tik gro
bias socialistiško kariu inko-tau- 
tininko, o 
gyvybe.

ne kūnas su mėsd ir

*• * *
išrodo vadove Pran- 
vakarų fronte. Ko

>

Redakcijos
Straipsniai

True Iranslation filed with the post- 
masler at Chicago, Mai^h 14, 1918, 
as requlred by the act 6f Oct. 8, 19V7.

Reikalauja 
vertimo.

Chicagos pačto vyriausy
bė vakar pranešė mums, kad 
dalus kopijų “Naujienų” pa- 
nedėlio numerio tapo sulai
kyta už nepristatyrną verti
mo straipsnio “Šaukia prie 
vienybės”. x

Tame straipsnyje kalba
ma apie tai, kad socialis
tams reikia laikyties vieny
bės, kuomet vienijasi atža
gareiviai ir kuomet Rusijos 
revoliucijai grasina pavojus. 
Paminėjimas apie Rusijos 
revoliuciją, matoma, buvo 
priežastis, dėl kurios pačtas 
pareikalavo to straipsnio ver 
timo.

Reikia pastebėt, kad visi 
kiti lietuvių laikraščiai nuo
latos rašo apie panašius da
lykus, nedarydami vertimų. 
O klerikalų laikraščiai net 
garbina kafzerišką Karevi
čiaus politiką, be jokių kliū
čių iš valdžios pusės;

Trne translMion filed with the post- 
niasler M Chicago, March 14, 1918, 
as required by tho aęt of Oct. 6, 19VF.

Klerikalų 
denunciacijos.

Iš MTaterburio ir iš kitų 
miestų mums tapo prisėsta 
angliškų laikraščių iškarpos, 
kuriose išspausdinta kleri
kalų "karybos pranešimas. 
Tas pranešimas išsiuntinėta 
įš VVashingtono (bur-but iš 
masažisto Bielskio ofiso) ir 
jame rašoma visokie šmeiž
tai apie Lietuvių Darbininkų

Pranešimo autorius kalti
na Darbininkų Tarybą “ne- 
lojališkumu” ir sako, kad jos 
organizatoriai esą nužiūrėti, 
kaipo drafto ir karės truk
dytojai. Žodžiu, jisai begė
diškiausiu budu denuncijuo- 
ja Darbininkų Tarybą vald-

S.L.A. viršininkų 
nominacijos. '

Iš tų balsavimų rezultatų, 
kurie paskelbti paskutinia
me “T ė v y n ė s” nume
ryje, matyt, kad Susivie
nijime yra daug neužganė
dinimo “senosios mados” 
viršininkais. Tatai matyt iš 
to fakto, kad kandidatais į 
S.L.A. viršininkus tapo no
minuota visa eilė progresy
vių žmonių.

J vice-preeidentus nomi
nuota Dr. J. Baltrušaitienė 
(dabartinė vice-prezidentė), 
o į daktarus-kvotėjus — Dr. 
F. Matulaitis. Pagal skaičių 
balsų, kiti kandidatai į tas] 
vietas negali nė ištolo lygin- 
ties su jais. Juodu bus, be 
abejonės, išrinkti. |

Prezidento ir kasieriaus 
nominacijose, tiesa, daugiau
sia balsų gavo tautiškieji po
litikieriai, kurie dabar uži
ma tas vieta* Bet antrais, 
pagal balsų skaičių, kandi
datais jau yra tinkami žmo
nės: kandidatu į SLA. prezi
dentas — Kl. Jurgelionis, o 
kandidatu į kasierius — K. 
Gugis. ;

Matyt, Susivienijime jau 
yra daug narių, kurie supra
nta, kokių viršininkų reikia 
tai organizacijai. Ir jeigu 
tiktai jie pasidarbuotų, tai 
visi augščiaus minėtieji kan- 
didatai butų tikrai išrinkti.

Bet reikia pastebėt, kad 
daugelis S. L. A. narių, ku
riems nepatinka dabartinės 
valdybos politika, mažai te
sirūpina tuo, kad perkeisti 
dalykus Susivienijime. Per
žiurėjus nominacijų rezulta-l

Bet šitos klerikališkos de
nunciacijos autoriui, mato- 

trūksta ne tiktai gėdos, reivių seime!

“Naujienos“ sako, kad “Europa 
darėsi vis biednesnė ir turėjo vis 
mažiaus imt prekių iš Suv. Vals-

mnuia — 4U1U1I1U 
valdytoja.

’lrae Iranslation filed with the post- 
niaster Chicago, Mareli 14. 1918, 
as reąuircd by Che act of Oct. G, 1917, 

Anglija mezga ryšius
šu Vokietija

(Tąsa)

ne

se
re-

didieji piniguočiai ateityje pri
vers kiekvieną žmogų dirbti ki
tam!; jie tiek prisiklauso apie 
turtuolių neišpasakytą gobumą, 
kad jie laipsniškai netenka vil
ties išsigelbėjimo, pradeda neti
kėli, kad jie sugebėsią kariauti 
su esančiomis aplinkybėmis ir 
netenka drąsos.

Turėdamas omenyje turtuo
lių arba daugumos iš jų bešir
džius ir žiaurius darbus, jųjų 
aukso godumą ir visas tas ap
linkybes, kurias priartino sukti 
politikieriai sąryšyje su intriga
ntais piniguočiais, aš noriu pa
sakyti ir parodyti kiekvienam 
skurdžiui, kad nepaisant į tas 
aplinkybes, biednas žmogus ga
li pasiliuosuoti iš jį surišančių 
geležinių pančių ir kad yra vil
tis kiekvienam iš jų. Vien tik 
tasai faktas, kad tiek daug žmo
nių pakįta augštai iš metų į me
tus iš tokių pat aplinkybių, ku
rias jus vokuojate pražūtingo
mis jūsų pasisekimui ir gerbū
viui, turėtų pertikrinti jus, kad 
jus taip-pat galite pasiliuosuoti 
iš jumis rišančių aplinkybių.

Kuomet žmogus netenka už- 
silikėjimo, kiekvienas kitas ga
bumas išlengvo apleidžia jį taip
gi ir gyvenimas tampa kalėjimu 
bei vieta kankinimos. Jis ne
tenka ambicijos ir energijos; 
jis neatkreipia tiek atydos į save 
ir savo draugus arba kitaip sa
kant į savo išlaukinę išvaizdą, 
jis nėra taip atsargus kaip pir- 
miaus, nesilaiko tos pačios sis
temos ir tvarkos atlikdamas da
rbą, tampa netvarkas ir apsilei
dęs iš kiekvieno atžvilgio; tuo
met jie dar labiau nepajiegs 
pergalėti skurdą bei susidėju
sias aplinkybes.

Tik todėl, kad jie neįstengia 
nusipirkti tųkias-pat puikias

(Tąsa).dai būt. Bet tai, rodos, bus 
mažesnė priežastis. Del biednu- 
mo kares laiku krizisas ptamo- 
nijoje neįvyktų, nes valdžios ko
ntroliuoja visą pramoniją; jeigu 
kurioj šalyj įvyks tikrai tasai 
krizisas, tai jis reikš valdžios kri- 
zisą, politinę revoliuciją. Męs 
neturim žinių, ar Europoj taip 
pat gręžia pramonijos krizisas. 
Gal tie streikai Vokietijoj ir Au
strijoj ir yra tai krizisas, o ne 
darbininkų streikai. Toks pat 
pramonijos krizisas gal yra kal
tas ir tuo, kad Italijos ginklai už
šalo, kad Anglijos armija knar
kia Prancūzijoj. Bet gali būt, 
kad tas knarkimas, ramumas 
kares frontuose tai yra vyriausia 
priežastis šito kriziso. Juk vi
sur visi pramoninkui per tre
jetą metų stengėsi prie įvairių 
pramonių įvest kaipo svarbiau
sią bznio dalį — amunicijos ir 
kitų karės reikmenų dirbtuves.

Bet štai, metai atgal kilo Rusi
joj revoliucija ir suparalyžiavo 
karės veikimus. O dabar ji jau 
baugina Karės Viešpačius. Rei
kia muštis, tai nebus pramonijos 
kriziso. Bet mušamasis gali at
nešt politikos krizisą. Ir štai, 
net Anglijos lordai jau suriko: 
“Peace”! Taika ir tai su kuo? 
Net'su Vokietija!

Jau ir Karės Viešpačiai jaučia
si, kad reikia laikytis. Bet kaip?

Taika turi būt su “įmani’.’ 
Tam reikia laiko, prisirengimo. 
Reikia žiūrėt, kad po karei butų 
“taika“ namie. Tam reikia slap
tai sugalvot gražių politikinių re
formų sistemą, kurią butų ga-| ; 
lama laiku pakišti ir nuramin
ti “maištininkus,“ kurių kiekvie
nas karės viešpats tikisi turėsiąs. 
Jie yra vilkai. Dabar jie yra į 
geležinėj karės klėtkoj. Po ka
rei reikės juos paleist1 iš kletkos. 
Ot, tai didžiausias valdonams rū
pestis, kaip numalšinti savo vil
kus, kada jie bus liuosi. Duot 
jiems daug, tai ne “unaras“, ir

Laiminkite bei ginkite skurdą 
kas norite, bet kraštutinis skur
das yra protą siaurinantis, žmo
gų žeminantis, prieštaringas ir 
prakilnius mierius užmušantis 
prakeikimas. Mažai vilties ran
dasi jame, mažai linksmybės, 
mažai gera lemiančios ateities ir 
dar mažiau laimes. Skurdas 
tankiausiai išauklėjo žmoguje 
blogiausius ir gyvuliškiausius 
palinkimus ir sunaikina meilę 
tarpe tų, kurie laimingai gyven
tų kitose aplinkybėse. \ 7

Sunku žmogui būti tikru vy
ru bei tikra moterimi gyvenant 
kraštutiniame skurde. Susirū
pinęs, suviltas, skolose įsipainio
jęs, priverstas išleisti dešimtu
ką taip, kad jis atsiektų darbą 
dolerio, žmogus tiesiog negali 
pastatyti save ant to laipsnio sau 
pagarbos ir išdidumo, kuris su
teiktas kiekvienam žmogui ga
li pakelti savo galvą ir žvilgtc-

Anglija 
elizijoje 
dėl gi ji, vieripk, neveda nieko 
dilbai* prieš Vokietiją? 1915— 
1916 metais, būdavo, It'rtip tik 
kaizeris užpuls smarkiau Pran
cūziją, tai jį iš užpakalio užpuo
la Rusija, o kada jis susiruošia 
prieš Rusiją, tai Anglijos ir Pran 
euzijos armijos daro ofensivą 
prieš Vokietiją. Tokiu bildu tal
kininkai “Atties” vieni kitus 
gelbėjo ir išvien naikino Vokie
tiją. Dabar jau kelintas mčne- 
sis apie Anglijos kariškus vei
kimus vakarų fronte negaunam 
jokių žinių. Matomai, nieko ne
veikiama.

Politine armijų demon
stracija.

18 19 d. vasario, kada Vokie
tija pasiskelbė išnaujo kariau
sianti su Rusija, o Rusija pradė
jo atleist namo visas savo armi
jas iš karės laukų, atėjo žinia, 
kad Prancūzijoje talkininkai, 
girdėdami vokiečius besiren
giant prie didelio antpuolio, tra
ukiasi i užpakalį, apleidžia Nan- 
cy ir kitas vietas. Išrodo,lyg pa- 
gelba Vokietijai, kad tik* ji len
gviau, drąsiau galėtų užpult ant 
Rusijos.

1916 metais, kada Anglija ir 
Prancūzija norėjo galit paskolą 
iš Amerikos, tai, einant toms de
ryboms, vakariniam fronte pa
darė didelį “drive” prieš Vokie- 
tiją. Atsimenu, Kaip tuomet ra
li Amerikos' autoritetai rašė,

JCigu Vokietįjos priešai dabar 
neina jai į pagelbą prieš revo
liucinę Rusiją, tai tą galima iš
aiškinti tuomi, kad šią gadynę 
jų valdiniai-“pilicčiai” jau nėra 
tokiais jų vergais ir tokiais tam
siais, kaip buvo 1870 metais: 
kiekviena šalis dabar turi gana 
tos “pavietres”, kurią judinti 
prieš kitos šalies “pavietrę” 
labai ir galima.

Rašančiam šiuos žodžius 
nai rodosi, kad ant Rusijos
voliiicinės demokratijos neuž
puls ištikrųjų nė Vokietija, nė 
kita kokia šalis, t. y. neužirhs 
visos Rusijos su tikslu išnaikinti | kad, girdi, šitas užpuolimas yra 
ten dedamus socializmo pama
lus. Gali užimti Petrogradą, 
bet toliau eit nebus jokio išroka- 
vimo. Juk neišnaikins visų 
Rusijos žomnių, kurie pasijutę 
po kaizeriu nebūtų geresni, ne
gu kaip buvo po caru, bet dar 
butų dešimts sykių aršesni prieš 
tokį svetimą jungą. O paties 
kaizerio socialistai irgi tuokart 
užsimanytų parodyt jam didės-1 nevras: įbaugini, įgazdinti rusus 
nę dožą “pavietres”. Tą žino 
valdančioji klesa. Amerikietis 
Augustus Lukeman pelnai pra
džioj rugsėjo savo laiške į 
“Springfield Republican” re
daktorių smarkiai subarė spau
dą už tai, kad ji tik vieną ko- 
iiumną pašvenčianti “denunci- 
javimui socializmo“, o šešias — 
baisiausiam jo išgyrimul (“most 
insiduous praise“). Sako:

“J*ie (dienraščiai) žliumbia 
radikyliško 1 Rusijos socialisto 
Kerenskio ir eikvoja tonus spau
dos rašalo, kad papasakojus sa
vo skaitytojams, kokia palaima 
butų socialė revoliucija Vokie
tijoj. Luktelkit, šocialižmas y- 
ra socializmu, nepaisant, 
jis yra ir vid'utinfe žmogus turi 
gana nuovokos, kad supratus, 

tus^ mTtari‘rak?srkad“dau-H(^ jei^ ^ializmas yra teisin- 
gelis progresyviškesniųjų 8eras Europoje, tai jis ne- 
kuopų visai nepadavė savo|ga 1 1)111 blogas Amerikai . 
balsų viršininkų nominaci
jose. Gali būt, kad tai buvo 
dėlto, kad tos kuopos netu-. .
rėjo vilties ko-nors atsiekti hk «<\vo muitinimo orgamzaci- 
savo balsais; bet apsileidi-pos <lcka’ Sako, teu betvarkė, 
mas vistiek yra negeras da-|a,nare,aJn; M)skritai imant, so- 
lykas. Organizacijos nariai 
(turi pildyt savo pareigas.

Jeigu progresyviai nariai 
nesidarbuos, tai S.L.A. vėl 
paliks atžagareiviškose ran
kose. 0 ką tatai reiškia, vi
si dabar mato. Susivieniji
mą, kuris susideda didelėje 
didžiumoje iš darbininkų, jo 
viršininkai pavertė politikos 
įrankiu. Jo organas mėgi
no net suagituot kuopas, kad 
jos dalyvautų, kartu su “kra- 
molos malšintojais”, atžaga-

gali būt blogas Amerikai”.

Jeigu Vokietija eitų kiek 
lyn į Rusiją, jeigfi galės eiti,

kilęs ne tiek iš ihilitariško vei
kimo reikalo, kiele iš politikinib 
išrokavįmo: kad turėjus geres
nį kreditą Amerikoj,. Panašiai 
dabar — ne militariškas veiki
mas eina, bet politika, diploma
tija. z -

Vokietijos karfabmenės žygis 
į Rusiją dabar nėra kaipo karės 
žygis, o tik kaipo politikos nia-

sa, yra atsitikimai, kur žmonės 
galėjo tai padaryti ir tuomi da
vė žmonijai pavyzdį teisingo gy
venimo ir prakilnios sielos, ku
rias pasaulis negalės užmiršti, 
bet paklauskime savęs, kiek 
prakilnių sielų skurdo botagas 
suvarė į žemiausios rųšies gyve
nimo bedugnes.

Visur mes regime ženklus ne- 
datekliaus, ir visa ką naikinan
čio skurdo. Baisus liudijimai 
nedatekliaus metasi mums aky- 
sna kasdieną. Mes matome 
prieš laiką pasenusius ir suny
kusius veidus; mes matome kū
dikius, kurie nėra turėję džiau
gsmų kūdikystes, ir nešioję šį 
ženklą skurdo nuo pat dienok 
gimimo. Mes matome skurdą 
aptemdant skaisčius ir links
mus veidus, užmušant prakil- 

| iriausius jausmus — ambicijas 
ir. sunaikinant puikiausius įgim-

I tus jausmus.
Skurdas tankiau esti prakeiki- 

negu palaima, ir lie, kurie 
'šokt ir viską atimt, butų po vi- ill*> lr lai"”i,,a skur-
sų “unarų”! , ' |< ų’ ,butų pat,s Paskutlnlai Pri-

/ imti ant savęs jo sunkią naštą.
Valdančioji klesa visados sun- g s. Mardcn sako: 

kiais laikais laukia didvyrio, ku- 1 > > i-*-. . , . ' As geisčiau, kad aš gulėčiau
ris tvarkų įvestų. 1 varka po ka- prip|ijd ti sk!1 kiekvieno jau. 
rei — tai svarbesnis dabar ru-1,,1. , . . . . x. , . _ . v, nuoho skurdo baisenybėmis; ašpcstis, negu karėje. Ir kažin, 1^- v. . , x lsx.„ . v . . v. geisčiau, kad aš galėčiau pove-ar Europos viešpačiai neims žiu- Lrsli ju()s juush .
ret | kaizeri, kmpo i savo jsgany- mini kuomeĮ skurdas 
tojų? Juk JIS kprėj geriausią Mtj prašalinamas„ 
tvarką turėjo, tai kodėl po karės _ v . .
negalėtų būt geru tvarkadariu?Į. nua l,az( minimu,
Gal dėl to Didžioji Britanija jau k"°n,ct. yra "epašalimamas. 
s „ i • .. • , iv*1 Mes privalome pagodoti ir ger-ir sakosi nenorinti jo valdžios I... v , . .
formos keisti. b‘‘ Z‘UO"CS' k,,ne at8,,lurč sku’

, • rde iš priežasties ligų bei nepa-
Pernai Rusijoj svarbus, dide- sisekimų — nelaimių, kurias jie 

Ii dalykai atsitiko — didesni už negalėjo paša|inti. Skurdas yra 
Didžiąją Karę. pažeminimu tik tuomet, kuo-

Šįmet, kaip prezidentas Wilso- met mes gyvename skurde tik

nai, biėdni žmones netenka drą
sos ir nemėgina geriausiai su
naudoti tą, ką jie turi. Jie ne
mėgina žengti pirmyn ir pasis
tengti nusikratyti ženklus skur
do. Vienatiniu daiktu, kuris 
palaiko daugelį žmonių nelem
tame padėjime, yra pastangos

kybių, vietoje skaičius jas ne- 
nbrmalėmis ir mėginus pasi- 

‘litiosuoti iš jų.
Ubagystė pati savyje nėra taip 

bloga, kaip mintįs ubagystės. 
Tai yra tas įsitikiu imsa, kad 
mes esame skurdžiai ir privalo
me jais palikti, kuris yra taip 
pražūtingas musų pirmyneigai. 
l ik skardinga protiška pastovą 
yra mums pražūtinga, o ne pat
sai skurdas; tik toki atyda lin
kui skurdo ir jausmas prisitai
kymo prie jo užkerta inuins 
kelią geresniu gyvenimai! ir ati
ma musų spėką pasiliuosavi- 
nnii su nepergalimu užsispyri
mu.

Tiktai netikusi musų pasaulė
žvalga—matymas vien tik blo
gosios gyveninio pusės, vien tik 
sunkių ir demoralizuojančių ap
linkybių, sunaikina musų ener
giją, ambiciją ir demoralizuo
ja musų spėką pasipriešinimo. 
Koliai mes laikysime save ap
siaustais ubagystės atmosfera, 
kol tik mes žėrėsime mintimis 
skurdo, tol musų gyvenimas bus 
apribotu.

(Toliau bus.) 
——,-----------i.

kad tik jie tvertųsi už ginklo ir 
imtų vėl kariaut. Tada, žinoma, 
visas Jų pradėtas socialistiškas 
darbas susidemoralizuotų, tikra 
tamsioji anarchija — betvarkė 
užviešpatautų, atsirastų negirdė
ti plėšimai, užniušėjystes, sava
norių — individualistų viešpata
vimas, o tada'—iš to doriško liu- 
gymo gal kiltų dvi besibpčiuo- 
jančios broliškos galvos: kaize
rio ir caro Mikės ar kito kokio 
Romanovo. Ve, ko nori kaizeris 
To pat nori ir kitos Europinės 
monarchijos. Bet tie jų norai 
vargiai įvyks. Jie, pademonst
ravę, pradės suglaudę ausis dai- I nas neseniai išsitarė savo kalbo- I todėl, kad nesistengiame page- 
rytis, kaip užtvirtinus gražesniu ie farmerių seime, karė eisianti rinti savo aplinkybių, nesisten- 

kur įbudu savo senas pozicijas prieš Į Pr^e savo galo. Jeigu taip, tai šį- Į giame atlikti savo pareigas pri- 
met Europoj atsitiks dideli isto- derančiai. Mes pasmerkiame 
riŠki dalykai — didesni už Di- tik tokį skurdą, kuris yra pasek- 
džiąją Karę. me palaidaus gyvenimo, netva-

J. Baltrušaitis, rkaus nesistematiško darbo, ap- 
(Pabaiga) v sileidimo, tinginiavimo arba lei

dimą laiko ant niekų; mes pa
smerkiame tokį skiirdą, kčris 
yra pasekme neteisingo mąsty
mo, trukumo pastangų apsilen
kti su juomi arba tiseiog, pase
kmė apsileidimo ir nerangumo. 
Kiekvienas žmogus turėtų sar- 
malyties skardingo gyvenimo, 
kuomet skurdas gali būti pra
šalinamas netik todėl, kad tas 
atspindžiu jo negabumą ir jis 
netenka pagarbos akyse kitų,

I lavė žinią policijai ir ši atėjusi bet ir lodei, kad jis pats mažiaus 
norėjo jį areštuoti, jis pradėjo gerbia save.
šaudyti į policisrlus ir į patį Didžiausią bėda su skurdo 
^rautuvninką. Viena kulka pa- aukomis šiandien yra tas faktas, 
laike į Sehą ir jis krito ant vie- kad dauguma netenka užsitikė- 

I tos. Vėliau betgi blogdarį pa- jimo savimi, netiki, kad jie su- 
vyko suimti, kuomet jis tapo pa- gobėtų pasiliuosuoti iš skurdo. 
-Šautas. Porter dar tebeguli j Jie tiek daug prisiklauso viso- 

mo ligoninėj, 1 kių kalbų, kaip biednam žmo-

tai

jos dėka. Sako, ten betvarkė,

APKALTINO POLICISTO 
UŽMUŠĖJĄ

Vidurinius priešus! ‘ J
■ '■ i’•»'*.v; .♦ uvl1- i-e/
Karės paraižius — pramonės 

krizisas.,- ‘ ••• . o t’ -
Iš ko dabar artinasi pramoni

jos krizisas net šioje šalyje, apie 
kurį “Naujienų“ redakcija rašė 
N. 40-am*?! -Dabar yra dirbtinis 
krizisas: tyčia valdžios įvesta ne-
dirbamt panedėliai ir tt. Redak-| Koronerių teismas rado esant 
cija, man rodos, teisingai sako, I kaltu pirmo laipsnio žmogžudy- 
pabraukdamn. žodžius, kad taiptėj Paulą Asburg Parter’ą, ku- 
butų visai natiųTilis dalykas “Pa~| Ts vasario 25 d. nušovė policis- 
mėgint pagclba dirbtinio kriziso | tą Sheą lrwing Kruger’io krau* 
išvengt naturako kriziso“.

“Naujienos” padavė tenai ži-| bandė išmainyti netikusį čekį.

cialistai išgirdę “anarchija”, žiu
ri lyg į šmėklą. Negaudami tei
singų žinių, girdėdami vien tik 
pasibaisėtinas pasakas apie ana
rchijos darbus, jie kurį laiką gal 
duosis kaizeriui vėl už no-sų va-|nią, iš VVashingtono, kad karėsi Kuomet kraptuvninkas slapta 

 

džioli. Bet tik kurį laiką, neil-1 produkcijos inžinierius H. L. 

 

gai. Kad ilgai galėjo vėst juos)Gantt “nurodė senato karės rei- 
už nosų prieš Rusijos autokra
tiją arba prieš vakarų plutokra- 
tiją, tai tam butą psychologinio 
pamato (nekalbant apie kito
kius faktus): ne tik tautiškumo 
jausmas, iš^hiažens kalamas 
prieš kitas t

Kazimieras Gugis

. rtuvėj, 814 Davis gt. Porteris
Veda.visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 

taip ir civiliikuose teismuose. Daru 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 3. Halited St.

Ant trečių lubų
Te!. Drover 1S10

Miesto Ofisas!
127 N. D'srter' tt lin tJBnily IMt.
Tsl. Central 4411

litas, bet ir pači

kalų komitetui pavojų over pro-* 
dukcijos, kuri gali užtvenkt ge
ležinkelius ir Atlantiko laiVų li
nijas, o dėl to turėtų sustot‘pre
kyba ir dirbtuves.

Del ko ta overprodukcijh (t J
y. perdaug pridirbimas tavorų, Bridewell kalėji

Nariai Cook County Real Katate Tarybai
A. PETRATI8 & CO.

Kaal Katate Otbaa
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namus, lotus ir fsrmas.
Apsaugoja turtą nuo ugnie*.

Periluri apstraktus, padaro popieras
NOTARY PUBLIC

7K1 W. «5ta ratW
kampas Halsted Urorer 14U
----------- -------- --------- „7^



KORESPONDENCIJOS Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviRaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šią kainą priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 

*. KALSTEI) ir 82-ra GATVĖS

štiuskienė. Viso aukų $10.00
Pašiusios L.S.S. Apsigynimo 

Fondo kasieriui. Visoms auk- 
auotojonis torių nuoširdį aČių!

— M. Ripinskienė.

vimu darbininkų labo reikalu 
Gerai, broli, Jei taip pre 

tauji, tai kam veidmainiauti i 
remti tokią nešvarią klerikali 
politiką ? Reikėtų labiau patiem 
save gerbti ir užsistoti už teisy 
bę. Kas <k4 draugysčių, tai ga 
Įima prigulėti į laisvas draugi 

‘jas, kuriose per šešis mėnesiui 
gali būti piliTti nariu ir naudo 
tis pųšelpa taip lygiui, kaip ii 
tose, kuriose nuo senai priklau 
8ui- ui . .-.e..'

. Taip, tai taip., Bet kad žino 
gus, kaip tas slonius, kokioj pel 
kėj pripranta klaiųĮioti, taip ii 
sunkų jam su ta pelkę persiški 

sakydami, kad nereikia nieko I ^ti. Jau aš, rodos, gana pašte

Draugai kliubii'čiai, aš nore- 
| čia u tarti keletą žodžių. Jus 
! sakote, kad į laikraščius rašyt 

> nėra reikalo. Jus sakote, kad 
jus turite daugiau kaip šimtą 
narių ir ką nutariate, tai tas ge
ra ir šventa.

Bet juk tai nėra.
Eisime prie pirmo klausimo: 

Ar korespondentai gerai daro, 
kad parašo apie kliubo veiki~ 
mą? Aš tą kalusimą čionai pa
keliu dėlto, kad kai-kurie LPp. 
Kliubo nariai labai įpykę ant tų 
rašytojų. Nenorėdamas įžeisti! 
Kliubą narių, turiu pasakyti, 
kad jus, draugai, klystate taip

Te j. ArmiUKfi IfSG

i Dabat kai kurie fanatikėliai ne
beišsitekdami kuopoj dėl to, kad 
joje yra daugiau progresyvių 
narių, pradėjo organizuoti S. L.

Sausio 31 dieną š. m. nelaimė ( R. K. A. kuopų. Turi jau užra- 
patiko Joną Mažuolį, 32 metų 
amžiaus. Apie trečią valandą 
po pietų jis buvo išėjęs pas drau
gus. Grįžtant namo, reikėjo 
pereiti geležinkelio bėgius. Ant 
bėgių stovėjo traukinys. Einant 
pro traukinį, iš už|>akalio atbė
go lokomotiva, parmušė jį ir 
sunkiai sužeidė, sulaužė kaulus. I
Nug^ibentas į Terre Haute, į šv. | pa turėjo surangus prakalbas. Į jų veikimą. Juk laikraščiai lei- 
Antano ligoninę, ant rytojaus 
pasimirė.

Velionis paliko ^arge moterį 
ir tris vaikučius, kurių mažiau
sias dar tik septynių mėnesių. 
Paėjo iš Kauno gub., Zarazų pa
vieto, Pandėlio parap.. Gudelių 
sodžiaus. Amerikon atvyko 
PKM) metais, bėgdamas nuo ca
ro žandarų persekiojimų, čia 
priklausė prie vietos socialistų 
kuo|xis ir buvo jos sekretorium. 
Taipjau priklausė prie SLA. kp. 
ir prie vienos anglų draugijos. 
Vasario 5 d. tapo palaidotas, ly
dint į kapus gražiam burini dra-Į 
ugų, kurių buvo atvykę dagi išl 
kitų miestelių. Taipjau buvo

CL1NTON, IND.

A. a. Jonas Mažuolis.

šę dvi moterį, penketą vyrų

Well, laimingos kloties!
—K. C. Bielskis.

ROCKFORD, ILL.

ir

Kovo 10 d. Lietuvių Moterų ji
Progr. Susivienijimo 5-ta kuo- rašyti į laikraščius apie draugi- bėjau klerikalų šeimynininkavi

Kalbėtoju buvo d. T. Dundulis, 
iš Chicagos. Turiu pasakyti, 
kad d. Dundulis savo prakalbo
mis visados rockfordiečius už
ganėdindavo, taip buvo ir da
bar. Kalbėtojas papasakojo a- 
pie moterų padėjimą senovės 

laikais ir dabartinį Jis nurodė 
klausyjojams,kaip ir šiandie 
dar moteris išnaudojoma ir pa
žeminta, pavergta, ir kvietė jas 
stoti j Lietuvių Mot. Progr. Su
sivienijimą, kurios dar neprikla
uso, taipgi stoti į Socialistų Par
tiją, kadangi, sako, • tik tvirtoj 
organizacijoj yra moterų ir da
rbininkų išganymas. !

Žmonių buvo nedaug, tur bu-1 
ti dėl mažo* išgarsinimo, nesi

ino su šelpimo aukomis. Jie pa 
silieka dagi 30 nuošimtį save 
nešvarioms politikoms vesti 
Jie sunaudoja tuos musų kata 
likų tautiškus kruvinai uždirb
tus skatikus visokiems savo a- 
gentėliams, pabustoms “studen
tams”, užlaikyti. Jie peni vi-

SCRANTON, PA.

Serą ulono moters uoliai pradė
ti krutėti; pradėjo prisirašinėti 
irie progresyviškų draugijų ir
eikli jose. Dalyvauja ir socia-

i^brgunizacijose. 
deniai čia susi t v

ven, Conn. Ant kapo vienas dra- plakatai pasirodė tik per porą 
ugų pasakė grožių prakalbėlę a-1 dienų prieš prakalbas.
pie velionio gyvenimą. Lai bū
na jam lengva šios šalies žeme
lė. —Ten buvęs.

waukegan,Tll

Apie šį ir apie tą.

Darbai vietų fabrikuose, kur 
buvo apsistoję, dabar vėl pradė
jo geriau eiti. Dirbama penkios 
dienos savaitėje. Darbas sun
kus ir ilgas —- po 10 ir po 12 
valandų paroje — uždirbama gi 
nuo $3.30 iki 5 ir 7 dol. dienoje.

Prasidėjo šaukimas naujokų. 
Trumpu laiku daugelis bus iš-

socialistų skyriaus nariai. Gaila 
skirties su draugais, kurie ne
maža pasidarbavo dailininkų 
organizacijai.

rengiasi didelėn iškilmei), kuri 
įvyks balandžio 7 dieną. Bus iš
plėtojimas naujos puikios socia
listų vėliavos.

Waukegano davatkos ir vy
čiai stropiai rengiasi į klerika
lų bazarą New Yorke. Išvažiuo
ja su šurum-burum, dabar tik 
palauksime, kokį gyvūną parveš 
ir davatkijoj paties.

Girdėt, kad musų Zuikio gas- 
padinė esanti susirgus. Sako, 
kad dagi esanti į Chicagą išga-. 
benta ant operacijos. Ką gali 
žinot, gal koks “apendisaitis” 
prisimetė. —Laisvės Aitvaras.

PEORIA, ILL.

Del tikėjimo dalykų daugelis 
čia b< tuvių kits kitu neišsiten
ka. Dagi vienai draugijai ne
nori | riklausyti. štai SLA. kuo
pų. .k’i priklausė kaip laisvų

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

Y-8P1N DŪLIAI 
1121 N. W„tera ava

Valandos: >—12 rytoj 1—I"“MOKYKI
.J®,1.00!1 Vr«f|al h p»8»krnin(?al UnMktl Angli
škai kalbėti, skaityti Ir raMvtl. tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:-

■Aritmetikos Geografijos Retorikos, jr tt *

Tel. Yards 3654. AKUŠI KKA jsu^ organizacijose.
Neseniai čia susitverė Lietuvių 

foterų Progresyviu Susivieni- 
imo kuopa kuri žymiai auga, 
usirinkimus laiko reguliariškai 
as antrą ir kas ketvirtą pelny
tą kiekvieno mėnesįo.; Kas ke- 
drtą pelnyčių susirinkimai ski- 
iami lavinimuisi. Juose ir vy
li gali dalyvauti diskusijose, 
eikėtų, kad tik daugiau daly- 
uitų diskusijose netik moters 
’ merginos, bet ir vyrai.
L. M. P. S. A. 59 kp. rengia va

irą Balandžio 25.. Bus kon- 
•rtas ir šiaip įvairių pamdrgini- j 
ų, o galinus balius.

—• Pele d a.

Įlr GRAMMAR ir HIGH 8CH00L Kartų. Gyve- 
[nanfilut toliau mokiname per lalflkua. Vilkai 
alSklnajna BetuvUUcai.

American College Preparatory School 
3103 3. Halsted St. Chicago III.

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

bMts.A.VIDIW 
^BBaigusi Akušerijos Ko- 

ilgai praklil - 
«vus Pennsylvanijos ho- 
yh|npitalšse ir Philadej 
įlphijoj. Pasek niinj-.ii

rlpatarnauiu prie gini- 
)>O4ymo. H žily ką duodu 
^■rodą visokiose ligom 
,H|moterim ir merginom.] 

1.3113 So. Halsted SU
■I (Ant antrą luhą) 

Chicago.
džiama netik vien kad pada
vus žinias iš karės lauko, bet ir 
kad skaitytojai galėtų sužinoti 

[apie kitus visuomenės gyvenime 
apsireiškimus ir pasidalintų sa
vo mintimis. Žinoma, kartais 
ga! ir perdaug, pakritikuoja ne- 
kurie korespondentai. Bet vis-1 šokius politikieriuš Washingto-

I ne^ visokius “ambasadorius” 
Bielskius,, o mus mulkina, kad 
tnusų pinigai einą nuo karės 
nukentėjusiems lietuviams šelp
ti. Jie skelbia, kad jų “amba
sadorius” esąs mokslo vyras, 

I jis atstovaująs musų tautą Wa- 
shingtone, o pasirodo, kad tas 
žmogelis dar tik mano būti ad
vokatu už inusų, katalikų, su
dėtus pinigus. Man dabar aiš
ku ir tai, kncjlel tokie “studentė
liai” liepia Naujienas ir kitus 
mciąlistiškus laikraščius šluoti 
laukan iš savo grįčių, o vietoje 
jų ragina skaityti Draugą ir ki
tus kuniginius laikraščius. Mat, 
tieji uoliai gina nešvarius kuni
gų darbelius. - Štai dabar Nau
jienos paskelbia apie kunigo E- 
šerski<V .b,pviwi<>. kųqigų Draugo 
bendrovės prezidento, prasišali- 
nimą Cįęero, UI, kurs beklc- 
bonaudamas nuskriaudė “Ma
riutę” ir, neatsiteisęs su žmonė
mis, kažinkur djpgo.

Taigi, jei no Naujienos ir ki
ti darbininkiški laikraščiai, tai 
mes, katalikai, nieko nežinotu
mėm apie: musų “dvasiškų” tė
velių darbelius; jiieko nežinotu- 
mčiji apie jų sava valingus gas- 
padorius parapijose, jų intrygas, 

sakau! 1 ajysiejimus su parapijonu pi
nigais. Tai ve dėl ko tokie 
“studentai”, kunigų agentėliai, 
liepė neimti Naujienų nė į ran
kas, o skaityti vien tik “katali
kiškus”, tai yra, kunigų leidžia
mus laikraščius. O kas dėl to 
veidmainiavimo, tai turiu pasa
kyti, kad netiesa. Aš atviroj kal
bu, kaip man atrodo, o prie jų, 
turiu prisipažinti, priklausau 
dėlto, kad aš savo tikėjimą no
riu palaikyti; kitaip jie mane ir 
tikintį apšauktų netikėliu, bedie
viu. Veidmainių yra, bet ne aš. 
Prisižiūrėk gerai šitokiems žmo
nėms kaip — (čia mano para
pijomis suminėjo keletą pavar
džių panipįjos šulų). — Jie y- 
ra aiškus bedieviai, bet dėl sa
vo politikos parapijoj ir draugi
jose padeda šmeižti socialistus 
ir jų laikraščius ir rengia tokias 
juodašimtiškas prakalbas. Tai. 
tie yra veidmainiai, o ne aš. —- 

Nebuvo laiko tolinus kalbėtis, 
turėjova persiskirti. Bet iš tų

i tiek jie turi tam daugiau ar ma
žiau pamato.

Aš čionai nesakysiu, ką Kliu- 
bas nuveikė, ir kada, bet, drau
gai, aš patarčiau, kad vietoj py
kus ant korespondentų, reikėtų 
pažiūrėti ištikrųjų, ar jie apsi
lenkė su teisybe, ar ne. Man ir 
pačiam papuolė perskaityti tie 
straipsneliui apie Kliubą. Aš 
nieko perdaug bloga nesuradau. 
Draugai kliubiečiai, vietoj pyk
tis, geriau butų pasikalbėti rim
tai. —Petras Matonis.

Kandidatas Kongresan

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

BURltEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

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

kampas Ashland BouL, vir
šuj banko, Room 000.

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

1 VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Pctrenų Kirpimas, De- 
signing, dd biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmoksimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkl ,

DU. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 inętai 
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

Pabaigoj, po " prakalbų, d.
Dundulis prisiminė apie sustab
dymą LSS. organo Kovos ir 
Moterų Balso, taipjau apie suė
mimą dd. .I/Stilsono ir J. Šu
kio. Drg. Dundulis pasakė 
kad tų draugų bylos laimėji
mas tai yra sykiu ir musų lai
mėjimas. O kad laimėjus, tai 
reikia daug pinigų. Dg. Dun
dulis kvietė susirinkusius au
kauti kiek kurie galėdami.

Aukų surinkta $18.56.
Aukojo šie: Po $1: R. J. Va

lentas, J. Benikaitis, J. Raškė-1 
vičius, T. Grigaliūnas, A. Kūpąs, I 
A. Kajackas, P. Stankus, B. Mi-1 fca(| lllun nebUVo jokių juokų iš 
ckevičius, J. Kiela; po 50c: I-1 tų vaikėzų pliauškalų ir šmeiž- 
Kanapka, J.’Naudžiūnas, K. Si-lįų. įo vj8ko turėjau tik 
sevičius, V. Yankauskas, P. Au-1 <n<lžiausiO pasipiktinimo, 
gustaitis, A. Augustienė; po 25c: I _ Netiesą kalbi, — 
M. Akelaitienė, K. Bernataitė. I jani — Jeigu butum pasipikti-1 

Smulkesnių aukautojų vardų Į jaį nebutllin rankomis plia- 
nepažymime. ’ . Lakinęs. 1

Nežiūrint tai, kad rockfordie-l —Nemanyk, brolau, kad aš 
čiai gausiai jau yra aukoję L. S. Į noriu pataikauti taip kalbeda- 
S. Apsigynimo Fondui, bet ir I damas. Aš tau sakau, kad dau- 
šiuo sykiu suaukojo nemažai. I įdėlis parapijonu yra pasipiktinę 
Už tai jums, draugai ir drau-1 tomis “prakalbomis”, teisingiau 
ges, varde Lietuvių Moterų Pro- Į pasakomis, šimpavimais dorų 
gresyviško Susivienijimo 5-tos žmonių. Aš plįauškinau tiems 
kuopos tariu ačiū. — Pinigai pa- Į durneliams už jų durnumą, kad 
siųsti LSS. Apsigynimo Fondan jie išpliauptų dar daugiau nesą- 
kasieriui d. J. Matiošaičiui. I monlų ir melų. Aš neužprotes- 

—Anton J. Valentas. | tavau dėlto, kad neužsimoka, 
į nes tie, kurie neprotauja ir ren- Į 
gė tas prakalbas, butų sukėlę 
didžiausį lermą ir mane butų 
apšaukę kaipo bedievį ir išmetę 
iš visų draugijų, kurioms aš 
nuo senai jau priklausau. Juk 
taip atsitiko jau ne su vienu. 
Pagalinus, aš mačiau, kad ir 
tūlas socialistas pliauškino, kada 
tie nepraustburniai begėdiškai' 
išniekino gerb. rašytoją Žemai
tę, buk ji važinėjanti po Ame
riką ir gundanti žmones, kad Į žodžių galima spręsti, kad ir ti- 
neši lptų nuo karės nukentėju- kinčiųjų parapijonu yra protau-* 
šių lietuvių. O mes juk visi jaučių žmonių ir padiegiančių 
-kevvaniečiai girdėjome čia pat suprasti, kurlink juos veda jų 
iš pačios Žemaitės burnos, taip- 
pat ir iš, A. Bulotos, kad reikią 
šelpti nuo karės nukentėjusius 
ir aukauti kiek tik galima į 
tuos fondus, kuriems kas labiau 
simpatizuoja ir užsitiki. Ogi į 
ką yra panašu tvirtinti, kad visi 
socialistai esą išgamos, vagįs ir 
tt.? Į ką panašu tvirtinti, kad 
socialistai esą bemoksliai, ir kad 
p. Grigaitis yru tamsunas, visą 
m o k s 1 ą semiąs . stokjardtios 
bedirbdamas ir tt.? Juk mes, 
katalikai, kurie girdėjome, p. 
Grigaičio prakalbas, tai galejo- 

< me tik pasidžiaugti ,to “bemok-

INDIANA HARBOR,

žodis Pasilinksminimo 
giškam Kliubui.

IND.

Drau-

KliuboKiek įima teko sueiti 
narių, beveik kiekvienas jų su
pykęs ant tų korespondentų, ku
rie parašo ką apie kliubą. *Tų 
korespondentų esti nurodoma 

Kliubo Veikimas arba neveiki
mas. Užtat kliubiečiai nepaten
kinti. Jie sako: kas turįs teisės 
juos mokinti, ir apie jų darbus 
rašyti. Ir da pasidėti slapyvar-

-- ---------- S-M
iškolektOojame skolas visur
Senas skolas, notas ir visokius išj ieškoji mus darome Suvie
nytose Valstijose ir Kanadoje Absoliutiškai dykai; mokėkite 
mums. Jei mes Iškolektuoslme. Nepaisoma, kur jus gyve
nate. nei kur Jūsų skolininkas gyvena, mes iškoiektuosirne. 
Jums nieko nekaštuoja duot mum* ilmšginlmul. Rašykite 
arba ateikite pas mus šiandie. Gyvenantis kituose miestuo
se kreipkitės laiškais, įdedami 3c marke atsakymui . s 
OFISAS ATDARAS Pandėlyje, SĮeredoje ir PMnyČioje, nuo 
1 iki 6 vai. vakare Utarninke, ketverge Ir Subatoje nuo 1 
iki 9 vai. vakare.

INTERSTATE LEGAL SERVICE AgENCY 
3114 8. Halsted St., Chicago, III. Phone Boulevard 4899 
“Patarimas, kuris nskaštuoja pinigų, bet suČMyJa Juos .

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

CARR BROS. WRECKING CO.
8003-3039 S. Halsted St., *Chicago, Ui.

KEWANEE, ILL.

Pasikalbėjimas su parapijonu 
apie klerikališkas “prakalbas, 
kurios buvo kovo 2 ir 3 dd.

Pasitikęs pažįstamas man vie
nas pa ra pi jonas klausia:

—Na, brolau, kaip tau patiko 
musų ‘studentų” “prakalbos”?

—Labai man patiko
net žandus pradėjo skaudėti 

nuo juoko iš tų sorkininkų.
; —Aš turiu pasisakyti atvirai,

sakau,

vadovni. —-Vincų Vincas

HERRIN, ILL.
Auka L.S.S. Apsiginimo 

Fondui.* * w
Lietuvos Dukterų Apšviėtos 

Draugystės menesinipie susirin
kime kovo 10 d. nubarta paau
kauti iš draugystės kasos $5.00; 
paskui dar draugės sudėjo kiek 
nuo savęs. Aukavo: M. Ridai- 
tienė $L0O; ipo 50c.: P. Kublic* 
kienė, Ripinskienė, U. Jurke
vičienė, O. Jasinskiene, Z. Ado- 
luaitieiiė, P. Gruziiiskieuė; po 
25c:. M. Totoraitięnė, M, Kurti- 

slio” ištninfiugiunu ir jo atsida- įajfięne, M. Starkien& O. Gūdi'

KAZIMIERAS GUGIS 
ocialistų kandidatas į kon- 

gresmanus iš 4-to kon
gresinio distrikto.

Pasarga. — 4tasis Dis t riktas 
pima Chicagos miesto dalį tarp 
1 ir 22 gatvių, ir nuo State st. 
<i Cicero avė., vadinasi, apima 
isą 29 ir 30 wardų dalis į šiau- 
ę nuo 51-mos gatves; visą 5 
išardą; vakarinę dalį 3 wardo 
į vakarus nuo State st.); visą 
akarinę 4-tojo wardo dalį tarp 
5th st., iki ParnelI avė., iki 34th 
t. iki Halsted ir visą dalį į va
linis nuo Halsted sb; vakarinę 
lalįį 10-tojo wardo tarp kanalo, 
>. Laflin st. iki 22nd st., ir visą 
lietinę dalį 11 ir 12 wardų į pic
as nuo 22nd st.

Partijos kandida* 
4-tosį aldermanus nuo 

wardos.
■ A

VyriškųDrapanyBarger^ 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės mic 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po >13 
Ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.56 iki 
18 doleri j.

Pilnas pasirinkimas kailiu paraki 
tų overkotą.

Visai LAažai vartoti siutai ir over 
kotai, veį-i^s nuo $25 iki $85, dab»y 
$5 ir aud&iau. Kelnčs nuo $1.50 ik? 
B4.50. Vaikinams siutai nuo $3.W 
Iki $7.50.
: Atdara kasdieną, nedaliomis ir vfr 
varais.

’* S. G O R D O N
1415 &. Halsted St, 1JA.

Telephone Humboldt 1273

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiku, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Milwatike« Are..

Kampas North Avė. Kambarys 206 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

1:80 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare

Telephone Yards 5032

ŠOKIAI
Kiekvieną utarninką, subatą ir ned. 
vakarais. Įžanga 15 c. šokis, 2^c. 
porai už šoki. Pradžia 7 valandą 
vakare. Muzikantai 7 Jazz Band.

Bluc Bell Jennie Dancing 
Academy,

35th ir Archer Avė, Chicago

MUZIKANTAI, jieškantįs apsaugos 
ir darbo, turėtu pristot j uniją. Spe- 
cialis įstojimas iki kovo-inarcn 16 d.

$5; po kovo 16 d. bus $25.00. A- 
merican Musicians Union, 218 S. 
Clark St, Chicago.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija J

731 W. 18th S., arti Halsted st. 
Telephone Canal 2118

Vai 9—11 ryto: 1—3 popiet: 7—• vak.

Ofisas: 
1900 S. Halsted St. 

Viriu) BhchofCo Aptiek©*.
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pietą
Ileklriant NedėldUaiu. ir Saredaa

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

Tel. Drover 7179.
OFISAS: 2359 So. Leavitt Str 
VALANDOS: 4—8 vakarę; ne- 

dėldieniais 10—12 išryto.
Tel. Canal 4946. j Chicago, III

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

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

TELEPHONE YARDS 6884.

D r. P.G. Wiegner
Pričmlmo valandoa nuo 8 ik! 11

8325 So. Halated St., Chicago.

M;

SPECIALISTAS 
Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
į a tuščias, kada pra 
Jffl nyksta regėjimą. 
J i 1 Mes vartojame

< Pa8erin*8 Oph- 
dhalniometer. Y- 
Eaftnga doina at- 

reipiaina į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. k a m p. 47 at 

Telephone Yards 4317

AKI 
Akis

ergėkite savo akis

A. PETRATIS
Drg. Adolfas Petrątis yra 

nas Liętuvių Socialistų Sąjun
gos narys ir pasižymėjęs jos vei
kėjas. Lietuviai darbininkai 
privalo balsuoti už jį sekamais 
rinkimais balandžio 2 dieną.

' ! ..... • - ' 1 ' '

se-

TELEPHONE YARDS 2721
*DR. J. JONIKAITIS

Medikas ir Chirurgas^
•33U 8. Halsted SU Chicago

. -y.,-...— ..n.., , . ..... ........ —---------------

SKAITYK IR PLATINK
“NAUJIENAS.”

...... T1

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicag 
Telophon* Haynarket 3544

DR. A. A. ROTH!
RUSAS GYDYTOJAS »r CHIRURGĄ

Specialistas Moterišku, Vyrišky, 
Vaiku ir visu chronišku UKU 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicag 
Telephona Drover 9693

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—3 popieti
7—8 vakaro. Nedėliomia 10—12 dienų.

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

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos,- virš Platt’o aptiekus 
Tėmykite į mano parašą 

Valandos ąuo 9-tos vai. ryto iki 
8 'vai. vakaro. NedOlioje nuo 8 
vai. ryto Iki 12 valandai dieną.



NAUJIENAS, Chicago,HL
—v

[ Cliieago ir Apielinke
rai atsimena velionio nuopelnus, Well — ar nebūtų geriau, kad 
kaipo rašytojo ir nenuoalsaus kunigėlis užsiprenumeruotų niu- 
darbi ninko Chicagos lietuvių 
scenoje.

Draugijų domai
Chicagos Lietuvių Darbinin

kų Tarybos pildomasis komite
tas nutarė parengti eilę refera
tų (paskaitų) visose Chicagos 
dalyse ir priemiesčiuose Kad 
šitą dalyką įvykdinus, kiekvie
noje miesto dalyje reikės su
tverti. inm tikri komitetai iš de
legatų draugijų, priklausančių 
Darbininkų Tarybai. Taigi 
draugijų delegatai malonės žiū
rėt “Naujienų” pranešimus, kad 
nepra leidus susirinkimo savo 
distrikte. z

( Ch. L. D. T. pild. Kom.
J. Jakavičius, sekr.

Patrick Hunt’as, kurs pora mė
nesių atgal nežinia kur dingo. 
Matoma, Hunt’as eidamas suša
lo ir tapo užpustytas.

aštuonis “sausųjų

Politikieriai nusiminę

Socialistų spėkos auga- 
♦.

Demokratiški ir sopublikoni- 
ški politikieriai nusiminę. Per
eito utarninko,registracija tiems 
ponams suteikė didelio susirū
pinimo. Wardose, kur daugia
usia apgyventa fabrikų darbini
nkais ir kuriose iki šiol turėjo 
didelės įtekmės socialistai, užsi
registravusių skaičius yra dide
snis negu kuomet nors pirma. 
Patįs kapitalistinių pratijų bo
sai jau pranašauja, kad tai rei
škia nieką dauginių kaip prisi
artinantį “raudonąjį pavojų”— 
socialistų pergalę.

Kad darbininkai yra labai už- 
interesuoti sekamais alderma- 
nų rinkimais, rodo tas faktas. 
PradiNhint nuo 5 vai. vakaro, 
taigi užbaigus dienos darbą, 
darbininkai stačiog užtvenkė 
registnivimos stotis. Ilgiausios 
eilės paišinų fabriko vergų sto
vėjo ant gatvių ir Jaukė progos 
užsiregistruoti. Ypač tas buvo 
pastebima tose \vardose, kur so
cialistai tikisi pervaryti savo 
kandidatus į miesto tarybą, bū
tent 9, 15, 23, 27, 28, 29, 33 ir 
35 wardose. Ta viena diena 
užsiregistravo viso 126,628 žmo
nės, arba 74,496 vyrai ir 52,132 
moters.

Kaltina aštuonis “sau
suosius” už suktybes.

Prisaikintųjų teismas vakar 
apk
darbininkus, rinkusius parašus 
po peticija, reikalaujančia ati
duot prohibicijos klausimą vi
suotinam piliečių-balsuotojų 
nuosprendžiui. Keturi “sausie
ji broliai” kaltinami už kreivą 
prisieką, trįs už apgavystes.

Esą susekta, kad “sausieji”, 
rinkdami parašus po savo peti
cija, padėjo parašus ir tų, ku
rie net yra priešingi jų petici
jai. Parašų rinkėjai tatai pa
darę paprasčiausiu budu: pasi
ėmę telefonų knygą ir nusiko
pijavę iš ten kiek norėję. Re 
to, ant peticijos randasi nepil
namečių vaikų parašai.

Trfibai galimas daiktas, kad 
“sausųjų” peticija bus atmesta. 
Viena dėlto, kad po ja nesurin
kta ganėtino skaitliu us parašų, 
antra delei įtariamųjų sukty
bių.

Prisipažino
George Donovan, vienas įta

riamųjų banditų, kurie kiek lai
ko atgal apiplėšė Stockmen’s 
Trust and Savings banką, vakar 
prisipažino ir išpasakojo visą 
užpuolimo istoriją. Iš jo pasa
kojimų paaiškėjo, kad vyriau
sias banditų vadas buvo nese
nai nušautasai George Ray- 
mond. Kartu su Donovanu a- 
reštuota ir daugiau tos šaikos 
narių — tūli O’Donnell, Bender, 
Banks ir Shaffner.

sų dienraštį tiesiog iš ofiso. 
Tuomet butų “šiur”, kad kasdie 
gaus pasiskaityti. O ir onaras 
butų išgelbėtas: nereikėtų atsi- 
duot pa ra pi jonų malonei.

“Naujiemj”’ nr. 58 niąno bu
vo klaidingai pranešta vieta, 
kur turės įvykt socialistų pra
kalbos. Jos įvyks ne Liberty 
svet. ant 22-ros ir 52 gatvių, bet 
M. Jankaičio svetainėj, 4837 
W. 14th st.' Lietuviai, riepamir- 
škite atsilaikyti ir savo drau- 

’gus atsivesti’! —J. Aceris.

laimėjo. Jos padavė kitą suma
nymų, kuris ir tapo priimtas.

Taip, laikui bėgant viskas per
sikeičia. Tos draugėj kurios 
atsiliko nuo pažangiųjų judėji
mo, rezignavo ir nuėjo ten, kur 
nuolat rodoma laimė... (tauso
je. Dabar taigi jau galima pa
sididžiuoji naudingais draugijos 
sumanymais ir darbais. Tatai 
duoda vilties tikėt, kad ateityj 
musų drauges moters nuveiks ir

žarija.

Viso užsiregistravusių bal
suotojų skaičius siekia 808,942.

Rado pusnyne žmo- 
žmogaus lavoną.

Franklyn Parko policija va
kar rado žmogaus lavoną tirp- 
stančiame pusnyne SVtoli Mann- 
heimo. Manoma, kad tai yra
*- ■ ■ ■ I ( 'B' '<1—

Statys paminklą a.a. 
Br. Vargšui-Laucevičiui.

Dramatiškas Ratelis nutarė 
pastatyt paminklą savo miru
siam nariui ir buvusiam moky
tojui a.a. Br. Vargšui-Laucevi
čiui. Tuo tikslu Ratelis rengia 
vakarą, kurio visas pelnas eis į 
Vargšo Paminklo Foftdą, kuris 
'tapo įsteigtas dar pereitą vasa
rą. Vakaras bus subatoj, kovo 
16 d., M. Meldažio svetainėje. 
Scenoj statoma pirmasai a.a. 
Vargšo veikalas “Pirmi Žings
niai”. Veikalą norima pastatyt 
kuogeriausią, taip kad netik pa
gerbus mirusio nario atmintį 
bet kartu davus publikai progos 
pasigėrėti tikrai geru lošimu, 
kas dabar pas mus retenybe. 
Tam tapo sutelkta visi gabiau
sieji Chicagos Lietuvių lošėjai- 
mylėtojai — J. Briedis, J. Šau
kimas, J. Prušinslms, J. Bura 
gas, J. Stasiūnas ir kiti.

Ratelio žygį, beje, žymiai pa
rėmė ir gerb. M. Meldažis, ku
ris davė Rateliui naudotis savo 
svetaine veltui. Reikia tikėties, 
kad nemažiau parems rengėjus 
ir plačioji publika, kuri dar ge- 

■l ■ .. ii i ■ ■■ i į į .ii t a

Linksmas ir įdomus

Balius
SU ĮVAIRIU PROGRAMŲ

. i .. .

šitas balius bus įdomus tuo, kad jame kalbės 
tik-ką pargrįžęs iš Rusijos drg. P. M. KAITIS, 
kurs papasakos daug įdomių dalykų, ką matė ir 
girdėjo apie dabartinius nuotikius Rusijoj.

Vakarą rengia L. S. S. 4-toji Kuopa

SUKATOJE, KOVO-MARCH 16, 1918, 
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted St.

Durįs atsidarys 6 v. vak. Programo pradžia lygiai 7 vai. vakare. 
Inžanga 25c ypatai.

Šio Vakaro Programas
Laisvos Rusijos himnas...................... J. GRUŠO ORKESTRĄ
Kalba ...........................................   drg. P. M. KAITIS
Solo—pianas: “Conccrt Walce“ ........................ V. BRIEDIS
Duetas (instrumentinis)): “My FriemI” .... A. G. ir J. G. 
Deklemacija: “Laisvės Karžygiai” .. ALDONA TRAINIUTfi 
Solo (luina: “šių nakcelį per nakcelį...” ALG. BRIEDIS, 

akompantjuojanl VYTAUTUI BRIEDŽIUI
L* X. 11**1
Deklemacija ...................................... A- KULIKAUSKIUTP.
Duetas ...... AI.G. HKIEDIS ir |>-18 STELA STANIULIUTR 

akomponuojant p-lei SALOM [JAI STANĮ ULIUTEI.
Extra.
Po programo — šokiai iki vidurnakčių, griežiant gerai drg. 

J. Grušo orkestrai. Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti.

t
2 
B 
4
5 
6
7 
8 
9

10
— šokiai iki vidurnakčių, griežiant gerai drg. 
r. Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti.

KETVIRTOJI KUOPA.L.S.S.

Ketvergas, Kovo 14, 19J8,
LSS. 4-toa kuopos, LSJL. 1-mon kp. 

r LMPS. 9-tos kuopos apšvietos ko
misijos narių susirinkiinas įvyks 

(etverge, Kovo 14 d., 7:30 vai. vak., 
3227 S. Halsted St. (4-tos wardos so
cialistą headųuarters). Visi komite- 
o nariui būtinai turi atsilankyti, nes 

randasi ypatingai svarbių reikalų ap- 
arimui. Neatsilankiusius skaitysi

me atsisakiusiais iš komisijos.

REIKIA DARBININKŲ

LSS. 81-os kuopos mėnesinis burI- 
rinkimas įvyks ketverge, Kovo 14 d. 
7:30 vai. vakare, Liuosybės svet. — 
Visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes bus daug svarbių reikalų aptarti.

—RaŠt P. MankevičiUB

REIKAL WJAMA: kompetentiŠko 
vyro prie čeverykų. Turi kalbėti 
lenkiškai ir lietuviškai. Taipgi to
kio, kuris gali pirkti ir parduoti če- 
Vcrykus, ir turėti bent kiek supra
timo pjrklystėjei Pastovi vieta ir 
mokėsime gerą mokestį geram žmo
gui. Atsišaukite i Carson Pirie 
Scott and (’.o. Wholesaie House, A- 
dums and Franklin sts., apie 2 vai. 
po i.ietų, Serędoįe. Klauskite Fred 
Clark. Kenosha, Wis.

Pavietas traukia tieson 
miesto valdžių

Cook pavietas vakar užvedė 
bylų prieš miesto valdžią. Rei
kalauja sugrąžint užvilktus mo
kesčius nuo tūlų nuosavybių, vi
so $389,144.88, kurių miestas 
dar nėra mokėjęs pradedant 
1903 m.

Prapuolė mergelė
P-lė Etta Suedtke 3512 So. 

California gt., vakar paliko sa
vo motinai sekamo turinio laiš
kelį: “Aš nebegaliu ilgiau pa
kęst suvaržymų, kuriais tamsta 
mane vaišinai; negaliu būt il
giau verge. Mano lavoną tam
sta rasi kanale, ir tuomet gal 
suprasi, kad mergelę negalima 
laikyt uždarius kaip vergę, ne
duodant jai progos pasilinks
mint”.

Motina dabar verkdama ba- 
žijasi, kad, rasi, ji ir buvus tru
putį peržiauri link savo duk
ters. Bet ji dariusi tai gerais 
tikslais, — nenorėjus, kad jau
nieji palaidūnai ją išvestų iš ke
lio.

Organizuoja Rusų Dar
bininkų Tarybą

Subatoje, kovo 16 d., liuli 
House svetainėje įvyks stengia- 
masai susirinkimas Rusų Dar
bininkų Tarybos. Posėdis pra
sidės lygiai aštuntą vai. vakaro.

Tokias jau Tarybas draugai 
rusai suskato tverti ir visose ki
tose rusų kolonijose.

* --------- I 4

Areštavo negrą- 
pasikesintoją '

Policija vakar areštavo tūlą 
Clayborn Cooper, negrą. Kalti
namas užpuolime ant baltvei- 
dės mergelės — p-lės Auna Sti
nta.

Pavojinga žaisme
Frank Sinacola, 9 metų 

kas, 1317 Gilpin gt., vakar kur 
tai užtiko tėvo revolverį. Pasi
šaukęs savo 6 metų sesutę Ma
ry vaikiščias pasistatė ją vidu
ryj kambario ir taikė* “į cielių”. 
Bežaidžiant Frankas spustelėjo 
revolverį, ir jaunoji sesutė puo
lė ant grindų negyva.

Valdžia rengiasi areštuoti tė
vą už laikymą revolverio.

vai-

CICERO, , I ,

Vis tos pačios naujienėlės
Pas mus dabar vis tos pačios 

senos naujienėlės. Kartojasi jos 
diena iš dienos — ir vis apie 
užuomaršą Antanėlį ir jo Ma- 
'rytę. Negelbsti nei naujojo tė
velio graudenimai: “prikąst lie
žuvį ir tylėt!” “Kas, doniuk, 
'kas čia gali Iškentėt... guodžia
si senos ir jaunos. Tūlas pa- 
jotžarga dažnai įkerta: esą ne
duok dzie atsirastų daugiau 
'“nekaltų” mergelių, tai mes, pa- 
rapijonai, taip ir nežinotume 
kur dingo musų “ganytojai”.

* .. ♦ *

Kun. Vaičiūnas savo parapi- 
jonams liepiąs skaityt “Naujie
nas”. Sekite, sakąs, kiekvieną 
numerį ir atneškite ir man pa
siskaityti.

4. -. I

BRIGHTON PARK
Vakar'as

Nedėlioj, kovo 10 (L, LSS. 170 
kuopa surengė pramogų vakarą 
M. Meldažio svetainėj. Vaidin
ta trijų veiksmų komedija “Da
ktaras iš prievartos”. Vaidino

Liet. Mot. Progr. Susivienijimo 43- 
čia kuopa rengia lavinimos susirin
kimą pelnyčio], kovo 15 d: Gudga- 
lio svetainėje, 1447 So. 49 avė. Pra
džia 8 vai. vakare. Bus lekcija te
ma “Parlamentarinės tiesos“. Narės 
būtinai privalo atsilankyti. Kviečia
ma ir pašaliniai. —M. Bakienė.

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

Drover 9799

Draugyste Lietuvos Karei
vių protestuoja

Pereitos subatos .Naujienų nu 
meryj (58) tarp Cicero draugi 
jų, išnešusių protesto rezoliuci
ją prieš klerikalų seimą, pamid Keistučio Kliubo dram. skyriaus 
4** 4ii n w ■ m a • • ai V 1lieta ir Draugystė Lietuvos Ka
reivių. Dabar mums atsiųsta 
tos* draugijos prezidento ir sek
retoriaus parašais ir draugijos 
antspaudu laiškas, kurį čia de
dame.

“Cicero 111 Kovos Mareli 12 
Diena 1918 m Draugiste Lietu
vos Kareiviu prėtestoja uz klai
dinga apgarsinimu Naujenu H< - 
dekcijai Būva apgarsinta jog 
nepritarem Lietuviu Seimai ku
ris atsibus Now York 13 ir 14 
Diena kovos Mareli 1918 Bet 
Draugiste Lietuvos Kareiviu pri
tarė Tam Liegališkui Lietuviu 
Seimoi

“Dabar Nau jenos Redakcija 
malonėkite Atšaukti uz Neteisin
ga pagarsinimu in Tris 3 Dienas 
jagu Nebus Atšaukta in paskir
ta Laika jog Ta Drte pritarė 
Lietuviu Liegaliskam Seimoi 
Tai Draugiste patrauks po Teis
mu Naujenas Redakcija

Sugodone Waldiba Drtes Lie
tuvos kareivių

prezidentas J Ejdynt
Sekratorius John F. Šoris
1526 S. 49th avė Cicero 111.” 
(Antspaudas^) 

t

Išspausdinę tą atitaisymą, ti
kimės, kad Draugystė Lietuvos 
Kareivių bus patenkinta, paste
bėdami, kad Naujienos įdėjo są
rašą tokių draugijų, koks joms 
buvo priduotas.

BRIDGEPORT

Vyčių vakaras.
S

Nedėlioj, kovo 10 d., čia bu
vo (kur? Red.) surengta vaka
ras klerįkališkos laisvės naudai. 
Buvo prakalba ir šiaip įvairių 
pamarginimų, dainų, deklama
cijų etc. Vieni savo užduotis iš
pildė geriau, kiti prasčiau.

Vėliau rinkta aukų kunigų 
fondui. Pirmininkas, beje, po 
to labai išgyrė parapijomis, sa
kė, kad jie darą progresą ir tt. 
Mat surinkta nemaža pinigėlio. 
Tai, kad atsidėkojus lengvati
kiams, pagyrė juos.

—Parapijonas.

Gražus sumanymas •
Pereitam Liet. Dukterų Drau

gystės susirinkime tapo nutar
ta surengti prelekcijas. Visas 
pelnas skiriamas Soc. Partijos 
Agitacijos Fondui. Komitetan 
Išrinkta gabios moteirjs. Rei
kia todėl tiftėties, kad užmany- 
tasai darbas duos gdftj pasek
mių. Valio, moters!

Viš dėlto', kuomet tapo pa
kelta tasai klausimas^ kilo ga
na aštrių ginčų. Mat" Lietuvos 
Dukterų Draugystėj iki šiol su
nku buvo ką daug nuveikti. O 
tai dėlto, kad čia didžiuma bu
vo labiau nuo progreso atsili
kusių moterų, linkusių vien tik 
tai daryti, ką kunigas prigrasi
na. Nenuostabu todėl, kad ir 
susirėmimų įvyko.

Susirinkime, beje, buvo pa
siūlyta paskirti kokią šimtinę 
detikališko seimo tikslams. Pa
žangiosios tam pasipriešino,, ir

REIKALINGA moteris sortavimui 
skudurų. Gera mokestis, sanitarė

U??RAJL JUNK DEALERS
1452 Blue Island Avė., Chicago

LSS. 37 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, Kovo 14 d., 
7:30 vai. vakare, adresu: 731 W. 18 
str. —Visi draugai būtinai malonė- 
kite atsilankyti, nes daug svarbių 
reikalų randasi. Kviečiame ir nau
jus draugus atsilankyti. —Valdyba.

REIKALINGAS vaikas 16 metų se
numo pasisiuntįmui. 
<n^WwTE?N’PREMIUM CO„ 
1246 S. Halsted St., 2nd floor Chgo

Įošėjai-mylėtojai. Savo užduo
tis gerb. lošėjai išpildė labai ge- 
riįii, o tūli lošė kaip tikri profe- 
šipnalai-artistai. Tokiais buvo, 
p^v., pats daktaras, P. Gurąs; 
jo moteris, p-lė A. Liutkaite; 
neŠiotė, M. Kadziulytė ir Licin- 
daS V. N. N.

X

> Užsibaigus lošimu buvo mo
nologas, kurį išpildė p. J. Uktve- 
ris J irgi gerai.

Ant galo buvo smagus balius, 
kuris tęsėsi iki vėlyvos nakties.

*Žmonių buvo gana daug. Ma- 
pOma, rengėjams liks keliolika 
dol. pelno. —Vakare Buvęs.

WEST SIDE.
Iš LSS. 22-ros kp. veikimo.

LSS. 22 kuopa laikė savo mė
nesinį susiiiinkimą ketverge, 
kovo 7 d., M. Meldažio svetainė
je. Reikia pažymėti, kad šis 
susirinkimas buvo labai skait
lingas nariais, ir jame naudin
gų dalykų tapo nutarta. Taip, 
paaukauta iš kuopos iždo dvi
dešimts penki doleriai rinkimų 
kampanijai, surengt šį menesį 
dvejas prakalbas ir draugišką 
vakarėlį. Kuopon, beje, įstojo 
3 nauji nariai. Nors buvo tikė
tasi, kad ateis ir merginų, bet šį 
syk neatėjo. Tiesa, keletas 
jų jau priklauso kuopai. Bet 
tai da permaža. Draugai, lai
kas butų sparčiau pasidarbuoti, 
idant įtraukus į m ūsų eiles dau
giau musų draugių-darbininkių.

-i-Anton J ūsas.

PRANEŠIMAS
BRIGHTON PARK

Pranešu visiems Keistučio Kliubo 
nariams, kad mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, Kovo 17 d., Liberty 
Svetainėje,39 plac čir Kedzie avė. 
1 vai. po pietų. Nariai turite būt 
visi būtinai, nes nuo ekstra susirin
kimo liko dar nepabaigta konstitu
cija svarstyti ir šiame susirinkime 
bus baigiama. Taigi atsilankykit vi
si ir atsiveskite su savim naujų na
rių. KLIUBAS.

Affiy111111 'l'ĮJLJ—yj!JL.. i ■■RS

Pranešimai
Atsišaukimas j chorus. — “Susiv. Liet. Soc. Dain. Am.” I apskričio 

konferencija išrinko komitetą — dr- 
uš. J. Mitchell ir J. Jankauckų —dėl 
sutvarkymo Sus. reikalų, nes seno
ji valdyba pateko i kariuomenę. Ne
turėdami antrašų chorų iš kitų mie
stų, atsišaukiame i juos, kad prisiųs
tų, savo choro sekret. antrašą, tai mes 
Srisiųsime jums dainų, kurias ką-tik 

us. pagamino. —J. Jankauckas,
1523 Wickcr Purk Avė., 

Chicago, III.

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

A. Grebelis, 
10737 Indiana avė., Roseland, III. 

(antros lubos).

Inkvizicijos paveikslai bus rodo 
mi ketverge — Mildos svetainėje,— 
3142 S. Halsted St., Pradžia 8 vai. 
vakaro. Patartina visiems pamatyti.

Rockford, Iii. LSS. 75 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks kovo 17 d. 
1:30 po pietų, K. of P. svet., 218 S. 
Main St/ Draugai ir draugės, meld
žiu atvykti paskirtu laiku, nes ran
dasi duug svarbių reikalu.

—Rašt.A. Meldažis.

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

RĘIKA4JNGA merginų prie leng
vo dirbtuvės darbo, $8 | savaitę. 

ARBUCKLE BROS. 
, , Section L.

Roseland, III. — LDLD. 79 kp. su-l Pugh Terminai Warehouse 
įtrinkimas įvyks kovo 17 d. 10:30 v. 365 E. Illinois SI., Chi’cnao
ryto “Aušros“ mokykloje, 10900 Mi- 
chigan avė. Draugai, susirinkite r---- -—r i riti ■
ši, nes mums yra reikalinga prisi
rengti prie busimo kuopos vakaro, REIKALAUJAME karpenderiu ir 
kurisį įvyks Velykų dieną. Beto, ku- kalvių prie senų ir naujų vežimų 
ne dar neužsunokgjote už 1918 m., darbo. Atsišaukite pas: 
ateikite užsimokėti. A. Grebelis, rast K. Ki Burkuuski,

.. i . . 14428 S. Ashland Avė. Chicago.
269 Skyriaus susirinkimas Įvyks I *-*■■■ a 11 * ■■ 1 . 1 ' ■ «

subatoje, kovo 16 d. 7:30 vai. vak REIKALINGAS banko klerkas į 
Gnncevičmus salėję, 1843 S. Halsted Į mUsų taupymo departamentų. Tur 
S ’:iK,iekL,en° nano, y™ priedermė kalbėt angliškai ir lenkiškai apart atsilankyti: yra svarbių dalykų svar- Hetyviškos kalbos. Atsišaukite pas 
stytr« —Valdyba. Drwenski, Peoples Bank,

—------ i Ashland Avė., Corner 47th St.
..LSS. 234 kuopa stato scenoje trijų!......  ————————-
veiksmų “Svetimas Dievas”, nedėlioj
Kovo 17 d. M. Meldtlžio svet., 2242 XV. I REIKALINGAS vyras arba mergi- 
23 piace. Pradžia 5:30 vai. Bus dai- na paduoti valgius prie stalu. Nuo- 
nų ir monologų. Žiūrėkite musų Halinis darbus. Gera mokestis, 
apgarsinimą. LSS 234 kuopa. 3305 Sot Halsted Si., Chicago.

'PARDAVIMUILietuvių Socialistų Jaunuomenės 
Lygos pirmoji kuopa, rengia vakarą 
m VUJWŽi<M PARSIDUODA. Turiu parduoti sa-
M. Meldažio svet., 22f2 W. 23rd pi. Vo Studio, Paimsite už rimtą pasiu- 
Gcrb. draugijos malonės nerengti tą ]yniq. Priežastis — liga. Gera vie- 
ihcną jokiu pramogų, kad neužken-ha, 5 bažnyčios apielinkėje — lietu
kus vieni kitiems. —Komitetas, vių, lenku, amerikonų, fęancuzų. —

---------  I Randa $20. Persiduos dalis, arba vi-
LSS. 4 kuopos, LMPS. 9 kp. ir L gk. Atsišaukite vakarais.

S.J.L. 1 kp. bendras lavinimos susi-p““^ Archer Avė. Liberty Studio. 
rinkimas įvyks nedėlioj, kovo 17,1 ' 11 1 .......... ——  ....... .
9:30 vai ryto, Lietuvių Socialistų ______
Readųuarteryj, 3227 S. Halsted st. I
Laikys lekciją d. A. G. Bertašius, iiie-l PARSIDUODA fotografiškoji ga- 
dicinos studentas, tema “Iš pelenų į lerija ant žemutinio floro, su trimis 
pelenus“. Visi atsilankykite. j aparatais: 5x7, 8x10 ir 11x14. Dvi 

—K. Virbickas, rašt. Į šiaurinės oro šviesos. Elektros ir du- 
--------— jų kambarinė šviesa. Biznis kostu- 

«• „ . . o .---------- . . nneriškas ir nuo 13 metų išdirbtas,LS J Lygos 2-ros kuopos susirin- piie vic§os ga|vė apiinliniais gv- 
kunąs Įvyks šiandie, kovo 14 d. 4a- vvll|ojaj susideda iš visokių tautų, 
mohuno m Gudgalio svetainė e, 8 v. Mieste yra apie 25 tūkstančiai gv- 
vakąrc. Yra svarbių reikalų kas dėl ventojų. Pardavimo priežastis ant 
busimo vakaro. Nariai būtinai turi „žklausimo. šiame mėnesyje turi 
atvykti. —S. Vasiliauskas, būti parduota. L. Jucius,

* ---------  - 1760 Marion St., Waukegan, III.
LMPS. 9 kuopos choro extra repe

ticija įvyks pėjnyčioj, kovo 15 d. 8 
vai. vakare Mark White Sųuare sve
tainėje, prie Halsted ir 29 gatvių.— Į PARSIDUODA 2 bučernės ir gro- 
Visos dainininkės pribukite požymė-Isernė, 2auto-packerd ir Ford. For
tu laiku. —Komitetas. Idos su dviem bodies. 1 bučernė ir

, Įgrosernė, 1 auto- parduodame. Prie-
a t ttim a t Ižostis —~ partneris eina kariuome-ASMENŲ JIEsKOJIMAI InCn. Parsiduoda pigiai. Atsišauki!

tokiu adresu:
Pajieškau brolio Juozapo šilio. Naujienos, No 173,

jaeina iš Kauno gub., Naumiesčio 1840 So. Halsted St., Chicago, III. 
uirapijos. Apie 51 melų amžiaus Ma- 
onėsite atsišaukti, ar kas žinote— 

praneškite man. Busiu labai dėkinga.
Rozalija šilaitė*,

4401 So. Wood St., Chicago, III. i Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
~'u ■■ springsais phonografa, 2 Jewel 

.... , points, ir recordus, taipgi puikų pi-
KRETINGIŠKIS VEVIRŽENIŠKIS aną 10 meti) gvarantuotą ir keletą 

pajieško brolio Antano Galdiko. Pa- raka”dynutj>i’™« Pasiūlymą. Divo- 
cina iš Kauno gub., Raseinių pavic- nu.s. ?xl2/ firankHS, tapytus pa
to, Vcviržėnų valst, Misgirių kaimo. I ve^s|u? y.,skns vart°ta 3 mė-
Pajicškau aš brolis Povylas Galdi- nesiaL 1520 N-Western av-> Chlca«° 
kas, staliorius, virš 20 metų. Kretin- ....- ■■■■■„■
Roj gyvenęs savininku dirbtuvės. Aš pigiai forni^iat

Iš Prieiaslies Hv«Hivimo ant n- 
aiis biJ nu k»<t 'niu kio’ P“l<,u0<iu l»ba> P'ftiai <l»1' mažaiginantis pranMt^an’Mšku <'i“<i"L™uT'p\rsidSos% 

fcoPXeS^:TeSates?rke- ?“isvien’ A‘»lšauki’'e vaka’
«19 W. 34th Str., Chicago, Iii. a,S' j A Budzinskis.
• , T— 1408 — 49 Ct., Cicero, III.

*i.* i i

RAKANDAI

JIEŠKO KAMBARIŲ PARDAVIMUI rakandai kaip na- 
nAni.'«i/ATT i . . .uji. Pianas, lovos, valgomojo kain-1 AJ1ESKAU kambario vienai ypa-|bario setas, divonai, nebrangi kaina, tai tarne 35tos ir 28 ir tarpe Halsted | Telephone Austin 3721ir Wallace gatvių apielinkCj. Geisti-I Wm. Link, 4701 Park avė. Chicago 

na prie laisvų ir blaivų žmonių ir' 
kad pagamintų namie valgį. Atsi
šaukite laišku. Joe Grenevich, 
751 W. 35 Str. Chicago.

NAMAI-žEMĖ

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALAUJU, pusininko su $500 

prie bučernės biznis. Gera vieta, 
lietuvių ir lenkų apgyventa. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Mokama cash. 
Norintis galėtų ir visai atpirkti. Par
davimo priežastis — nemku lenkiš
kai. Atsišaukite į 
3045 W. 43 St

MAINAU mūrinį namą ant barber- 
nės, saliuno ar kitokio biznio. Na
mas gražioje vietoje— North West 
dalyje, Chicagojc. Turintis kokį nors 
biznį mainams, atsišaukite pas savi
ninką laišku arba vakarais ypatiškai.

V. ASCILLA
1649 Girard St., Chicago. 1)1.

Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAMA jaunų vyrų dir

bti maišų dirbtuvėje. Geras, pasto
vus darbas.
WESTERN BAG and BURLAP CO., 
2449 Wallace St., Chicago, III.

PARDUODU —savo ūkę (farmą) 
Wisconsino valstijoj. 120 akrų, apie 
40 darbamos, likusi miškas. Turiu 
eiti kariuomenėih Parduodu greitai 
ir pigiai. Rašykite j Naujienų ofi
są pažymėdami No 172

AUTOMOBILIAI

MOTOR TRUCKS
REIKALINGA mergina į saliuną. 

Darbas nesunkus ir gera mokestis. 
Atsišaukite laišku ar ypatiškai .

J. Butkevich
8134 Vincennes avė., Chicago, 111. 

Telephpne Stewart 5730

REIKALAUJU trijų .gerų kriaučių 
prie naujų vyriškų drabužių siuvi
mo, taip-gi prie senų taisymo.

S. Geležius
10504 Michigan Avė., Chicago, Ilk

Prieš pirksiant sau naują motori
nį trucką atsilankykite į musų san
krovą REPUBLIC TRUCKS, nuo 
iki 5 tonų. Taipgi geri jau vartoti 
ir perbudavoti truck’ai už Žemą kai
ną. ant išmokėjimų. Pirkite prieš 
pakilsiant kainoms.

Rašykite, arba ateikite pas 
MR. JOS. DVORAK.
1702 S. MICHIGAN AVI ., 

arba Šaukite Calumet 6820.

k


