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Atiduoda Lietuvą Vokietijai
Rusija priėmė Vokieti" 

jos taikos sąlygas
Lietuva atitenka Vokietijai

Rusijos valdžia neišdavė socia
listams pasportų

RUSIJA PRIĖMĖ VOKIETIJOS TAIKOS SĄLYGAS

Kariuomenė atsisako kariauti

True translation filed with the post-mnster at Chicago, Febr. 25, 1918, 
•s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vasario 24. Premjeras Nikolai Le
ninas ir užrubežinių reikalų ministeris Leonas Trocki 
priėmė Vokietijos taikos sąlygas.

Leninas sako, kad sudemoralizuota ir besitraukian
ti Rusijos armija griežtai atsisako kariauti.

VOKIEČIAI REIKALAU
JA DIDELIO PLOTO 

ŽEMĖS

Taipgi kontrolės pirklybinių, 
industrinių ir gamtos turtų.

True translation filed witb the post- 
master at Chirago, Febr. 25, 1918, 
M retjuired by the act of Oct. 6» 1917.

LONDONAS, vas. 23. — Vo
kietijos paskiausias ultimatu
mas Rusijai, nustatantis didelę 
kainą, kurios kaizeris reikalau
ja už užbaigimą atnaujintodfka- 
rės prieš rusus — užsibaigia šią
nakt.

Naujosios taikos sąlygos, jei 
jos bus rusų priimtos, atiduotų 
Vokietijai 200,000 ketv. mylių 
teritoriją, neskaitant Ukrainos ir 
Finlandijos, kur vokiečių įtek
mė irgi yra viršijanti, bet taip
gi praktiškai padarytų vokie
čius valdonais visų pirklybinių, 
industrinių ir gamtiškųjų tur
tų didelės rusų respublikos.

Rusai atsisako kariauti.

Vokiečiai, sulig vėliausių Pet
rogrado pranešimų, beveik ne
sutinka jokio pasipriešinimo jų 
naujame besi veržime į Rusiją, 
kurios dizorganizuota, išsklai
dyta armija nepaiso bolševikų 
atsišaukimų vesti nereguliarę 
karę.

Vokiečiai paėmė trečiąjją Vo- 
lynijos tvirtovių trikampį — 
Dubuo.

Livonija užkariauta.

Livonija yra pilnai užkariau
ta vokiečių armijų ir vokiečiai 
yra netoli laivyno bazės — Re
velio, kurio evakuacija vargiai 
bus užbaigta, nes kareiviai atsi
sako gelbėti darbe. Minske vo
kiečiai yra ant didžiojo kelio į 
Maskvą, kuomet toliau į pietus 
austrai ir Ukrainai eina linkui 
Kijevo. Prieš taiką su Ukrai- • Minsko užėmė Borisov (45 my
lia, tie ukrainų kareiviai buvo jįos nuo Minsko).
karės belaisviais, bet dabar cen- 
tralinės valstybės juos paliuosa- gen armijos veikimas parėmi- 
vo ir apginklavo.

Tuo tarpu bejiegiai bolševi- vo pienuojama, 
kai leidžia atsišaukimus į liaudį'
apie priešinimąsį įsiveržėliaHns 
ir Petrograde kalbama apie su
šaukimą* Steigiamojo Susirinki
mo.

Nekurtos iš kvatierų sako, 
kad tūli vokiečių pulkai atsisa- 
<o dalyvauti įsiveržime, kuo- Kareiviai liko nuginkluoti.” valdžios naujai sudarytų pulkų, ti į Rusijos uostus ir ten laiko

met tarp austrų patemyta be
tvarke.

Latvių šauliai priešinasi vo
kiečių besiveršimui ties Valkais 
ir prašo pagelbos Sovieto, kuris 
nutarė pasiųsti į tų apygardą 2- 
000 Raudonosios Gvardijos na
rių. ?’ : '

VOKIEČIAI ARTINASI 
PRIE REVELIO

Paėmė dar keletą miestų ir 
suėmė 2,000 belaisvių.

Rusai bando preišinties.
True translation filed wlth the post- 
inaster at Chicago, Febr. 25. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

BERL1NAS, Vasario 24.—Ka
res ofisas praneša, kad rusai 
vietomis daro pasipriešinimus. 
Vokiečių ėjimas prickyn buvo 
pasekmingas ir vakar. Jie arti
nasi prie Revelio ir paėmė kele
tą miestų, taipgi suėmė 2,000 
belaisvių.

Pranešimas sako:
“Estonijoj musų kareiviai, 

kuriuos gyventojai su džiaugs
mu priima, paėjo prickyn far- 
suotu maršu, nežiūrint sniegu 
padengtų kelių ir sumušė prie
šą, kuris vietomis' priešinosi. Jie 
artinasi prie Revelio.

“Paimant Valkus (Livonijoj) 
pėtnyČioj, skadronas hussarų, 
greita ataka išgelbėjo miestą 
pirm negu priešas galėjo jį su
naikinti ugnimi. Mes suėmėm 
1,000 belaisvių ir paliuosavome 
1,600 vokiečių ir austro-vengrų 
karės belaisvių. Maži pulkai 
prasiveržė vakar iki Ostrovui ir 
apveikė ten priešo pasipriežini- 
mą.

“Saksonijos kareiviai suėmė 
1,000 belaisvių ties Balbinovo
(40 mylių į rytus nuo Dvins-’imta Vokietijos policijos iki tų 
ko). Musų kareiviai einantįs iš šalių konstitucija negvarantuos

Pradėtasis gen. von Linsin-

mui Ukrainos, vedamas kaip bu- 
Vokiečių ka-

reiviai įėjo į Iskorost (115 my
lių nuo Rovno, apie kurio paė
mimą buvo paskelbta ketverge. 
Vokiečiai dabar yra apie 100 
mylių nuo Kijevo). Įeinantįs į 
šepetovo su Didžiosios Rusijos
kareiviais traukinis sulaikytas.' jos armijos,

i 100 VOKIEČIŲ PAĖMĖ 
DVINSKĄ

Tik 100 kareivių reikėjo, kad 
paėmus tvirtovę ir tūkstan
čius vagonų su maistu ir a- 

municija.
■m 'jiHJ"."'’

True translation filed with the post- 
mitsler ut Chicago, Febr. 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
XLONDONAS, vasario 23. —Iš 

Petrogrado j Exchange Tele
graph Co. praneša, kad Sovieto 
susirinkime paskelbta, jog dau
gelis dirbtuvių Organizuoja Rau
donosios Gvardijos pulkus tar
navimui fronte.

Zinovjev, Lenino draugas ir 
pirmininkas Sovieto pranešė, 
kad paėmimui Dvinsko reikėjo 
tik 100 vokiečių. Jis pridūrė, 
kad atsakantis už (miesto gyni
mą komitetas bus teisiamas re
voliucinio komiteto.

-■■■■■V™' y i ■ ■ ■

Ko reikalauja 
Vokietija

NAUJOSIOS VOKIETIJOS 
TAIKOS SĄLYGOS

Reikalauja visiško atidavimo 
Lietuvos, Kurliandijos ir 
Lenkijos.

Trįs dienos pasirašymui po 
.taika

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, Vasario 23. ~ 
Rusijos valdžios bevielinis pra
nešimas sako:

“Vokietija atnaujins taikos ta
rybas ir padarys taiką sekamo
mis sąlygomis:

“Abi pusės paskelbs karę už
sibaigusia.

“Visos žemės į vakarus nuro
dytosios Brest Litovske Rusijos 
delegacijai linijos, kurios pir
miau prigulėjo Rusijai, nebebus 
po teritorialiu Rusijos apgyni
mu. Dvinsko apygardoje ta li
nija turi prasitiesti iki rytinio 
Kurliandijos rubežiaus.

“Pirmesnieji ryšiai prie Ru
sijos valstybės jokiame atsitiki
me neuždeda ant jų' pareigų lin
kui Rusijos. Rusija atsižada vi
sų teisių maišyties į tų žemių vi
durinius reikalus.

Vokietija ir Austro-Vengrija 
pačios nuspręs tų šalių likimą 
santarmėj su jų gyventojais.

“Vokietijas yra pasirengusi 
po užbaigimui Rusijos demobi
lizacijos evakuoti žemes į rytus 
nuo tos linijos. Livonija ir Es- 
tonija turi būti tuojaus apvaly
ta nuo Rusijos kareivių ir Rau
donosios Gvardijos.

“Livonija ir Estonija bus už- 

socialio saugumo ir politiškos 
tvarkos. Visi areštuotieji už po
litiškus reikalus gyventojai tu
ri būti tuojaus paliuosuoti.

“Rusija padarys taiką su Uk
rainos žmonių respublika. Ru
sijos kareiviai ir Raudonoji Gva
rdiją tuojau evakuos Ukrainą ir 
Finlandiją.

“Rusija pripažįsta panaikini
mą Turkijos kapituliacijos.

“Pilna demobolizacija

turi būti padaryta tuojau.
“Rusijos kariški laivai Juo- 

Rusi- dosč ir Baltiko jurose ir Arktiko 
taipgi dabartinės okeane turi būti tuojaus pasiųs-,

KAZIMIERAS GUGIS
Socialistų Partijos nominuoja
mas kandidatu į kongresmanus 
iš 4to Kongresinio Distrikto.

BALSUOTOJŲ DOMAI
Subatos numeryj buvo pra

nešta, kad Socialistų Partija no
minavo žinomą lietuvių veikėją, 
advokatą Kazimierą GugĮ, kan
didatu j kongresmanus iš 4-tojo 
Kongresinio Distrikto. Jo kan
didatūra betgi, dėl tūlų aplinky
bių, nepateko kandidatų sura
šau, todėl dabar turi pasirūpin
ti patįs 4-tojo Kongresinio Dis
trikto balsuotojai, kad adv. Ka
zimieras Gugis butų nominuo
tas.

Tuo jie turi pasirūpinti ryto, 
vasario 26, nominuojant kandi
datus į Chicagos miesto alder- 
manus.

Ryto, aldermanų nominAčijo- 
se, 4tojo Kongresinio Distrikto 
balsuotojai tegul po vardu kan
didato į aldermanus parašo ši
aip:

FOR GONGRESS
hd Kasimir Gugis
"3323 S. Halsted st.

Visa tai reikia parašyti aiš
kiai ir tokioj tvarkoj kaip aug- 
ščiau paduota. Prieš vardą “Ka- 
zimir Gugis” būtinai reikia pa
rašyti keturkampis ir tame ke
turkampyje padėti kryžiukas.

Kaip sakyta, Kazimierą Gugį 
turi nominuot balsuotojai gyve
nantieji 4-tame kongresiniame 
Jistrikte. Tas 4tasis Distriktas 
ripima Chicagos miesto dalį tarp 
51 ir 22 gatvių, ir nuo State str. 
iki Cicero Avė., vadinasi, apima 
visą 29 ir 30 wardų dalis į Šiau
rę nuo 51-mos gatvės; visą 5 
wardą; vakarinę dalį 3 wardo 
\į vakarus nuo State st.); visą 
vakarinę 4-fojo wardo dalį tarp 
35th st., iki Parnell avė., iki 34th 
s t. iki Halsted ir visą dalį į va
karus nuo Halsetd st; vakarinę 
dalį 10-tojo wardo tarp kanalo,
S. Laflin st. iki 22nd st., ir visą 
pietinę dalį 11 ir 12 wardų į pie
tus nuo 22-nd st.

Draugai, balsuotojai, pasirū
pinkite ryto, vasario 26 dieną, 
taigi aldermanų nominacijose, 
nominuoti, kaip augščiau paro
dyta, adv. Kazimierą Gugį kan
didatu į kongresmanus!

mi iki įvyks taika, ar nugink- 
“Rusų-vokiečių pirklybinė 

luoti. *
1914 m. sutartis turi būti vėl 
galėjo. Priegtam turi būti gva- 
rantija liuoso eksporto be mui- 

■ tų rudos ir greitų tarybų už pa
darynių naujos pirklybinės su
tarties su gvąrantija labiausiai 
prielankios valstybes, mažiausia 
iki 1925 m.’*

Kontribucija ir atlyginimai 
turi būti priimti sulig vokiečių 
pasiūlymais.

“Rusija prižada sustabdyti vi
sokią propagandą ir agitaciją iš 
pusės valdžios ar valdžios re
miamų žmonių prieš narius ke- 
turbubo sąryšio ir jų politiškas 
ir karines įstaigas net ir centra- 
lių valstybių užimtose žemėse.

“Viršminėtos sąlygos turi bū
ti priimtos bėgyje 48 valandų. 
Rusų plenipotentai turi tuojau 
išvažiuoti į Brest Litovską ir ten 
pasirašyti bėgyje trijų dienų po 
taikos sutartim, kuri turi būti 
patvirtinta bėgyje dviejų savai
čių.

SENOSIOS VOKIEČIŲ 
TAIKOS SĄLYGOS

Paduotos Brest Litovsko 
konferencijoj

True translntion filed tvilh the post- 
mastčr at Chicago, Febr. 25, 1918, 
as ,rc<|iured by the act of Oct. G, 1917.

PETROGRADAS, vas. 10 (su
vėlinta-. — Sekamas taikos są
lygas centralinčs valstybės įteikė 
Brest Litovskę^Thikos konferen- 
cijoje^ ’

Rusija turi atiduoti 160,000 
ketv. mylių teritorijos turinčios 
18,000,000 gyventojų ir užmokė
ti po derybų sumažintą kontri
buciją — 3,000,000,000 rublių.

Centralinčs valstybės yra pa
sirengusios sugrąžinti Rusijai 7- 
000 ketv. mylių Gardino (Grod- 
no) gubernijoj.

Rusija turi sutikti neskleisti 
revoliucinės propagandos cent- 
ralinėse valstybėse.

Pirklybinė sutartis, kurią pa- 
naikino karė, turi būti atnaujin
ta 30 metų.

BOLŠEVIKAI NEIŠDUO
DA SOCIALISTAMS 

PASPORTŲ

Neišleido socialistų atstovų 
j talkininkų socialistų 

konferencijų
* ■ j u.r .-iiuii 

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 25, 1918. 
as rcquircd by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vas. 23. —Tal
kininkų darbininkų ir socialis
tų konferencija šiandie nutarė 
pasiųsti 5 delegatus į Suv. Vals
tijas “tikslu pasitarti su Ameri
kos demokratijos atstovais apie 
kares situacijų”.

Delegacija vadovaus Camile 
Huysmans, sekretorius tarptau
tinės Socialistų organizacijos. 
Kitais atstovais bus franeuzų, 
anglų, italų Ir belgų socialistai.

Konferencija priėmė Angli
jos darbininkų gr. 28 d. išreikš 
tuosius karės tikslus ir sekrtmu 
žingsniu galbūt bus greičiausias 
sušaukilhias tarptautinės darbi
ninkų ir socialistų konferenci
jos.

Anglijos darbininkų taikos 
programas yra remiamas sočia-, 
listų ir darbo partijų Anglijos, 

Francijos, Italijos, Belgijos, Po
rtugalijos, Rumunijos ir Pieti
nės Afrikos.

Rusijos soctnl-revoliucionie- 
riai telegrafavo pritarimą Ang
lijos darbininkų karės tikslams 
ir kad jie bandė pasiųsti delega
tus į Londonu, bet bolševikų už
rubežinių reikalų ministeris Le
onas Trocki atsisakė išduoti pa- 
sportus.

TURKAI IRGI ATNAUJI
NO KARĘ

Atkirto rusams pasitrau
kimų.

True translation filed with the post- 
nuistcr ut Chicago, Febr. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917. 

..LONDONAS, vasario 23. — 
Exchange Telegraph praneša iš 
Rusijos vakarinės armijos kva- 
tieros, kad turkų armija Kauka
ze pradėjo ofensivą. Ataka bu
vo padaryta prieš išsibaigsiant 
pertraukimui mūšių.

Turkai užėmė Platana ir su- 
parališavo evakuaciją Kaukazo 
korpusų, kurie dabar yra sutrau
kti palei pajūrį.

RUSIJA ORGANIZUOJA 
ARMIJĄ

True translation filed wUh tne post- 
master at Chičhgo, Febr. 25, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Vasario 23 
— Bolševikų žinių agentūra pra 
neša, kad organizavimas liuos- 
norių armijos Petrogrado gyni
mui jau prasidėjo.

“Krizis abejojimo gyventojų 
dvasioje galutinai užsibaigė,” 
sako žinia. “Panikos vilnis per
simainė į karšią troškimą ginti 
visomis priemonėmis socialistų 
Petrogradą ir atmušti visas 
prieš jį atakas. Liaudies 
Komisarų atsišaukimas, prasi
dedantis “Socialistų tėvynė pa
vojuje’’ sukėlė entuziazmą mi
niose.

“Stojimas liuosnoriais didelia 
me skaičiuje prasidėjo. Už ke
lių dienų po ginklu bus 50,000 
kariautojų, neskaitant norinčių 
kariauti kareivių.

“Daugelis moterų išreiškia 
pageidavimą būti apginkluoto
mis ir teikti pagelbą kariauto^- 
jairus, einant prieš vokiečius ir 
gen. Kaledino rėmėjus.

“Tas pats dedasi Kijevo, Ma
skvos ir Pskovo miestuose.”

RUMUNIJA PRADĖJO 
TAIKOS TARYBAS

Iš Rumunijos reikalaujama 
atidavimo žemių Bulgarijai.
True translation filed with the posf- 
master at Chicago, Febr. 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vas. 24. Ex- 
change Telegraph praneša, kad 
Haagos diplomatiškus ratelius, 
pasiekė žinia, jog Bufftea pilyj, 
arti Bucharesto vakar Rumuni
ja pradėjo neformales taikos 
tarybas.

Į ceijtralinių valstybių sąly
gas, sakoma, įeina atidavimas 
tūlų žemių Rumunijai ir eko 
nominės pirmybės Vokietijai ir 
Austrijai.

Vokietiją tarybose atstovau
ja jos užrubežinių reikalų mi
nisteris Drr vo nKuehlmann, 
Austriją — užrub. reik. min. 
Czerpin ir Bulgariją — premje
ras Radoslavov.

KARĖS STOVIS PETRO 
GRADE

Grasinama mirties bausme.

True translation filed with the po,f- 
master at Chicago, Febr. 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETBOGBADAS, vasario 23. 
—Šiandie Petrograde paskelbti 
karės stovis. Išleista sekama 
proklamacija:

L Petrogrado mieste paskel
biama karės stovis.

2. Visi žmonės sugauti beva
giant, plėšiant, bandant padaryti 
ekspropriaciją ar kitaip atlie
kant smerktinus darbus bus be 
mielaširdystės sušaudyti revo
liucinės armijos pulkais.

3. Kiekviena ypata, organiza
cija ar įstaiga, neturinti speci i- 
lio leidimo, turi atiduoti distrik
to Darb. ir Kar. Atst. Tarybai 
visas bombas, granatas, šovi
nius ir kitą eksploduojančią 
medegą, kurią Darb .ir Kar. 
Ats. Taryba pasiųs į armijos sto
tis. Kiekvienas žmogus, kuris 
to neišpįldys bėgyje 48 vai., bus 
paskelbtas išimtu iš po įstaty
mų globos.

4. Visi žurnalai ir kiti presos 
organai yra aštriai verčiami pa
tvirtinti visas žinias apie vald
žios veikimą, taipgi žinias atei
nančias iš karės lauko. Nepa
prastas gi'neralis štabas prane
ša, kad atsisakymas pasiduoti 
šiam paliepimui užtrauks užda
rymą prasikaltusio žurnalo ir a- 
reštą redaktoriaus ir jo bend- 
dradarbių.

5. Dokumentai apie^atvyks- 
tantį maistą, ar kuris atvyko, ar 
sulaikytas Petrograde ar jo a- 
piclinkėse, turi būti priduoti ne
paprastam generaliam štabui. 
Už visą maistą bus mokama ma
isto kontrolieriaus nustatytomis 
kainomis. Kiekvienas atsisa
kantis pildyti šį paliepimą ar 
sugautas slėpime maisto, bus 
sušaudytas kaipo spekuliatorius.

6. Kontr-revoliucionieriai agi
tatoriai, vokiečių šnipai ir visi 
žmonės, kurie kils prieš revoliu- 
cines Rusijos valdžią, bus su
šaudyti.

7. Visi paliepimai nepaprasto 
generalio štabo įeina galėn di* 
noj jų išspausdinimo valdžia, 
presos organuose.

8. Visi laikraščiai turi spa’ 
dinti nepaprasto generalio štabo 
paliepimus juodomis raidėmi 
ant pirmo puslapio.
a Delei paskelbimo apgulimo 
stovio, šeši svarbus Petrogrado 
laikraščiai, kurie priešinos dar 
Liniukų ir kareivių atstovu vn! 
džiai liko uždaryti. Jei bus b 
dyla juos leisti, visi štabai bus 
areštuota. Leidėjams paliepta 
mokėti pilnas algas darbinin
kams laike uždarymo.

REVOLIUCIJA COSTA 
RICOJ

Revoliucionieriai Paėmė 
miestų

San Juan dėl Sur, Nicaragua, 
vas. 24. — Costa Rica respubli
koj eina revoliucija. Telegra
finis susinešimas parubežio ir 
Las Canas pertrauktas.

• Žinoma yra, kad Alujuela, 
San Mateo ir Heredia miestai 
yra revoliucionierių rankose.

Pranešama, kad Las Canas ir 
Punta Arenas irgi neužilgo puls.
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.12
Mėnesiui ................................. *50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pačtu:

Metams ...............................
Pusei meto .........................  J-JĮJ
Trims mėnesiams .............. »«65
Dviem mėnesiam .............. 1-25
Vienam mėnesiui....................65

Kanadoj, metams .................. 7.00
Visur kitur užsieniuose........ 8.00
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

RaŽytojų ir korespondentų prašome 
•iunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius tar- 
tus tarp eilučių. Redakcija pasilai- 

o visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
Ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos 
Straipsniai

ith the post-
1918
1917.

True translation filed wi 
master at Chicago, Febr. 25, 
ns recjuired by Ihe act of Oct. 6,

Lietuvos 
laisves priešai.

Šiandie jau kiekvienas 
protaująs žmogus mato, kac 
musų klerikalai ir atžagarei- 
viškoji tautininkų dalis yra 
Lietuvos laisvės priešai.

Koliai ant Lietuvos spran
do buvo carizmo jungas, jie 
uoliausiai stojo už Rusiją ir 
visomis jiegomissmerkė Vo
kietiją. Kiekvieną, kuris ti
ktai nepritardavo cariškai

mas Rusijoje tapo sugriau
tas, tai jie kabinasi į kaize
rio skvernus.

Ir įsidėmėkite, prie kokių 
aplinkybių jie stojo atvirai 
ginti Vokietiją ir niekinti 
Rusiją: kaip tik tada, kada 
Vokietija viešai užreiškė’ 
kad ji nori pavergt Lietuvą, 
o Rusi ja stojo už Lietuvos 
teises!

Nesenai Rusijos ir Vokie
tijos atstovai Lietuvių Bras
toje tarėsi apie taiką. Ru
sijos delegatai, laikydamiesi 
to principo, kad kiekviena 
tauta turi pati nuspręst sa
vo likimą, pareikalavo, kad 
Vokietija ištrauktų savo ka
riuomenę iš Lietuvos ir Kur- 
liandijos ir leistų joms lais
vai apsispręsti. Vokietijos 
delegatai atsisakė pildyt ši
tą reikalavimą, ir todėl tai
kos derybos suiro. Ir dabar 
Vokietija stengiasi ginklais 
priversti Rusiją nusilenkti.

Tarpe Rusijos ir Vokieti
jos atsinaujino karė.' Jeigu 
Rusija butų nestojusi už Lie
tuvos ir Kurliandijos teises, 
tai to nebūtų buvę. Taika 
butų buvus padaryta, ir Lie
tuva su Latvija butų paliku
sios po Vokietijos letena.

Rusiją šiandie trempia vo
kiečių armijos už tai, kad ji 
nesutiko parduot Lietuvą 
kaizeriui; o musų klerikalai 
ir atžagareiviai tautininkai, 
matydami tatai, purvais 
drabsto rusus ir kelia į pa
danges vokiečių “šviesumą” 
ir “tvarkingumą”!

Ar reikia didesnio sielos 
žemumo? Ar reikia didesnės 
niekšystės? Juk tik keletas 
savaičių atgal musų patrio
tai mušė Trockini telegra
mą, dėkodami už tai, kad ji
sai gina Lietuvos reikalus, 
stodamas už Jos teisę apsi
spręst. Dabar tečiaus jie ir 
tą jau užmiršo iš didelio 
džiaugsmo, kad despotizmas 
ima viršų ant demokratiš

kos šalies.
Klerikalai ir jų sėbrai tau

tininkų srovėje yra despotiz
mo užtarėjai. Kur d«ugiaus 
despotizmo* tenai jų simpati
jos. Ir Lietuvos likimu jie 
rūpinasi ne dėlto, kad jie gei
džia jai laisvės, o dėlto, kad 
jie nenori duot Lietuvai pa- 
siliuosuot nuo despotų.

---  ■—- - •   ----------------------------------- -- nu( -■ ■ '---r. ■   -r-**..........................

Chicagos Rajono Darbininky Konferencija.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Tarybos Laikinasis 

Komitetas šiuo paskelbia, kad Kovo 3, 1918, 10 vai. ryto, 
Chicagoje įvyks Pirma Chicagos Rajono Lietuvių Dar- 

bininky Konferencija.
Vyriausias Konferencijos dienotvarkio punktas — 

Lietuvos laisvės klausimas.
Kviečiame Chicagos ir artimesniųjų Illinois, India

nos, Wisconsino etc. miestų Lietuvių Darbininkų Tary
bas ir šiaip lietuvių darbininkų organizacijas draugi
jas, kuopas, ratelius, kliubus—urpai išrinkti savo delega; 
tus Konferencijon.

Kiekviena draugija ar kuopa gali rinkti vieną dele
gatą nuo kiekvieno šimto narių arba dalies. Vietos Dar
bininkų Tarybos, arba šiaip vietos draugijų sąryšiai ga
li siųsti dar nuo savęs tris delegatus.

Jei kuri draugija ar kuopa nebesuspėtų išrinkt spe
cialių delegatų, Konferencijoj gali dalyvauti kuris nors 
jos valdybos narys.

A.L.D.T. Laikinasis Komitetas.

lietuvių jie nesudaro nė tūk
stantinės dalies.

• <

Seredoje ir ketverge musų 
bažnyčių tarnai paseimavos, 
pėtnyčioje pasisvečiuos vie- 
nur-kitur, o subatoje pagrįš 
į savo parapijas — kaip tik 
į laiką, kad prisirengus prie 
nedėldienio apeigų.

Ir sutaisyta yra taip, kad 
seime galėtų dalyvaut visas 
kiekvienos bažnyčios tarnų 
štabas: kiekviena parapija 
turi teisės siųst tris atsto
vus.

Laimingo pasivažinėjimo!

Liet. Mot. Progresiv 
Susi v. Dirva.

Geistinas sumanymas Chica
gos LMPS kuopų reikale.

L.S. Sąjungoje

LMPS. 58 kuopos sumanymui 
sutverti apskritį Chicagos ir a- 
pielinkės kuopą reikia pilnai 
pritarti. Jau nuo senai matėsi, 
kad ko tai trūksta musų' kuo
poms ir kad dėlei pasekminges- 
nio veikimo reikalingas bendras 
pasitarimas. Ypatingai tai apsi
reiškė laike rengimosi agitacijos 
savaitei. O juk šiais metais ir
gi, be abejo, turėsime agitaci
jos sanvaitę, ar ką-nors pana
šaus.

Dar vienas dalykas. Su nau
jais metais daugeliui narių išsi-

X Rajono viršininkų rinkimų baigė mokesčių knygutės, o iš 
centro jokiu budu negalima su
laukt. .Tuogi tarpu,, jei narės

pasekmės.

. per keičią nienesių rieturi pro- 
gos užsimokėt narinės mokes
nes, tai kaikurios atšąla nuo 
kuopoj ir paliauja lankytis j su- 
sirinkiiiluą. 'Tas musų 9 kuopo. 
bent iš dailės buvo pastebėta 
pereitų inetlį pradžioj. .

Į organizatorius: A. M. Mete-, 
lionis, Collinsville, III., 18 kp., 
66 balsų; A. Dovidaitis, Rock
ford, III., 75 kp., 36 balsus.

Į susinėsimų sekretorius: A. 
Meldažis, Rockford, III., 75 kp., 
40 balsų;.P. Mazuris, Spring
field, III., 29 kp., 25; B. Diliunas, 
Rockford, III., 75 kp. 33.

Į fin. sekret.: P. Klembaus- knygeles, kad netrukdžius 
kas, Springfield, III., 29 kp. 54; rėms užsimokėti, ir priėjus prie

dirbdinti savo kuopai mokesčių 
na-

Gydytojai aiškina, kodėl motoru kraujui šiandien 
reikalinga daugiaus Iron’o negu 20 metu atgal

Sako Anaemia---- kraujo stoka yra didžiausiu blogumu sveikatai, stiprumui, gyvumui

ir Amerikos moters gražumui.
atsišaukimas—KokisDR. FERDINAND KING, New Yorko 

gydytojas ir medikalis autorius 
sako: Gydytojai turėtų prirašinėt 
daugiau Organic Iron—Nuxated 
Iron, kad aprūpinus Iron’o stoką. 
Nuomonės Dr. H. B. Val|, buvu
sio Baltimorės gydytojo ir medi- 
kalio ekzaminuotojo; Dr. James 
Francis Sullivan, buvusio Belle
vue ligonbučio (Išlaukinio Dept.) 
gydytojo,!New Yorko ir Westche- 
ster’io pavieto ligonbučio taipgi. 
O taipgi ir kitų gydytojų, kurie 
išmėgino Nuxated Iron’o vertę.

Bile moteris, kuri pavargsta greit 
ir nervuota ir greit pyksta, bei esti 
nublyškusi, nuvargusi, tuoiaus pri
valo egzaminuot savo kraujų, ar ja
me neslokuoja Iron’o. Pavartojimas 
Nuxated Iron dažnai padaugina spė
kas, pakantrumų silpnoms, nerviš
koms moterims ant 100 nuošimčių j 
dvi savaiti laiko.

“Negali būt stipri, sveika, graži, 
ružavais veidais moteris be iron”, 
sako Dr. Ferdinand King, New Yor
ko gydytojas ir medikais autorius. 
Pastaroje savo kalboje į gydytojus 
apie blogą bei pnvojų nedatekliu- 
je iron’o amerikoniškos moters krap- 
juje, aš stipriai pątariatf, kad gydy
tojai turėtų prirašinėt daugiau Or
ganic iron — Nuxated Iron 
nerviškiems, suvargusiems,, 
niems, blogai nurodantiems ligo 
niams-molerims. Nubalimas 
kia anaemią. Aliaemiškos moters 
oda > ra nubalusi, raumenis suvytę, 
muskulai silpni, protas suniuręs, bei 
nykstanti atmintis ir dažnai jos ta
mpa silpnos, nervuotos, greit pyk
stančios, nuliūdę, sutingęs Kuomet 
Iron’as apleidžia moters kraują, tuo
met ir rožinis dažas apleidžia jos 
veidą.

Paprasčiausiame amerikoniškame 
maiste, kaip lai: krakmole, cukruje, 

’syrupe, saldainiuose, nugrūstuose 
ryžiuose, baltoje duonoje, perkia- 
liuosc, makaronuose, spagetuosc, ta- 
pioka, sago, farino'je, degerminuoti 
cornmeal nesiranda Iron’o. Jų pri- 
rengimo procesas atima nuo minė
tų maistų gamtos jiems 
Iron’ą. T "—.........
virimo budai, perdaug vandeniu iš
plaunant prirengiamas maistui dar
žoves, sunaikina pas jas daugybę 
Irmi’o. Todęl, jeigu Jus norite uŽ- 
laiKyt savo gyvumą, stiprumą iki gi
lios senatvės, Jus turite parūpint 
Iron’o stoką savo maistui, vartoda
mi kokį nors būdą, kad panaudojus 
Organic'Ir6n, taip, kaip kad Jus var
totumėte druską, kuomet randate 
Jūsų maiste jos stoką.”

Dr. H. B. Vail, buvusis Baltimorės 
ligonbučio gydytojumi ir medikalis 
egzaminuotojas.sako: Savo patyrimu, 
kaipo medikalis egzaminierius, aš 
buvau nustebintas skaitliumi ligonių, 
kurie be naudos gydėsi nuo visokių 
ligų, kuomet vien tik stoka geležies 
radosi jų kraujuje. Ir dar kartą aš 
prirašiau Organic Iron—Nuxated 
Iron ir nustebinau sergančius grei
tumu prasišalinimo ligonių silpnu
mo ir abelnų negalių, bei buvo už
vaduotos kitais jausmais, jausmais 
stipriais ir gyvais. Aš pats vartojau 
Nuxatcd Iron, kad subudavojus ma-

Kūdikio Juhų atsakymas?

Jąs galite pažint motėriK, kurios užtektinai savo 
kraujuje turi Iron’o—jos atrodo gražiomis, svei
kos, skaisčiais veidais ir pilnos gyvenimo ir links
mumo, — kuomet tos. kurios stokuoja kraujuje 
Iron’o, dažnai esti nervuotos, piktos, silpnos, nu
vargę, visuomet dejuojančios ypatos, su kuriomis 
niekas nenori drauge raslies.

“Motina, kodėl Jųa ne
imate Nuxated Iron ir< 
nejgyjate gražumo, ru- 
žavumo ant Jūsų vei
do, vietoje kad būt 
nervuota, nerami visą 
laiką ir išrodanti visai 
suvargusi, sena.—Cy- 
dytojas davė Susie 
ųŠmith’s motinai. Ji 
buvo dar blogesnė, ne- 
ru Jus esate dabar, o 
dabar ji atrodo net 
daug jaunesnė ir jau
čiasi gerai.

savo 
silp-
reiš

i suteikti)
Vaipgi nesumaningi naminio

kiečių parsidavėliu” ir “kai
zerio bernu”.

Bet revoliucija nuvertė 
Rusijos carą. Ir štai musų 
atžagareiviai ima neapkęst 
Rusijos. Lietuvių kunigai 
Rusijoje — tie patįs, kurie 
gyrėsi kitąsyk padėję caro 
kazokams “malšinti kramo- 
lą” Lietuvoje; musų klerika
lai Amerikoje- kurie savo 
spaudoje “aiškindavo”, ko
kios geros širdies esąs Mikė 
II; musų atžagareiviškieji 
tautininkai, kurie “prirodi- 
nėdavo”, kad Lietuva galin
ti susilaukti laisvės tiktai iš 
Rusijos ir jos talkininkų, — 
jie visi staigu ėmė šaukt, 
kad Lietuva turinti per- 
traukt visus ryšius su Rusi
ja ir patapt nepriklausoma 
nuo jos.

Bet vėliaus Rusijoje tapo 
visai sulaužyta bajorijos, 
kunigijos ir kapitalistų spė
ka. Darbo žmonės paėmė 
valdžią j savo rankas. Tada 
musų atžagareivių simpati
jos visai nukrypo į Vokieti
jos pusę, ir jie ėmė atvirai 
girti vokiečius. Lietuvos ku
nigija pradėjo derėties su 
kaizerio valdžia, kad sujun
gus Lietuvą su Vokietija, o 
Amerikos klerikalai ir atža
gareiviai tautininkai karštai 
remia juos tame darbe.

Vokietijoje, mat, dar tebe
viešpatauja despotizmas.

Kol Rusiją valdė despotas, 
tai musu atžagareiviai gei
de, kad Lietuva butų po Ru
sijos globa. Kada despotiz-

S. Diokas, Rockford, Ilk, 75 kp., 
20; J. Kvielinskas, Westville, III., 
26 kp., 21.

Į iždininkus: V. Katilius, Col- 
linsville, III., 18 kp. 62 balsu, J. 
Baronas, Collinsville, 111., 18 kp.,

pilnos tvarkos. Kaip girdėti, tai 
ir kitos kuopos neturi mokesčių 
knygelių. Taigi turėdamos tar
pe kuopų sąryšį, galėtumėte ap
rūpinti laiku visas kuopas mo-

Kunigų 
seimas

187 kp. 10.
Į agitacijos] komitetą: J. Dau

jotas, St. Louis, Mo., 44 kp., 48; 
L. Palsuckis, Rockford, III., 75 
kp., 45; F. Skamarkas, Collins
ville, Ilk, 18 kp., 27; F. Raudo
naitis, Herrin, III., III., 21 kp. 
59; J. Cebenauskas, Collinsvile, 
111., 18 kp.,»25; K. Kačiušis, Wes/ 
tville, III., 26 kp., 23.

Tuo budu LSS. X Rajono vir
šininkais išrinkta šie draugai:

Organizatorius A. M. Metelia
ms, 500 S. Clinįon st., Collin
sville, III.

Susinėsimų sekretorius A. 
Meldažis, 1503—20th avė., Rock
ford, III.

Finansų sekr. F,. Klembaus- 
kas, 1711 E. Matheny avė..

Ar jus atkreipėte domą j 
tai, kad klerikalų šaukia
mam seimui paskirta sere- 
dos ir ketvergo dienos?

Kodėl toks nepaprastas 
laikas?

Juk visiems aišku, kad da
ryt seimą pačiam savaitės vi
duryje yra labai nepatogu 
žmonėms. Didelė didžiuma 
musų žmonių yra darbinin
kai, jiems išlikt keletą dienų 
iš darbo reiškia žymų nuos
tolį. Darbininkai todėl savo 
suvažiavimus stengiasi vi
suomet pritaikyt prie kokių- 
nors švenčių arba bent prie 
nedeldienių.

Bet tame tai ir dalykas, 
kad šitą seimą šaukia ne dar
bininkai, o kunigai, ir jų 
klapčiukai.

Kunigui tai yra svarbu, 
kad seimas įvyktų darbo die
nomis, nes tuomet jisai yra 
dykas ir pats gali nuvažiuot 
į jį. Jam rugiapjūtė yra ta
da, kada darbo žmonės ilsi
si; o jisai dykauja tada, ka
da visas svietas dirba.

Tas pats, žinoma, yra ir su 
zakristionais bei varganos
iomis.

Taigi šis seimas yra tyčia 
taip organizuojamas* kad į jį 
galėtų suvažiuot kuodau- 
giausia klebonų, vargamis- 
trų ir zakristionų, — nežiū
rint to, kad tarpe Amerikos'sekr., John Dubinąs.

Kasierius V. Katilus, 510 N. 
Morrison avė., Collinsville, 111.

Agitacijos komitetas: J. Dau
jotas, 1436 Sarsfield PI., St. Lou
is, Mo.; L. Palurskis, 319 Ed- 
wards st, Rockford, III.; F. Rau
donaitis, P. ()., Box 151, Herrin, 
III.

LSS. X Rajono konferencija 
Įvyks Springfield, III., 10 d. ko
vo, 
pas 
čių 
to.

Draugai, pasistengkite prisių-

7lh ir Adams sts., ant tre- 
lubų. Prasidės 10 vai. ry-

rbių klausinių svarstymui.
Visais reikalais kreipkitės į 

naująją valdybą.

riais kitais reikalais.

Kadangi pilnai apmokamos 
centro sekretorės neturime, o 
musų Susivienijimas pusėtinai 
padidėjo, tai negalime nė laukti, 
kad mums viską padarytų. Ką 
galime, darykimės ant vietos, 
pavaduokime ir be to darbais 
užverstas centro viršininkes- 
drauges.

Pagalinus, kuopos turėdamos 
tarp savęs ryšį, galės bent kiek 
durnos atkreipti ir į moralį ir 
inaterialį kuopų stovį. Pavyz
džiui, jeigu Viena kuopa, nuta
rusi surengti ką-nors, kreipiasi 
kiton kuopon, kuri turi kokių- 
nors spėkų, tai visuomet turėtų 
pirma pasitarnauti savo organi
zacijai, o paskui, jei galima, pa
šalinei, kas iki šiol iš dalies bu
vo kaip tik priešingai. Tatai 
suteiks silpniau stovinčioms 
kuopoms daugiau energijos vei
kti ir progos pakilti, sustiprėti. 
Antra, jeigu Chicagos apielinkė- 
jc vienur ar kitur randasi dirva 
sutvėrimui naujos kuopos, o vie
tinėms moterims trūksta patyri-* 
mo ir informacijų, galėtų kreip
ties į apskritį, kuris netik pa
gelbėtų sutverti kuopą bet ir pa
mpintų kalbėtoją etc. Arba ir 
pats apskritys turėtų už parei
gą sužinoti, dėl kokios prie
žasties vienoje ar kitoje lietuvių 
kolonijoj ar miestelyj negalėtų 
susitverti LMPS. kuopa, ir jei
gu pasirodys kur galima, pa
kviesti vietines moteris prie or- 
ganizavimosi,; suteikiant joms,

| pradžiai, savd! pagelbą.

Todėl, drnugės, apsvarstyki
me šį klausimą savo susirinki
muose, ir rengiamės prie suvie
nijimo spėkų našesniam musų 
organizacijos darbui.

—O. Stikla-V-nė.

no pairusią sveikalą. Pasekmės bu
vo skubios, dar po trijų savaičių ma
no visa sy slėnia buvo tiesiog atnau
jinta ir aš pasijutau stipriausiame 
stovyje.

Dr. Iv. Sauer, Bostono gydytojas, 
kuris studijavo Europos ir šios ša
lies medikalėse institucijose, sako: 
“Aš labai patikiu Nuxated Iron’ui, 
nes daugiausiai jis tiesiog magiškai 
veikia. Dar neperseniai atėjo pas 
mane žmogus, kuris 'jau buvo pusę 
amžiaus pergyvenęs, kuris prašė, 
kad aš jį išegzaminuočiau gyvasties 
apsaugai. Aš buvau nustebintas, 
kuomet aš atradau jo kraujo bėgio
jimą su smarkumu 20 metų jaunikai
čio ir pilną gyvumo, bei stiprumo. 
Ir lai faktas, kad jis buvo jaunas 
vyras, nežiūrint į jo amžių. Pas
laptis buvo, jis sakė, vartojime Iro- 
n’o—Nuxat<*d iron pripildė jį atnau
jinta gyvybe. Kuomet dar jis buvo 
vos 30 melų, jis turėjo sugriuvusią 
sveikatą. .Jau 46 metuose jis buvo 
visai suvargęs sveikatoje. 'Dabar-gi, 
kuomet jis yra 50 mejų, po pavarto
jimui Nuxated Iron, jo' veidas pra
žydo jaunyste.

Dr.' .James -Francis Sullivan, bu- 
vusis Bellevue ligonbučio (Išlauki
nio Dept.) gydytojuini, New Yorko ir taipgi buvo gydyto.iumi Westches- 
lerio, pavieto ] i gontini t.y Jc, sako: 
“'rūkstančiai ypatų metas iš meto 
kenčia, besigydydami nuo visokių li
gų, kuomet paprasčiausi priežastis 
lių ligos esti — nedateklius Iron’o 
jų raudonuose kraujo kūneliuose, 
kad sustiprini vidurius atlikimui sa
vo darbo pervirinime maisto, kurį 
jie priima Į stiprius raumenis, mus
kulus ir smegenis. Bet reikalinga 
atsargumas, kad nepavartojus senos 
formos Metallic Iron, kuris dažniau
siai padaro (langiaus blogo, negu ge
ro.

‘ Nežiūrint j lai, kas buvo apie šį 
klausimą pasakyta ir parašyta ge
riausiais gydytojais, tūkstančiai 
žmonių dar ir dabar tebevartoja Me-

J SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

taillc Iron, gali būt lodei, kad tasai 
kainuoja keletą centų piginus. Stip
riai patariu skaitytojams, visokiuo
se atsitikimuose gaut gydytojų re
ceptą, kuris prirašytų Organic Iron 
— Nuxated Iron, arba, jeigu Jus ne
norėtumėte eit pas gydytoją, tuojnet 
nusipirkite Nuxated Iron gatavai 
prirengtuose rišulėliuose ir žiūrėki
te, kad šitas Vardas (Nuxated Iron) 
rastųsi ant rišulėlio. Jeigu Jus esa
te vartoję gyduoles kaip lai: Nux 
ir Iron, bei kitokius panašius Iron’o 
prirengimųs ir buvo be pasekmių, 
paminkite, kad tie prirengimai yra 
visai skirtingi nuo Nuxated Iron”.

Patėmykite. — Nuxated Iron, ku
ris yra prirašytas ir rekomenduotas 
viršuje per gydytojus tokiame skir
tingume atsilikimų, lai nėra paten
tuotos gyduolės, nei paslaptingas 
vaistas, bet gerai žinomas aptieko- 
riam.s. Ir Iron’ų dalįs yra plačiai 
prirašinėjamos per žymius gydyto
jus Europoje, taipgi ir Amerikoje. 
Nepanašiai į seną Inorganic Iron 
produktus, šis yra lengvai pritaiko
mas,'neužgauna dantų, neapjuodina 
dantų, nei nesugadina vidurių. Dar
gi ši gyduolė yra geriausi beveik 
visokioms vidurių nedirbimo for
moms, o taipgi ir nevirškinimui, sn- 
menkčjinnii.

Išdirbėjai turi tokį didelį pasiti
kėjimą i Nuxated Iron, kad jie pa
šildo $100.00 bile vienai labdaringai 
institucijai, jeigu jie negalėtų pagy
dyt bile vyro arba moters, nesenes- 
nių 60 melų, kuriems stokuoja Iro- 
n’o; jie prižada padauginti tokioje 
ypatoje kraują ant 100 nuošimčių, 
arba ir daugiau, bei padaryt 'jį stip
riu bėgyje keturių savaičių; apie to
kias ypatas yra kalbama, kurios ne
turi sunkių organuose ligų. Jie tai
pgi prižada Jums sugrąžinti Jūsų pi
nigus, jeigu gyduolė mažiausiai ne
padvigubins Jūsų stiprumo ir pa
kantrumo bėgyje dešimties dienų. 
Nuxaled Iron parsiduoda šaime mie
ste pas visus gerus apliekorius.

Redakcijos Atsakymai

€h. L. D. T. Pildomasis 
Komitetas.

Pildomasis Komitetas, 
‘išrinko Chicagos Lietuvių

kurį 
Dar- 
kon- 

fercncija vasario 17 d., vakar tu
rėjo pirmą savo posėdi ir jame 
sekamai pasiskirstė tarp savęs 
vietas:

J. Gustaitis — pirmininkas, 
4250 So. California avė.

P. Jakavičius — sekretorius, 
927 W. 33rd PI.

S. Danilevičius — kasininkas, 
1617 N. Winchcster avė.

F. Žalpys, J. Jakubauskas, J. 
Mickevičius ir J. šmotelis — ko
miteto nariai.

Pasarga. Paskutinėmis dieno
mis susitvėrė Chicagoje da ir ki
ta ‘Taryba”. Kadangi kažkurie 
žmonės gali sumaišyt ją su Dar
bininkų Taryba, lai prašome vi
sų atkreipti domų i tai, kad ta 
“Tautinė Taryba’’ neturi nieko 
icndra siu pažanga darbinnikų 

judėjimu. Ųarbininkiškos lietu
vių organizacijbs Chicagoje yra 
susivienijusios į Chicagos Lietu-

MAŽAS SAUžUDYS

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

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant 

ros pusės.

Rašant, palikti

vicnos popic-

galintkiek 
tarp

— bent pusę colio.

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

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

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

Laikydamies šitų nurodymų 
palengvinsite mums darbų; o 
taipgi bus galima išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro

Vakar naktį rasta skiepe pa
sikorusį 9 motų. Arlhurą Ruk- 
he’ą, 5149 Washington gt. Ner
vų ligos pasekme. mo reikalų nuo Redakcijos.

Westsidiečiui. — Nepadavė^* 
savo tikro varado pavardės ii 
adreso, dėlto rašinėlio negalime 
suvartok

B. Dilinai. — Pranešimas per- 
vėlai gauta.

St. Šimkus. — “Kunigai ir da
rbininkų laisvė” progai pasilai
kius suvartosime. Apie Šv. Ka
zimierą nedėsime.

Senio Broliui. —- Del menkų 
dalykų daug ginčų vesti neapsi
moka. Rašinėkite šiaįj) žirni- 
v • cių.

Buvusiam Vyčiui, \Vestville.
Tiek'to su bazaru. Nedėsi

me. Rašinėkite ką svarbesnio.
Teisybės Mylėtojui, De Kalb.
Viena, dalykas jau senai už

mirštas apie balių ir kas jame 
buvo; antra, ne pamokslais ga
lima atpratinti žmones nuo lan
kymo smuklių, «bet kuo kilu. 
Platinki! naudingus darbininki
škus laikraščius, rcngkitc lavi
niluos susirinkimus, taisykite 
pramogų vakarus, o tuo dau
giau atsieksite, negu barimais ir 
pamokslais. Rašinėlio nedėsi
mo.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
9323 S. Halsted lt.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas r
127 H. Desrbo’rvSt.

Uit-13 Unity Bldc.
Tol. Central 4411

Skaitykite ir Platinkite
“M A TT T T 17 NT A O »



KORESPONDENCIJOS
GRAND RAPIDS, MICH

DONORĄ, PA

OFISO VALANDOS

Kaip Rašyti
Laiškus

Droror 2461

Lietuviškoi ir
Ang. Kalboi3003-3039 S. Halsted St

Kaina 75c. Gražiu tvir

mmistracijoje
1840 So; Halsted St,

Kaina 15c

Chicago, UI.

Sergėkite savo akis

avė

aini

A. M. KAIMENĖ

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE

Gaunama “Naujienų 
Knygyne.

jaučiamės 
mes nesame

LIETUVIAI TEMIKITE
1-mas Paminėjimas Rusijos Darbininkų Respublikos

nuo 36 iki 46 metų. 
Merginoms mieros 
nuo 16 iki 20 metų. 

Extra mieros 
nuo 48 iki 52 metu

Moterims mieros

EAST CHICAGO, IND

taipgi Chro.iiškų Ligų

Kambarys 206

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St.„ Chicago

Nuo 10—12 pietį), ir 
Telephone Ganai 3110. 
3412 S. Halsted Street 
8-9 ryto, tiktai.

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

CARR BROS. WRECKING CO.
Chicago, Iii

Šis tas apie vietos darbininką 
judėjimą.

PERMAINOS NAUJIENŲ 
AGENTŪROJ .

Kuomet nors padarytų pas 
Chicagos firmą

tu apdaru $1.00. Gali
ma gauti Naujienų Ad

Jlue Bell Jcnnie Dancing Academy 
35th ir Archer avė., 

Subatos vakare, Kovo-March 
Pradžia 7 vai. vakare

2, 1918

žanga 15c. Šokis 2Vic. porai už šokt 
Muzikantai 7—Jazz Band.

; žemuma
DUBIN BROS., 
, Rockford, III.

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

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Telephone Ilumboldt 1273

M. SAHUD M. D.
’ Senas Ruank Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų Ir
Vaikų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Milwaukee Avė..

Kampan North Avi?, Ų.„ 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 0 vakare

manijos.
NAUJAGADYNIŠKA

KONSERVATORIJA
FRANK BAGDŽ1UNAS 

Direktorius
3343 So. Union Avė. Chicago.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c, 
Prie šių kainų priskaifoma ir 

1 c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

jeigu dar nėra matę.
M. M. Chiniutė

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam hy 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 lai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno,
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

Plumberis, Kontraktorius . r •. i •
>rie naujų budinkų phimberio dūr
io ir pertaiso senus. Už visų darbą 
gvarantuoja. Rezidencija ir šapa— 
2956 Wallace St., Tel. Yards 5758 
Skyrius ir šapa 922 XV 33 St. Chicago

VALANDOS: Nuo .8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vtrkaae

9 ryto iki 6 vakaro. Nedėldieniais ir šventadie 
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

308 GrantSt., Pittsburgh, Pa.

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

TELEPHONE YARDS 5834.

I r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. rak. 
3325 So. Halsted St., Chieaga.

TELEPHONE YARDS 2721
*DR. Ji JONIKAITIS

Medikas ir Chirurgas
B 3315 į. Halsted St., Chicago

Kaip Žmogus Mansto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BiEžIO, spauda J. Ilgaudo.

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

PUSPAIKIO SYSTEMAS
Užtikrinu, kad 

(jJM smuiką grajisi į
MjK* 4-ias lekcijas per
111 pus-balsio Sys

ui temą ,kad ir nė
ra žinai nė vienos

notos. Taip aiŠ- 
ir lcn^vn 1)US- 

IHh w balsio systema. 
|| | kad net dyvai

VniR . kaip muzikos 
■ kompozitoriai 

nesinaudojo jąja 
anksčiau.

įįgfa' B' Hk P’^vatiŠkos lek- 
s c’j°s ant snu|*- 

k°s» mandolinos, 
gitaros ir har-

DR. A. d. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-SP|NDUUAI
2121 N. Weatera ava.

Valandos: 9—11 rytai 1—t

lai visi prie pirmosios 
atsilankykite į anglų soc 
susirinkimą 
tam tikros Liaukos 
mai

Jei nori greitai ir pasekmingai lAmoktl Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos. Čia mokinama:- 
Lietuvlų kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S. V.Pilietybes Gramatikos

{Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
llr GRAMMAR ir HIGR SCHOOL Kursų. Gyve- 
ĮnanCius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
(aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School 
[3103 3. Halsted St. Chicago III. 
| KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

I Kada reakcija siaučia, ir susi 
pratę darbininkai persekiojami 
t«d pas darbo žmones a 
(langiau solidarumo, daugiau e- 
nergi jos kovoti už savo klesos

Į reikalus. Nau jienų skaitytojai 
yra girdėję, kad čia trylika ang
lų socialistų buvo areštuota per
eitais melais. Didesniam mies
te, kur vra didelis skaitlius dra- •>
ligų, smūgis neatrodytų taip di
delis, bet kuip tokiam mažam 
mieste, menkam būreliui drau
gų, daug reiškia, nes laikinai 
darbo žmonių judėjimas sutru
kdoma.

verly- 
puikiausių suknių. ,ši- 

J ir slocko per- 
ijoJL Jeigu jie nebūtų 
, mes neimtame jsigi- 

žemas kainas, neigi

Vasario 17 d. š. m. Lietuvių 
I UkČsų Kliubo svetainėje buvo 
Į viešas vietos lietuvių susirinki- 
I mas apkalbėjimui Amerikos 
lietuvių seimo. Apsvarsčius, 
prieita prie išvedimo, kad sei
mas yra reikalingas, bet tik da
lyvaujant visoms srovesnis, ty. 
kad butų visuotinas geimas.
Ant galo buvo įnešta rezoliuci

ja prieš klerikalų šaukiamų sei
mą ir didžiuma balsų prieš tris 
priimta. Taipgi išrinkta dele
gatai M. Žemelis, A. Griška ir J. 
Urbaitis į pittsburgb’o suvažia
vimą vasario 24 d.

Donore, nors ir maža lietuvių 
kolonija, bet jeigu įvyks visuo
tinas seimas, be abejonės siųs 
bent porą delegatų-

—Korespondentas.

‘radžiu

M. Meldažio svet., 
Pradžia 1:30 vai. vak.

North Side: Ketverge, Vasario 28, Liuosybės svet., 
1822-21 \Vabansia Avė., Pradžia 7:30 vai. vakare.

Pėtnyčioje, Kovo l-nią, G. M. Chernauskio svet., 
1900 Union av., kert, (’analporl Avė., | Pradžia 7:30 vai. vak.

Bus geri kalbėtojai—lietuviški ir angliški. 
Kalbės advokatas P. P. D. JOHN L. METZEN, 
pasakys apie savo nuotikius miestelyj Stanton, III. 
Inžanga dykai. Kviečia KOMITETAS.

Ir vėl mes priparodome viršingumą Klein Br 
bių šiame dideliame išpardavime |...‘ 
tas .yra baisiai didelis pirkinių-sampelių 
viršis iš Beacon Eashion Kompanij 
buvę sunkiai prispausti pinigiskai, 
Įę minėtų suknių už nepatikčtinai .........
Imtume galėję už tokią kainą jas parduoti

Pamąstyk apie lai — vilnono sorge suknios—vien 
materijos yra vertesnės, negu pariluodamoji kaina 
Virš .30 įvairių slilių-siutų, pleituolų, 
tų ir aptavotų veslce-effects, spalvos 
rusva ir juoda. Klein Bros, neturi paproči 
didinančius slatemenlus, bet mes ’ 
sakydami, kad dar lokio išpardavimo 
ę — tas gali (langiaus nebeatsitiRti.

SMOKYKLA

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
v Gyvenimas yra

tuščias, kada pra 
nyl<st:> r<>Kčjims.

/ Mes vartojame
? J W JT pagerintą Oph- thalinometer. Y- 

patinga domu at- 
< Kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ncdCldien. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ

parduodamoj
.i, (rimuotų, braiduo 

mėlyna, žalia, 
daryt per 
teisingais, 

lurč
radosi 

kad užc- 
nuo di- 

mažiausiam. Ir so- 
ija nominavo savo

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

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

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—€ 
vak. PHONE Haymarket 2563. 
REZIDENCIJA*: 3332 North nv. 
VALANDOS: 7—9 vakare.
PHONE Albany 5516.

Bet, nors ir neskaitlingas bu- 
ryš veiktų, vienok rinkimais 
miesto valdžios ateinantį pava
sari socialistų partijoj 
tiek tinkamų draugų 
mus valdžios vietas 
(Ižiausio iki 
eialistų Įiaf* 
kandidatus. Taigi darbo žmo
nės turės progos pasirodyti, ko
kios miesto administracijos jie 
nori, ar daVbininkų reikalus gi
nančios, ar tokios pat kaip ir 
pernai. Kad ir veiklus draugai, 
bet vis kova bus sunki, nes mat 
Grand Bapidse kapitalistų poli
tikieriai yra susijungę. Bet vis- 
tiek nereikia mums nusiminti. 
Kurie t>k gali balsuoti draugai, 

progos 
ialistų 

pasirašykite ant 
Susirinki-! 

esti kas šeštadienis antrašu 
Monroe avė. Dar be to, i 

mes, lietuviai, daug ko nuo jų 
galime pasimokinti, nes užbai
gus partijos reikalus visados es
ti dar prakalbos ir diskusijos 
įvairiais gyvenimo klausimais.

Kaip tai išnetyčių, vasario 10 
d., įvyko diskusijos. Gavę pro
gą susieiti į svetainę, lietuviai 
sumanė padiskusuoti: Ar darbi
ninkams reikia būti socialistais, 
ar ne? Diskusijose visai maža 
kas dalyvavo, nors buvo apie ši
mtas žmonių. Žinoma, daug 
draugų ir patįs maža dar apie 
socializmą tesupranta ir disku
sijose nukalba nė šį nė tą» bet 
visgi gerai toks lavinimosi.

Vasario 12 buvo Lietuvos Sū
nų Draugijos mėnesinis susirin
kimas. Ta draugija yra didelė, 
ir jon priklauso visokių pažval- 
gų. narių. Kada buvo perskai
tytas LSS. Apsigynimo Fondo 
atsišaukimas aukų reikalų, tai 
kai, kurie netoli matantįs nariai 
pradėjo atkalbinėti tvirtindami, 
kad jeigu, girdi, mes aukausime 
tam fondui, tai mus gali areš
tuoti, svetainę uždaryti visai, 
kad nė susirinkimų negalėsime 
laikyti, ir 11. Bet kad daugiau 
narių yra susipratę darbininkai, 
lai nutarė paskirti iš draugijos 
iždo penkis dolerius.

Pakėlus klausimą apie drau
gijos prisidėjimą prie klerikalų 
ir tautininkų šaukiamo seimo, 
vėl buvo progos pastariemsiems 
padek laiminti. Gaila tik, kad ir 
nariai socialistai stojo už tai,

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupiiicki
3109 S. Morgan st Chicago

ROCKFORDIEČIŲ ATIDAI

Puikiausia Čeverykų Krautuvė 
naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailių drabužių 
Ateikite, o pdrsi t i k r i n si t e 
musų kainų. 
1025 S. Mani St

Naujienų agentų sąstate įvyko 
sekamų atmainų:
Spring Valley, III.: Joe Siurvillas, 

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

S. F. Steimontas, 144 E. 16th St. 
So. Chicago, III.: Adolfas Tarvidas, 

8950 Houston Avė
Mėli’ose Park, III.: M. Kartaski, 1Ų08 Main st.
E. Chicago, Įnd.: Anna Chiakniute, 

’ 5013 Tad avc.
Indiana Harbor, h)d.: P. Matęnis, 

3727 Deodor St.
Clinton, Ind.: B. Meldažis,

546 N. 7th St.
Mike Aliliunas, 112 So. Main St. 

Racine ,Wis.: Geo. Miškinis, 
601 Grand 

Kenosha, Wis.: K. Paukštis,
809 Park St

Visi kiti lieka tie patįs senieji 
agentai. Skaitytojai, nor 
žinoti, kur ir koki agentai plati
na “Naujienas”, žiūrėkite “Nau
jienų” agentų skyriuj, kuris tel 
pa tankiausiai pėtnyčios ar suba
tos numeriuose. —J. Aceris

“N-nų” Cirk. Užžiurėtojas

Rengia
Rusų-Lietuvių Social-Demokratų Darbininkų Partija—Bolševikai 

l.etish Brench Socialiai Party—Bolševikai
Rusų-lietuvių P.P.D. unijos lokalas No. 85, Branch No. 8.

Stock-yardų Unijos Lokalus No 609

Town of Lake: Panedėlyj vas. 25* Mickevičiaus svet.
Pradžia 7:30 v. vak.

Utarninke. vasario 26, S. Kundroto Svetainėje,
4530 So. Honore Street,

VVest Side: Seredoj, Vasario 27,
2242 West 23rd Piure

Nariai Cook County Seal Eatata Taryba*
A. PETRATIS & CO.

Roal Eatate Ofisai 
Paskolina pinigus. Parka, parduoda Ir 

maino namus, lotus ir farmas. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies. 

Peržiūri apstraktus, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC

751 W. 85ta gHtv< 
kampas Halsted

Tel. Yards 3654. AKUSERKA

KjHMrs.A.VIDIlAS
V* o -■Bnigust Akušerijos Ko-

! legiją; ilghi praktika
is UM i'‘‘n,‘Hylvanijos ho-
I W*’p*.ta,®8e Uhiladel-

||phijoj. Pasekmingai 
1 ^Bpatarnauju prie gim- 

^■dymo. Uždyką duodu 
■ ^rodą visokiose ligose

V Mimoterim ir merginom.
* * & So. Halsted Str., 

I (Ant antrų lubų)
Chicago.

kymo siutai ir overkotai, vertės nūn 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ikf 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik) 
18 doleri j.

Pilnas pasirinkimas kailiu paini:i 
tų overkoty.

Visai taažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vG'ičs nuo $25 iki .$85, dabar 
$5 ir autfl&iaii. Kelnės nuo $1.50 iki 
B4.50. Vaikinams siutai nuo $3.& 
Iki $7.50

Atdara kasdieną, nedaliomis ir ** 
karais.

8. G O R D O N
1415 S. Halsted SU Chic&kc^

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerą! 'lietuviams iinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk

VALANDOS 
6—8 vakarais.
GYVENIMAS:

VALANDOS

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2514

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—k popietų;
7 s vakare. Nedėliomis 10—12 dieną.

BR.S. ^.GLASER 
l’s uktikuojn 27 metai 
tljvenimas ir Ofisas

31 1!) S. .Morgan St.. kertė 32 st. 
CJucagc, 111.

SPECLM.iSTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 42 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

kad išrinkus delegatus šeiniau, 
nes mat kaikurie musų -draugai 
nesusivaiko dar tais klausimais. 
Kaip tautininkai uždrklamuoja 
apie Lietuvą, tai ir jie padeda j 
jų dūdą ,pusti... 'l ik dėlto ir ta
po išrinkti delegatą i į kathlikiš- 

tsiranda kų draugijų d<4egalų susirinki
mą. Ir dar nutarė, kad jeigu 
delegatai sutiks su anais, lai 
kiekvienas narys turės mokėti 
po 10 c. jųjų Siuntimui į Ne\v 
Yorką. ’

v Bet argi galimas daiktas, kad 
socialistai ir progresyviai žmo
nės susilaikytų su atžagarei
viais? Nuėję pas juos pamatys 
show

Vienas iš žymiausių pirkimų 
vilnono serj»e

Sukniu

Vasario 19 įvyRo vietos drau
gijų valdybų bendras, susirinki
mas tikslu pasikąlbęti, jiasitarti 
apie dienos klausimus — apie 
šaukiamąjį seimą, apie Liet. 
Darb. Konferenciją ir kitus da
lykus.

(»» I K 4

Susirinkimas valdybų nutarė 
sušaukti visų vietos lietuvių ma
sinį susirinkimą kovo 3 dieną, 
6 vai. vakare, kad pati visuome
nė apsvarstytų seimo klausimą 
ir nutartų. Taigi vietos lietu
viai tegul susirenka • pažymėtu 
laiku kuoskaitlingiausiai.

Kas dėl Lietuvių Darbininkų 
Tarybos šaukiamos Chicagon 
'artimųjų valstijų kolonijų kon
ferencijos, nutarta dalyvauti ir 
tapo išrinkti sekami delegatai: 
nuo Liet. Darb. Tarybos K. L. 
Kairis ir F. Svireckis; nuo TMB. 
127 kp. F. Janulis; nuo A. U. 
Kliubo A. Mažilns; nuo LDLD. 
70 kuopos F. Zickus.

Vietos lietuviai deda didelės 
svarbos į busimą konferenciją.

—K. L. Kairis.



ES!
NAUJIENOS, Chicago, m

EEBes
J>aH(>(l<»]is5 Vasario 25, 191H,

Q Chicago ir Apielinke

True translation filed with the post- 
(nntfer at Chlcngo, Febr. 25, 1918, r 
M requlred by the act of Oct. 6, 1917.

Russelis “tarkuoja” taikos 
šalininkus.

Pėtnyčios vakare Medinah 
svetainėje Charles Edward Rus- 
sellis, buvęs socialistas ir Roo- 
to komisijos narys laikė svar
bių kalbų. Aštriai smerkė tai
kos šalininkus Amerikoje, už- 
reikšdamas juos esant “arba vo
kiečių šnipais, vokiečių agentais 
ar šiaip vokiečių šalininkais”, ir 
“džentelmonais, kurie 'vaikšto 
prisidengę taikos čempijonų ka
uke, bet tikrenybėj atliekan
čiais purvinų kaizerio darbų”.

. Russell, beto, užreiškė, kad 
dabartinė karė yra Dievo duo
toji Amerikai proga demons
truoti Savo pasišventimų prie sa
vų idealų ' ir pasitarnavimų 
žmoniškumui, kartu nu piešda
mas aukso laikus pramonijoje, 
kurie ateis kaipo visa to pasek
mė/

Na, žinoma! Tie ponai nie
kuomet nekalti. Jie tokie geri, 
tokie geri — tik bučiuok į ran
kų!

Negalėsiu nubausti daktaro 
Jindros užmušėjų.

Koronieriuš Hoffman, vykiau
sias tardytojas daktaro Jindros 
užmušėjos, p-lės Pauline Plot- 
ka, sako, kad valstijos prokuro
ro Hoynes pastangos nubausti 
tų mergelę! neduos lauktų pasek
mių. — “Jus nesurasite tokių 
prisaikintųjų, kurie išgirdę mer
geles prietikius su buvusiuoju 
jos numylėtiniu, drĮstų nuteisti

Sudegė didelė šluotų 
dirbtuvė.

Pereitų' subatų sudegė didelė! jų’* — užreiškė koronierius 
šluotų j dirbtuvė, priklausanti --------
United States Broom and Brush j Rado negyvų kūdikį, 
kompanijai, 1201 ( Cortland gt. 
Nuostolių pridaryta už 75 tūk
stančius dol. Kompanijos vir
šininkai ir policija mano, kad 
suokalbininkų* darbas: šešiatas 
savaičių atgal kompanija turė
jusi kivirčų su savo darbinin
kais.

Po namo nr. 5130 So.. State 
gt laiptų pereitų subatų polici
ja rado pakištų negyvų kūdikį 
apie savaitės senumo, 
teiraujasi nužudytojo 
tėvų.;

Policija 
kūdikio

Nuteisė lietuvį 20 metų 
kalėjimo.

. ' Prisaikin tieji teisėjai užvakar 
nuteisė 20 metų kalėjimo lietu
vį Liudvikų Banį, Kaltinamų už
mušime tūlo Petro Stach’o, ant 
Halsted ir 71 gatvės rugsėjo 17 
d-, pereitais metais. Kartu su 
Baniu buvojkaltinamas ir antras 
lietuvis, Juozas Paulinas. Jį te- 
čiaus prišalki n tieji teisėjai rado 
esant nekaltu, taigi išteisino. 
Pyla buvo nagrinėjama teisėjo 
Sųbath kambaryj, kriminaliam 
|eisme<

f.-t.

Gavo 20 tukst. dolerių 
už sužeidimų.

Drė, Elizabeth Told užvakar 
laimėjo savo bylų prieš Madison 
Building kompanijų. * Kompani
jai' turės užmokėt skundėjai dvi- 
įlešinit tūkstančių dolerių. Told 
skundė kompaniją už sužeidimų, 
kuris. įvyko nupuolus elevato
riui Chicago Savings banko bu- 
dmke 1914 metais.

Persergsti organizuotus 
darbininkus.

Illinois Darbo Federacijos 
prezidentas John Walker išleido 
ilgų atsišaukimų į organizuotus 
darbininkus, persergstint juos 
nuo dalyvavimo užpuldinėjime 
ant taikos šalininkų ir vokiečių 
simpatzatorių. Walker sako, 
kad palaidos gaujos veikimas 
yra dažnai panaudojama kaipo 
įrankis ir prieš darbininkų uni
jas tikslu jas išardyti, 
sų reikia vengti tokių 
gų.aktų.

Persergsti saliunų 
savininkus.

Policijos viršininko pagelbi- 
ninkas Alcock davė įsakymų vi
sų policijos stočių viršininkams 
pagraudenti saliunų savininkus, 
idant jie nelaikytų atdarus savo 
saliunus šventadieniais. Prie
šingame atsitikime jiems busiu 
atimta*; laisniai — be jokių ce
remonijų.

Todėl e- 
sauvalin-

Permaža minios 
mulkintojų.

Arkivyskupas Mundclein ren
giasi pirkt apie 400 akrų žemės 
netoli Area, III. Statys dvasiš
kų seminarijų. Seminarijos pa
statymas kaštuosiąs apie vienų 
mik dolerių.

Puiki pradžia.
! Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos pildomasis komite
tas vakar įteigė Fondų politi- 

į niems ginti, kad parėmus tuos 
Į draugus, kuriems teko arba teks 
nukentėti dėl reakcijos persekio
jimų.

Vakarykščiame “Naujienų” 
baliuje, drg. P. Grigaičiui para
ginus nukaut į tą Fondų, prie
lanki publika sumetė per keletu 
minutų 171 dol. 61 c. Aaukauto- 
•jų vardai bus paskelbti vėliaus.

Ch. L. D. T. Pildomasis 
Komitetas.

kui ir Stelai Staiiiuliutei, o taip
gi ir progresisčių chorui, nors 
abelnai sakant, jų (tų aplodis
mentų) nei vienam nepašykštė
ta. ••

Didelį žmonių pritarimų pa
žangiajam darbininkų ^udeji- 
inui (liudija dar ir tas laktas, 
kaą '‘Naujienų^ Redaktoriui, d. 
,P. Grigaičiui, prisiminus apie 
reikalingumų ^emti Chicagos 
'Lietuvių Darbininkų Tarybų, ta
ria^. paaukoti kiek kas išgali į 
jos įteigtąjį Fohdų Politiniams 
^inti — sumesta arti dviejų ši-

Iš i kelio, juodieji,* Ghicaga 
muslį! —Reporteris.

''Mr................
Ačiū.

“Naujienų** vakaro rengimo 
komitetas šiuo išreiškia nuošir
džių padėkų visiems dalyvavu
siems programa ir atsilankiusiai 
publikai. Jūsų, pasidarbavimu 
ir Jūsų prielankumu mums pa
pyko padaryt šį vakarų tokiu 
pasękmingu, kokio Chicagos lie
tuviai dar nėra matę. Mums y- 
ra malonu, kad ketvirtas meti
nes » suskaktuves “Naujienų” 
Bcfidrovė apvaikščiojo su tokia 
milžihiška draugų minia. Tiki
mės, kad'ji nepaliaus augus ir 
ateityje; ant keršto tiems, kurie 
męgįna pastot kelių darbininkiš
kam judėjimui. Lai gyvuoja 
“Naujienos”! Komitetas.

Kumpis, geras, svarui 
Prasetsnls .......... .

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

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

Kalakutai 
Švieži........
Saldyti .......................

Viltos 
šviežios ........... .
Gaidžiai, švieži ...

Antjs
Žąajs

3^-36
31—35
44—50 
40—45

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Mes, Jonas Skridulis ir Antanas 

Skridulis, pajieškome savo pusse.se- 
” os Skriduliutės, jx> vyro 

pavarde Klasauckienė. Ji yra apie pL)lI,,1sk,r ręcordus, taipgi 
30 metų amžiaus, paeina iš Kauno. , metų gvarantuotą
gub., ir (pavieto, Vensloviškiu kaimo,1 ’,a,(Y Vo11 <P”2na Pas,l,’y 
Skersnemunės parapijos. Ji yra a-1 nu.s. Hrapkas, tapytus pa-pie 12 ifietų kaip Amerikoje. Apie ! veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mC- 
9 metai atgal ji gyveno apielinkėje nes*a>. l.*20 N. Western av., Chicago

w—43 buriauiis, n. 
svarui Rozalijc 
31—38 Pavarde Kh

RAKANDAI ’t

, UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewel 
points^ ir recordus, taipgi puikų pi- 

j ir keletą 
aasiulyiną. Divo-

(Bridgeport, Conn. Ji pati, ar kas 
apie ją žino, malonėsite atsišaukti 
Šiuo 'adresu.

Jonas Skridulis,
836. W. 34th St., Chicago

. 30—36 
25 31

svarui
.. 38—43 
. 30—37

svarui
. 35—40 
. 26—30

.35—39
.......... 32—36

žuvis (salmon)......................... dėžutės
Pink ..................................... 19—23
Red Alaska........ . ................. 27—33

Sūria
Amerikoniškas (full cream) svar.
šmote ............................. 3256—39
Supiaustytas .......... ........... 35—43

Balta duona, svarui....................9—10
Šitokiomis kainomis grosernlnkal 

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

Pranešimai
Ateikite švęsti pirmas Didėsės Ru

sijos Revoliucijos Sukaktuves, ren
giamas Chicagos Rusų Konferencijos 
nedėlioję Kovo 10 d^ West Side Au
ditorium svetainėje. Kalbės geriausi 
kalbėtojai apie Rusijos revoliucijos 
reikšmę pasaulyje, Pradžia 2 vai. 
R o pietų. Po to bus koncertas Ir ba

us iki vidurnakčių.

Nedėlioj, Kovo 3, 2 vai. po pietų, 
West Side Auditoriume jvyks Rusų 
Konferencijos susirinkimas. Inžan- 
ga dykai.

LSS. 4-tos kp., LMPS. 9 kp„ LSJ. 
Lygos 1 kp. Apšvietos komisijos ir 
min. kuopų valdybų susirinkimas 
F.vyks seredoj, vasario 27, 7:30 va
kare, Campaign Headųuarteryi, 3227 
S. Halsted st.. Būtinai atsilankykite. 

—Pirm. F. šeštokas.

NAMAI-žEMĖ

BABGENAS

BRIDGEPORT

Darbo ir sanitarės sąlygos 
Armouro dirbtuvėse.

gyne-

Wm. Aušra iš Draudenių paieš
ko savo pažįstamų. Rašykite adre
su:

Wm. Aušra, 
Bo*x 217, Benton, lįl.

REIKIA DARBININKŲ
■ > ll""" .... ...........

n ID D11i I O K K 11 I arba medžio dirbamo,, 
U O 11 U 11 I lanrtM, fabrlkvo,*, ho- 

UHuom, rmtoranuM, •*- 
SunuoM, liconboliuoM, raltinė,«J aanktovoM, 
namuose Ir tt. Pamatykit muaų DIDELI eu- 
rala. Otriausios mokestis.

Advance Employment Eachange 
2-raa augštaa.—179 W. Waahington at

Turim puikų mūrinį Bildingą ant 
trijų augštų; iš užpakalio vienas šei
mynos namas, medinis, kuris neša 
randos $60.00 i mėhesį. Aš noriu mai
nyti ant saliuno. Kas turite saliuną 
ir norite mainyti jį ant puikaus mu
ro, praneškite man šiuo adresu.

F M JOGMINAS 
11212 Michigan Avė Roseland, III

Phone Pullman 439

REIKALINGA moterų ir merginų 
dirbti į dirbtuvę. Atsišaukite: 
755 W. Polk St., Chicago, Iii.

PARSIDUODA mūrinis cottage 
ant sulpų, 7 kambariai, 2 šeimynoms, 
maudynė ir toiletas. Banda $24 j 
mėnesi. Kaina $2450, $1250 įmo
kėk
823 Wu 34th PI., Tol. Drovcr 71G7

N AMAI-ŽEME '

REIKALINGAS kriauČius. Pasto
vus darbas.

Antanas Bagdonas, 
617 W. 37th st. and Wallace, Chicago

True translation filed with the post- 
master at Chicago; Febe. 25, 1918, 
as retjuired by the act of Oct. 6, 1917.

Numažino kaucijų.
Teisėjas Landis pereitų suba- 

tų numažino kaucijų dar vienam 
I. W, W. unijos veikėjui, Geor- 
ge’ui N. Andryechnine’ui — nuo 
15 tūkstančių dol. iki tūkstan
čio penkių šimtų, kuomet dak
tarai, išegzaminavę min. kalinį, 
pripažino, kad pas jį pradeda 
vystyties džiova ir kad todėl rei
kalinga jisai siųsti Colorados 
valstijom idant sustabdžius 
limesnį ligos plėtojimųsi.

to-

Areštavo 270 nužiūrimų 
asmenų.

Bėgiu j pastarųjų dvidešimts

Kompanija nekalta už 
darbininkų skurdų.,

Skerdyklų darbininkų 
jas, adv. Frank P. Walsli, užva
karykščiame tyrinėjimo komisi-j 
jps posėdyj privertė Armouro 
kompanijos liudininkų, p. Har- keturių valandų įvairiose dalyse 
vey G. Ellardų, pasakyti, jogei 
iš 22,381 darbininko, kur din- 
ba pono Armouro prakaitinėse, 
kasmet penkiasdešimtas nuoši
mtis, taigi virš vienuolikos tūk
stančių žmonių, esti arba sužei
džiami ar suserga. Pamislykite, 
kokios geros sąlygos turi būt to
se pono Armouro prakaitinėse, 
jei bėgiu vienų metų yra sužei
džiama arba suserga net pusė 
darbininkų.

Liudydamas apie skerdyklų 
darbininkų vargingų gyvenimą, 
ponas Ellard užreiškė, būtent, 
kad tame yra kalti patįs darbi- 
hinkai, jų tingumas-nerangu- 
mas (Laxity), o ne kompanija, 
(ariant mažos algos.

miesto areštuota 270 nužiūrimų 
asmenų, vadinas tokių, kur jau 
kartų buvo areštuoti dėl kokių 
;nors prasižengimų. Tik* tie a- 
reštuotieji bus paliuosuoti, ku
rių nepripažins užpultieji ir ap
vogtieji žmonės.

Medžioja ir moters.
Policijos viršininko pagelbi- 

ninkas įsakė areštuot visas tas 
moteris, kurios yra patėinytos 
draugaujant su- nužiūrimais as
menimis. Manoma, kad tuo bil
du policijai pavyks susekti ir 
daugiau kriminalistų, kurie dar 
tebėra laisvi ir terorizuoja gy-i 
ven tojus.

Vakaras pagerbimui 
rašytojos žemaites.

Vasario 23 d. Meldažio sve
tainėj Įvyko senai rengiamasai 
LMPSA. 9-tos kuopos vakaras 
pagerbimui rašytojos žemaitės.

Gili užuojauta musų gerbia
mai rašytojai, o iš dalies gal ir 
paskelbtasai turtingas progra
mas, tokiame gražiame laike, su
traukė didelę minįų žmonių.
• Apart prakalbų, monologų, 
dainų, deklamacijų, su kuriais 
chicagiečiai jau yra gerokai ap
sipratę, tame vakare įžymių vie
tų užėmė jauna lietuvaitė-šokė- 
ja, Aldona Narmontaitė, jai pri
tariant pianistei, panelei Liudy
tai Narmantaitei. Lėlių šokyje 
ji parodė kų nors naujo — mu-|

Anglių tonas išgelbėjo - 
400 dolerių.

“Naujienų” nr. 44 buvo rašy
ta, kaip saliunininkas X užsta
tė $400 kaucijos už savo kostu- 
mterĮ tūlų Nl’ N. Bet kada NN. 
pitBėgb, tai Stlliunininkui gręsė 
pa vėjus nebetekti pinigų. Sup- 
rahtama, pondh X darė visa, kad 
kaf^’noris atgdvus savo pinigus 
Išrpolicijos rankų. Daugiausiai 
betgi jis turėjo reikalo su N. N. 
mėteria; i Mat; jam buvo svar
bu sulaikyti Jųmuo stojimo tei- 

Ifim&n. Tataitydm ir pavyko —' 
ktlOtnet pasiūlė, moterei... tonų 
hfigttų ir kitokiiį’ mažmožių.

I Mbtfeirėlė I sutiko “ant žodžio”. |

Cicero, III. — Liet. Mot. Progresy
vi ško Sus-mo 43 kuopa laikys extra 
susirinkimą pancdėlyj, vasario 25 d., 
8 vai. vakare, Tamuliuno ir Gudgajio 
svet. Visos narės būtinai turite at
silankyti, nes randas daug svarbių 
dalykų. Bus svarstoma apie rengi
mą vakaro. —^-Raštininkė.

11  —■■■» < ■ ■ I I H W II s. II ■ I ■ <     

REIKALINGA patyrusių operato
rių ant jiega varomų mašinų žiur
stų siuvimui. Pastovus darbas, ge
ra mokestis,

M. Siinon and Co..
821 Recs st., Chicago
2bloku i Šiaurius nuo Division st., 3 
-Čios durjs i vakarus nuo Halsted 
gatvės.

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

LOUIS EBEL 
2659 W: 43rd St.............. *

NAUJA

CtnCAGO

AMATŲ MOKYKLOS

, Lietuvių Janitorią Vyrų ir Mote
rų Pašei p. Kliubo mėnesinis susirin
kimas jvvks vasario 28 d., 7:30 vai. 
vakare, Liberty svetainėje, 3420 W. 
12th st. Draugai ir draugės, malonė
kite visi atsilankyti, nes turim daug 
svarbių reikalų apkalbėti.

—Rast. Jonas Burcikas.

Liet. V. Knygyno P. V. D. Chica
gos sbsirinkimas įvyks panedėlyje, 
vasario 25 d. 8 vai. vak, Knygyno 
bute, 731 W. 18 str. Atstovai, malo
nėkite atvykti i susirinkimą, nes y- 
ra daug svarbių reikalų apsvarstyti.

•—- L V. Knygyno Valdyba.
Rockford, Ill.-^-Politiškų kalinių 

šelpimo Komiteto susirinkimas i- 
vyks vasario 26 (L 7:30 v. vakare, 
Socialistų Svet. —Rąšt. A. Meldažis.

_______________ __ _   DETROITO LIETUVIAMS. — Ben. 
r_________________ v * Įdromis spėkomis 8 Rusijos tautos,
JeiĮAl Ith ponas X išpildys tų,įkartu su lietuviais, Kovo 3 d., Moose 
ką prižadėjo.; 'Anglių jau atve- p™!’10 s«.lėĖ ren«>» tarptau- 
žta, motėrėlė degina jas ir šyp- tinių sukaktuvių Rusijos Revoliuci- 

. , ą t j .. jos. Bus kalbėtojai 8-nių tautų,sosi įokia laime. Kitų gi inaz- p,rįej Rusų nacionalis Stypų orkest-
1 ras. Bus ir dainų.—Darbininkai! šią- 

_ idie Rusijoje ant griuvėsių prakeik- 
Bctgi. motere-Įsmu- ir kraujais aptaškytos tvarkos 

iau plevėsuoja darbo žmonių vėlo
kas—Raudonas Internacionalo vėlu- 
kas. Kam ne artimi širdžiai Rusi
jos gyvenimo keliai? Kam tik rupi 
savi reikalai, privalo atsilankyti. In- 
žanga dovanai. Pradžia nuo 2 po pie
tų. Rengėjų vardu, P. Krakaitis.

možių dar neatidavė, bet, ma- h1 * 11 * * *- I Hm Ullcilnio nn

noma, atiduos.
lė ketina dar pirkt saliunininkui 
vvarantų. Girdi, jis turįs duot 
jai ir, duonos... O kada turė
sianti anglių ir duonos, ketina 
kreiptis į valdžių, kad divorsų 
du<*l»..... . p '

’ Na, tik ir užmačios tos “bo
bos*’. Kartų jos gavo progos 

sų‘lietuvių scenai — nepaprasto. I prisikabint, tai ir neatsikratysi... | 
šis šokis publikai labai patiko. - - - , ,

Po programo ant scenos iše-|8ali turėt baderio tiek ir tiek .| 
jo gerbiama Žemaitė. Ji prata- —Cvurzdikan.
rė keletu žodžių. v

Ant galo buvo šokių iki vėly
bos nakties. 1 1

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo tėvelio, Antano 

Kuisio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Tauragės parap., Morkaičių kaimo. 

Vndinnd tei knin nnnns X dnrlTiJkra tėviškė yra Vainuto parapijoj, vadinasi, jei kaip, ponas a uai Skiržemi(J kaime< Aš esu Jo ^kt6> 
, atvažiavusi Amerikon prieš pat ka

rt rC- Gal kas girdėjo apie jį arba jis
—-Gvaizdikas, j pa|S malonėkite atsiliepti šiuo adre

su. Martha Kuisikė,
4535 So. PaulinA St., Chicago, III.

REIKALINGA andarokų užbaigs
iu, guzikų siuvėjų, beisterių ir fel- 
lerių ant moteriškų apsiaustų ir siu
tų.

Percival B. Palmer and Co., 
367 W. Adams st, Chicago

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietavift- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, ► 
beluos istorijos, geografijos, pollti- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

I

Mokinimo valandos: nuo 8 rytu 
iki 5 po pie\ (j; vak. nuo 7:30 iki l:M, 
3106 So. HUsted St.. Chicago, 111

. REIKALINGA leiberių ir teamste- 
rių į sengeležių kiemą. Gera moke
stis. Atsišaukie i:
1632 W. Kinzic St., Ghicugo.

KIŠENINIS
REIKALAUJAME i lietuvišką kor

poraciją lietuvio bučeriaus, rašančio 
ir kalbančio lietuviškai, lenkiškai, 
angliškai; ku paliudymais kur pir
ma dirbęs ir $500.00 kaucijos. Taip
gi turi suprasti gerai apie biznį, nes 
Eats turėsi būt vedėju viso biznio, 

•ei platesnių informacijų kreipkitės 
laišku, kas norite gauti greitai gero 
darbo. A. Pakrosnis.
No 6 Gaugh st., Easthampton, Muss

ŽODYNĖLIS
Lietuviškai-AngliSkas

REIKALAUJAM kriaučių. 8 opera
torių ant “ready made”, prie moteri
škų darbų, 6 merginų “finishers”, 
rankomis siūti. Nemokančias mes iš
mokinsime. L. KASPER, 
3117 Wentworth Avė., Chicago.

REIKALINGA vyrų dirbt i senge- 
ležių kiemą. Gera mokestis.

Reliance Iron and Steel Co*., 
2141 S. Savvyer Avė., Chicago

REIKALAUJAME merginų mokini- 
muisi dirbt netikrus kvietkus. Pas
tovus darbas.

Markovitž Bros.
30 E. Randolph st. Chicago

REIKALINGI vyrai prie žirklių j 
sengeležų kiemą. Atsišaukite 

A. Blackstonc,
2457 S. Loomis st., Chicago

Angliškai-Lietuviškas
Talpina savyje reika

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

Kaina 60c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap- i 
daru. |

Galima gauti “NAU- j 
JIENŲ” Administrad- j 
joje, 1840 S. Halsted St, j 
Chicago, III :t

. . |< ______

ReDort. VALDŽIOS NUSTATYTOS ! Pajieškau Juozo Stogiaus, Kauno 
F * FAnuna |gi>b., Panevėžio par.* Pasvalio para-HALBIVo UnlUAbUJ Ipi'jos, Skrebotiškio valsč., Načionių 

I (Sodžiaus. Tegul atsišaukia jis pats 
I ąrba kas žinote praneškite jo adresą.

Pranas Stogis,
14833 Northcote Avė.,

• • 8—8%l E. Chicago, Indiana.
(Maišas) 

2.85—3.00 ..... ... ...............................
1.45—1.531, Pajieškau savo pusbrolio Antano

Maišas! Hnauskaitės (po vyro pavarde neži- 
1.37—4.63 nau), Kauno gub., Panevėžio nūes- 
1.22—1.49 tolio. Girdėjau, kad gyvena Pitts- 

........   29—37 burgh, Pa. 3 metai atgal A. Malinau- 
Graham miltai 4 sv. maiš, 28—34 skis gyveno Chicagoje. Meldžiu jų 
—.........1 svaras Pačių atsišaukti, arba kas žinote pra-

. 6—7 I nešti inan jų adresą. 
kų_ I Steponas Malinauskis,

svaras 12039 s- Union ave » w- Pullman, III. 
,. H—14 ------------------------------ --------------—

T_.,. 10—13 _______
(10 svarų)I

REIKALAUJAME lietuvio bučerio 
i lietuvių korporaciją, gerai supran
tančio apie biznį, turinčio paliudiji
mą kur pirma dirbo. Busite pats 
gaspadorius. Turite mokėti angliš
kai rašyti ir užsistatyti kaucijos 
$500. Norintis informacijų kreipki
tės laišku, gausite atsakymus.

A. Pakrosnis,
6 Gaugh st., E. Hampton, Mass.

Naujienų vakaras.
Vakar didžiulėj Pilsen Audi

torium svetainėj įvyko Naujie
nų vakaras paminėjimui ketvir
tų metinių Bendrovės gyvavimo 
sukaktuvių. Šis vakaras, reikia 
pasakyti, pavykb geriau negu ti
kėtasi. Ketvirtų valandų, taU<* 
pradedant vakaro programų, 
svetainė jau buvo veik pilnutė
lė, o žmonės vis dar rinkosi. 
Užsibaigus vakaro programui 
stačiog nebuvo galima apsisuk-1 
ti: visur 
rodo, kad 
nomis, — ant keršto klerika
lams* ir jų pataikūnams, atžaga
reiviams tautininkas, kuri e

I kiek drūti stengias pakišt kojų 
musų dienraščiui. į

Vakaro programas, vienu žo
džiu, išpildyta kuogeriausia, 
taip, kiek tik galima reikalauti] 
nuo darbininkų-dainininkų, de
klamatorių etc. Publika ypačiai 
nešykštėjo aplodismentų p-leij 
Z. Laurinavičiutei, Alg. Briedu-

74-80 Waahlngton Street, New York ............

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

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
ttz pigesnę cienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad

r „Pakelio «nklas „INKARAS” ir žodis 
„LOaOL, o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EaPELLERIS parduodamas visose ' 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
Pir.kt, buteliuką už 65 centui, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

“buvo Qalim 
pilna, Rūpina. Tdtai 
žmone \ eina su Nau-

I Cukrus, .burokų arba
I nendrių, svaras .. 
Miltai

I 54 bačkos maišas
I % bačkos maišas .... *.->u—.--j-------- -—

5 svarų bačkos maišas .. 32—35 Malinausko ir pusseserės Katrės Ma- 
Rualų “ ................. .. 1 - —

Bohcmian style % bač, 
| Juodi, 56 bačkos..........

5syarai .................... ..
I Corn Mea!
I Balti ar geltoni............
Maisas (Hominy)^svaras
RyF«icy head ........ .

Blųe rose ą e • e a ••••••

Bulvės (10 svarų)
Ni 1 Mis., Mini* ir Dak. . . 26—28

Hmm <Kena’lCondensed, geriausias .... 19—22I Vidhtiniškas . .................. 17—20

Sated, nesald......   13—16
Smetonos svaras
učių.................... 50—55

Į Prastesnes ......................... 48—53
Iš šaldytuvių ...................... 46—53

Butterine t svaras
Plytose .............................. 32-35o
šmotuose ................................ 31—34
Vidutiniškas..............

Kiaušiniai
švieži extra................
Refrigerątorių, extra
Refrigeratorių N1 .

Pupos (beąn;

Lima . ./r<
Slyvos, gefos svarui.,.

Vidutinės....................
Prastesnės

Kad kam ko

REIKALINGI dirbanti vyrai pri- 
gelbėt tvėrime fraternalės draugys
tės. Gali uždirbti po $20 iki $50 per 
mėnesi, neapleidžiant savo dieninio 
darbo. Atsišaukite bile dieną tarp 
6 ir 8 valandos.

P. Ročka,
509 E. 35th st., Chicago, III.

PARDAVIMUI

tuzinas 
54—59 
50—55 
46-52 
svarui 
16-20 
16—20 
13—17 
12—15 
11—14

Pajieškau savo pačios Genės Milu- 
šienės, iš namų Skiniskaičiutė, ku
ri prasišalino nuo manęs vasario 16, 
1918i Ji yra 4 pėdų 10 colių augš- 
Čio, plaukai geltoni, nešioja ant ka
ktos užleistus, veidas aiškus baltas, 
silpno sudėjimo, pęyšukinius dantis 
turi auksinius, akis mėlynos, kalba 
lietuviškai, lenkiškai, rusiškai. Dar 
inleldžiu mieliausios sugrįžti atgal, 
bus viskas dovanota ir daugiaus ne
bus prasišnekėjimų ir vėl gyvensime 
kaip gyvenome pinniaus. Arba kas 
praneš adresą, bus atlyginta $25.00.

Adomas Milušis, 
829 Rhodes Avė., Akron, Ohio

t

A

h

PARSIDUODA Confectionery kra
utuvė. Gera vieta. Savininkas iš
važiuoja ant ūkės. Jus patjs galite^ 
ateit ir pamatyt kaip biznis eina. 
Atsišaukite pas

George Sikokes, 
1800 So. Halsted st. Chicago

PARDAVIMUI bučernė, geriausia 
vieta lietuvių apielinkgje. Du blokai 
nuo lietuvių bažnyčios. Daro gerą 
apievąrią. Pigi randa. Savininkai 
iroliai eina kariuomenėn. Turi par-1 
duoti į savaitę laiko—pigiai. Rašykit1 
1 Naujienas laišką pažymėdami No.

70. ..
■' i 1 »,■■■<

PARSIDUODA elektrikinė čevery- 

žiavimo savininko i Rusiją.„ ę«i1įCUgOj m

greičiausia ir lengviau
siu budu Įsigysite nau
dodamies Naujie
nų Reikalavimų Skel
bimais. Kas 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- 
bimą ir taa jūsų pasi- 
ske]bimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506
—---------------------------------------

■

M

Chicago.

tų taisymo šapa, iš priežasties išva-

808 W. 35th St.,

P ERB. Naujienų skai- 
U tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro- 
vas, kur ios skelbiu! 
Naujienose.

/

■ilJII'illiijafa ..Uit, 1 lUhU.


