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Lietuvos klerikalai nori 
monarchijos

nią, kad 25,000 vokiečių karei
vių į rytus nuo Kauno sukilo de
lei vokiečių valdžios gabenimo 
vakarinio frontai! visų jaunes
nių kaip .35 m., kareivių).

karės belaisvius. Rimtai kįla 
klausimas ar prie dabartinių ap-

NUTEISĖ 15 METŲ KA- 
JIMAN

PERTRAUKIMAS MŪŠIŲ 
UŽSIBAIGIA

Vokietija rengiasi prie kares 
su Rusija

Pertrauuimas mūšių užsibaigia
LIETUVOS KLERIKALAI NORI MONARCHIJOS

Neprigulminga Lietuvos monarchija butų palinkusi prie 
Vokietijos.

True translation filed with the post niaster ai Chicago, Febr. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Vasario 16.—čia gauta Berlino “Lokal An- 
zeiger’o” kopija, kurioje išpau idinta pasikalbėjimas su Kauno, 
Rusijos, viskupu Karevičium, vedusiu derybas su imperijos kan
cleriu Vokietijos generalio karė; štabo buveinėje apie Lietuvos 
reikalus. Jisai pasakė:

“Aš atvykau čionai intikinti Vokietijos valdžią, kad 
laikas svarstyt sugėrimą nepriklausomos Lietuvos, kuri, 
’Jos abejonės, butų palinkus prie Vokietijos.

“Mes turime omenėje MON\RCHISKĄ VALSTYBĘ KRIK- 
fcčIONISKAIS IR KONSERVATYVIAIS PAMATAIS. Mane už
tikrino, kad mano pasiūlymai bus prielankiai apsvarstyti.”

atėjo 
be jo-

VOKIEČIAI RENGIASI 
PRIE KARĖS SU RUSIJA

Vokiečiai koncentruoja savo 
kariuomenę Ukrainoje.

paliepia demobilizuoti visą ru
sų armiją, Taip pranešama iš 
Berlino į Bremeno Weser Zei-

Austrija nedalyvaus Priešinga žinia.

Iš kilos puses. Vienuos korės

Pertraukimas mūšių Rusijos 
fronte užsibaigia šiandie 
vidurdienyj.

True translation filed with the post- 
niaslcr at (’hieago, Febr. 18, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Vasario 17. - 
Pertraukimas mūšių tarp Rusi
jos ir Vokietijos spėkų, kuris gy
vavo keletu savaičių Rusijos fro-

komisijai pasilikti Petrograde”.
3000 vokiečių areštuota.

Berlino Lokal Anzeiger tikri
na, kad vokiečiai gyventojai Es- 
tonijoj ir Livonijoj yda vargina
mi lenaitiniais bolševikų ele
mentais. Vokiečiai didžponiai 
ten yra nužiūrima ir gali būti 
mėšluojamais ir teisiamais ka
rinio teismo.

Revelyj areštuota 3.000 vokie
čių ir tokios pat sąlygos yra Dor
pate ir kituose miestuose.

Lokal Anzeiger reikalauja, 
kad vokiečių valdžia tuo pačiu 
atsimokėtų rusams.

Už dalyvavimą streike 
Vokietijoj

True translation filed with the post- 
mastei* at (’hieago, Febr. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMSTERDAM, Vasario 16.
Sulig iš Rerlino gautomis žinio
mis, žymus vokiečių socialistas, 
vardu Horn, liko nuteistas 15 me 
tų kalėjimai) už dalyvavimą ne
senai įvykusiame streike Vokie-

KAZOKŲ HETMANAS 
GEN. KALEDINAS MIRĘS

Ukrainiečiai nužudė 1,500 
darbininkų

Prezidentas Wilsonas liepia laivų 
budavotojams grįžti prie darbo

UKRAINOS BURŽUAZIJA 
, SKERDŽIA DARBININ

KUS

Arti 1,500 darbininkų nužu
dyta Pečerske.

faip sako vokiečių armijos kva- 
tieros išleistas oficialis praneši
mas. Jame sakomu:

“Rytų teatras: Dideliame Ru
sijos fronte pertraukimas mūšių 
užsibaigia ryto vidurdienyj”.

Oficialis vokiečių paaiški
nimas

AMSTERDAM, Vasario 17.
Vokietijos valdžios oficialis pra
nešimas sako, kad Rusijos val
džia savo pasielgimu pasmerkė 
pertraukimą mušiu, kuris kiek 
laiko gyvavo Rusijos fronte, l'as 
pasmerkimas skaitoma įvykęs 
vasario 10 d.

Pranešimas toliau sako:
“Delei lo Vokietijos valdžia, 

prabėgus septynioms dienoms, 
turi pranešti apie užsibaigimą, 
kaip apie tai pažymėta .sulartyj, 
ir pasilaikyti teisę elgties kaip 
tinkama.”

MUŠIS ANT PETROGRA
DO GATVIŲ

Apie 100 žmonių nušauta 
vieną naktį.

True transhitlon filed with the post 
mastei* at (’hieago, Febr. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, vasario 11. 
(suvėlinta) Visos nakties mū
šyje. laike kurio kareiviai išplė
šė brangmenų sankrovas ir vy- 
ninycias, užmušta apie 1(10 žmo
nių.

Belaisvių padėjimas.t 1 ■' ? ,
40,000 vokiečių ir austrų be

laisvių, kuriuos paliuosavo Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų 3a- 
rVbas mažesniuose Rusijos mie
stuose, dabar yra Pidrograde. 
Jie neturi nė namų ir iš prieža
sties riaušių, gresia jiems badas.

Taip praneša Amerikos 
konsulas

True translation filed with the post- 
mastei* ai Chirago, Febr. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASIIINGT()N. Vasario 16.
Amerikos konsulas Tiflise šia

ndie prisiuntė nepatvirtintą ga
ndą, kad gen. Kalodinąs, kazo
kų vadas Ukrainoje, kuris prie
šinosi bolševikams, dabar urnai 
prapuolė iš viešimos ir, sako
ma, yra miręs. ‘

TRIUKŠMINGAS RUSŲ 
SUSIRINKIMAS

Pavarė pirmininką teisėją 
Fisher. žmonės netilpo sve
tainėn ir sukėlė triukšmą..

CHICAGO. Vakar Douglas 
Park Auditoriume įvyko triuk
šmingas rusų susirinkimas -

Truc translation filed with the post- 
mastei* at Chirago, Febr. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 0, 1917.

PETROGRADAS, Vasario 7. 
(suvėlinta). šiandie gau

tas ir iš Kijevo išsiųstas sausio 
20 d. pranešimas sako:

. .“Baltoji (įvardija, sumušusi 
Raudonąją Gvardiją ir revoliuci
nius kareivius, gynusius arse
nalą Pečerske, sušaudė arti laO'J 
darbininkų. Visi kurie dėvėjo 
darbininkų rūbais ar kurie turė
jo “pūslėtas rankas’’ liko išsker
sti; taipgi sušaudyti visi nariai 
revoliucinio karinio komiteto.

“Ukrainos kareiviai Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Tarybos 
vadovaujami draugo Kobiubins- 
ki, kariauja atkakliai ir yra pa
sirengę elgties begailestingai su 
kruvinais Ukrainos buržuazijos 
tarnais.”

rke telegramą, paliepiančią 
streikieriams tuojaus sugrįžti 
prie darbo.

Jo telegrama atvirai sako, kad 
jų pareiga šiame šalies krizyje 
pagelbėti laivų budavojimo pro
gramų!, o ne trukdyti jį. Atsi
sakymas iš jų pusės pavesti ne
sutikimus arbilrauijai yra “ne
abejotina pagelba ir suramini
mas priešo”.

DARBO DEPARTAMEN
TAS PASKYRĖ KOMISIJA

Komisija nustatys karinę 
darbo sistemą.

P‘ė,v>’ ,* Petrograde.

Truc translation filed with the 
nuisler ai Chicago, Febr. 18, 
as reųuired by the act of Oct. 6,

AMSTERDAM, Vas. 16.
Sulig pranešimo iš Berlino į 
Tijd. vokiečių kareiviai jau kon
centruojami Ukrainoje, kad už
puolus ant bolševikų. Sekamą 
savaitę Berline taipgi bus |>as- 
kelbta dekleraeijos apie aktyvę 
karę prieš bolševikus šiaurinėj 
Rusijoj.

post
ilių, 
1917. ko. kad Turkijos premieras l a* 

laat Pasini jam pranešė, kad Au- 
sija demobilizuoja savo armiją 
Kaukaze ir kad rusų užimtosios 
Anucnijos dalįs yra rengiamos 
prie evakuacijos.

KARIUOME
NĖS IŠ RYTINIO j VAKA

RINI FRONTĄ

GENERALIS STREIKAS 
VARŠAVOJE

Streikai ir kitur delei taikos 
sutarties su Ukraina.

RUMUNIJA PASIRENGU
SI TAIKYTIES

darvmo laika susirinko

Atiduotų Dobrudžią už 
Besarabiją.

True translation filed with the post- 
nutsler at (’hieago, Febr. 18, 191K. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. 

, RYMAS, Vas. 16. Idea Ną- 
zicįnale šiandie išspausdino žinių 
iš Rusijos, kad vokiečiai atmai
nė savo paliepimą apie- siuntimą 
kareivių iš rytinio i vakarinį 
frontą, delei nepavykusių Bresl 
Litovsko laikos tarybų.

True translation filed with the post- 
master ai (’hieago, Febr. 18, 1918, 
as reųuired by the act of OcV 6, 1917.

LONDONAS, Vasario 16.
Reuterio Amsterdamo korespnn

jai pilną prisiėjo uždarvli .sve
tainę, nes dar lukstančiai žmo
nių veržėsi į vidų.

Resiveržianl žmonėms į vidų, 
svetainės savininkas, sakoma, 
išsitraukęs H'Volvėfį, kas pagim
dė didžiausią suirutę, 'taip kad 
prisiėjo šauk ties policijos. Po-

Sumišęs šaiidymnsjs dabar tę
siasi Petrograde dieną ir naktį, 
liet labiausiai vakarė.' Piešini is. 
khrtu su šaudymus ptreitą tiak*- 
tj 'išsiplėtojo miO1 Vožnesenski 
pros|i(»kld tiž šv. Izaoko kat (b 
ros Iki Galernaja gatvės, kur įsi- 
vi'i’žta į privatinius apartm n- 
• us ir juos apiplėšta, kas |iagRn- 
dė ilgą šaudymąsi tarp plėšikų 
ir Raudonosios Gvardijos. Su
žeistuosius nuvežta į ligonines.

True translation filed *with the post- 
master at Chicago. l’cbr. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASIIINGT()N. Vasario 17-- 
Darbo srkectorius Wilson šian
die paskyrė iš 10 žmonių komi
siją suformulavimui šalies dar
bo karinės sistemos, kuri apims 
visą karės ir kitokią prammiiia. 
Komisija lygiai padalinta tarp 
darbininkų ir samdytojų atsto
vų.

Samdytojų atstovus paskyrė 
naeimrates industrinės konferen
cijos tarybos, o iš darbininkų 
pusės Ainerikos Darbo I'ede- 
racij.a

Darbininkus atstovaus šie as
menis: ■

Frank Hayes, Indianapolis, 
prez. United Mine Workęrs.

\V. L. Hutchcson, prez. Uni
ted Brotherbood of (’arpenters 
and joiners.

J. A. Franklin, geležies laivų 
bndavotojų prez.

Victor Olandei*. Chicago. Na-

žinia

Prue translation filed with the post- 
mastrr at Chicago, Eebt*-. 18, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMSTERDAM, Vas. 17. —Vie
nuos žinia į Handelslad sako, 
kad Rumunija yra pasirengusi 
taikinties, jei nebus kėsinamasi 
ant jos viešpatystės. Rumunija 
sutinka atiduoti Dobrudžią Bul
garijai, jei ji gaus “prielankią 
paramą” Besarabijos klausime.

VOKIEČIŲ KOMISIJA AP
LEIDO PETROGRADĄ

Grjžta į Vokietija

Austrija neprisideda.

Austro-Vengrijos užrubežinių 
reikalų ministeris grafas Czer- 
inn pranešė Berlinui, kad Aust
rijos kareiviai negali būti varto
jau)! prieš Rusiją rėmimui ko
kios nors politikos, kurios neuž- 
gyrė Austrija, bet tik apsigyni
mui nuo plėšikų banditų.

Areštuoja vokiečius.
♦

Iš Rygos per Bėdiną gautoji 
sako, kad bolševikai are

štuoja vokiečius Rusijoj, kaipo 
užstoviis. .300 vokiečių ir vo
kiečių šalininkų estonų areštuo
ta Dorpate ir išvi'žta juos Kron- 
štadtan.

Visas maistas Dorpato dislri- 
kle konfiskuotas ir beveik ne
galima išmaitinti vokiečių mote
rų ir vaikų. t . v n

Gyvastis areštuotųjų taipgi 
vokiečių ii* vokiečių šalininkų, 
kurie dar neareštuoti, yra dide
liame pavojuje, kadangi bolše
vikai grasina skerdyne. Bolše
vikai oficialiai paskelbė, kad' 
Baltiko didžponiai yra išimti iš~|'

SUKILIMAS VOKIEČIŲ 
KAREIVIŲ TARPE

True translation filed wiui the post- 
master at Chicago, Febr. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Vas. 16. — Ofici
aliai paskelbta, kad atstovaujan
tis centralines valstybes komisi- 
onieriai vakar apleido Petrogra
dą ir šiandie perėjo per vokiečių 
liniją.

Gardino ir Kauno kareiviai 
atsisakę važiuoti į Franciją. 

Sumušė štabo kareivius.

tlrue translation filed with the pos’ 
mastei* at Chicago, Febr. 18, 1918, 
□s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, vas. 12. -

LENINAS IR TROCKĮ 
“PERDAUG UŽIMTI”

Kad tarties su vokiečių 
komisiją

Vokietija jau pranešė bolšt vį-i 
kų valdžiai, kad ji vartos atgįe-> 
žą, jei vokiečių belasviams mis 
padaryta skriauda.

Rusai nepradėję demobilizacijos

Maskvos gautų žinių, vokiečių 
kareiviai Gardine (Grodno) ir L» •
Kaune atsisakė klauskti paliepi
mo važiuoti į F ra nei jos frontą.

Kareiviai apsikasė ir yra gina
nti jų.pačių artilerijos. Jie su
mušė pulką lojalių kareivių, ku
riuos vokiečių štabas buvo pa
siuntęs nubausti sukilėlius.

(Viršpaduotoji žinia galbūt y- 
ra ir atbalsiu pirmesnio praneši-

Bei’line gautoisios žinios pa- mo apie sukilimą vokiečių ka- 
Ivirtina pranešimus, kad rusai reivių Rusijos fronte.
dar nepradėjo demobilizacijos, 
priešingai paskelbimui rusų dc-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM. Vas. 16. Pu
siau oficialėje gautoje iš Berlino 
notoje nusiskundžiama, kad Pe
trogrado komisijos veikimas da
rosi vis sunkesnis. Pasikalbėji
mas komisijos narių su Rusijos 
vadovais yra negalimas, kadan
gi Rusijos valdininkai, ypač Le
ninas ir Trockį sako esą užimti 
kitais svarbiais ‘reikalais ir nu- 
latos atidėlioja svarstymus.

“Po svarbių atsitikimų bėgyje 
paskutinių kelių dienų”, sako 
nota, “Rusijos valdžia panaiki-

Rusijos bevielinė žinių agen- no nesenai padarytus nuspren- 
lura sausio 5 d. išsiuntinėjo ži- džius apie kareivips ir civilius

streiką Varšavoje. Vokiečių lai
kraščiai, kurie pripažįsta, ’kad 
kareiviai patruliuoja Varšuvos 
gatves, paduoda lik trumpas ir 
toli nepilnas yinias apie padėji- 
Iną Lenkijos sostinėj.

Berlino Lokal Anzeiger sako, 
kad didelis sujudimas iš prieža
sties sutarties su Ukraina yra 
Varšuvoje, Krokuvoje ir Lvove. 
Varšuvos laikraščiai išėjo su juo 
dais pakraščiais. Politiškųjų rei
kalų direktorius grafas Rostwo- 
rovvski rezignavo.

Krokuvos laikraščiai atsišau
kia į lenkų partiją paskelbti 
vienadienį generalį streiką. Ge- 
neralis streikas paskelbta Lvove 
ant panedėlio.

/MOTERS SUSTREIKAVO

POITSVILLE. Pa. Moteris 
dirbusios prie pravedimo Lehigli 
Valley geležinkelio, Sbenando- 
•ah Losi Creėk šakos, siMrei- 
kavo. Jos gauna $1.80 už 9 vai. 
darbo dieną. Reikalauja gi $2. 
Streikierės neorganizuotos.

ŠIANDIE
Drg. Jukelis kalbės

Brighton Park’e
T. MAŽENTO SVET., 
3834 So. Kedzie Avė.
Pradžia 7 vai. vakare.

Nepamirškite!

minios. l ik tada viskas miri
mo, kada buvo pranešta, kad 
kalbėtojai'kalbės ir lauke.

da pasirodė ant estrados susirin-

i v Fisber. Susirinkusieji pra
dėjo Kelti triukšmą ir Reikalavo 
bolševiko, kili gi - Rodriguez. 
1'cisėjas Fisher pagalios turėjo 
apleisti svetainę.

Kiek aprimus kalbėjo kadetų 
valdžios atstovas prof. Lomono- 
sov, po jo valstiečių sąjungos 
atstovas Konstantinas Fabian ir 
Rusijos geležinkelių darbininkų 
unijos atstovas Leonid Vtorov.

Jie kalbėjo ir lauke stovėju
siai tūkstantinei žmonių miniai.

Br to viduje kalbėjo Morris 
Scskind, redaktorius Je\vish La- 
bor Worrd, kuris perskaitė te
legramą nuo Seymour Siedinau 
apie nuteisimą Parkersburg, W. 
Va. 26 m. ruso Paul Bosco 10 
metų federalin kalėjimai) už kai 
bėjimą prieš karę ir karės pas-

sugauti šįryt po nušovimui iliu
struoto savalraščio N e v a ka- 
sieriaus. kuris grįžo iš k rasos su 
2,000 rubliu.

Jų automobilius, kurį karei
viai apšaudė, sustojo ties skyle 
gatvėje prie Novos prospekto ir 
Morskaja gatvės. Plėšikai taiki 
iššoko iš automobiliaus ir išbė- 
giojų.

Kareivis, kuris bandė areštuo
ti vieną plėšikų liko npšautas, 
pp ko plėšikas įbėgo į kiemą ir 

,‘i ' w j;
liko sukastas namo palėpėj, kur 
kareiviai jį nušovė ir įmetė jo 
lavoną į kanalą.

'Tuo laiku minia milinčiavo 
šoferį ir kareiviai sugavo plėši
ką. Jie jau rengėsi jį nužudyti 
r pastatė prie sienos, kada ju

rininkas jį nušovė. Kareiviai po 
to subadė durtuvais jo lavoną ir 
įmetė kanalai). Kiti trįs plėši*

T. A. Rickert, Chicago, prez. 
United Gannent Workers of A.

Kiekviena 5 žmonių grupė 
išsirinks kitą žmogų, taip kad 
bus 12 žmonių komisija.

Jos rūpesčiu bus panaikinti 
visus streikus.

UŽPUOLIMAS ANT 
LONDONO

Numesta bomba, sužeidusi 
4 žmones

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, vas. 17. — Ofi
cialiai paskelbta, kad tik vienas 
iš 6 vokiečių aeroplanų, kurie 
pereitą naktį padarė užpuolimą

Pabaigoj kalbėjo socialistas 
.ddermanas Rodriguez.

KVIEČIA NEUTRALES 
ŠALIS VEIKTI

Delei Rusijos atsisakymo 
mokėti skolas

LIEPI AGRĮŽTI STREI
KIERIAMS I DARBA

' 1 1

Tokią telegramą prezidentas;
Wilsonas pasiuntė strei
kuojantiems laivų būdavo- 
tojams.

sti nę. Užpuolikai numetė vie
nų bombų, kuri sužeidė I žmo
nes.

Užpuolimas iš oro atn Doverio 
Įik<| atmuštas anglų aviatorių, 
kurie susirėmė su vokiečiais pa- 
leį Kent pajūrį. Vienas diedils 
priešų aeroplanas sakoma nu
puolęs į jurą.

Truc translation filed *with the post- 
inaster at Chicago, Febr. 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASH1NGT()N, Vasario 17—
Prezidentas WilSonas šiandie geHAAGA, vasario 15. Holan-

dija pašildė kitoms neiitralėms lęžine kumščiu nusitvėrė už lai- 
šalims, kad jos bendrai veiktų vų bndavotojų streiko.
delei bolševikų atsisakymo mo
kėti Rusijos užrubežines skolas.

m ■■■■.......-................... ................ ....................... ..

Nedėlioję, Vasario 24, nes tą 
dieną, Pilsen Auditorium, 
bus “Naujienų” 4-metinis 

Balius!

Jis pasiuntė karpenterių ir 
“joinerfų’’ prezidentui New Yo-

Skaitykite ir Platinkite
A T'T T T 1? M A G »
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Lietuvos klerikalai 
nori kaizeriškos 
monarchijos.

rija, Saksonija, Badenas ar
ba kokia kita vokiška vieš- 
ptybė: ji pataptų Vokietijos 
dalini ir gautų už valdoną 
koki-nors atliekamų Hohen- 
zolįernų šeimynos narį (vei- . 
kiavsia, kaizerio sūnų).

Ir tas lietuvių vyskupas ši
tokį dalyką vadina Lietuvos , 
“nepriklausomybe”!

Bet Karevičiaus pienas ne 
šiandie tapo sugalvotas ir ne 
jo vieno. Mes matėme, kaip ( 
dar rugpjūčio mėnesyje ta- | 
sai “Organizacinis Komite
tas’*, kūjis šaukė Lietuvių j 
Seimą, prižadėjo vokiečių ; 
valdžiai stot už “militarinę 
uniją” su Vokietija, pave
dant į jos rankas busimos 
Lietuvos tvirtoves, geležin
kelius ir kariuomenę.

Mes matėme vėliau, kaip 
Vilniaus seimas užreiškė sa
vo rezoliucijoje, kad Lietu
vos reikalai bus geriau gina-' 
mi “vakaruose” (Vokieijo- 
je), ir kad Lietuva gali dė
mi “vakaruose” (Vokietijo-

Mes paskui išgirdome, kad 
Lietuvių Seime išrinktasis 
Landratas, kurį patvirtino 
vokiečių valdžia, išsiutinėjo 
visoms šalims “manifestą”, 
orą nešdamas, kad Lietuva 
nu traukianti visus ryšius su 
Rusija (idant galėjus susi* 
jungt su Vokietija!)

Ir dabar ant galo patiria- 
ne, kad Lietuvos kunigų ga- 
va jau derasi su kaizerio 
miništerių pirmininku apie 
ai, kad pavertus Lietuvą 

Vokietijos kontroliuojama 
nouarchija.

Lietuvos klerikalai galuti- 
lai atidengė salo kortas. 
Dabar jau kiekvienam yra 
lišku, i kokių “neprigulmy- 
)ę” jie veda Lietuvą. Bet 
langelis dar nepermato vei- 
imaitiingos politikos, kurių 
aro musų atžagareiviai A- 

nerikoje. Reikia ir nuo jos 
uit raukti paslapties skrais

Apžvalga j1 Gintis žmonių 
valdytoja.

"TfiVYNfi” ABEJOJA 
APIE SEIMĄ.

SLA. organas sako, kad sei
me apsimokėtų dalyvauti tiktai 
tuomet, kuomet jo tikslas butų 
gerinus suorganizuot visuome
nės darbų .(aukų rinkimų ir U.); 
o vien dėl pasikalbėjimo tai esu 
neveria važinėt į seimų. Be to, 
jisai prisibijo, kad kub. Kemešio 
skripka neužrėktų viską seime. 
Sako:

Jau daug kartų viduriuėsės 
sriovės spauda išsireiškė už 
tai. kad Seimas yra reikalin
gas sutvarkymui aukų rinki
mu, įvedimui visuotinius mez
liavos. sudarymui visų Ameri
kos lietuvių sriovių centro ant 
principo ‘‘lygus su lygiais". 
Tokiems, ir tiktai tokiems tik
slams yra reikalingas seimas.

Tuo tarpu-gi kat.-klerikalų 
spaudoje (‘‘Drauge” ypatiu-

tarybų komisijų pakvietimas 
į Seimų, tuojaus garsiai už- 
rcikšta, kad girdi Seime ne
bus keliamas klausimas apie 
fondus ir aukų rinkimų, nesu, 
girdi, mes katalikai turime sa
vo laulos Fondų, kurs surin
ko daugiau aukų, negu visi 
fondai, sudėti į krūva Taigi 
jie iškaluo pasako, kad neno
ri pripažinti nei leisti svarsty* 
inui tokio klausimo, kurį ki
tos sriovės žmonės laiko visų- 
svarbiausiu ir visųreikalingia- 
usiu. Pagal kat.-klerikalų 
spaudos nuomonę. Seimas ba
sius sauktas tam, kad Ameri-

Linksmas žmogus turi tų tve
riančių spėkų, kurios trūksta pe
simistui, niekas taip nepasal-. 
dins gyvenimų, niekas taip ne-, 
prašalins skurdų ir niekas ne
palengvins taip gyvenimo naš
tų, kaip giedra, linksmi optimi
stiška proto pastovą. Linksmy
bė patepa gyveninio mašinerijų, 
•prašalina liūdesį, nusiminimų, 
rūpestį, baimę ir kitus sielų sil
pninančius jausmus. Linksmo 
žmogaus gyvenimo mašinerija 
nepersidėvės ir nesurudįs taip 
greitai, kaip niurnos po įtekme 
blogo ųpo.

Linksmybė turi neapkainuo- 
jamų vertę sveikatos užlaikyme. 
Dr. A. J. Vanderson sako: “Lhi- 
smybė kaipo vaistai nestimu
liuoja organizmo audeklus — 
celes, bet jos spėka turi neapsa
komų vertę palaikyme gyvybės 
kiekvieno organo. Linksmybė 
nušviečia akis, sužadina viduji
nę gyvastį, palaikančių jiegų; 
kraujas teka daug liuosiau, oxy- 
genas (rukštadaris) pasiekia ir 
apvalo kiekvienų organizmo ce
lę, prašalina kimų nuodijančius 
nuodus bei išmatas, prašalina li-

Šių dienų gyvenimas, o ypa
tingai Suv. Valstijose, yra per
daug rustus, perdaug stropus ir 
įtemptas. Visur jaučiasi reika
lingumas paliuosavimo nuo to 
nervų įtempimo. Linksmas, 
viltingas žmogus tame gyveni
me labiausiai esti pageidauja
mas ir labiausiai esti mėgsta
mas; jis kaip giedra audroje, 
kaip pavasario vėjalis kutena 
kiekvieno jausmus, teikia šir
dies suraminimų ir visur yra 
laukiamas. Niekas taip nepri
traukia žmones linkui mus kaip 
linksmas ūpas, nusišypsojimas; 
jis atidaro duris tenai, kur jos 
esti niurnai uždarytos. Man te
ko girdėti tokį atsj.tiki.mu.

Tulas reul estale žinovas Chi
cagoje nuėjo apvertint namus 
turtuolių distrikte. Prie durų 
jį patikusi tarnaitė užreiškė: “aš 
nieko negaliu įleisti vidun, nes 
jeigu mano poni sužinotų, tai 
aš netekčiau vietos.”

Jis linksmai šypsodamos ta
rė:

"O ką-gi jeigu aš surasčiau 
jums geresnę vietą?”

‘‘Meldžiu eiti vidun* — atsa
kė tarnaitė juokdamos.

Tūkstančiai yra aisitiklniią 
kasdieniniame gyvenime, ku į- 
tekmė linksmaus nusišypsojimo 
atlieka savo darbą, kuomet ki
tokios pastangos nueina perniek. 

Bus daugiau)

sakydavo, kad jis pats esąs ba
joras, pats dvarponis. Dvarpo
niam visa tai buvo malonu, ir 
jie darydavo savo dvaruose kų 
tik norėdavo: niekad baudžiava 
dar nebuvo buvus tokia baisi, 
kaip prie Nikalojaus. Nikalo- 
jaus caravimo pabaigoj, vienas 
jo ministerių tiesiai prisipažino, 
kad carizmas ir baudžiava taip 
yra sujungti vienas su kitu, kad 
jeigu vienų panaikinsi, tai reiks 
panaikinti ir kitų.

Paskui pasirodė, kad tai bu
vo tiesa. Vienok ir ūkininkų 
‘‘paliuosavimui” dvarponiams

DOMOV.

Rusijos Carizmo Istorija.

Alabamos ūkininkas turėjo

“Naujienose” jau buvo 
plačiai rašyta apie Lietuvos 
Landratą (Tarybų) ir apie 
Lietuvos veikėjų bičiuliavi- 
mąsi su kaizerio valdžia. 
Dabar ateina nauja svarbi 
žinia, būtent ta, kad Lietu
vos kunigija jau atvirai sto 
ja už monarchijų Lietuvoje.

Štai kokį dalykų pranešė 
subatoje viena telegrama iš 
Amsterdamo:

Čia gauta Berlino “Lu
kai Anzeiger’o” kopija, 
kurioje išspausdinta “in- 
tervievv (pasikalbėjimas) 
su Kauno, Rusijos, vysku
pu Karevičium, vedusiu 
derybas su imperijos kan
torių Vokietijos generalio 
karės štabo buveinėje apie 
Lietuvos reikalus. Jisai 
pasakė: “Aš atvykau čio- 

». nai intikinti Vokietijos 
valdžių, kad atėjo laikas 
svarstyt sutvėrimų nepri
klausomos Lietuvos, kuri, 
be jokios abejonės, butu 
paliukus prie Vokietijos.

“Mes turime omenėje 
monarchiškų valstybę kri
kščioniškais ir konserva
tyviais pamatais. Mane 
užtikrino, kad mano pa
siūlymai bus prielankiai 
apsvarstyti.”
Lietuvių vyskupas Karevi

čius, vadinasi, siūlo Vokieti
jos valdžiai sutvert Lietuvo
je “krikščionišką” konserva
tyvių monarchijų, išanksto 
užtikrindamas, (kad ji bus 
‘‘palinkus” prie Vokietijos! 
Ir Vokietijos valdžia, su
prantama, prielankiai prii
ma šitą pasiūlymą.

Ir kur ji bus neprielanki! 
Juk tas pasiūlymas pilniau
siai sutinka su kaizerio pie
nais. Jeigu Įvyktų vyskupo i 
Karevičiaus sumanymas, tai 
Lietuva atsidurtų daug-maž 
tokiam padėjime, kaip Bava-

Klerikalai ir atžagareiviai 
antininkai skelbia, kad jie 
lorį “laisvės” Lietuvai. O 
penok jie nė vienu žodžiu 
Įieužprotestavo prieš Vil
ūnus Seimo iniciatorius, pa
žadėjusius parduot Lietu
tį į vokiečių militarizmo 

rergijių. Jie nė vienU žodžiu 
leprotestavo prieš Vilniaus 
toimo rezoliucijų, kuri siūlo 
ujungt Lietuvą su Vokieti-

Jie ne tiktai neprotestavo, 
J^t karštai pritarė ir Vil- 
liaus Seimui, ir jo išrink- 
am, o kaizerio palaimin- 
am, Landratui! Kartu su 
)r. šliupu, jie šaukė “vivat”, 

kuomet Lietuvos atžagarei- 
iai nėrė kaizeriškų aneksi

jų istu kilpa ant Lietuvos 
’ciklo!

ir jie sakė, kad tai busian- 
i Lietuvos “laisvė”! Ir jie 
•umanė sušaukt Amerikos 
letuvių seimų, kad patvirti
nus Lietuvos Landrato “dar
ius” ir apsidėjus mokesčiais 
o parėmimui!
Lietuviai darbininkai pri

valo sukrust ir pakelt savo 
iialsa prieš tų apgavingų at- 
agareivių politikų. Reikia 

parodyt visuomenei, kad mu- 
sų klerikalai ne laisvės gei- 

I Ižia Lietuvai, o vergijos. 
Reikia viešai pasmerkt visas 
ų pastangas padaryt ame- 

rikiečius kaizerio agentų pa- 
.jelbininkais.

Ne kaizeris su klerikalų 
politikieriais turi spręst apie 
Lietuvos likimų, o patįs Lie- 
uvos žmonės. ♦
Ne monarchijos reikia 

Lietuvai, o laisvos demokra
tinės respublikos.

Ir tai privalo garsiai pa
sakyt lietuviai darbininkai.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

skirtų vietų, pasikalbėtų apie 
Lietuvos reikalus ir, atsisvei
kinę, išsiskirstytų kiekvienas 
sau!... Jei tiktai lokiam tik
slui kat.-klerikalai mano va
žiuoti į Seimų, tai mums, tur 
būti, nebus ko drauge su jais 
važiuoti.

Bet visvien prie Seimo pri- 
sirengkime. Gal iki tam lai
kui bus galima sriovėms su
sitarti, sutikti ant svarbiųjų 
punktų. Jei pasirodytų, kad 
kai.-klerikalai laikosi savo 
programų ir nenori Seiman

musų supratimu, turi sudarv-1

lai mes turėsime pasakyti 
jiems ‘‘paskutinį sudiev” ir 
ji skuti kitokių kelių.

BOSTONIEČIAI PROTES
TUOJA PRJEš SEIMĄ.

"Keleivis” praneša, kad di
džiausioji So. Bostone lietuvių 
draugija, šv. Kazimiero, viešam 
mitinge išnešė rezoliucija prieš 
Ni w Yorko seimo iniciatorius, 
l ame mitinge kalbėjo vienas so
ciali >tų laikraščio redaktorius ir 
du tautininkų laikraščių redak
toriai. Tarp kitko apie lai rašo
ma:

beariant kraujas prasimušė jam 
per burnų. Kraujo nubėgimas 
buvo taip didelis, kad daktarai 
neturėjo vilties, kad jis pasvei
ktų, bet ūkininkas lovoje, gulė
damas tvirtino, kad jis dar lie
sus pasirengęs mirti. Atsipeikė
jęs ir truputį sudrūtėjęs, jisai 
pradėjo % j nok ties be ipertrukio, 
nors aplink jį esantieji žmonės 
negalėjo suprasti iš ko jis galė
tų juoktics. Jis nelik pasveiko, 
bet ir atgavo pilnų sveikatų. Jis 
pats sako, jeigu jis butų nesijuo
kęs nuolatos, .butų miręs.

Katrė II ir Kazokų Maištas.

Dar prieš užsilipsiant ant sos
to Petrui III baudžiava jau bu
vo pilnai įsigyvęmisi. Dvarpo
niai pamate, kad dalykai jiems 
susidėjo gerai, kad jiems nebė
ra ko bijoties, pradėjo ragus sta
tyti. Jiems pradėjo rodytis, kad 
iš caro valdžios jie dar parma- 
žui turi, ir kadi jie privalo gau
ti daugiau.

Pirmiaus dvarponiai turėdavo 
priverstinai atlikti ka
riuomenę. Petras III paliuosavo 
juos ir nuo kariuomenės, o ka
dangi mokesčių dvarponiai ir 
pirmiaus nemokėdhvo, tai fak
tiškai jie dabar tapo paliuosuo- 
ti nuo visokių pareigų prieš val
stybę. O vienok Petrų 'III jie nu
vertė ir užųntšė, o vietoj jo ant

riuoinenės; ten buvo pasiųsti 
geriausieji generolai (jų skaičiu
je ir garsusis Suvorovas). Mai
štininkai buvo sumušti, ir maiš
tas tąpo numalšintas žiauriausiu 
budu: ištisi kaimai buvo ‘‘nus
kusti”, daugybė ūkininkų buvo 
pakaria ar užplakta mirtinai.

Dvarponiai ilgai nežmiršo per
gyventų baisenybių. Jie supra
to, kad cariška valdžia būtinai 
yra reikalinga baudžiavos palai- 
mui, ir ragų prieš cariškų val
džių daugiau neJiesJatė. Vaka- 
karykščiai konstitucionalistai

II. Visokiais budais garbinda
mi jos gerumų ir išmintį ir Viso
kius jos talentus. Ir ne lik p|įcš 
pačių Katrę jie lenkėsi, bet ir 
prieš įos meilužius, jwieš Potcm-

linksmaus ūpo pergalėjo kimo 
negales. Kiekvienų kartų kuo
met žmogus skundžiasi savo li- 
kimu, arba skundžiasi neteisy
bėmis kitų žmonių, kuomet rū
pestis, baimė ir nusiminimas 
graužia jo sielų, jis tik pripažįs
ta galę savo priešų, kurie slopi- 
'11H j° gyvenimų. Kad pergalėti 
savo priešus, reikia išguiti iš sa
vo proto tas tamsias mintis. 
Vien tik linksmybė, gražybė, 
pasisekimas ir santaika esti tik* 
renybčje; jų priešai gyvena tik
tai vaidentuvėje ir nėra tikri.

T’ulas filizofas sako:

“Aš stengiuos kiek galėdamas 
nedaleisti blogoms mintims bei 
nuotikiams skaudinti mano gy
venimų; kas tik neatsitinka, aš 
priiuMii u žgerų; aš tikiu, kad tai 
yra pareiga kiekvieno žmogaus 
ir mes nusidedame elgdamiesi 
priešingai”.

Niekas nesuteikia liek sveika
tos ir laimūs kaip linksma min
tis. Kuomet mintis esti savis
tovu ir linksmu, kiekvienas kū
no organas dirba santaikoje su 
kitu. Sveikata žėri kiekvienoje

novų giminės “pradėtųjų,” apie 
kurių jau minėjome. Ji viso
kiais budais pataikavo dvarpo
niams. Pavyzdžiui, ji praploti* 
no baudžiavų Malorosijoj (Uk
rainoj), kur buvo dar užsilaikę 
iki to laiko laisvų ūkininkų. Bet 
dvarponiams visko buvo maža—• 
je reikalavo sau privilegijų, pa
našių į tas, kokiomis naudojasi 
užrubežiniai Europos dvarpo
niai, jie reikalavo ko-ne dvarpo
nių konstitucijos. Ir kap aš
triai jie lapo už tų nubausti!

Už kokios dešimties metų po 
to, kaip' buvo atsisėdus ant sosto 
Katrė, sukilo Uralo kazokai, iš
vesti iš kantrumo visokiomis 
priespaudomis. Iš ten maištas 
persikėlė į Uralo fabrikus. Žmo
nės ten buvo laisvi'; bet carų val
džia buvo pristačius juos bau
džia von prie fabrikų. Uralo uki-

liojo išrankus jiems bučiavo, ir 
visokius jų niekdarybes priim
davo pz gerų.

Dekabristai ir baudžiavų 
:; 'j panaikinimas.

, H «, *, 1
Taip, pribaugino dvarponius 

PugaČevo maištas, kad po Kat
rės galvos beprotį Povilų jie lai
kė ant sosto per keturis metus, 
tuo tarpu, kada jo “levas” Pet
ras III, kui-s bepročiu nebuvo, 
negalėjo išsėdėti ant sosto nei 
šešių mėnesių. Ir dvarponiai 
užmušė Povilų tik tada, kada ii-

bos.
Nikalojui baigiant carauti, 

ilvarponiai pradėjo aprokuoti, 
kad baudžiava nenaudinga 
jiems patiems, dvarponiams. 
Baudži^yos dalims — blogas da
rbas: neveltui ir rusiškas prie
žodis sako — ‘‘musė vasarų dir
ba ponui, o rudenį sau”. Dvar
poniai svarstė, kad jeigu vieloj 
baudžiauninkų jie turėtų sam
domus darbininkus, kaip tai 
jau buvo sehai įvesta Europoje, 
tai jie daug daugiau pelno gan
tų iš savo dvarų. Bet ūkio ve
dimui samdytais darbininkais 

reikia pinigų: iš kur jų gauti? 
Tai viena. O antra, kaip gali
ma butų priversti ūkininkų, kad 
jis samdytųsi pas dvarponį dir
bti? lai sumanė taip: “paliuo- 
suojant” ūkininkus, duoti jiems 
kuoniažiausia žemės ir priver
sti, kad jie užmokėtų už ta že
mę kuobrangiausia. Bet kaip 
galima priversti ūkininkų, kad 
jis priimtų |okių "laisvę” ir su
mokėtų pinigus, kurių reikė
jo dvarponiams, čia štai ir bu
vo reikalinga cariška valdžia. 
Nikalojaus suims, “caras — iš- 
liuosuolojas” Aleksandras II, va
sario 19, 1861 m., davė ūkinin
kams tų “laisvę”, kokios reikė
jo dvarponiams.

Beikėjo numalšinti daugiau 
kaip du tuksiančiu ūkininkų 
mhištų, kad privertus juos tų 
"laisvę” priimti. Malšinant tuos 
maištus, daugelis ūkininkų buvo 
visiškai paliuosuota — iš gyve
nimo: taip Bezdnos sodžiuj, Ka
zanės gub., buvo užmušta 51, o 
sužeista 77 žmonės; Černogajo 
ir Kandejevkos sodžiuose, Pen- 
zos gub., užmušta 11, sužeista 
31, o prie to dar po malšinimo 
buvo išsiųsta katorgon 178 žmo
nės, išplakti rykštėmis. Kuni
gaikščio Galicino dvaruose, 

i Smolensko gub., užmušta 32 ir

kęsti. Povilas buvo šeštas iš ei
lės rusų caras, kurs mirė ne sa
vo mirčių (nelaimingų Jonų prie 
Katrės II taipgi papjovė kalėji
me).

Kuomet Povilo įpėdinis Alek
sandras 1 pats buvo sumanęs 
duoti kų nors panašaus į kons
titucijų —- mat jis buvo apšvie
stas žmogus ir suprato, kad bū
ti konstitucijiniu caru butų gra
žiau, — tai dvarponiai priėmė 
jo sumanymus labai šaltai: jiem 
rodės, kad prie carizmo jiems 
bus ramiau. Aleksandras ir 
pats vėliau suprato, kad konsti
tucija dvarponiams visai nerei
kalinga, ir atidavė visų Busiją

sužeista 123. Bet užtai juodže
mio gubernijose dvarponiai ga
vo iki trečdalio žemės, kuri pir
miau prigulėjo ūkininkams. Pi
nigais ūkininkai užmokėjo dva
rponiams 867 milionų rublių, 
'tuo tarpu kad visa žemė, kurių 
jie gavo, buvo verta ne dau
ginus kaip 544 milionų rublių. 
Vadinas, dvarponiai nuplėšė su 
viršum tris šimtus milionų ru- c

blų nuo ūkininkų stačiai už nie
kų! Taip, dvarponiai turėjo už 
ką garbinti savo “carų išliuosuo- 
IjojC

(Dar ne galas).

suomei maištus keldavo. Kazo
kams ir fabrikų darbininkams 
pasisėk? sipnušti cariškų kuri li
menę, kuri buvo prieš juos pa
siųsta. Sukilėlių pulkai pasiro
dė pavoJgio gubernijose, ir visi 
tų gubernijų baudžiauninkai su
kilo, kaip viens žmogus. Kazanė, 
Penza, Saratovas perėjo į maiš
tininkų rankas. Daugelyje vie
lų cariški kareiviai pereidavo jų 
pusėn. Ant kartuvių pakibo 
apie pusantro tūkstančio dvar
ponių. Kai kuriose, vietose vi
si dvarponiai taip buvo išnaikin-

Liibksmas, naudingas žmo-il U’ kad ,leIiko nei paveldėtojų, 
gus pritraukia pasisekimų. Kie-j ir BJ<lvarai tck() tolimieimi gimi-:

Smelstorius apibudino svar
bumų pergyvenamo momen
to ir išaiškino, kodėl sveikai 
manantįs Amerikos liiduviai 
n - tik savo atstovų į klerika- 

• lų ir konservatyvių tautinin
kų tarybos šaukiamąjį šuva-. - __
žiaviinų neprivalo siųsti, bet I Avienas mėgsta pasitikti su juo,ij hitose gubornijošK Išsi-
griežtai |H’otestuoti prieš ktc- vienas mėgsta turėti veika-Į 8an(k' dvarponiai bėgo į mies- 
riknlų ir konservatyvų uzur- bis su juo; kiekvienas mėgsta 
poliškų savinimąsi teisės ant-1 mainykiįuti anbu daryti biznį su 
mesti visuomenei savo valių. t°kiu žmogum. Mes instinkty- 
Visuotinas seimas tik tuometi v*ai -šalinamės surūgėlių, 
gali būt visuotinu, kada jį Pty’ » 
šauks jo reikalingumų apkal-ĮM nors eiti pas linksmų, man- 
bėjusiės visos musų visuome
nės srovės. Norkus padavė 
susirinkiniui paruoštą protes
to rezoliucijų, kuri vienbalsiai 
likos užgirta. Sulig susirinki
mo padaryto pataisymo, rezo
liucijoj dagi protestuojama 
prieš klerikalų vadinamų sa-l 
vo taiybos “Amerikos liet, tn-

kimo dalyje. Linksma mintis 
gali nuveikti daug daugiau— 
negu daugelis žmonių gali sup-l 
rasti. ]

tes, ir |tcu drebėdumi laukė sa- 
J vo likimo. Pačioj Maskvoj vi

si buvo persigandę jr nežinojo 
šalinamės surūgėlių, niur- ,<as d»ryti — bijojo, kad Uralo( 
Ai- jums pasitaikė perkąąt Į Pavyzdžiu sukils Maskvos ir Tū

los amai ninkai.
4agų krautuvninkų, nors jums I ' Bet ūkininkai buvo menkai 
reikėjo truputį Ibrangiau mokė- Į suorganizuoti. Jų vadas, Dono 

kazokas Pugačiovai,Aurs pasis
kelbė esųs caru Petru UI., kurs 
buk nebuvęs užmuštas, o buvęs 
pasislėpęs, pate nežinojo, kokį 
reiškimų jis turėjo. Jo artimieji 
tik grobdavo ir girtuokliaudavo. 
Kairės antrosios valdžiai pasise-

ti už tas prekes? Jus darėte tai 
lodei, kad jums buvo miela su
tikti linksmų žmogų.

ryba”, reikalaujama, kad ji ir 
vadintųsi tų vardu, kcno var-

vadino merzavcu, ir kuris buvo 
pirmiaus užmuštojo Povilo de
šiniųjų ranka.

Kuomet saujalė dvarponių 
jaunimo, pasipiktinusi Arkače- 
jevo valdymu, panorėjo įsigyti 
konstitucijų prievarta (sukilo 
gruodžio 14.dieną, 1825 melais), 
tai dvarponių didžiuma jos ne
parėmė, kaip ji neparėmė pačio 
Aleksandro 1-jo konstitucinių 
sumanymų.

Sekantis caras, Nikalojus Pa- 
vJovdč (Mikė Paikinus) pasekė 
pėdomis Povilo ir Aukačejevo. 
Prie jo visa Bosija pavirto ka
karine. O koks buvo gyveni
mas kazarmėje, galima spręsti 
iš to, kad prie Niką toj o dvarpo
nių sūnums nebuvo baisesnes 
bausmės kaip atidavimų į karei
vius”.

Bet dvarponiams jis visuo
met pataikaudavo, stropiai gin
davo jų reikalus^ ir su puikybe

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose tei? nuošė. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1123 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Te). Drover 1310

Miesto Clua«>

127 N. Desrborn St.
1111-13 Unily UMr.

Te). Central 4411

Nariai Coak Connty Kcal Eita te Taryba*
A. PETRATIS & CO. 

R«al Katate Ofiaai
Paakolioa pinigu*. Perka, parduoda ir ' 

maino natnaa, lotu* ir farmaa.
Apsaugoja turtg nuo ugnies.

Periiuri apstraktun, padaro popieraa 1 
NOTARY PUBLIC

751 W. «5U gatei '
kampa* Hal»ted Drorer 3441

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie siu kainų prlskaitoma ir 

1c ir 2c kariškom mokestį** 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir P.-ra GATVįS



Panedėlis Vasario 18, 1918,
■ - ■> <"

NAUJIENOS, Chicago, T/l. Tl'"’ '"tayin 3

Daktaras Sako, kad Nuxated Iron 
Padidins Stiprumą Delikatnių 
žmonių ant 100% į dešimts dienų H

Daugelyje ątsitikimy ypatos kentėjo 
neapsakomą aųopiją per metus, gy- 
dydamiesi nuo nerviško silpnumo, 
vidurių, kepenų ir inkstų ligų, bei « • . a* t t a j| .. S i — —J —

toli galite nueit be nuovargio. Pas
kiau*, paimkite dvi oo penkis gra
nus plotkcles Nusated iron tris kar
tus į diena po valgiu bėgyje dviejų 

•ią. Po dviejų savaičių vėl iš-

VAį,P4R4JSQ, IN».

kitų ligų, kuomet tikroji priezaatis savaičių. Po dviejų savaičių vėl iš
buvo stokoje geležies kraujuje. — mėginkite savo jiegas ir patėmykite, 

kiek .lys pagturėjote. Aš mačiau tu-1 
aimis nervuotų, suvargusių žmonių,',

________________ J -^-1- -O-_ . ..

Sauer, BoslO- padvigubino, dargi patrigubino savo 
.»,<•, i kutų ir pakantrumą, ir visai pu
si Ii nesavo nuo nevirinimo yįdurįuo-

lAnmgiftka kritiku.

Kaip tų pasakyt?

Ne\v York. N. Y. Paskuiiniiuue pa
sikalbėjime su Dr. 1 
no gydytojumi, kuris phiėiui studija 
vo abiejose — šioje šalyje ir Euro
poje inedikališkosc institucijose, su- .w symptunių, kepenų jr kitų uoga 
ko: Jeigu jus darytumėte kraujo iš- lių bėgy j nuo dešimties iki keturio
mėginimą visų žmonių, kurie yra se
rganti, gali bus Jus nusistebėtumėte 
dėl didžios daugumos stokuejančių 
geležies ir kurie serga vien tik dvi 
geležies stokos, o ne dėl ko kito. Tuo 
pačiu momentu, kuomet geležis yra 
parūpinta, daugybė pavojingų symp- 
tomų pranyksta. Kraujas be gele
žies tmųaus nustdja jiegos pervirini- 
mui maisto j gyvą kūnų ir lodei, ką 
tik Jus nevalgote, niekas Jums nei
na ant naudos. Jus negaunate stip
rumo iš jo. Jūsų maistas pereina 
per .tusu vidurius, kaip pereina kor- 
nų grudai pro tarpą pakeltų girnų, 
taip kad girnos jų nemala. Kaipo 
pasekmė šio nepertraukiamai krau
jo ir nervų badavimo, ubehiaj žmo
nės tampa silpnais, nerviškais ir vi
siškai menkėja, dar dažnai išsivys
to jvairųs nusilpnėjimai. Vienas es
ti perdaug suliesėjęs, kitas vėl per- 
daug iš nesveikatos nutukęs. Neku- 
rie jau taip nusilpsta, kad ka tik pa
eit gali. Nekurie mano, kad jie tu
ri skilvio nemalimą. inkstų, ar tai 
kepenų Kiti naktimis mieftot
»>epuli. Vėl kiti esti ■ui'varKv i r mie
guisti visų dienų. Nekurie greit nž- 

si^iuiia, pyksta. Kiti esli stidžiiivę 
ir be kraujai; bet visiems stokuoja 
fiziškos jiegos ir kantrumo. Pana
šiuose atsitikiniuo.se butų paikystė 
varto! sujudinančius vaistus, bei nar- 
kotiškas gyduoles, kurios tik ant tru
mpo laiko sužadina jūsų jiegas dar 
gal kaštais net jusu gyvasties vėliaus. 
Nežiūrint kn kas jums sakytų, jeigu, 
nesijaučiate gerai, turite padaryt sau 
sekantį išmėginimą. Patėmykite, 
kaip ilgai Jus galite dirbt, ar kiek

KORESPONDENCIJOS
iPliailiiH įjį ¥-^n?rTr,.-Ttn i i ' ti ' ' TEMYK1TE

Kas skaito Tolstojaus raštup, ra
nda juose daug gerų dalykų, 
daug pakilių minčių, keliančių 
darbininkų dvasią iš letargo. 
Matyti, kulbė to j ui kitas kas pa
sakojo apie Tolstojaus rastus ir 
papasakojo išvirkščiai. Tokio
mis nebūtomis pasakomis pasi
piktina kiekvienas protaujantis 
socialistas, 6 labiausia tie, kurie 
pritaria bolševikams.

Butų gerai, kad d. A. Karalius 
apsisaugotų nuo tokių klaidų, ir 
manau, ikad man atleis už palč- 
mijimą. —Draugas.

NAUJIENŲ” Keturių Metų Gyvavimo

Vusųrię 8 <J. i Yulptiruiso buvo 
kurie visą laiką kentėjo, tie žmonės H tsiiaikkęs<d. A. Karalius. Klldail- 

gi tą Aliųną buvo Rietuvių Lite- 
- rut,ui’os Draugijos susirinkimas 
. su programų, tai svečiui buvo 
’ suteiktu progoj kalbėti. Aš ne- 

.inųnay kritikuoti visos kabios, 
nes tai butų perdaug tuščias da
rbas, nors gobiamas kalbėtojas 
išbarė moksleivius, kaip tėvas 
mažus kūdikius. Noriu čia tik
tai nurodyti k ai-kuria s jo išva
džiojimą klaideles.

L Pumoje yiivtoje d. A. Ka- 
nąlius apsklenibė socializmą se
kančiai : “Socializmas yra dar
bininkų moksjas“. Visus kitų 
socialistų ų])tiu'iinus išniekino, 
išvardindamas “klttidingais,“ 
“•netikusiais“ ir tt. Girdi, “kito
kio aptarimo socializmui 
kaip tHetai darlrinirtkų įSiokslasJ 
Aš pikklausti

kuksth-gijnakslus (hu’iti Mitely
je myksią tikroje to žodžio pra
smėje) yra ne darbininkų? Man 
rodosi, kad kiekvienas mokslas 
darbininkui naudingas ir reika
lingas, ir jis turi juodaugiau mo-i 
kintis, studijuoti — by tik ap
linkybes jam leidžiu, — nes mo
kslus -yra didžiausias jo ginklus 
kovoj ąu priešais. Kiek aš su
prantu, visuomenės mokslas du- 
rbiumkui ypatingai svarbu pa
žinti, but-gi taksai d. Karaliaus 
apsklęmbimas “darbininkų mo
kslo“ yni nė šis nė tas. Ištiesų. 
tarimu kad mašinos ratas sukti j 
tai ir yra socializmo mokslas, 
nes darbininkai tokį darbą dau
giausia dirba. Nejaugi kalbėto-; 
jas patsai nesupranta, kad soci-i 
alizmu mokslas yra tam tikraj 
visuomenės mokslų šaka, tam ti
kra politikos ckuuoiiiijos teori-, 
ja? ; •• - J

i I» '.L ? i2i Kalbėtojas taip toli nuva
žiavo, kad kelis sykius atkarto
damas tvirtino: “Visos kitos so-i 
cuilistiškas knygos ir visi rastai, 
yra klaidingi ir nereikia jų skai
tyti, išskyrus ‘Komunistų Mani-’

į likai dienų laiko, vien lik alsukan- 
čiąi vartojant geležį ir tai jau po mė
nesiui vartojimo gyduolių be pasek
mių. Jus galite kalbėti kaip Jums 
tik tinka anie visokius stebuklus na-, 
ujos gyduolės aprašytus, bet kuomet 
Jus susitiksiti* su svurbiuis faktais, 
Jus rasite, kad nirko nėra geresnio 
už seną geležį, kad paskaistinus Jūsų 
veidus ir uždėjus gerą, sveiką kūną 
ant Jūsų kaulų. Taipgi jis yra di
džiai geru pasaulyje nervų u* vidu
rių sustiprintoji!, bei kraujo gamin
toju. Vieuintėle kliūtimi buvo tas, 
kad senos neorgnniAkos geležies for
mos, kaip kad geležies tinktūra, ge
ležies acetate etc., dažnai sugriauda
vo žmonių .dantis, sugadindavo vidu
rius. tai tokią priežasčių delei pada-l 
rydavo danginus blogo, negu gero. 
Bet su išradimu nauja.snės organiš
kos formos geležies, visi tie negeru
mai tano Įierguloti. Nuxated Iron.Į 
pavyzdžiui, yru malonus priimt, ne
užgauna dantų ir beveik greičiausiai 
yia pagalbingas.

J'A'I'ftMV-K.---- Nux.,t<<I Iron'o ii<lir-
t»C*jai turi titip <li<ietj |>as>tikejin>>) j 
jo galybę, kad jie prižada išmokėt 
šlOO.DO bile pašęlpinei institucijai, 
jeigu jie nepadaugin.s ant >00% kra-. 
tiją bėgyje ketiirių savaičių pas bilc| 
vyrą, ar moterį jaunesniems negu Į 
šešiasdešimts motų senumo, kurie j 
stokuoja kraujo, kurie neturi serio- 
zinių ligų organuose. 'Taipgi jie su
grąžins jųsų pinigus Juile ligiųe, ku
rioje Nusated Iron ‘mažiausiai nepa- 
dvigubins Jūsų jiegų į dešimtį die
nų. Jos yra parduodamos per ge
rus šio miesto vaistininkus. '

——»1 "i1 »">

Jin FueyMoy,M.D.
Pasekmingai gydo seniausias ir sunkiausias li
gas vyrų ir moterų. Per laiškus negydo; ateiki
te ypatiskai, jeigu galima; mes kalbame jųsų 
kalba.

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

niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

308GrantSt., Pittsburgh, Pa.

m
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expeller 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagclbi nuo visokių kentėjimu ir skausmų, 
a Dabartinės gyvenimo aplinkybei privertė mus pa

branginti iki 35 centų mažų buteliukų ir iki 65 centų 
oidoK •
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut sukkutuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
Šia seną tikrų gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS’\ ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė. \
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptrekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už -65 centus, nes jame yra gyduolių 

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

74-SO Waohington Street, New York

PIRMA NEGU 1IRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginės Popieros.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III
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Dar laikas
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H “NAUJIENŲ” OFISE

Pirkti
Susivienijimo Liet. Amerikoje

KALENDORIŲ 
šiems 1918 metams 

Kaina 25 centai
Šis Kalendorius yra pilnas įvairių nau
dingų žinių-žinelių, su daug pasiskaity
mų ir paveikslų, knyga 224 puslapių. 

Galima gauti

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

KENOSHA, WIS.

NAUJIENŲ BENDROVĖ rengia Grandiozišką Vakarą su turtingu Pro
gramų antrą nedėldienį gavėnios.

Nedėlioję., Vasario-Febr. 24, 1918 m.
PILSEN AUDITORIUM SVETAINĖJE

1657 Blue Island Avė., arti 18-tos gatvės, Chicago, Illinois.
Svetainę atidarys 2:30 po pietų. Programą pradės 4:00 vai. po pietų.

Programe dalyvaus gabiausi artistai, solistai ir įvairus chorai.
Kalbės Naujienų Redaktorius, Drg. P. GRIGAITIS.
Pasarga: Privažiuoti galima 18-tos gatvės ir Blue Island avė. karais. ’

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

nėra

Vasario 10 dieną Kcnoshos 
kunigas sušaukė parapijomis ir 
sau palankesnius tautiečius, ku
rie*, kaip pavasario oras, kas die
na mainosi. Susirinkimą atida
rius pirmininkas klausia:

Ar norit, kad susirinkimas 
-butų visuotinas, t. y. visų Keno- 
slius Untiųv^ų?

Brt čia vieųps vėl klausia:
- Kaipgi susirinkimas gali 

bud visuotinas, kad nebuvo kvie
čiamos jokios kilos draugijos nė 
kuopos, kaip lik parapijonai?

- Kupigas užsakė bažnyčioj, 
ir to visai pakanka, — atsako.

T(uo pačiu klausymu norėjo 
gaut balso kitas susirinkusių, bet 
tvarkos vedėjas nedavė, o kuni
gas pašokęs sako:

PUS-PALSIO SYSTĘMAS
Užtikrinu, kad 

smuiką grajjsi į 
4-ias lekcijas per 

pus-balsio sys- 
tenia ,kad ir ne
žinai nė vienos 
notos. Ta’') aiš
ki ir lengv ■ pus- 
.bulsio systemu, kn<l net rlyvui 
kaip . muzikos 

kornpozitbriai 
ncsii’aud jo jąja 
aftksčijut. 
Privatiškos lek
cijos ant smui-z 
kos, mandolinos, 
gitaros ir har-

monijos.
NAUJAGADYNIŠKA

KONSERVATORIJA
FRANK BAGDŽIUNAS 

Direktorius
3343 So. Union Ąve. Chicago.

f

piškas ir Moksliškas Socializ
mas’’. Girdi, “tiktai šiose dvie-l

cializmas’’. Aš jokiu budu ne-; 
galiu suprasti, kaip žmogus, va
dinąs save socialistu, gali pasa
koti tokių nonsensų. Jau jeigu 
taip, tai visą socialistui literatūrą 
turime .mesti į degantį pečių, ir 
nusipirkus šias dvi knygutes 
mokintis socializmo.'. • Bet ka
žin kaip didele dalis darbininkų, 
i.bn dar ir pasimokinusių, per
skaitę “KojUUinistų Manifestą”, 
supras, kas lenai yra. Kaip ma
tyt, lai ir gerbiamas kalbėtojas 
nepergeriausiai supranta. Vie
nas iš dviejų: arba A. Karalius 
nėra skaitęs kitokių raštų, kaip 
tiktai šiuos du; arba menkai te- 

, skaitęs ir “Komunistų Manifes
tą“.

3. A. Karalius linksma širdžių 
pasakoja, kad, girdi, Rusijos bol
ševikai sudaužę Tolstojaus pa
minklą, nes Tolstojus buvo di
džiausias darbininkų priešas”. 
Pirmoje vietoje, kaip-gi, gerbia
masai, būdamas socialistu ir pri
tardamas bolševikams, drįsti 
primesti jiems tokį žemą pasiel
gimą? Nejaugi jus likite to
kiems purviniems kapitalistų 
šlamštams, kurie šunis karia 
ant bolševikų, primesdami 
jiems .visokias niekšybes? Ir 
kuogi tas Tolstojaus paveikslas 
prasikalto bolševikams, kad jie 
griaus jį? Jau jeigu kas jį suda
užė, tai tik ne bolševikai kaipo 
bolševikai, bet paprasti tamsus 
elementai. Iš antros pusės, Tol
stojus visai nebuvo darbininkų 
priešas, kaip kalbėtojas jį sau 
įsivaizdina, matyt nieko a|Yie tą 
didį Rusų rašytoją nežinodamas.

lur įait, žino, o ^oęialistai pepiy- 
Ji tautos, tai jų visai ir nereikia, 
ir viskas, čia ne srpvių susirin
kimas ir ne kuopų, ale visų lietu
vių, kurie myli Lietuvą! (Keno-

statyčio ar gal dar daugiau lietu
vių,, o susirinkime buvo vos ar- . ’ . i ■ < i< . . <ti pusantro šimto. — J. M.).

Po to prasidėjo rinkimas de
legatų į klerikalų-taulininkų sei
mą Ne\v Yoi’ke. Išrinkus du de
legatu, tuo beveik viskas ir ph-

i
Kcnoshos lietimai dabar turi 

pagalvoti ir pasakyti, ką jie ma
no apie panašų “visuotiną’” su
sirinkimą ir rinkimą delegatų, 
kurie, nuvažiavę kunigų ir tau
tininkų seiman, kalbės neva vi
jų Kcnoshos lietuvių vardu. Ar 
ųali kunigo sušauktų davatkų 
būrelio išrinkti delegataia kalbė
li visų kenoshiečių lietuvių var
du? Ar jie gali atstovauti visus 
Kcnoshos lietuvius, kurių juk 
didžiulė dalis davatkinei kleri
kalų politikai visai nepritaria?

Anaiptol. Ir mes, progresy

vieji lietuviui, neturime sėdėt 
rankas sudėję, matant tokius 
klerikalų triksus. Klerikalai, ir 
jų skvernų besilaiką tautiški bi
znieriai, šaukia “visuotiną“ sei
mą, nieko nepasitarę su visais 
Amerikos lietuviais. Todėl mes, 
visi Kcnoshos progresyvieji lie
tuviai, negalime pripažinti nė a- 
nA seimo visuotinu, nė kunigo 
su saujele davatkų išrinktų de
legatų. Reikėtų lodei mums su 
šaukti visų Kenoshos lietusiu 
viešą susirinkimą ir užprotes
tuoti prieš tokias klerikalų ma
chinacijas. • čia juk yra daug į- 
vairių progresyvių draugijų ir 
kuopų, kaip SLA. kuopa, LSS. 
kuopa, TMD. kuopa, LDLD. kp.. 
Liet. Balso draugija etc., ir jos 
nė viena negavo pakvietimo da- 
lyvaut kunigo sušauktame, susi
rinkime, ir nedalyvavo. Jos tai
gi dabar turi kuogreičiausia ša
ukti viešą susirinkimą, išgvilde
nti seimo klausimą ir tarti savo 
žodį. Laikas trumpas, ir atidė
lioti negalima.

Gal butų gera, kad visos Wis- 
conino valstijos lietuvių koloni
jos padarytų bendrą suvažiavi
mą ir taipjau gerai kaip seimo* 
klausimą taip ir kitus svarbius

•l

Pliunberis, Kontraktorius

Srie n;tujų budinkų pliuuberio dar
ei ir pertaiso senus. Už visą darbą 

gvarantuoja. Rezidencija ir šapa—, 
2956 yVallace St., Tel. Yards 5758 
Skyrius ir šapa 922 W 33 St. Chicago!

Jūsų Akys
gali reikalauti 
lydymo arba a- 
;inių,
Mes galim jum 

EB .tą pasakyt. Jeigu 
reikalinga akiniu. juos galima 

ggs Kauti musu op- 
tiškame (Icpar- 

o ... , tpme.Kainos nebrangios.
JO metą Paauksuoti 

nuo $3 iki $4.
Tikro aukso nuo $5 iki $8. 

$3, 4, 5, 6, 7, 8, 
S5, 6, 7, 8, 9, 10

Mes atkreipiame ypatingą 
donią į mokyklą lankančius 
vaikus. Jeigu jums skauda 
galva, arba silpnos akys, atei
kite pas seną užtikimą akių 
gydytojų ir chirurgą, gyvenan
tį Chicagoje virš 20 metų.

IŠKABA BESISUKANTI 
ŠVIESĄ

Pritaikoma dirbtinės akys 
□r, F. O. CARTER 

Specialistas
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
120 S. State st., Antras augštas. 
Vienos durys į žiemius nuo 

The Fair 
VALANDOS: 9 iki 7: 

NedMdieniais 10 iki 12.

. Tel. Yards 3654. AKU6ERKA

IS.A.VIDIIAS
aigusi Akušerijos Ko

legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
spitalėse ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 

‘ii prie gim- 
sdyką duodu 

___ ,'kioBc IŽKoae 
^■mnoterim ir merginom. 
i«31I3 So. Halstc41 Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

| Dr. A. R. Blumentbal Į

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta nėgėj ims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmonieter. Y- 
palinga 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 Yrards 4317
t.. ..

» I

Bluie Bell Jennie Dancing Academy
35tli ir Archer avė.,

Subatos vakare, Kovo-March 2, 1918) 
Pradžia 1' vai. vakare.

Jžanga 15c. $okis 2!^c. porai už šokį.1 
Muzikantai 7—Jazz Band.

klausimus išnagrinėtų ir nusprę
stų kas daryli. Viela tokiam 
suvažiavimui gal butų tinkamia
usia \lilw;ųikėe. (Amerikos Lie-;

kiltasis Komitetas šaukia Cltica- 
gos Rajono, t. y. Illinois, India
nos, Wisconsino ir kitų itrlinics- 
nių valstijų lietuvių darbininkų 
draugijų ir rajonų atstovų suva- 
žiaviiną-konferenciją Cbicagoj, 
kovo 3 dienų. Taigi atskirai dar 
YVisconsino valstijos lietuviams 
nebūtų reikalo savas suvažiavi
mas daryti, bet dalyvauti kary
bos šaukiamame suvažiavime.:

Red.). 'j

4'aigi draugąi ir draugės, su-; 
bruskime veikli ir nesileiskime, 
kad klerikalai musų lėšomis ga
lėtų savo politiką varyti. —J. M.

YOUNGSTOWN, O.

Klaidos pataisymas.

Naujienų nr. 40, koresponde
ncijoj iš Youngslovvn, korekto
riau . neapsižiūrėjimu įsibriovė 
’.L!;.:i nemaloni klaida. Ten 
priešpaskutiniame posme, iš
spausdinta: “...vadovai sukėlė
betvarkę, išskerdė visus na
rius’’, violoj, kaip turėjo būt: 
vadovai šukele betvarkę, iskrik- 
dė visus narius, šiuo tą klaidą 
atitaisome. —Red.

T

Redakcijos Atsakymai

,mai gauti poryčiai, lodai vieno 
visai nebedėjome, antrojo deda
me lik tą dalį, kuri dar turi ver-

Kareiviui. — Del cenzūros ap-, 
linkybių, justi rašto negalime 
suvartoti.

*

*

DIENINE
IR

Vakarine

SggiSSJ —if.—r-r-sS-FMIBEgg

MOKYKLA
Jei nori gr«itai ir pasekmingai iSmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir raSytE tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama :- 
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Prieky bos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybčs Gramatikos

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

American College Preparatory School 
M3103 S. Halsted St. Chicago Jll 
Įfl KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ

[Sergėkite savo akis

MM

ROCKFORI)IEČIŲ ATIDAI
■ ' 1

Puikiausia Čcverykų Krautuve 
naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailių drabužių. 
Ateikite, o persitikrinsite žemunni 
musų kainų. Dl’BIN BROS., 
1025 S. Mani St., Rockford, III.

JOSEPH C. VVOL.CN
LIETUVIS ADVOKATAS

Raima* 90Ž-904 Nattoaa? Life Blia..
29 8n. L* Bali* St.. Chlc.ff., UI.

T*1 Central 6890-Mfll. Atdara: 
Utarnlnkv, katvergo Ir tubatoa vaka
rais .nuo « iki B vakare, po numarini

MILWAUK!UK AVB., Chtea**. Ui.
Tai Huruboldt 97.

DR. M. HERZMAN i
I Š R U S I J O S

Gerai lietuviams žinomas per 1G ’.ne- 1
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas } 
ir akušeris. |

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- | 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias j 
metod.-ui X-Rny ir kitokius elektros prie- <
taisus. / J

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th c 
St. netoli Fixk St. ?

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir į
6—8 vakarais. Teleyhono Cana) 8110. <
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street j

VALANDOS: 8—» ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

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

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

.AKUŠERE
A. M. KA1TIEN6

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

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam . 
apliekoriui .auksoriui ar kėliau- | 
jaučiam pardavėjui, nos jie su- | 
teiks jus akinis tik daugiau blogo.

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

Jei jums akiniai nebus roikalin- ; 
gi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Rezid. 933 S. Atfhland Blvd. Chicaga 
Telephone II ay marke t 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

VALANDOS: 10 11 ryto; 2-^8 popietų;
7—8 vakare. Nedėliomis 10—12 dieną.

M. rM. GmER 
Praktikuoju 27 melai 
G.vvonhnajS ir Ofisas 

8149 S. Morgan St.. kertė 32 st.
Chicagc, III.

SPECIAL.STAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chronišką Ligų 
Oi ISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 v ak. Nedalio
mis vakarais ofisus uždarytas.

*

Telephone Hi.mVoidt 1273 I

M. SAHUP M. D.
Senas Rukus Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir
V:.lkų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: Milrvat'kee Avė..

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

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 v4kure

TELEPHONE YARDS 2721 į
%R. J. JONIKAITIS l

Medikas ir Chirurgas f
3.*11’ ?. iiaisted St Chicag* w

/ 1

atsitikiniuo.se
VVOL.CN


Panedėlfs Vasario 18, 1918,

Į Chicago ir Apie i: n k e
“ r - .—- 1 ■ —

Pranešimai

Trečia Chicagos Lie^ 
tuvių Darbininkų Ta
rybos Konferencija.

Persergsti Amerikos lietu
vių darbininkus nuo kleri
kalų ir atžagareivių tau
tininkų.

sinio reikalu. Neužilgio taigi 
šis naudingas sumanymas bus 
pradėta vykinti gyvenimam

Lš Tarv'bos pild. komiteto ra
porto paaiškėjo, jogei Tarybo- 
je tuo tarpu priklauso apie 80 
draugijų iš Chicagos ir artymų 
jos apielinkių su virš dvylika 
tuksiančių narių, l ik vakaryk-

tegauna lik 20 ir 22 centu už va-, 
landos darbą, kuomet vyrams 
yra mokama nuo 27’Zj iki 31 ce
nto į valandą.

Ar, tamsios manymu, mo
ters tą darbą atlieka taipjau ge
rai, kaip ir vyrai?]kreipėsi į jį

Moters atlieka jį dar ge
riau.

Atsisako dalyvaut New 
Yorko seime.

Vakar atsibuvo trečia visuo
tina Chicagos’ Lietuvių Darbini
nkų Tarybos konferencija Mil
dos svetainėj. - - Kaip ir buvo 
tikėtasi, konferenciją reikia 
skaityt pilnai pavykusia — ti

jos su virš 800 narių. Vadinas* 
Taryba lieka žymiu faktorium, 
su kuriuo musų atžagareiviams 
prisieis rimtai skaityties.

smulkmenas, ką padarys pats 
konferencijos sekretorius, čia 
pažymiu tik kuriuos-nekuriuo; 
svarbesniuosius jos tarimus, bū
tent Lietuvos laisvės, No\c 
Yorko seimo ir apšvietos darbo 
organizavimo klausimais.

Kadangi jau prieš įvyksiant 
trečiai Tarybos konferencijai j- 
vairiose miesto dalyse buvo su
rengta visa eilė t. v. neoficialių 
konferencijų, kuriose svarstyta 
laisvos Lietuvos klausimas, tai 
konferencijai neprisiėjo pašvęs
ti daug laiko jo rišimui. Refe
rentas, d. P. Grigaitis, tiktai pa
kartojo tai bendrais ruožais pri
dedant dar tūlų naujų faktų iš 
paskutinių dienų nuolikių. Po 
to kaip vienu balsu lapo priim
ta dvi rezoliuciji: kokios laistė

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos pildomojo komiteto 
šaukiamąją Chicagos rajono 
darbininkų konferenciją, šau
kiama ant kovo 3 d., ir nutarė

Abelnai, konferencijoj daly
vavusių ūpas buvo geras. Visi 
pasiūlytieji klausimai rišta šal
tai ir tvarkiai. Tatai yra džiu
ginantis faktas; jis rodo, kad 
pradėtasai musų darbas yra pa
statytas ant tvirtų pamatų.

kimų, kur vyrui buvo pakeičia
mi jų moterimis ir dukterimis?

\š nemanau sakyt jų mote
rimis ir dukterimis, bet kitų 
vyrų moterimis bei dukterimis?

Ar jie tatai daro nuolatos?
- Taip.

Ar tamsta manai, kad visa 
tai eina prie pažeminimo šei
mynos gyvenimo namuose?

Visokiais budais.
Ponia Laura Conngton, neg

re, tūlos visuomenines įstaigos 
darbininkė, be to, pasakė, kad 
skerdyklų savininkai persigabe
no lukslanččius negrų iš pieti
nių valstijų, kad užpildžius jais 
baltųjų darbininkų vietas. ,

Meiles tragedija
konferenciją.

“N-nų” korespondentas.

fruc translation filcd \vilh tbe post- 
miister ai Chicago, Febr. IK, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

skerdyklų magnatai atsisa-

Mergelė nušovė gydytojų, kurs, 
sako, suviliojęs ją ir 
atsisakęs vesti.

Ir dėdėm darbo padare: kelis 
lošėjus, sako turėję “šil tini” be
langėm

Nu, jei geresnių vakarų ne
galima surengti,, tai lokius su
vis reiktų padėt į šalį.

Vasario 11 d. čia apsivedė S. 
Tilvikas su p-le K. Koleviute. 
šliubą ėmė bažnyčioj — Chica- 
goj. Mat, AVi sl Pullmane jau
najam šlutbo nedavė, nes buvo 
gana jkiręs bažnytininkams — 
buvo karštas laisvamanis. Bet 
dabar parapijonnai trina ran
kas ir džiaugiasi, kad gavę nau
ją parapijom}...

Vasario 12 d. LSS. Vili Ra
jonas surengė prakalbas. Kal
bėjo J. Jukelis. Prakalbos ne
pergeriausia pavyko, mažai 
žmonių susirinko. VIII Rajo
no komitetas padarė klaidą. 
Mat buvo nutaria rengti suba- 
toj, vąsario 16 d. Subaloj bu
tų buvęs geros pasekmes.

Drg. J. Jukelis pusėtinai kal
ba. Pirmu sykiu kalbėjo apie 
Rusijos revoliuciją ir kitų šalių 
darbininkų judėjimą. Pertrau
koj rinkta aukos LSS. Apsigy
nimo Fondan. Nors žmonių 
buvo mažai, bet aukų surinkta 
vidutiniškai .$12.80. Antru 
atveju d. J. kalbėjo apie sočia

Subatoj, 
Prog. Sus. 
žemai 
dažio 
usios 
lėtas 
me 
Pradžia

vasario d. Lietuvių M. 
rengia gerb. .1. 

Koncertų M. Mel- 
nalyvauš gabia- 

dainuoš ke- 
Kvk'čia- 
ir kitų, 

are.

Irs naudai Koncertą 
svct., kuriame oalyvu 
artistiškos spėkos; da 
choru ir daug solistų, 
kaitlingai atsilankyti

LSS. 158 kp. mėnesinis susirinki
mus įvyks ularninke, vasario 19 , 7 
vai. vak., John A. Gruše svet., 1100 
So. Central Purk avė. \’i.si nariai tu
rite būtinai atsilankyti į susirinki
mų. —Rast. F. S. Slriška.

Roseland, III.—“Aušros” Vakarinė
je Mokykloje, 10900 Mirhigan avė., 
nuo panedčlio, vasario 18 d., pradės 
mokinti J. Laukis. — Todėl visi norin
tis mokinties ateikite panedčlio va
kare 7:30 vai. —. Varekojis.

LMPS. 29tos kuopos susirinkimas 
įvyks padnėlyj, vasario 18 d. 7:30 v. 
vakare .Viešojo Knygyno kambarine 
se, 1617 N. Robey str.—Visos marės 
malonėkite atsilankyti paskirtu lai
ku, nes turime daug svarbių reikalų.

—Seki’. Izabele Stasunicnė.

Raclne, Wis. — LSS. 124 kp. mė
nesinis 'susirinkimas jvyks vasario 
2(1 <1. 7:3(1 vai. vak., Socialistų Svetai
nėje, Monumenl si. Draugai ir dra
ugės, visi atsilankykite. Org. B. K.

ASMENŲ JIEŠKOJIMA1
Pajieškau dviejų brolių ir sesers 

Tonio, Laurino ir Marijonos Miletis- 
kių. Paeina iš Kauno gub.,. Telšių 
pav., Žarėnų par., Bajorų sodžiaus. 
1912 m. gyveno Kensington, III. Da
bar nežinia kur. Jie palįs ar kas a- 
pie juos žino malonėkite pranešti. 
Už pranešimą jų adreso skiriu $.*> do
vanų. Stanislovas Miliauskis. 
1814 So. Jefferson St., Chicago, III.

comisiją.

'gnoruoja darbininkų 
itstova.

į KIŠENINIS

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA — Sejonų finiše- 

rių, giizikų isiuvėjų, bcislerių ir fel- 
erių ant moteriškų apsiautu ir siu- 
ų. PERCIVAL B. PALMER and CO., 

367 \V. Adams SI1., Chicago, III.

RAKANDAI
UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 

springsa is phonografą, 2 Jewcl 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvaranluolą ir keletą 
rakandu už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir II. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Wcstern av., Chicago

PARSI Dt ODA bučernC ir 
nė geroj vieloj lietuvių apgyven 
ir lenkų upielinkėj, iš priežiislięs 
Jimo kaiėn. Meldžiu atsišaukti

Ritino Šimkus, 
627 Wesl I8lh SI., Chicago,

PARSI 1)1 'ODA už pusę 
džio išdiibyslės dirbtuvė su 

•■rankinis ir maleriolu. Pa 
priežastis persiskyrimas pa 
rių. Aukso mainos žmogui su 
/n kapitalu. Atsišaukite tuo jaus. 
2631 S. Halsted SI., Chicago

NAMALžEMk

PARStDl’ODA bučerne, arba sa- 
liunas ,arba namas su saliunu, sve
taine ir bučerne apačioje, o viršuje 
trims šeimynoms pagyvenimas; la
bai graži biznio viela—kampas. Vėl 
antras namas parsiduoda dviejų Šei
mynų pagyvenimui. Atsišaukite į 

Dominik Budvitis,
3824 So. Kedzie avė., Chicago.

Lietuviškai-Angliškas

Angliškai-Lietuviškas
Talpina savyje reika

lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, III.

riant jos darbo žmonėms, ir — 
persergėjimą į Amerikos lietu
vius darbininkus nuo klerikalų 
ir atžagareivių tautininkų, ku
rie. pasekant rezoliuciją, sten
giasi parduot Lietuvą kaizeris 
kai Vokietijai. Pirmojoj revo
liucijoj pabrėžiama ta mintis, 
kad tikros laisves Lietuva susi
lauks tiktai eidama išvieno su 
viso pasaulio demokratija ir 
kad ta laisvė turi reikš! netik iš
laukinį Lietuvos pasiliuosavimą 
(neprigulmybę etc.), lx t ir vi
durini atsikratvma nuo sa* •'V

vų ir svetimų Lietuvos darbi 
žmonių naudotojų.

Antroji rezoliucija, tariant 
persergėjimas, kreipia lietuvių 
darbininkų (lomą į musų kimi 
gijos ir kitų atžagareivių ele
mentų žygius, šioj ir anoj pusėj 
Atlantiko, kurie daro suokalliii 
su Vokietijos autokratais, idant 
uždėjus naują jungą ant Lietu
vos darbininkų sprando. — Abi
dvi rezoliucijos, apart paskelbi
mo spaudoje, dar bus atspaus
dintos ant atskirų lapelių ir kiek 
galima plačiau paskleistos dar
bininkų miniose.

Trečia rezoliucija, kurią pa
vesta patieki Tarybos pildomam 
komitetui, pabrėžia Tarybos po
ziciją link klerikalų ir atžagarei
vių tautininkų šaukiamo seimo, 
kurs įvyks kovo 13—11 dd. 
New Yorke. Taryba užreiškia, 
kad ji nedalyvaus tame seime, 
ir tuo kviečia pažangiąją musų 
visuomenes dalį nedalyvauti ja
me.

Konferencija, beto, užgyrė 
Tarybos pildomojo komiteto 
pieną apšvietus darbo organiza-

Jeigu ponai J. Ogden Armour 
r Nelson Morris ir šiandie ne-

kirtą taikintoją, teisėją Sntnuel 
Msebuler'į, ir neatsakys į darbi 
linko atstovo Walsh'o klausi
mus, bus atsišaukta i atsakoma- t- c.
sias įstaigas Wasbinfltone, idant 
privertus juos tatai padaryti.

įvykusiam posedyj 
subatos rvtą 
kutas \Valsli
lu savininku advokatu, kad mi- 44 I*' ’
nčli asmens atvyktų popietiniu 
>osė(lin, ir buvo 
•eikalavimas bus 
•iaus nei vienas 
ai nepasirodė.

I'eisejas Alsclt

pereilos
darbininku advo-c

manyta, kad 
išpildyta. Te- 
reiknlau jama-

is neturi

locn’oinis (pavieskom) ir lodei 
isi kviečiamieji liudininkai at- 
ilanko liuosanoriai ir savo tiu- 
lijimus duoda ne po prisieka.

Sukatos posedyj, beje, Chica 
los Darbo Federacijos prezide-

irotestą užtai, kad pereitą pėt- 
lyčią jam nebuvo leista pereit 
kerdyklas kartu su paskirtuo- 
u taikintoju, bitzpalrickas už- 
ci.škč, jogei darbo ministeris 
Vilsonas paskyrė Walshą ir jį 

kaipo unijos atstovą, kad daly
vaut dabartiniame nagrinėjime, 
’aigi kaipo toks jis turėjęs pil
ną teisę eit kartu su taikintoju.

būtent, kad Fitzpatrick nebuvo 
įleistas i skerdyklas todėl, ka
dangi skerdyklų savininkai pa
sipriešino jo dalyvavimui.

rimothy McCreasb, vienas 
skerdyklų unijos organizatorių, 
užvakar įvykusiam posedyj liu- 
(l*jo. jogei daugely j skyrių iro-

Roselanįliečiu ir Westpulmaniečiu 
««miji iiii!iiiiinu Domai iiitiiiiiiiiniHi

Didelis Išpardavimas Rakandų Krautuvės

Ularninke, Vasario-Feb. 19-tą dieną, rytdien.
Pardavimo Priežastis—-Gaisras.

Kas išsikirpęs šj apgarsinimą atsineš, tas gaus pigiau

GENERAL FURNITURE CO.
Kampas Michigan Avė. ir 112-tos gt., Roseland, III.

Paguita žmogumi, kurį ji my
lėjo ir netekusi jokios vilties bū
ti kada nors jo moterim, p-le 
Pauline Plotka pereitą subatą 
nušovė ji dviem revolverio šu- 
vinis pavii'lo ligoninėj. Nušau
tas vadinasi Dr. Anton J. Jin
dra. vienas tos pačios ligonines

Tragedija turėjo vielos ant 
septinių lubų. Mergele, palei
dusi du šuviu į Dr. Jindrą, ten 
pal ant vietos išgėrė dožą nuo
dų. kad užbaigus savo gyveni
mą. Pradžioje jos padėjimas iš
rodė kritišku ir nesitikėta jos 
pasveikimo. Vėliau betgi gydy
tojams pavyko pašalinti tą pa
vojų ir dabar tikimasi, kad p-

buk Dr. Jindra suvylęs ją: per 
keturis pastaruosius metus ji 
buvusi jo numylėtinė, ir jis ją 
ketinęs vesti. Ji iš savo uždar-

mui mokslo ir tikėjusi, kad ka
da nors taps jo moterim. Jos 
ikėjimas ir meile tapę patrem

pti. Dr. Jindra pagalios atsisa-

o laiškų, kuriuos jai kadaise

nušovusi savo suvedžiotoją. Dr. 
Jindra buk pametęs ją delei ki
los moters, kurios vardo ji te- 
riatis nežinanti.

Mergelė kol kas guli pavieto 
ligoninėj. Kaip greit .ji pasvei
ksianti, bus atiduota policijos 
globon.

Užpuolė lietuvį
Vasario 12 d. nepažįstami 

plėšikai užpuolė lietuvį S. Gąr- 
nį. laukusį gatvekario ant ker
tės 17 ir Cottagc Grove gt. At
ėmė laikriMlėlį ir gerokai ap
stumdė patį S. Garnį. Plėšikai
nepagauti.

Protestuoja prieš duonos 
pabranginimą

Moterų Lyga nutarė pasiprie
šint kepyklų savininkų užma
čioms apiplėšti gyventojus 
augštomis kainomis. Tuo tik
slu vakar buvo sušaukta dide
lis protesto susirinkimas Burg 
mokyklos svetainėj. Tarta krei- 
plies į atsakomąsias įstaigas, id-

nių prieš tuos besočius.

WEST PULLMAN
Iš lietuvių judėjimo.

Vasario 9 d. Draugystė Atra
dimo šv. Kryžiaus surengė ba
lių su išlaimėjimu. Programas

vietines kuopos. 1'rįs draugai 
paėmė blankas, išpildė ir priža
dėjo atvykti sėkantjn susirinki-
man. į,

Tik, draugai, reikia dirbti, o 
pasekmės bus geros, nekeikia 
sudėt rankas ir lauki iki pradės

Jieškau brolių Antano ir Vincento 
Navickų, ir Marijonos Navickaitės, 
Suvalkų gub.. Seinų pav., Kudrėiių 
gminų, Radziščių kaimo. Gyveno 
Pillsburgbe, Pa. Tegul jie atsišau
kia arba kas žinote praneškite jųjų 
adresus — turiu svarbų reikalą.

Viktorija Navickaitė, 
3343 So. Morgan sL, Chicago, III.

DABAR LAIKAS pirkti fannas. — 
80 akrų; 50 akrų dirbamos, 30 miško, 
geri namai. Bertainis mylios nuo 
mokyklos, pusė mylios nuo dypo. 
Farina M’isconsfn’o valstijoje. Par
duosiu pigiai. .1. Maskaliunas, 
3236 Lime St., Chicago, III.

AMATŲ MOKYKLOS

prijaučiu socialistams, idant

Pajieškau Petro česumit Pirmiaus 
gyveno: 1825 S, Union, ir yra kriąu- 
čius. Turiu labai svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas jį žinot, praneškite jo 
adresą. John Kniukšta.
49 \V. 116 St., Kensington, III.

kuopos ir veiktų, o tuomet mu
sų vyčiams ir kiliems mulkin
tojams čia nebūtų vietos.

•—West Pullmanietis.
________________ L-....................... ..............................................

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Šiandie
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras ..
Miltai

Vi bačkos maišas
’s bačkos maišas
5 svarų bačkos inaišas ,. 32—35 

Rugių Miltai Maišas
Bohcmian style % bač. 1.37—1.63 
Juodi, % bačkos ..

5svarui ......................... zu—37
Grabam miltai 1 sv. maiš. 28—3< 

Corn Meal
Balti ar geltoni ..........

Maisas (Hominy), svaras 
Ryžiai,

Fancy head .............. .
Blue rose ......................

Pūtvės
N. 1 Mis., Min., ir Dak. .. 27 

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

Sviestas, Smetonos
Iš bačkučių ..............
Prastesnis....................
Iš šaldytuvių 4............

Rutterine
Plytose ........................
Šmotuose ......................
Vidutiniškas ................

Kiaušiniai
Švieži extra................
Refrigeratori ų, ext ra 
Refrigeratorių N 1 ..

Pupos (beans)
Navy .............................
Lima .............................

Slyvos, geros svarui....
Vidutinės ......................
Prastesnės ..................

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

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

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

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

Vištos
Šviežios ........................
Gaidžiai, švieži ..........

Antis .................................
žąsis........... ’..................
žuvis (salmon)

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

Suris
Amerikoniškas (full cream) svar. 
šmote ............................. 31 ¥2—39
Supiaustylas ...................... 35—43

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

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

.. 8—8V2 
(Maišas) 

2.85—3.00 
1.45—1.53

.. 1.22—1.49
/. 29

svaras 
. 'H/2—6*4 
..5*4— 6’/j 

svaras 
... 11—14 
... 10—13 
(10 svarų) 

29 
(Kenas) 

... 19—22 
... 17—20 
... 13—16

svaras

.. 48—54 
.. 46—53

svaras 
. 32—35c 
.. 31—34 
. 29—33

tuzinas
...56—62 
. 50—55 
. 46—52

svarui 
.. 16—20 
.. 16—20 
. 13—17

.. 12—15
. 11—14
.. 32—36
. 31—35
. 44—50
. 40—45

svarui
. 31—36

. 30—36
25^—31

svarui
37—43

. 30—37 
svarui

. 24—29 
. 34—39 
. 29—34 
dėžutės

. 19—23 

. 27-33

TELEPHONE YARDS 6824.

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

3825 So. Halsted St., Chlcac*.

JIEŠKO DARBO

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi!- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typevvritinl, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, * 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystčs, dailia 
rašystės. *

Mokinimo valandos: nuo 8 r>U 
ikf 5 po piei ų; vak. nuo 7:30 iki 9:24 
3106 So. Halsted St.. Chicago, III

PAJIEŠKAU DARIU) prie siuitos; 
galiu virt ir stubą prižiūrėt po kokia 
5 ar 6 valandas į dieni). Kam reika- 
lihga, malonėkite atsišaukti.

B. Petrauskienė,
1316 S. Halsted St., ant antrų lubų 
iš užpakalio. • Chicago.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU švaraus kambario ga

ru šildomo prie laisvi.) žmonių su val
giu arba be valgio. Bridgeporto bei 
North Sidės apielinkėse. Atsišaukite 
šiuo adresu: P. .1. 3316 S. Halsted st., 
Tel. Boulevard 7328.

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

BURKE BARBĖK SCHOOl
612 W. Madison St., Chicago

Kaip Rašyti
Laiškus

Kaina 75c. Gražiu tvir-

Chicago, III.

tu apdaru $1.00. Gali
ma gauti Naujienų Ad
ministracijoje,—

1840 So. Halsted St.

Lietu viškoi ir 
Ang. Kalboi

Ka-tik išėjo iš spaudos

JIEŠKO PARTNERIŲ

REIKALINGAS PARTNERIS SU 
$600.00. TURI MOKfiT LENKIŠKAI 
IR RUSIŠKAI. PELNAS PER MĖ
NESI YRA NUO $500 IKI $1000.00. 
PARDA VIMO PRIEŽASTIS—ESM I 
ŠAI KIAMAS KARIUOMENĖN. TU
RIU PARDUOTI GREITAI.

RAŠYKITE IN “NAUJIENŲ” OFI-

VALENTINE DRE8SMAKING 
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
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
S10. Pbone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė
SA PAŽYMĖDAMI No. 169.

RANDAI
BUCERIV DOMAI.

Pasirandavoja bučerne lietuvių 
apgyventoje vietoje. Taipgi galima 
ir groserj laikyt. Gera vieta lietu
viui bučeriui. Randa pigi. Atsišau
kite: 1610 S. Jefferson st., Chicago

REIKIA DARBINlNKtr“

DARBAI Vvrnm« Ir Moterim* VI
SOKIOS rųties metalo 
nrbn mediio dirbamose 
>Hi>ose, fnbrikuo-e, ko
teliuose, restoranuos, sa-

duhuose, Hgonbučiuose. raAtinfse, sankrovose, 
natnuo‘<<‘ ir it. I'jinmtykit musų DIDELI eu
rais. Otriausios mokestis.

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

REIKALINGA patyrusių dešrų mė
sų trimuotojų. Gera mokestis. At
sišaukite )

Independeiit Pliekiu# Co., 
41st ir Halsted St., Chicago

REIKALINGA patyrę prie žirklių 
vyrai j 'sengeležių kiemų.

Fefferman and Morris Co„ 
2627 W. 12th st., Chicago

REIKALINGA prityrusių langų va- 
ytojų.

CHICAGO CLEANING CO 
62 W. Washington St., Chicago, UI.

REIKALINGA mergina prie ab ci
no namų darbo; skalbti nereikia, 
.iražus namai, geras valgis ir atsa
kanti mokestis.

Sam Long,
3220 W. Division st. Tel. Albanv 9668

REIKALINGI vyrai dirbt sklidinų 
šapoje. Atsišaukite į
1447 S. Sangamon SI., Chicago.

Vyrišką Drapanų ;
'Nauji neatimti, daryti ant u? 

kymo siutai ir overkotai, virtės 
430 iki $50, dabar parsiduoda p«. 
ir 2’> dolerius.
(Nauji, daryli gatavi nuo $lh 

435 siutai ir overkotai. nuo $7 5i 
18 doleriu

Pilnas pasirinkimas kailiu jmo 
'ų o verk otų.

Visa*, uižiu vartoti siutai 11 t 
kotai, vx -ės nuo $25 iki $85, ibl e 
$5 ir aufttf .;iu Kelnės nuo $1.51 
$4.50. Va .'i.io)v siutai nu< •*r' 
liu 87.50

Atdara kasdieną •'ledėkomv i

v •*

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

Kaina 15 centų.

’ Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

Kad kam ko
S. G O F D O N

414 S Halsted S,, * Ljvm

Gydytojas ir Chirurgas 
OFISAS: 1553 W. Madison st, 

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

VALANDOS: 10 12 rvle; f—(i 
vak. PIIONE Jlaymarkel 2563.
REZIDENCIJA: 3332 North av. 
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PIIONE Albany 5516.

Tel. Ar mitai* *84

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

XSPINDŲLJAI 
2J 21 N. We»tern

Valandos: 9—12 ryta; 1—9 
vakare.

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n ų Reikalavimų Skel- 

• bimais. Ras ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
bima ir tas jūsų pasi- 
skeĮbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

naujienos
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

Nepasižadėkit eiti kur kitur 
Nedėlioję, Vasario 24, nes tą 
dieną, Pilsen Auditorium, 
bus “Naujienų” 4-metinis 

Balius!


