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Revelis vokiečiu rankosek

Vokiečiai paėmė Pskovą
Rusija paskyrė diktatorių?

Pernava ir Dorpatas taipgi vo 
. kiečių paimti

VOKIEČIAI PAĖMĖ
REVELI

Pskovas taipgi vokiečių 
rankose.

i'rue trunslation frted with the poV 
rmister at Chicago, Febr. 26^ 
as requircd by the act of Oct. 6^ 1917.

BERLINAS, vasario 25. —Vo
kiečių vyriausioji kvartiera pra
neša, kad po susirėmimo su ru
sais vokiečių spėkos užėmė Be- 
velį, Estonijoj* Pr*e Finlandijos 
įlankos, 200 mylių

1918,

ir vokiečių kareiviai paėmė dar

20,000 VOKIEČIŲ ATSISA
KĘ KARIAUTI su RUSAIS

True translation filed with tne post- 
inaster at Chicago, Febr. 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Vas. 24 (su
vėlinta). — Bolševikų žinių a- 
gentura šiandie paskelbė, kad 
29,000 vokiečių kareivių atsisa-

atstume į naujoj vokiečių kampanijoj. 
Nckuriuose atsilikimuose, sako
ma, pabėgo ir lenkų kareiviai.

Po mušiui šįryt 10:20 vai. .
užimtas Bevalio miestas ir tvii- KRYLENKO SUŽEISTAS 
tovč.

“Pskov, į pietus nuo ežero

Peipus (162 m vi. į pįtvakarius 
uio Petrogrado) yra musų ran-

>Sako žinia iš vokiečių šalti-
' > nių.

VIETON GRUDŲ PRI
SIUNTĖ LAVONUS

PRANAŠAUJA APIE VO
KIETIJOS REVOLtUCIĄ

AMERIKIEČIAI SUĖMĖ
22 VOKIEČIU.

VOKIEČIAI TEBESIVER- 
ŽIA RUSIJON a

Paėmė Pernavą ir Dorpatą 
ir pasiekė žitomirių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 26, 1918, 
as requircd by the4ict of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, vas. 25. — Vo
kiečių karės ofisas šiandie pa- 
ikelbė, kad vokiečių kareiviai 
mėmė Pernavą, Rusijos uostą 

Livonijoj, 99 myliose į šiaurry
čius nuo Bygo# ir Dorpatą (Ju- 
•jev). 157 mx4. nuo Rygos.

Suėmė 3,000 belaisvių.
Einantįs ant Dorpato vokie

čiai suėmė 3,0(M) rusų belaisvių. 
I'as skrajojantis pulkas perėjo
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130 mylių į a’/a dienos.
Priekiniai pulkai gen, 

Jnsingen armijos pietuose pa-
von

karus nuo Kijevo.
Bovno tvirtovėj visas štabas 

•ūsų spccialės armijos pakliu-

GEN. BRUŽEVICZ PA-’ 
SKIRTAS DIKTATORIUM

I Jepia kariauti prieš vokie
čius iki paskutiniųjų.

True translation filed with the posf- 
naster at Chicago, Febr. 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, vas. 25. — Celi
ni Nevvs praneša iš Amsterda- 
n<>, kad sulig žinių iš Rerlino, 

gen. Bružcvič liko paskirtas vie- 

on praporščiko Krylenko, kaipo
vyriausias Busijos armijų ko- 
nanduotojas.

Gen. Bružcvič esąs paskelbtas 
liktatorium ir p a 1 i e p ė ru- 
ų kareiviams kariauti iki pas- 
eutiniųjų.
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Ukrainos kareiviai prisiuntė 
subadytus Raudonosios Gva

rdijos lavonus.

Truc translation filed \vith the post- 
master at Chicago, Febr. 26, 1918, 
as requircd by thc act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, vas. 21. (su
vėlinta). — Diena ar dvi atgal iš 
Ukrainos distrikto atvyko į Pet
rogradą traukinis su grūdais. A- 
lidarius du vagonu rasta keli 
šimtai lavonų Raudonosios Gva
rdijos ,kuri kariauja prieš Uk
rainą. Ukrainiečių kareiviai ke
ršydami išėmė grūdus ir vieton 
jų sudėjo lavonus. Daugelis la
vonų buvo subadyti štikais į

Pine ti imsliilion filed wlth .the post- 
m/ister at Chicago, Febr. 26, 1918, 
as re(|uired by the act of Oct. 0, 1917.

AMSTERDAM, Vasario 24.— 
Cologne Volkszjeitung rašo, kad 
l)r. Cohn, nepriklausomųjų so
cialistų atstovas, savo kalboje

Amerikos patrolius įsiveržė 
į vokiečių liniją.

Rūsy delegacija važiuoja 
Brest-Litovskan

TEIS NIKOLAI NIKOLA- 
JEVIč.

Už Rusijos respublikos 
išdavystę.

True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, Febr. 26, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

ZURICH, Vas. 25. — Breslau 
Tageblatt sako, kad bolševikai 
paliepė teisti revoliuciniu Tri- 
bunalu didįjį kunigaikštį Niko-

respublikos išdavystėje.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Febr. 26, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, vas. 25.— Ex- 
change Telegraph praneša iš 
Amsterdamo, kad vyriausias 
Busijos armijų konuinduotojas 
praporščikas Krylenko suba to
je Petrograde liko pašautas ir 
lengvai sužeistas per socialistą. 
Krylenko šovikas areštuotas. Te
legrama apie tai atėjo iš vokie
čių šaltinių.

KARĖS STOVIS TRIJUO
SE LENKIJOS MIESTUOS

True translation filed with the post 
mastęr at Chicago, Febr. 26, 1918. 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, Vas. 25.—Cent-

mo, kad ten gautosios iš Bėdi
no žinios sako, kad delei atsiti
kimų Lenkijoj,” apgulimo sto
vis paskelbtas trijuose svarbiuo
se vakarinės Lenkijos miestuose

Čenstoehove, Lodziuje ir Vlo-

RENGIASI APLEISTI 
PETROGRADĄ

Ambasados apleis miestą, jei 
bus reikalinga.

True translation filed vvlth the post- 
master at Chicago, Febr. 26, 1918, 
as reųuired bj the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGT()N, vas. 25. — 
Amerikos ambasadorius Stock- 
lioline Morris šiandie prisiuntė 
žinias, surinktas nuo talkininkų 
diplomatų Petrograde, kad vi
los ambasados yra prisirengu-

JAPONAI MANO UŽPULT 
ANT SIBERIJOS

True translation filed viTh the post- 
master at Chicago, Febr. 26, 1918. 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

CHARBIN, Manžurija, vas. 20 
(suvėlinta). — Sulig ištikimų 
žinių, japonai mano neužilgio 
pradėti veikti Siberijoj ir prie 
to jau nuo senai daro prisiren
gimus.

ŠVEDIJA UŽGRIEBĖ
ALAND SALAS

post-
1918,

USTRIJA SUTINKA TAI-
KINTIES SU RUSIJA

Praneša grafas Czernin

True translation filed with the post 
mastei’ at Chicago, Febr. 26, 1918, 
as reąulred by the act of Oct. 6, 1917

AMSTERDAM, vas. 25. Iš 
Vienuos pranešama, kad Austro- 
Vengrijos užrubežinių reikalų 
ministeris grafas Czernin bevie- 
niniu telegrafu pasiuntė praneši
mą Leonui Trockini, kad Aust
ro-Vengrija yra pasirengus ben
drai su jos talkininkėmis prive-

Rusija.

RINKIMAI ISPANIJOJ

Vietomis įvyko ir riaušių 
laike rinkimų.

True translntion filed with thc post- 
master at Chicago, Febr. 26, 1918, 
as reqiiired by the act of Oct. 6, 1917.

MADRID, vas. 25. — šiandie 
visoj Ispanijoj įvyko visuotini 
rinkimai. Liberalai išrodo aliai 
kiusiais savo poziciją, nors dar 
balsų skaitymas neužsibaigė.

Respublikonai laimėjo Mad-

reichstage pelnyčio  j e išreiškė; joj, vas. 25. 
pranašavimą apie revoliuciją 
Vokei t i joj. I)r. Cohnj pasakė 
kalbą laike debatų apie 
taikos sutartį su Ukraina ir su
kėlė reichstage nemažu triuk
šmą. Jis pasakė:

“Neteisinga yra sakyti, kad 
Busijos Baltiko provincijos žino 
nes geidžia Vokietijos valdymo,

“Sutartis su Ukraina nėra 
pirmu žingsniu prie visuotinos 
laikos. Aš matau besiartinant 
dieną, kada revoliucija pasieks 
Vokietiją ir žmonės paims liki
mą savo valdonų j savo pačių 
rankas.”

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, Febe. 26, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Su Amerikos armija Franci- 
Amerikos patro

lius Chemin dės Danus sek tore 
kartu su franeuzų patruliu va
kar anksti rylų įsiveržė keletii 
šimtų vardų į vokiečių linijas ir 
Suėmė du vokiečių oficieriu, 20 
kareivių ir 1 kulkosvaidį.

Susirėmime b u v o smarkus 
šaudymasis ir daug vokiečių už
mušta ir sužeista. Iš amerikie
čių niekas nenukentėjo. Ame- 
rikiečių-franeuzų pa troliu vado
vavo franeuzų oficierius.

TVARKA COSTA RICOJ 
SUGRAŽINTA

102 žmonės žuvo ant laivo

Arti 10.000 žmonių žuvo laike žemės 
drebėjimo

TROCKĮ NEVAŽIUOS j 
BREST LITOVSKA

Išrinkta nauja delegacija

naujinsime karę”.

Vokietijos pančiuose.
Martov tvirtino, kad p 

loji taika reiškia galą b

plojo kalbėtojui 
reichsago girdėjosi 
“Išdavikas”.

į i socialistai
Iš kitų dalių

šauksmai:

Revoliucija esanti užsmaug
ta.

BETVARKĖ RUSIJOJ.

Nenusimanantjs apie daly 
kus žmones užima aukšta 

vietas. Į

True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, Febr. 26, 1918, 
as required by thc act of Oct. 6, 1917

SAN JOSE, Casta Rica, Vas.
25. Revoliucija Costa Ricoj 
liko numalšinta ir tvarka pilnai

Truc translation filed with thc post- 
niaster at Chicago, Febr. 26, 1918, 
as retjuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, vas. 25.- 
Bolševikų užrubežinių reikalų 
iministeris nevažiuos Į Brest Li- 
tovską pasirašymui po naujomis 
taikos sąlygomis. Nevažiuos nė 
vienas iš narių Rusijos delega
cijos, kuri vedė /ten pirmesnes 
tarybas, apart Karakan, sekreto
riaus pirmesnėms delegacijos.

Darbininkų ir Kareivių Atsto
vų Taryba šiandie išrinko nau
ją delegaciją iš Zinovjevo, pir- 
inininko Petrogradu Darbininkų

ką neprigulmybę ir kad sekan- 
mą dieną po pasirašymui po tai
ka, kareivių ir darbininkų val
džia atsidurs Vokietijos pan
čiuose.

Zinovjev, remdamas Leniną, 
tikrino, kad Sovietų valdžia vi
soj šalyj pertvirtai įsigyveno, 
kad ji galėtų žūti.

Bolševikai Rostove.

Bolševikai paskelbė, kad jų 
kareiviai Įėjo Į Rostov-na-I)onu 
ir mušis tęsiasi gatvėse.

True translation filed with the post- 
inuster at Chicago, Febr. 26, 1918, 
is required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, vasario 24.
Sekamai aprašo Tages Zeitung
.Rusijoj buvęs žmogus ten esan
čią betvarkę:

Pasažieriai traukiniuose su
šaldavo delei stokos stiklų va-

pvreilą pėluyčia, kada banda, 
vadovaujama ’Rogelio Femali- 
dez, redaktoriaus Costa Rica 
valdžios uždaryto vokiečių ša- 
linink i laikraščio EI Imparcial, 
užpuolė ant pasažierinio trauki
nio iš Punia Arenas ir suėmė 
keičią pasažierių.

VICTOR BERGER NOMI
NUOTAS j SENATORIIUS

^1^ SU .HUSU AGREt-
J. Al. | V i >slAIX 1 1ir Sokolkokovr Si delegacija, 

lydima laivyno ir armijos atsto
vų šiąnakt išvažiuoja j Brest 
Litovską.

RUSIJOS PADĖJIMAS BE
VILTIS.

Sako Leninas, ragindamas 
taikinties.

Sako Vokietijos kancleris.

vėžiai, kurių vienas gali eiti tik 
10 mylių į valandą greitumu.

Garvežių pataisymai, kurie 
pirmiau atseidavo 30,000 rub
lių, dabar kainuoja 500,000 rub. 
Sunitavinms boilerio atseina 70,- 
000 rubA ir tas, sako korespon
dentas, nestebėtina, kadangi ni- 
luotojas (riveter) gauna 40 rub. 
už 3 ar 4 vai. darbo dieną.

Bedarbių Petrograde yra pu
sė miliono ir abehia šalies pro
dukcija nupuolė iki 5 nuoš. Ne- 
kuriuose distriktuose liejyklos 
vra uždarytos.

Cukraus produkcija nupuolė 
nuo 100,009,000 pūdų ant 10,000 
-000, o sekamais metais ji ne
pasieks nė 10,009,000. pūdų.

Viršininkas finansų ministe
rijos yra universiteto studentas. 
Penktosios armijos

MILVVAUKEE, Wis., vas. 25.
Socialistų partijos valstijos 

pildomasis komitetas šiandie 
paskyrė Victor Berger kaipo So
cialistų partijos kandidatą į Suv. 
Valstijų senatorius.

KO NETENKA RUSIJA

Rusija priimdama vokiečių 
sąlygas netenka didelio ploto 
žemes ir milionų žmonių.

True translation filed with the post- 
mastei’ ai Chicago, Febr. 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Sekamai xra vidutiniškai ap- 
skailliuojama plotas žemės ir 
skaičiaus gyventojų, kurių Ru
sija neteks, priimdama Vokie-

True translation filed with the post- 
mii.ster at Chicago, Febr. 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETBOGRADAS, vasario 25. 
—Vokiečiai pereitą naktį vis da 
tebesiveržė į provincija, kurias 
ie nutarė užpulti.

Kartu pranešama, kad vokie
čiai žudo Raudonosios Gvardi
jos narius ir apsieina su jais, kai 
jo su išimtais iš po įstatymų 
globos. Bet paliuosuoja ir nu
ginkluoja 
(oreivius.

True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, Febr. 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, vas. 25.—Vo
kietijos kancleris grafas von 
Hertling šiandie pranešė reich
stage, kad Rusijos valdžia pri
ėmė Vokietijos taikos sąlygas. 
Jis pridūrė, kad taika įvyksian
ti neužilgo.

102 ŽMONĖS ŽUVO ANT 
LAIVO.

Tik 43 žmonės išgelbėti nuo 
užvažiavusio ant uolos laivo.

viršininku Gubernija 
Finlandija 2,211,000

armijos

Bolševikų organas 
jraneša, kad vokiečiai 
na pogonus rusų oficieriams ir 
verčia rusų kareivius jiems sa- 
iutuoti.

sugrązi-

Komiteto posėdyje.

klerkas. . Vakl- 
Pinansinės ko- 

Lilovske buvo 
neturėjo mažia- 

paprasčiau- 
Ko-

43,868
viršininku yra 
žios reporteriu 
misijos Brest 
klerkas, kuris ‘
usio nusimanymo 
siuose biržos dalykuose’’, 
mandiiotoju garsaus P; 
pulko yra moteris.

7 ŽMONĖS UŽMUŠTI SU
SIDŪRUS TRAUKINIAMS

Apie 104 sužeista.Truc translation filed with the 
i master at Chicago, Febr. 26, inio, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917. Tide ir Valencijoj, o katalikai lai- 

PETROGRADAS, v. 19 (suvė-'mėjo Barcelonoj.
linta). Bolševikų kvatiera

Bružcvič pirmiau buvo virši- patvirtino žinią,
spėkos užgriebė Aland salas. Iš-'vyko Alemaria, Codiz ir Monl- traukiniui ties Frost stotim, 5M» 
sodinamosioms spėkoms smar-jril. Išrodo, kad- germanofilų i 11— ..... ’.... u: ’ x:.....i:~
kiai priešinasi nedidelis bolševi-’kandidatai liko sumušti. Jie ga- 2:30 vai. po pietų užbėgus ant

vo tik 1,000 balsų Madride. kito traukinio.

Apie sumišimus pranešama iš 
kad Švedijos Valencia ir Merida, o riaušės į-

COLUMBlA, S. C., vas. 25.
7 žmonės užmušti, 14 sunkiai 
sužeisti ir 100 mažiau sužeista 
Southern Baihvay pasažieriniam

linkti štabo prie Krylenko.
Bolševikų priėmimas Yokie- 

•ių taikos sąlygų nesustabdė na 
įjo vokiečių veržimosi į Rusiją kų kareivių,garnizonas.

myliose nuo Cohimbia, šiandie

Li vonia 
Estonia 
Kurliandija 
Kaunas 
Besarabija — 
UKRAINA. 
Ekalerinoslav

Kijev — 
Podolija 
Poltaya 
Taurida
Charkov

♦

7,605
10,135
15,518

12,247,000 
1,744,000 

507,000 
798,000 

1,857,000 
2,657,000

24,477 
27,699 
19,676 
16,224
19,265
23,312 
21,041

3,455,000 
1.189,000 
4,792,000 
4,057,000 
3,792,000 
2,059,000 
3,416,000

Viso 408.030 48,811,000

Skaitykite ir Platinkite

Centralinis pildomasis komi
tetas visos Rusijos Darbininkų 
r Kareivių Atstovų Tarybų pri

ėmė rezoliuciją .sutinkančią pri
imti vokiečių taikos sąlygas 126 
jalsais prieš 85. Susirinkime 
nedalyvavo 26 komiteto nariai.

Laike ilgos kalbos tame su
sirinkime premieras Nikolai Le- 
nin pasakė, kad “jų (vokiečių) 
keliai yra ant musų krutinės ir 
musų padėjimas yrabeviltis” ir 
pakartotinai ragino priimti Au- 
stro-Vokietijos taikos sąlygas, 
kaip priespaudingomis ir sun
kiomis jos ne pasirodytų.

“Taika turi būti priimta pai
lsini,” tęsė jis, “kad mes galė
tumėm prisirengti sprendžiau 
čiam pasipriešinimui prieš bur
žuaziją ir imperialistus, 
pasdulio proletariatas

True translatioi\ filed with the post 
mastei’ at Chicago, Febr. 26, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

St. John, N. F., vas. 21.
Raudonojo Kryžiaus pasažu ri
ms laivas, Florizel, plaukęs iš St 
John per Halifax į New Yorką 
šiandie naktį laike audros užva
žiavo ant uolų ties priežiemiu 
Rače. Ant laivo buvo 147 žmo
nės, jų tarpe 78 pasažieriai.

MONTBĖAL, vasario 25.

šiandie paskelbė, jog nuo prieže
mio Rače pranešama, kad su
dužusio laivo Florizel žuvo 102 
žmonės. Iš viso išgelbėta 43 
žmonės.

ARTI 10,000 ŽMONIŲ ŽU
VO LAIKE ŽEMĖS DRE

BĖJIMO CHINI.JOJ

True translation filed with ihe post 
mastei’ at Chicago, Febr. 26, 1918, 
as required by the act of Oct. o, 191/.

AMOY, Chinija, Vasario 25.
Vėliausi pranešimai iš S\valo\v 
sako, kad nesenai ištikusiame A- 
moy provincijoj žemės drebėji
me žuvo arti 10,090 žmonių.• *

V įso ■■■■■■'* ■■ ' >

atcls* Skaitykite ir Platinkite
f mums į pagelbą. Tada mes ai- “NAUJIENAS”



KG/A 1‘iis” sdcinlistus vienus sėdė- juk jeigu bolševikiškoji Ru-
•j/sV- ■■•J ,Ls.(.... j. ------............................. ........ imlu šitaip pa

sielgusi, tai ji savo atsineši- 
me linkui socialistų butų pa
stačius save ant vienos len
tos su kapitalistinėmis val
džiomis. Net pusiau-kadeti- 
nė Kerenskio valdžia nedrį
so trukdyt socialistų daly
vavimą tarptautinėse konfe
rencijose.

Ant nelaimės tečiaus, at
mest šią žinią, kaipo nepa
matuotą kapitalistų spaudos 
prasimanymą, negalima. Bol 
ševikai nuo to laiko, kada jie 
paėmė valdžią į savo rankas, 
atliko jau daug darbų, kurie 
nedaro jiems garbės. Jiems 
viešpataujant, Rusijoje fak
tiškai tapo panaikinta spau
dos laistė; socialistų vadai 
tapo sugrusti į kalėjimus; 
Steigiamasis Susirinkimas 
išvaikytas; mirties bausmė 
“praktikuojama” kasdien, 
net aplenkiant teismo proce
dūrą... Ir visa tai darosi, 
nežiūrint to, kad pirma bol
ševikai, koliai jie buvo opo
zicijoje, griežčiausiai smerk
davo kiekvieną kadir ma
žiausią panašumą į tokius 
darbus. |

O tarptautine’ socialistų 
konferencijai jie buvo prie
šingi, ir jie nemažai prisidėjo 
prie Stockholmo konferenci
jos suradymo. Tad ką gali 
žinot: gal Trockiui ir atėjo į 
galvą tokia nelaiminga min
tis, kad “dėl proletariato la
bo” reikia neduot socialis
tams pasportų!

Palauksime. Mes dar vis 
turime vilties, kad ta žinia 
pasirodys esant klaidinga.
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’ti namie. Todėl jie ir priė
mė Kemėšio ir jo sėbrų pa
šildymą, nors jie puikiai ži
nojo, jogei tą pasiūlymą kle
rikalų bosai padarė visai ne 
dėlto, kad jie geidė suvienyt 
Amerikos lietuvius kovai už 
Lietuvos reikalus, o tiktai 
dėl savo partyviškų išroka- 
vimų.

Bet išėjo visai kas kit«. 
Kemėšio-širvydo kompani
jos balsas iššaukė musų žmo
nių miniose ne entuziazmą, 
o pasipiktinimą. Prie to, ir 
žymi dalis tautininkų veikė
jų pabūgo, kad dvieju srovių 
seime klerikalų armija juos 
gali suvalgyt “be duonos, be 
druskos”. Ir tuo budu visas 
socialistų izoliavimo pienas 
ėmė irti, *

Rezultate tautininkų sro
vė “atpakutavos” už pp. Sir
vydų, Norkų ir Ko. palinki
mą prie politikieriavimo. 
Džiaugsmo gal turės tiktai 
klerikalų strategai. TikraiRašytoju ir korespondentu prašome 

siunčiamus išspausi! i n inrui laikraš-Į--; Į"’“"’’ .
tyj rankraščius adresuoti tiesiai. visuotino SCimO, SUS^UktO (16- 
KS^^rd^^^ei^a bmin^tšyH’ mokratiniu budu, jie niekuo- 
aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to paliekant platesnius tar- 
>us tarp eilučių. Redakcija pasilai- 
io visas teises rankraščius taisyti ir 
rumpinti. Netinkami spaudai raš
ai naikinami, arba grąžinami atgal, 
ei bčgiu dviejų savaičių autąrius 
lareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
enklelių pakankamai persiuntimo 
ėšoms apmokėti.

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

š Redakcijos 
Į StraipsniaiII____ _ ____ —

Seimas ir 
musų sroves.

kadŠiandie yra
New Yorko seimas nė ištolo 
nebus panašus į visuotiną. 
Jame nedalyvaus ne tiktai 
socialistai, o ir didžiuma vi
durinės srovės. Apie tai liu
dija rezoliucijos, kurias pri
ėmė daugybės viešų susirin
kimų ir draugijų rytinėse >r 
vakarinėse valstijose.

Griežtai už seimą stoja ti
ktai klerikalai, bet daugelis 
katalikų draugijų nepritaria 
jiems. Griežtai . priešinasi 
seimui socialistai; o tauti
ninkų nuomonės nevienodos.

Naujosios Anglijos tauti
ninkai aiškiai stoja prieš 
seimą. Jų nuomones išreiš
kia “Ateitis” ir “Atgimi
mas”. Didelį nepasitenki
nimą seimo rengimu rodo ir 
“Tėvynė” ir tie žmonės, ku-

met nenorėjo, ir po šito “sei
mo*’ jiems bus lengvinus lai
kyt savo aveles ištolo nuo 
“bedievių”: nes jie galės tei- 
sinties, kad “bedieviai” patįs 
nenorį bendro darbo su “ka
talikais”. Smagu jiems bus 
matyt ir suirimą tautininkų 
srovėje, kadangi jau senai 

, jie svajoja apie tai, kad at- 
skėlus nuo “rimtųjų” tauti
ninkų (tokių, kaip Sirvydas 
ir Karuža) radikalesnius e- 
lementus.

Tik mes abejojame, ar kle
rikalai galės ilgai džiaugties. 
Didžiausia jų priešas buvo ir 
tebėra socialistai, o šitiems 
“nevidonams” jie kaip tik ir 
nepajiegė pakenkt savo “sei
mu”.

Taigi tegul jie sau kolkas 
bovijasi. O mes dirbkime 
savo darbą, kaip dirbome iki 
šiol. Vienykime susipratu
sių jų darbininkų jiegas!

K. Kautskp apie 
Rusijos revoliuciją.

“Diplomatiškos” 
išlaidos.

jie ir nedrįsta visiškai pa
smerkt seimą. Dar atsarge
snė yra “Lietuva”. Ji neži
no, ką sakyt‘ir kaip patart 
savo pasekėjams; todėl, kad 
paslėpus savo susirūpinimą, 
ji išmetinėja tai seimo ren
gėjams, tai seimo priešams.

Iš tautininkų pilnai prita
ria seimui tiktai Sirvydo 
kompanija su jos organu 
“Vienybe L.”, ir pus>au-kle- 
rjkališkoji Clevelando “Dir
va.” Bet ir tarpe šitų dvie
jų frakcijų apsireiškia skir
tumų. “Vienybė L.” mėgi
na veklmainiaut, neva.apgai- 
leistaudama, k“d socialistų 
nebus seime; o Clevelando 
“Dirva” stačiai drožia, kad 
tokių “gaivalų”, kaip socia- 
listąi, seime ir nereikią.

Žodžiu, vidurinėje srovėje 
chaosas. O įvyko jisai, pa- 
sidėkavoji’nt trumparegiš
kai josios vadų politikai. T»e 
vyrai įsivaizdino, kad, susi
dedam! su klerikalais, jie i- 
zoliuos (atskirs) socialistus. 
Jie manė, kad jeigu dviejų 
srovių lyderiai pašauks vi- 

t suomenę į seimą, tai visi žmo 
nes tuoj suburbės pas juos, 
palikdami “tautos* nepriete-

Nepersenai mes padavėm 
tautininkų “Neprigulmybės 
Fondo” paskelbtas skaitli
nes, iš kurių buvo matyt, kad 
bėgiu keleto mėnesių Dr. J. 
Šliupo “misijoms” tapo išlei
sta suviršum $3,700.

Minėtojo Fondo sekreto
rius, p. Sekevičius, dabar 
praneša “Ateityje”, kad sau
sio mėnesyje tam tautininkų 
“diplomatui” buvę išsiųsta 
kablegramu dar $1,035.37. 
Taigi išviso jisai gavo iš 
“Neprigulmybės Fondov 
daugiaus, kaip $4,700.

Ir po to p. Šliupas vėl rei
kalavo daugiaus pinigų sa
vo “pragyvenimui ir publi
kacijoms” !

O žmonės tuos pinigus au
kauja, ir tautininkai sako, 
kad tai esanti “kova už lais
vę”. , ' : • i

Trae trattslation filed whn the post- 
master at Cbicago, Febr. 26, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917.

Stačiai 
netikėtina.

Telegramose apie talkinin
kų šalių socialistų ir darbi
ninkų konferenciją, susirin
kusią Londone, pranešama 
tarp kitko toks begalo įdo
mus dalykas:

Rusijos socialistai revo
liucionieriai telegrafavo... 
kad jie mėgino pasiųst de
legatus į Londoną, bet bol-. 
ševikų užsienių reikalų 
ministeris Leonas Trockis 
atsisakė duoti paspirtus.
Tai yr» tokia žinia, kad 

stačiai nesinori ja tikėti. Nes‘

Viename Amerikos socia
listų laikraštyje radome ga
rsaus Vokietilos socialistų 
mokslininko, K. Kautsky’o 
straipsnį po antgalviu “Bol
ševikų sukilimas.” Tas strai
psnis, matoma, buvo para
šytas neužilgio po to, kaip 
I^enino ir Trockio šalininkai 
nuvertė Kerenskio valdžią. 
Jisai yra labai įdomus.

Karolius Kautsky’s, kuris 
yra, be abejonės, giliausis 
mokslinio socializmo žino
vas pasaulyje, taip trumpai 
ir aiškiai analizuoja Rusijos 
padėjimą ir skirtumus Rusi
jos socialistų tarpe, kad jo 
straipsnio skaitymas sutei
kia ne tiktai pamokinimo, o 
ir didelio patenkinimo. Ji
sai neagituoja nė už bolševi
kus, nė už menševikus, o tik
tai bešališkai konstatuoja fa
ktus ir daro logiškas išvadas 
iš jų. ' '

Ryto “Naujienose” bus 
perspausdinta tasai straips
nis.

Apžvalga
PROGRESYVIAI TAUTININ
KAI PRIEŠ SEIMĄ.

vietos ir apiclinkės vidurinės 
srovės veikėją siisirinkiilias, 

. kuris apkalbėjęs seimo reika
lus, nerado jokio darbo, ku-

• ris butą galima dirbti su kle
rikalais bendrai, nerado jokią 
tuo laik svarbių dalykų išsta- 

| lytų dienos tvarkoje, kuriems
I verta butų panešti toki dideli
i iškaščiai ir išgvildenę daly-
I kus, vienbalsiai nutarė, kad

naudingas gali būti tik visuo
tinas seimas, bet ne dviejų 
srovių ir pasiuntė telegramą 
Tautinei Tarybai, kurioje už- 
reiškČ. kad seimą atidėtą dar 

i dviem mėnesiam arba per
trauktų ryšiiis su klerikalais.

Detroito lietuviai išnešė se
kančias rezoliucijas:

“Rezoliucija I.

Mes minėtos konferencijos 
atstovai, sutinkame su Rusi
jos valdžios pastatytomis są
lygomis Vokietijai, kad visų 
pirma Vokietija ištrauktų sa
vo kariuomenę iš Lietuvos, 
taip pat kad ir Rusija pasielg
tų ir leistų patiems lietuviams 
laisvai spręsti apie likimą Lie
tuvos.

Rezoliucija III.

Kadangi Amerikos Lietuvių 
Tautine Taryba kartu su A- 
merikos Lietuvių Taryba taip 
netikėtai apšaukė Amerikos 
Lietuvių Visuotiną Seimą ant 
13—14 dd. kovo š. metų, ne
duodant progos visoms trims 
srovėms apsvarstyti apie Sei- 
Įnb uždavinius, bei tinkamai 
prisirengti prie jo, — mes rei
kalaujame:

1) Nukelti Seimą ant 1 mė
nesio nuo aukščiau paskirtų 
dienų;

2) Paskirti Seimui vietą.
3) Kad parapijos neturėtų 

teisės siųsti atstovų.
M i nėtoje Konferencijoj e 

dalyvavo delegatai nuo sekan
čių draugijų: ALT. Sandaros

LSS. 116 kuopos; D.L.K. Kei
stučio draugijos; TMD. 68 
kuopos; Lietuvią Pilictinimo 
Kliubo; Lietuvos Dukterų dr- 
jos ir L. L. ir Mokslo draugi
jos. Pirminiu.. P. Krakaitis, 

Sekretor. K. šnuolis.

“DIRVOS SMARKA
VIMAI.

Kaip matyt iš laikraščių alsi

nuli tiktai klerikalų spauda ir

įlinkų organai. Prie tų atžaga-

priklauso Brooklyno “Vienybė 
L.” ir Clevelando “Dirva”, ku
rią redaguoja Sirvydo piokiliys, 

I p. Gedminas. “Dirva” pasku
tiniame savo numeryje smar
kiai šoka ant socialistų ir sten
giasi įtikint publiką, kad seimas 
galės apsieiti ir be “saujelės” so
cialistų. Sako: #

Už trijų savaičių įvyks Vi
suotinas AL. Seimas, o tūlos 
lietuvių kolonijos vis dar gin- 
čijasi-tariasi delei delegatų 
rinkimo taisyklių ir delei lai
ko ar vietos. Pirmiausiai pa
stebiu in i abejojimai kaslink 
Seimo “visuotinumo” — ka
dangi musų socialistai atsisa
ko dalyvauti tame Seime. Pa
tįs gi socialistai savo laikraš- 
diliose “visiems praneša” ir 
“užtikrina”, kad šaukiamas 

Į New Yorke Seimas nebus vi
suotinas, kadangi jame, girdi, 
nedalyvaus socialistai. Ištie
siu reikėtų manyti, kad musų 
socialistai perdaug jau galin
gi -jie “nulemįiV’ visą Ameri
kos lietuvių veikimą. Bet kas 
tie “jie”? — Ugi “Kol.
svės” ir “Naujienų” redakto
riai ir jų “pagelbininkai-pata
rėjai.”

Visiems lietuviams gerai ži
noma, Ras tie musų socialis-

“Aleitis”, oficialia Tautines 
Sandaros organas, rašo:

Seimas rengiamas, bet ko
lonijose nėra entuziazmo, nei 
pritarimo. Kai-kurios jų net 
protestus išnešė, kitos .kito
kius reikalavimus padavė, 
kaip pereitą kartą “Ateityje” 
Sandarietis B., panašiai atsi
liepė Detroito lietuviai. Jiem 
pritaria Clevelando veikėjai 
(tautiečiai) išskyrus “Dirvos” 
redakciją, Rochegteriečiai ir
gi nepritaria seimui, taipgi 
Worcester, Lawrente, Hud- 
son, W. Lynn, Norivood, ir 
didelė dalis So. Bostono ir

Bostono lietuvių, Salem ir ki
ti miesteliai, Mass. valstijos.! tai tautiškumo žvilgsniu. Juk 
Vasario 17 d. Lawrencc buvo

“Lili-

jie visur ir visados pasirodė

^hieago. III.

aiškiais musą tautinių aspira
ciją priešais, užsikrėtusiais s:i 1 
votiška internacionalizmo li
ga.. Dabar juos dar padilgina 
Rusijos bolševiką “žygiai’, de

Utarninkas, Vas. 26, 1918,

(lovai” atvirai išsireiškė prieš

Aišku,

kų “globą.” '
Taigi ar galima su, savo rū

šies internacionalais bendrai 
tarties apie svarbiausius mu
sų tautos reikalus?
kad ne. — Katalikai ir tauti
ninkai, nutarę šaukti, Visuoti
ną AL. Seimą, pakvietė ir so
cialistus dalyvauti jame, pasi
tikėdami, kad jie šiek-tiek 
prasiblaivė ir, po intekme vei 
kimo (ir tautišką pažiūrą) 

Europos kartu ir Lietuvos 
-—socialistą, panorės veikti 
bendruose klausimuose kar
tu. Bet pasirodė, kad Ameri
kos lietuviški socialistai vis 
dar tie patįs svajotojai, vis dar 
tie patįs fanatikai, ir musą ta-

Taigi, žiūrint į dalyką gi
liau ,pamišąs gaivalai visai ne
reikalingi tame Seime — juk 
jie, prisilaikydami savo in- 
pročio, nepasidrovėtą ir lenai 
pasirodyti “aktiviškais kovo
tojais” už savo “principus” ir 
“idėjas.”

Ne, — tame Seime turi da
lyvauti tik tie, kurie trokšta 
Lietuvai pilnos laisvės, ku
riems lietuvių tautos klausi
mas yra svarbiausiu klausi
mu. Tas Seimas bus Visuoti
nu A L. Seimu gryno tautiš
kumo žvilgsniu. Jame daly
vaus delegatai nuo lietuvią, 
kaipo tautos. Tautininkai ir 
katalikai tautiniame klausime 
vadovaujasi vienodais troški
mais, vienodais siekiais, — 
taigi’ jie šiame svarbiame mo
mente pilnai gali veikli išvien.
Kritikuol šiluos saliunininko 

organo straksėjimus neapsimo
ka. Galima pastebėti tiktai tiek, 
kad “Dirva”, kuri mėgina atsto- 
vaut vidurinę srovę, neranda 
pritarimo net ir tarpe Clevelan

do tautininką. Mums lik-ką 
pranešė iš to miesto, SLA. ir A. 
L. T. S. (Am. Liet. Tautinės San
daros) kuopos priėmė rezoliuci
ją, nutardimios nesiųsti delega
tą į seimą.

RAFAEL VARGAS.

AUKSO SALYJE
(Kelionės įspūdžiai, prietikiai 

ir patyrimai.)

Kaip dulkės viesulus pagautos, 
žmoneliai yra mėtomi, stumdo
mi, blaškomi, masinami šen ir 
ten,, visokių aplinkybių ir są
lygų, visokių reikalų reikalėlių- 
žmonės visokių luomų ir klesų: 
turtingi, milionieriai, pramonin
kai, profesionalai, amatninkai ir 
paprastą darbą dirbantieji bena- 
miai-neturtėliai, kuriems “kur 
gyveni-ten namai, kur numirsi- 
ten kapai.” Važuoja, eina, sku
binasi su vilties ir rūpesčio šyp
są ant veidų, vieni į rytus, kili j 
vakarus į pirmutinių apleistas 
vietas... Pilni traukiniai ir lai
vai.

Tas pats dedasi ir kiekviena- 
nie mieste: vieni darbininkai va

šiaurinę miesto dal,o kiti iš šiau
rinės į pietinę prie pat pirmųjų 
bustų...

Keista, ame?
Kodėl jie taip daro? Vargiai 

jie patįs tai galėtų išsiaiškinti. 
Visokios aplinkybės, sąlygos ir 
viltis traukia ir stumia.

Ir mainosi žmonės, kaip van
duo upėje.

Diena buvo visai nesmagi, 
tuomet praeitą metą pabaigoj, 

galutinai nusitariau išyažiuoti iš 
Akron, Ohio.

Lietus lijo; buvo bjaurus pur-' deris

Helmar — visuomet tei 
singas savo Veliukui.

Kokiam Veliukui?
Geriausi Turkiški tabakai, surinkti j 

daiktų teisingai.
Neatsimainanti kokybe. Neliaujan

čiai besidauginantis pardavimai.
• i y

Didesnė verte negu dauguma augs- 
tesnėmis kainomis cigaretų.

PRISIEK JIEMS? BE ABEJO!
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. Paskui išlipę 
turėjome dar truputi paeiti pės-

vynas. Bet jau buvau taip nus-( tuo juoduturvu. 
prendęs — išvažiavau didesnio 
duonos kąsnio jieškoli.

Drauge su manim iš Akrono 
grįžo kitas Leluvys į Du Bois, 
Pa. Reikėjo važuoti per Young- 
sto\vną. Miestas, rodomi, ne per- 
'didelis, bet pramoningas ir labai 
surukęs. Daug metaliniu lieji- 
klą, ruksla, dulka , liepsnoja, 
'lai šen lai ten pasirodo darbi
ninkas, bet vargiai panašus į

žiavome paupiu. Bet... toje u-

kitur tamsiai ruda su juodo alie
jaus dėmėmis. Išilgai paupiu, 
tarp tų rūkstančių degančių lie
jyklų matyt pilna prikimšta 
taip pat surukusių, aplūžusių ba
kužių: ten, tose bakūžėse gyvena 
žmones, kur įveria pasaulio lur-i

gaivią nei takelią. Pro langus, 
vieloj baltą uždangalą, matyt 
daugybė murziną vaiką galvu
čių.. . /Ai

į lai vėl miestai ir miesteliai. Bet 
jie Youngstmvno’o įspūdžiu ne
išdildė. Pervažiavome ii- Pilts- 
burgą su jo puikiomis, lai vėl su
rukusiomis, nešvariomis gatvė
mis.

Du Bois. Mano bendrakelei
vis nuvedė mane tiesiog pas savų 
pažįstamą šeimininką. Pernak
vojome. Ant rytojaus tuojauš 
nuėjome laike pietą pas “mai
ną bosą”, ir tuojau gavome dar-

Nebuvau dar dirbės augliu ka
syklose* kaip gyvas. Ten dirba 
beveik vieni lietuviai. Rytme
tyje nuleido žemyn į juodą urvą. 
Susėdome į “kariukus” ir, “mol- 

nutarabanijo mus tolyn

bau, kuomet pamačiau, kad man - 
nėra “čenčiaus” atsitiesti... Mat 
ten buvo lubos tik arti penkių 
pėdą augšlumo, kuomet man rei 
kėjo virš šešių pėdą vietos!.... 
Nepaprastas apsireiškimas, ma
nau sau, kur tik dirbau pirmiaus 
vis buvo daugiau vietos negu rei
kia, o čia permaža. ..

Paskui manę eina vienas že
maitis jo nosis greičiau išrodė 
kaip nuluptas burokas negu kas 
kita. Girdžiu, narna kitam savo 
bendrui: “R-rup... nepaspiesi vy
ną išmokyt, jau ir nab'atcin -—

(liesiu kolyčit, rup...”
.lis, vyras, nežinojo, mat, kad 

ir aš lietuvis ir suprantu. Tą 
dieną šiaip taip išdirbau, rodos 
nepardaug ir nuvargau, bet vi
sas sunkumas pasirodė, kuomet 
pėyli turėjome išėli lauk. Juk 
tai ne juokas eiti kokios dvi my
lios dvilinkani susirietus, 
niau, kad neišlaikysiu.—luš 
garkaulis.

Ant rytojaus apie darbą 
kalbos negalėjo būti.

Ma-
nu-

nei 
argiai

Kazimieras Gugis

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

• visokius dokumentu^ ir pppįeras.
Nį»nių Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas f
IŽ7 N. Resrborn St. 

1111-13 Unity Bldlt.
Tel. Central 4111

Nariai Čook County Real Katate Tarybee 
A. PETRAT1S & CO. 

Raal Estete Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namus, lotus ir fermas. 
Apsaugoja turt# nuo ugnies. 

Periiuri apstraktus, padaro popisrae 
NOTARY PUBLIC

751 W. 85ta gatvt 
kampas Halsted Drov*r 3443
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“NAUJIENŲ” OFISE

Pirkti
Susivienijimo Liet. Amerikoje

KALENDORIŲ
šie1918 mętpms

Kaina 25 centai
šis Kalendorius yra pilnas įvairių nau
dingų žinių-žinelių, su daug pasiskaity- 

paveikslų, knyga *224 puslapių.
Galima gauti

dingų 
mų, ir

uiiMiiiuumiiiiiiiiiiiitii

-----------------
lurias dienas, išdirbau dar tris. Kaipo faktus paėmė kunigų pra 
Betgi pamačau, kad aš ne ant sa- vadyrhis/kaip tai DambrauskaJ 
vo arklio užsisėdai!.. .BeMo man pralotą Antanavičįų, Lai|kai- 
ten netiko ir dar dėl kitų* prteŽa- lį ir kitus juodaSimčius, kilkit 
Ščiu. Tai davatkiškumas to Du- 
Bois! Atėjus šventai dienai nė
ra kur dingti. Ne liktai visi teat- 
rėliai uždaromi, bet neleista nei 
šokių bei pasilinksminimo vaka
rų rengti!.

Pas angliakasius nėra papro
čio nusiprmisti ten pat darbą pa
baigus. Kaip išeina iš tų urvų 
juodi juodžiausi, nei tie “muri
nai“ taip ir eina, ir važiuoja na
mo. Parėjus šeimininkė pode- 
da dubinį šilto vandens kur nors 
kerčioje, ir išsimaudyk sveikas

Į- - visas!
Tiesa, ten šeimininkės trupu

ti “žmoniškesnės“ jos be jokių 
ceremonijų ir atsisakymo atėju
sios nuplauna nugarą. Bet man 
tas paprotis išrodė taip keistas,

I jog aš kategoriškai atsisakiau 
nuo malonaus šeimininkės pa
tarnavimo, ir porą sykių nuėjau 
gulti tik galva apsiprausęs, o po
rą sykių išsimaudžiau suradęs 
“paipą“ vienoje kasyklų lušjio-

ir
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Išj ieškome ir Iškolektuojame Visokias Skolas
a nuo nestropių skolininkų visose dalyse Amerikos, 

^k! be skirtumo kokia skola nebūtą ir kaip sena su pa- 
lokiais. Nereikalaudami nei vieno cento iš kalno

Į iki iškolektuojame skolas. Pamėgininuis jums nie- 
Mj ko nekasiuos, nes visus darbus atliekame su palu- 

kiais. Musų budai atgavimo ncatgaunainų skolų nfl- 
ra skirtumo kur jūsų skolininkas gyvena ir kaip 
toli nuo jūsų ar musų—musų pasekmingas budus

I pasiekia ir atgauna žuvusias skolas visose dalyse
kmerikos, nes lam tikslui turime korespondentus, kolektorius 
įeiklius advokatus prižiūrinčius musų reikalus visose apielinkčse. 
I Musų Ofisas yra atdaras dėl ypatiškai atsilankančių: Panedėliais, 
teredoms ir pėtnyčioma nuo 1 popiet iki 6 vakaro. Utarninkais, 
įetvergais ir subatom* nuo 1 popiet iki 9 va. Gyvenanti kituose mie- *79 
Ituose kreipkitės laiškais, įdėdami 3c markę atsakymui. Rašykite 
ictuviškai ar angliškai ant žemiau nurodyto adreso. Bodą suteikiam * 
ovanai. INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY, 

1114 South Halsted Street, Chicago, III.

+79

+79 
+79 
+79 
+79
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Mano šeimininkai irgi pasiro
dė perdaug lietuviški. Nešvaru
mas! O žiūrint į vaikus tai tie
siog burnoje darėsi neskanu. 
Vienas kūdikis dar ne vaikščiojo 
Visą dieną šliaužiojo virtuvėje 
ant grindų ir valgė rinkdamas 
kas tik jam patiko, verkė visą 
laiką, o užtat buvo mušamas vi
dutiniškai kokį dešimt sykių 
dienoje. Žiurėjau ir stebėjausi, 
ir manau: juk toki žmonės ne
tinka ir nėra verti’net ilgabur- 
neins augint ne tik žmonių vei-

rus tai yra musų geriausias šei
mininkas o lietuviai tai esą jy 
įnamiai, vieniui prisiekę tarnau
ti nuo Dievo pastatytam. 'Po
liaus nurodė, kaip kun. Laukai
tis pasigyrę Durnoj, kad tik ku
nigai penktaisiais metais numalr 
šinę kraniola, tai yra tuos žmo
nes kurie norėjo išgaul laisvės ir 
Lietuvai. Kunigai, sako, padėjo 
žandarams gaudyti tokius ir grū
sti į Sibirą, katorgą ir ant kartu
vių, ir’tokiu darbų kunigas Lau-, 
kailis didžiavos valstybės Durno
je! Kalbėtojas taip pat ųurodė 
dclko tautininkai taip trokšta 
dabar neprigulmybės nuo demo
kratiškos Rusijos. Ant galo bu
vo padarytas išvedimas toks; 
Jeigu Lietuva nuo Rusijon atsi
mestų, lai laimėtų Lictuvos ąuo- 
dašimčiai k ra m olos malšintojai 
ir buržuazija, o joigu Lietuva 
bus federacijos Ryšiais, susirišus 
su laisvaja Rusija, tai laimės Lie
tuvos demokratija — darbinin
kai. Taip pat buvo nurodyta, 
kad nėra reikalo pinigus mėtyti 
siuntimui delegatų į Ncw Yorką, 
kad kokiam kampe patupėtų 
naudai ponų klerikalų. Ta kal
ba klerikalams ir jų sekėjams* la
bai nepatiko, jie net termą šukė-j 
lė. Buvo gaila žiūrėti j tuos 
žmonelius, kad taip nepajįegia 
suprasti savo reikalų, taip įsiti
kėję visokiem klerikalų mulkini 
mains. Jokios savo nuomonės 
tie žmonės neturi, vien tik pro-
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KAZIMIERAS GUGIS
I Socialistų Partijos nomimioja- 
inas kandidatu į kongresmanus 
iš 4to Kongresinio Distrikto.

Šiandie Nominacijos
• Kandidatų

(“Primanęs”)
šiandie (Jiicagos piliečiai no- 

minuoja kandidatus į alderma- 
nus. Balsuojamos vielos bus 

atdaros nuo 6 vai. ryto iki 5 vai. 
vakaro.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES 

I/igos Gydomos per 
Gydytoją

Patyrusį

Akinjai pritaikomi
20 Metų ant State Gatvės.

1 Štai keletas apsireiškimųt silpnų 
Akių:

Ar tavo akįs ašaroja ar dega?
Ar tau galva skauda?
Ar tau alryše maišosi?
Pasikalbėk su manim. Greitas 

palengvinimas.
Antros lubos arti Fair Krautuvės

DR. F. O. CARYeR
120 So. State Street.

VALANDOS: niH>4kr7, Nedalio
mis nuo 10 iki VI.

TELEPHONE YARDS 2721

t
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Medikas ir Chirurgas

IINATIMS KKGISTBUOTAS SUSAS APTIKKOKIUS ANT BRIDGKPOBTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akintai aukso r*muo*e nuo |2.M ir aa- 
glčiau. Sidabro rėmuo** nuo 81.M tr 
auffičtau. Pritaikome akiniu* u*dyk«. 
Atminkit t Galvot •optjimaa, nervilku- 
mu, akių tkaudejima*. utvllkima* Ir 
tt. yra vaiaiat* įvairių ligų, kuri* s*H 
būti pratalinto* gerų akinių pritaiky
mu. lityrima* utdyk*, jei perlti ar 
•kauda aki*. Jei joe raudonoe, jei gai
va *opa. jei blogai matai, jei aki* >0- 
psta. n*tęsk ilgiau, o jieikok pagelbea
kiniai aidyką. Atmink kad aaaa k«*-

fa* aartato tr raikalaojata patarimo arba raistų, ateikit pat mana. Ai tavu sp
ortu* Kenijoj nr» 10 metu. Amerikoj 14 motų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galia 
srytl bile kokiu* ruaUkn* raistu*. Al rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Al era 
i*a* Įmonių M. MB81KOFV. HM SO. MORGAN trr. CHICA IUL.

Paklausinėjau darbo dar vie
noje dirbtuvėje. Pasiūlė 26 cen. 
lūs valandai.Nekoks piknikas,— 
manau sau, reik bėgt. ..Bet kur? 

Alrišti atgal—tos pačios vietos, 
tie palis vargai. Et, į New Yor
ka ! Neperdaug ir toli. Be to, 
pamatyti Ne\v Yorka tai buvo 
'mano svajonės jau nuoseniai.

Taip ir padariau. Nusipirkau 
bilietą, sėdau į traukini ir išva- 
V •ziavau.

(Bus daugiau).

nesugriešijus prieš kunigėlius, 
nutarė pasiųsti pufą delegatų į 
New Yotką, kad kamputyj patu
pėti ir patylėti. —Delegatas.

Cia mes dar kartą pažymi
me, kad Socialistu Partija no
minavo žinomą lietuvių veikėją, 

‘advokatą Kazimierą Gugi, kan
didatu į kongresmanus iš 4-tojo 
Kongresinio Distriklo. Jo kan
didatūra betgi, dėl tūlų aplinky
bių, nepateko kandidatų sura
šau, todėl dabar turi pasirūpin
ti patįs I-tojo Kongresinio Dis
triklo balsuotojai,'kad adv. Ka
zimieras (ingis butų nominuo-

SO OMAHA NEBR.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

Tol. Drover 7179.
OFISAS: 2359 So. Lcavitt Str.
VALANDOS: 4—8 vakare; ne- 

dėldicniais 10—12 išryto.
Tel. Canal 4946. Chicago, UI.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

Ofisas:
1900 S. Halsted St. 

VlriuJ Biichoff’o Aptiek®*.
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pieta 
Ifakiriant Nedėldieaioa ir Seredas

i?i

T-

*3315 £. Halsted St., Cnicagi

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

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

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

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

CARR BROS. WRECKING CO.
>03-3039 S. Halsted St Chicago, III.

KEWANEE. ILL.

IR KITOS LYRIKOS EILĖS
Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to
ri elis, kur telpa apie šimtas įvairių eilių.

Knygelė 106 puslapių, au gražiais popieri
niais viršeliais. Kaina 50c.

((

1L40 So. Halsted St, Chicago, III.
u

Vasaro 17 d. buvo visų katali
kų klerikalų draugijų delegatų 
susiėjimas. Delegatai atsi
lankė nuo 6 draugijų, tame skai
čiuj tik viena pirmeiviška SLA. 
kuopa te dalyvavo, bet ant galo 
ir ta pati atsisakė tureli reikalo 
su klerikalais. Nuo S.L.A. bu
vo V. V. Petraitis. Atidarius 
susirinkimą P. Vyčius paaiškino, 
kad nebusią galima į “visuotiną” 
seimą siųsti jokių rezoliucijų, o 
vien lik delegatus. Patvirtini
mui to, ką sako, perskaitė laišką 
gautą nuo klurikalų, kftd seime 
nebusią imamos atyclon jokios

• i
i

nes apie siuntimą delegatų į New 
yorka ir aplamai, kad apkalbė
jus dabar apie Lietuvos likimą ir 
laisvę. B,et niekas nenori imti 
balso ir kalbėti. Gailaus paima 
balsą V. Petraitis ir užreiškia, 
kad jis bandysiąs susirinkusius 
padrąsinti ir patraukti į diskusi
jas. Kadangi nieks, sako, nemė-* 
gina kalbėti; tai jis kalbėsiąs 
kiek plačiau apie visas lietuvių 
sroves, kurios tai|p pjaunas dėl 
tos Lietuvos laisvės. Ir pradeda 
kalbėti, nurodydamas, dėl ko so
cialistai ųesideda į bloką su kle- 

’riklais ir tautininkais ir dėl ko
H 1 w 

socialistai caro laikuose reikalą- 
vo Lietuvos nepriguhningos o 
kodėl dabar jų nuomonės pasi
keitė. Taip pat nurodė, dėl ko 
tautininkams bitvo (caro laik
ais) taip brangi autonomija, ę 
klerikalams išrodė ir autonomi4- 
ja perdaug bedidviškas dulktas.

Vasario 21 d. čia įvyko viešas 
susirinkimas, kurio pirmininku 
buvo J. Jouavičius, o sekr. ku.ni-J 
gas Jonaitis. Atidaręs susirin
kimą pirmininkas paiškino, kad 
susirinkimas esąs sušauktas tik
slu išrinkti delegatus į šaukiamą 
Ncav Yorkan seimą. .Vienas iš 
publikos paprašė, kad kunigas 
Jonaitis paaiškintų, kuriam tik
slui tas seimas šaukiamas. Kun. 
Jonaitis aiškina, kad, sako, sei
mą sumanę keli lyderiai, bet jis 
nežinąs, ar dėl Lietuvos autono- 
jnijos, ar aukų rinkimo. Kaip 
pirma seimai suskilę, tai ir da
bar nebusią geriau. Aukas ren- 

‘ką ir renką, bet nežinia, esą, kur 
jas deda. Lietuvon nukentėju
sioms dėl karės nesiunčią. Lie
tuvos Dienos pinigai čia tebegu
li, socialistai knygas leidžią. Vie
nas iš publikos paaiškina, kad 
surinktų pinigų siųsta belais
viams ir pabėgėliams didelės su
mos. Priėjus prie rinkimo de
legatų, vienas iš publikos, B. 
Maslauskas, sako, kad čia .yLsf 
draugysčių nariai, o visos drau
gystes turi delegatus išsirinkę. 
A. Poška sako: reikia išrinkt 25 
asmens* kur niekur nepriguli, o 
iš tų reikia išrinkt tris doleri Uis. 
Kįla trukšmas. B.. Maslauskas 
klausia: Ar daug čia yra ncpVlk- 
tauisiaučių prie draugijų? Pasi
rodo Ki k vienas, o. susirinkusiu 
buvo apie trisdešimt žmonių.

Kunigas paaiškina, khd devy
nių draugysčių delegatai negalį 
visų Sb. Oniahos lietuvių atsto
vauti, bet iš publikos jei ir vieną 
išrinkus, lai kas kita. Galiaus 
tapo išrinkti trįs delegatai, ir tuo 
susirinkimas pabaigta.

•i Oilė žolelė.,
( •• •< ;><

*>. ‘-.ti
W1LSON. PA.

Tuo jie turi pasirūpinti šian
die, nomihuojant kandidatus j 
Chicagos miesto aldermanus.

4-tojo Kongresinio Distriklo 
balsuotojai tegul po vardu kan
didato j aldermanus parašo ši-

FOR CONGRESS

X Kasiniir G ūgis 
”3323 S. Halsted st.

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

i

r

Telephone Humboldt 1273

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 157# Mlltrauke* At»„ 

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

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

*

aiš-
aug-kiai ir tokioj tvarkoj kaip 

ščiau pakluota. Prieš vardą “Ka~ 
zimir Gugis” būtinai reikia pa
rašyti keturkampis ir t«me ke-

PASTABA.-—llasis Distriktas 
apima Chicagos miesto dalį tarp 
51 ir 22 galvių, 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 vvardo

vakarinę 4-fojo wardo dalį tarp 
35tb st., iki Barneli avė., iki 34th 
st. 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- t
lus( nuo 22-nd st.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kb« 
legiją; ilgai praktika
vus Pennaylvanijos ho- 
Spitalėse ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju brie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose lįgose 
moterim ir merginom.

13 So. Halsted $tr., 
(Ant antrų lubų) 

Chicago.
J-------- --------------—--------- -—------------------------
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Vasario d. drg. P. Meškau
skas apsivedė su pąnele M. Paš
kevičiūtė, iš, Wilmerding, Pa. 
šliUb^Į ėmė civiliška. Jaunave
dė priklauso prie S.L.A. 42 kuop. 
ir prie Lhisvės Choro, o dabar 
žadu* įjriĮirašyti prie vielos LSS. 

,5:1 kuopos, Laimingo givenimo 
luuiiAvcd^įanisP — 

v » ■' y'- < v i i 7

*7eleph^
D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
Iš rytb ir nuo 7 iki B vai. vak.

- 3325 So. Halsted St., Chicago^ 
IdMiaMMaHaaamMmaaiBHMBSMmM-■u v-

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Ilaymarket 2544

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 Š. Halktėd St., Chicago
j Telephone. Drover 9693

JlfevėtKkis. ™«r'.., . Nedėlioki* 10—>12 dieną.

Vyrišky Drapanų Bargenal 
®Nauji neatimti, daryti ant užsa< 

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ild 
18 doleri j.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamtiB 
tų overkotų.
-Visai Llažai vartoti siutai ir over 

kotai, nuo $25 iki $85, dab&r 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Varnams siutai nuo $3.0$ 
iki $7.50=

Atdara kasdierą, nedaliomis ir vi
karais.

3 S. G O R D O N 
1415 S. Halsted SU Chicasca.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
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 St. / ,,

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street , 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Blue Bell Jennie l)ancing Academy 
35th ir Archer avė., 

Subatos vakare, Kovo-March 2, 1918 
Pradžia 7 vai. vakare, 

įžanga 15c. šokis 2%c. porai už šoki. 
Muzikantai 7—Jazz Band.

ROCKFORDIEČIU ATfDAI

Puikiausia čeverykų Krautuve 
naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailių ••drabužių. 
Ateikite, o persitikrinsite , žemumų 
musų kainų. DUBIN BftOS., 
1Q25 S. Mani St.,» Royk/“otd,' III.

f VALENTINU DRfeSSMAKING 
COLI.EGES

6205 So. Halsted st., 2336 W. Ma- 
dison, 1850 Welfc St? * ‘

137 Mokyklos Sud. Valstijose. 
Siuvimas, Pętrenu Kirpimas, De- 
signing/ dėl biznio ir namu! Vie
tos duodamos (lykąi. Diplomjjt 
Lengvi išmokėjimai. GvarAntuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminink«

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Partcdėlyj, Ketverge ir'Subatoj 

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

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

. 4.. ..... i.l ' ■ ....... . ■ ■—

M

10—^11 ryto; 2—S popiety;

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE’’

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regčjims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga domą at
kreipiama i vai-+ 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ncdčldien. nuo 10 iki 11 dieną. . 
4649 S« Ashland AV. kam p. 47 ’st 

5rTejephone Yards 4317

‘I
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Sergėkite savo akis

fe

'kir s'avb fcgčiim# 61d« 
lokiam nepril/rutiam 
,aųksoriui ąr kelia ik 
•dnvAiiii. 'nes li«' JMit-

, Neužsitikttd. 
majam by kokiam 
aptickorųn 
jančlam pnrdaVčiui, 'nes j.c nu
teiks jus akims tik daugiau blvgp,

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis' ir prlritiktl 
jums akinius tikrai. Darbą atlie- 
ku belaukiant, užtikrint&i'.'

Jei jums,akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums pašnkysijrfte. į r

JOHN SMETANA
AKIŲ SPĖCIAL1STAŠ \ 

1801 8d. Ashland Avė. Chičagb.
Kampas 18-tos gatvėn < 

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

Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki

l

t*

M



NAUJIENOS, CHctgfl, m

Į Chicago ir Apielmke
Chicagiečiai — Draugės ir 

Draugės! Sądarbininkai, rėmėjai 
ir auklėtojai tos prakilnios idė
jos, už kurią m b s bendrai kovo
jame!—

Malonu man buvo Jus visus 
Ina lyti, pilnus vilties ir spėkų, 
drąsos ir nepajudinamus savo 
tvirtybėje šiame subatos—vasa
rio 23 vakare, kuomet Jus taip 
skaitlingai pasitikote mane to
kiu širdingumu.

Matau Jus dar dabar savo a- 
kyse. Malonu ir linksma man. 
Rodos, daugiau ir vilties turiu, 
kad mes bendrai atsieksime tik
slo, prie kurio einame vienu ke
liu.

Ačiū Jums, Draugės ir Drau
gai, už Jūsų moralę ir materia- 
lę paramą!

Visados ir visa širdžia su Ju
mis, žemaitė.

liu juodu automobiliu. Plė
šikai betgi nedaug telaimėjo 
- -$91.27. O jie. kaip sako 
kompanijos viršininkas, tikė
josi daug. Mat tą dieną pri
puolė išmokėt darbininkams 
algas. Bet kadangi kompa
nija permainė išmokėjimo 
dieną ,tai plėšikams įr nepa-

Pavojinga žaismė
Carl VVerner, 10 metų 

žiaus, ir Louis Polster, 13, va
kar užsimanė pažaisti revolve
riu, kurį jiedu rado Joseph Pol- 
sterio miegruimyj. Žaismė už
sibaigė mirčių: Mažasai Louis 
nušovė savo draugą Carl’ą.

ant-

Skerdyklų darbininkams 
nereikalinga padidint algas

Visviena, jie jas—pragersiu.

Tyrinėjimų komisijos posė
džiai vis dar tęsiasi. Vakarykš
čiame posėdyj tarp kitų buvo 
klausinėtas Wilson skerdyklų 
t. v. gerbūvio departamento su
perintendentas, Elber Beeman. 
štai kokį įdomų liudijimą davė 
tasai ponas Beeman. Girdi, jei 
gu darbininkai gaus didesnių al
gų ir trumpesnių darbo valandų, 
<ai vistiek jie esą ir laiką ir tuos 
pinigus praleis... saliunuose.

Paklaustas darbininkų gynė
jo adv. Walsho iš kur jis tatai 
žino, kad darbininkai didelę da
li savo algų praleidžia saliunuo
se ir kad gavę dar daugiau jie ir 
vėl praleis, ponas Beeman at
sakė, kad reikiamų žinių jisai 
gavęs iš Wilson kompanijos.

Lietuvių patarlė sako: “Kur 
šuo laka, ten ir loja”.

Apskritai, visi skerdyklų ko
mpanijų liudininkai (stengiasi 
užginčyt darbininkų liudijimus. 
Visi jie kiek drūti teisina savo 
duondavius ir kaltina darbinin
kus, tai tingume, tamsume, gir
tuoklystėje ir tt. Tik bėda, kad 
daugelis jų, kaip ir ponas Bee
man, išduoda save, t. y. kalba 
ne už save, bet už galinguosius 
skerdyklų karalius,

Healey byla atidėta 
iki 4 d. kovo.

Buvusio policijos viršininko 
Charles Healey byla ir vėl tapo 
atidėta — iki kovo 4 dienos. Bu
vusia policijos viršininkas, kaip 
žinia, yra kaltinamas konspira
cijoj, tariant tolus suokalbius, 
papirkus etc. Kaltinamojo advo
katas sako, kad jo klijentas nuo 
pereitosios bylos vis dar nepasi-

Areštavo 296 nužiūrimų 
asmenų.

Bėgiu pastarųjų 24 valandų į- 
vairiose dalyse miesto areštuota 
arti trįs šimtai (296) nužiūri
mų asmenų.

rengė prakalbas Mildos svetai
nėje. Kalbėjo penki “įžymus 
kalbėtojai”, .jų tarpe vienas an
glas. Visi jie kalbėjo apie “di
delius augštus idealus“, kol jais 
galutinai įpykino susirinkusius 
ir tuo sukėlė triukšmą, kuris 
pasibaigė žiburių užgesinimu ir 
išsiskirstymu.

Skaitytojai teiksis atleist, kad 
nepaminėsiu tų “įžymiu kalbė
tojų” vardus: jie ir beto “labai 
įžymus”... Tenkinuos jų “augš- 
tomis kalbomis. Ir taip, pir
miausia kalba anglas. Giria se
nąją ir naują ją lietuvių tėvynę ir 
stengias “p a a i š k i n t i” 
musų pereigą link jų. Jam už
baigus išeina “įžymus” vestsai- 
dčs advokatas, “uolus lietuvis- 
tėvynainis”, tik... visai baigiąs 
užmiršti lietuvių kalbą. Vis dėl
to, klausytojai jį dar pajiegia su
prasti.. Kuomet jis pradeda “ai
škinti’’, būtent, kad “meilingi 

sklausylojni” turėtų būt “ryl pa
triotais”, taigi nesibijotų statyt 
savo krutinės “už demokrasy” 

tai visas trečdalys “nu ilingų- 
jų klausytojų” atsikelia ir de- 
monstratyviškai apleidžia sve
tainę. “Uolusis tėvynainis“ 
dar bando kalbėti, bet kur tau 

visi jau ganėtinai jį suprato 
ir... nebesiklauso. Tada išei
na kitas — taipjau “įžymus kal
bėtojas' ’ir “moksliško’’... sap
nininko autorius. Išėfnęs pa
rode “gerbiamiemsiems klausy
tojams” rezoliuciją ir perskaitęs 
ją sako: šita rezoliucija priim
ki skaitlingame, lietuvių susirin
kime ir bus pasiųsta į Vašingto
ną. Ir dacol. Kalbėtojas sulan- 
ksto savo rezoliuciją ir eina sau.

mus, kas kartą eina vis blogyn Į 
ir blogyn ir kadangi toms blogy-į 
bems dar nesimato galo, o jų 
priežasčia yra kapitalistų klesa,

Tai mes, Vyrų ir Moterų Apš- (

vo susirinkime vasario 24 d., J. 
Ncffo svetainėje, 1500 S. 49 avė., 
Cicero, III., nutarėme esant rei
kalingu išnešti užuojautos rezo
liuciją, remiančią Socialistų Par
tijos kandidatus, nominuotus į 
Cjccro miesto viršininkus, kurie 
bus renkami balandžio 2d š. m. 
To laimėjimo atsiek linui Vyrų 
ir Moterų Apšvietos Dr-stė pas
kiria iš savo iždo 5 dolerius, o 
taipgi išrenka ir specialę komi
siją. Pasirašo:

K. Adomaitis, pirmininkas, 
Joseph Takazauskas, p.-pag. 
Ona Shvegžda, nut. rašt. 
M. Bartkienė, iždininkas, 
A. Labanauskas, or. užžiur.

Puikus pavyzdys.

t Vasario 21 d. Vyrų ir Moterų 
Apšvietus Draugyste be jokio 
svyravimo nutarė remti Socia
listų Partijos kandidatus. Tajn 
reikalui draugija paskyrė $5 ir 
kartu išrinko specialę komisiją, 
kuri veiks kartu su socialistų ri
nkimų kampanijos komitetu, 
idant padėjus Socialistų Parti
jai laimėti šiais rinkiniais j Ci
cero miesto valdybą. Reiškia, 
Vyrų ię Motery Apšvietos Drau
gystė stoja už darbininkų par
tiją,. Ir stoja nelik aukomis, bei 
aktyviu darbu.

Tai yra geras pavyzdys ir ki
toms musų miesto draugijoms. 
Ir jos turėtų pasekti Vyrų ir Mo
terų Apšvietos Draugystę. Taigi

Uni
avė.

Svarbus pranešimas.
Ketverge, vasario 28 d. 

jos svet., 1529 Milwaukee 
kalbės ką tik sugrįžęs iš Rusijos
ir senai žinomas chicngiečiams 
P. Kaitis. Kalbės apie Rusijos 
ir abelnai visų tautų, esančių Bu 
sijoj padėjimą. Prakalbas su
rengia North Sidės Draugijų 
sąryšis. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Inžanga 10c. Visas pelnas eis 
naudai Viešojo Knygyno.

—Narys.

Rubsiuvių 
streikas

Kaltu Bros, firmoj sustreika 
vo apie 200 darbininkų rubsiu 
vių.
vės randasi ant Vau 
Throop st. Reikia

Min. kompanijos dirbtu- 
Buren ir 
pažymėti, 

kad min. kompanijos darbinin
kai buvo streikavę jau pirmiau

Pavasario pranašas išpra
našavo šaltį.

Vakar chicagiečiai turėjo pro-lir laimėję. Darbdaviai betgi ne
gos antru kart šiame sezone iš-1pripažino organizacijos. Dėlto, 
girst poną... perkūną. Kaip ir po kiek laiko jie pašalino išrink- 
pinną syk jis betgi išpranašavo lūs darbininkų atstovus, kur hu
ne giedrą ir šiltą pavasarį, bet vo išrinkti pačių darbininkų at- 
šaltį. “Tame Amcrikc, sako, žmolslovauti jų reikalus. Streikas 
nes, viskas galima — net ir Įgali užsitęsti ir ilgesnį laiką, nes 

darbininkai reikalauja pripaži
nimo unijos ir algų padidinimo 
iki 30 nuošimčių. —Koresp.

ponui Dievui”.

Laukiama didelio skandalo
Valstijos prokuroras, Maclay 

Hoync, vakar paskelbė sensaci- 
nę žinią, būtent, kad sekamą sa
vaitę ar kiek vėliau Chicagoje 
turės kilti naujas skandalas. Ji
sai užreiškė, kad Chicagos ban
ditų šaikoje, kuri surengė ke-

Svarbus susirinkimas

W.Kensingtono, Roselando ir 
Pullmano lietuvių domai.

Vasario 27 d. Draugystė L. D

Kaip? Kaip? juk mes (Įrai)gjj()S, kliubai, kuopos ir pa- 
nebalsavome už tą jo rezoliuci-Įvjcnj asmens, pasistengkime at- 
ją! — įkirto tūli. savo pilietiškas pareigas,

Nu, kam čia balsuot? Kepk taip, kad balandžio antroji dic- 
die-ir siųsk, kepk ir siųski ., įsiki- na liktų musų laimėjimo 

ša kažkoks pajotžarga. O svie- na Į 
lelis tik švilpia, lik ūžia — nei Sukrusim, ciecriečiai.
bitės avily j. ' —J. Acerią.

Ant pagrindų pasirodo nelai- --------
mingo “bože, earia ebrani” ini-1 - -- -- - ’_________
eiatorius. Rankoje jis laiko su- NAUJIENŲ DISTRIKTAS
{^iikui/ao i/ivnciui n n ei I w r-1 •! 1 i 11. , v, . . . Klerikalu prakalbos.deda maždaug taip: As visuo- v
met buvau šaltas, bet dabar ne- Vasario 22 d. vietinės Apveiz- 
begaliu... Ar jus matot, ar dos Dievo bažnyčios skiepe kle- 
matot, ką daro tie musų Napodt’ikalai surengė “dideles prakal- 
leonukai? “Įžymusis” kalbėto- bas”. Kalbėjo koks ten Šimulis.

jo ša u- Kalbėjo kaip tikras kunigas: iš- 
šmeiž- koliojo socialistus ir Chicagoskti, kad tai esą šmeižtas, 

tais ir daugiau niekas, 
dažinojau, kad tai buvo 
gos Liet. Darb. darybos 
tasai “Persergėjimas Lietuvių niais. 
Visuomenei.” Tas “įžymusis | Bicdni klerikalai 
kalbėtojas” visa savo “ 
garbavonę’’ taigi laike į sočia Ii- Ibasadorius”, kur sėdi Wasbing- 
stus. Klausytųjai nors ir labai ’,ns ir suteiks Lietuvai lai- 
nekantriai, vis dėlto išklauso to|svę* Laukite, laukite — atsk- 
pono kalboš. Kada pasiprašo 

žodžio vienas iš publikos ir pra
deda “tarkuot” įžymiuosius kal
bėtojus ir jų rezoliuciją. ,Ben-|Dvi naujos “Naujienų” 
gėjai pasijuto “negerai” ir vie- stotjs. * 
nas jų, tūlas pikčerninkasi, šoka 
ant estrados ir pradeda šaukt: 
”Gana, gana — nebeduokinie 
jam kalbėt , viskas užbaigta!” 
Kalbėtojas nenustoja. Praside
da tikras jomarkas: stabdyto-

garsini-

Jie vis dar 
įžymią I lii<i» k<id tas jų masažistas-“am-

S. š—kus.

■ mĮiniiiljl

Mykolas Juščius
40 melų amžiaus, mirė mies

to ligoninėje, Vasario 24 d\ 1 
valandą po pietą. Paėjo iš Kau
no gub., Raseinių pav., EržvU- 
kio parapijos, Kartupių sodos, 
paliko moterį*su 6 kūdikiais: 
vyriausioji duktė 11 melų, ma
žiausioji vieno ir puhės melą.

Laidotuvės įvyks seredoj, 27 
d. vasario, 10 vai. ryto iš na
mų 124 — 23st. Melrose purk 
j vietinę Bažnyčią, iš ten j vie
tines kapines.
, Kviečiant visus gimines, dra
ugus ir pažįstamus atsilankyti 
j šermenis ir dalyvauti laido
tuvėse.1

Pasilieka jiuliudime, 
Moteris ir Vaikai.

įį;1 ■■■ n1 j7aaulrx- 1 ,, riiCTržgT*" i ■■ i ■ ■ w 1 LB

feMOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai Išmokti Angli

škai kalbeli, skaityti Ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama :- 
Lietuvių kalbos S.V.lstorljos Laiškų Rašymo
Lenkų ’’ S.V.Valdybos Prlekybos Teisių
Lotynų ” S. V.Pilietybfis Gramatikos
Aritmetikos Geografuos Retorikos, ir tt.
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama HetuviškaL

American College Preparatory School 
3103 S. Halsted St. Chicago Ilu.

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

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

Butterine 
Plytose ..... .. ................
šmotuose .......... . .........
Vidutiniškas ...................

Kiaušiniai 
švieži extra..............
Refiigeratorių, cxtra. 
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

Utarninkas, Vas. 26, 1918,
KenHington, III.—Tautiška Drau

gystė Mylėtojų Brolių ir Seserų lai
kys susirinkimą kovo 1 <1. 7:30 Vai. 
yak. W. Sbedwillo svetainėj, 311 
Kensington avė. Visi draugai ir dra
ugės, malonėsite atsilankyti j min. 
susirinkimą. Bus svarstoma nau
jai pataisytoji konstitucija. Pribu
vusieji vėliaus, negalės protestuol 
jei kas bus jiems netinkamai pri
imtą. —Rašt. J. Urbutis.

ROCKFORD, ILL—LDLI). 29 kuo
pos susirinkimas jvyks pėtnyčioj, 
kovo 1 d. 7:30 vai. vakare Socialistų 
svetainėje, 319 E. State St., Draugai 
ir draugės, malonėsite visi atsilan
kyti ir atsivesti naujų narių prisi
rašyti. —Org. B. Čepaitė Vare-nė

LMPS 29 kp. repeticijos reikale “Iš 
meilės” įvyks seredoje vasario 27 
d. 7:30 vai. vakare, Liuosybės svet., 
1822 Wubansia avė. Visi aktoriai 
ir dainoriai malonėkite Imli laiku.

—Komitetas.

East Chicago, Ind.—Bendraa visų 
E .Chicagos lietuvių susirinkimas, 
rengiamas visų vietos draugijų jvyks 
Nedėlioję, Kovo 3, 1918, K. Grikšo 
svet., 1501h st. ir Northcote avė., 
East Chicago, Ind. Pradžia lygiai 6 
vai. vakare. Vielos lietuviai ir lietu
vaitės nepraleiskite šio taip svarbaus 
susirinkimo. Turime daug neatidė
tinų reikalą, kaip tai: Visuotino 
Lietuvių Seimo klausimas ir daug 
vietinių reikalų apsvarstymui ir lt. 
Kiekvieno yra priedermė ateiti ant 
šio svarbaus susirinkimo.

« —Rengimo Komitetas.

LSJL. 3-čia kuopos mėnesinis su
sirinkimus įvyks seredoj, vasario 27, 
8 vai. vak. Blinstrupio svet., kampas 
45 ir S. Hermitage avė. Visi drau
gai malonėkite atsilankyti, nes bus 
daug svarinu reikalų. Ir atsiveski
te naujų narių. —M .B.

REIKIA DARBININKŲ
" REIKALINGA vyrų dirbt j senge- 

ležių kiemą. Gera mokestis.
Reliance Iron and Steel Co., 

2141 S. Sawyer Avė., Chicago

REIKALAUJAME merginų mokini- 
inuisi dirbt netikrus kvietkus. Pas
tovus darbas. •

Markovitz Bros.
30 E. Randolph st. Chicago

REIKALAUJAME pn•šerių ant vir
šutinio prosavimo. Darbas pastovus 
ir gera mokestis.
2300 S. Leavill St., Chicago.

REIKALAI JAME 2 vyrų prie e- 
levatorio, vaiką 14 metų ir senes
nių prie mokinimosi gero amato ar
ba ofiso darbo, 3 sodininkų, $60; 
kambarys ir valgis, .lanitoriaus, o- 
peratorių prie šveibukų dirbamos 
mašinos mašinos, prie gręžiamos ma
šinos, patarnautojų prie įvairiu dar
bų j hotelius, leiberių, 35c j valandą, 
aliejuoiojų, dažų sutaisytojų, maši
nų operuotojų įvairių rųši, porte
rių j saliuną, pagelbininką prie au

tomobilių trokų, darbininkų prie 
medžio išdirbystės varstoto, dviejų 
vyrų prižiūrėti pjaujamąją Snašiną, 
šėpų dirbėjų. >

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY i

4193 S. Halsted st., 2-ras augštas.
Visi darbai South, North ir Wcst 

pusėje. (Kalbame lenkiškai).

PARDAVIMUI

šiaip privalių asmenų, dalyvau
jąs ir “tūlas įžymus politikas, 
užįmąs svarbią valdininko vie
tą”.

Kol kas Hoyne atsisako nuro
dyti to įžymaus politiko ir val- 
dirinko vardą, bet sako, kad la
bai galimas daiktas, kad skanda
lus gali iškilti dargi begiu kelių 
sekapnių dienų.

Pagyvensime—-pamatysime.

rinkimą, J. Stančiko svet., 205 
E. 115th St., Kensington, III.

Susirinkimas šaukiama tikslu 
pasitarti kas dėl siutimo delega
tų į Visuotiną Amerikos lietu
vių seimą nuo visų vietos lietu
vių gyventojų. /

Todėl visi vietos lietuviai bū
tinai privalo dalyvauti tame taip 
jsvarbiame susirinkime.

Kviečia Komitetas.

nėję, savo. Žmonės sustoja ne
žinodami kurio beklausyk Vie
nas rengėjų tuomet prišoka prie 
elektros ir užgesina žiburius. Jo-

“Naujienas’’ dabar galima 
uti kasdien sekamose vielosi

Vidurmieslyje: ant šiaurpieti- 
nio ir šiaurvakaranio State ir 
I tamson kampų.

“Naujienų” distrikte: ant pie
tinio Maxwell ir Halsted St. ka
mpo.

Lietuviai, skaitykite “Naujie
nas”. , “N.” cirk. užžiurėtojas

ga-

BRIDGEPORTPavyko užpult, bet negu
lėjo pasipelnyt.

Du apsiginklavę banditai
vakar užpuolė Best Brewingl Pravardžiuoja socialistus Napo- 
kompanijos ofisą ir uždarę at-|leonukais ir sukelia triukšmą, 
skiran kambarin kompanijos
knygvedę bei iždininką ištuš-Į Chicagos patriotai,
tino registerį ir pabėgo dide- Chicagos Draugijų Sąryšy j ir

Patentuotų patriotų 
prakalbos

Vasario 22 <1. patentuotieji 
susispietę

.bstydainies pasieniais, apleidžia 
svetainę.

Žmonių buvo nedaug. .Bet ir 
tie patįs apleisdami svetainę 
bažijos: “nevor agėn” eit j to
kias prakalbas. —Klausytojas.

CICERO.

Remia Socialistų Partijos 
kandidatus.

Vyrų ir Moterų Apšvietos Dr- 
slė susirinkime vasario 24 d. nu
arė remti Socialistų Partijos 
iandidatus, nominuotus Į (acero 
miesto valdybą. Tuo klausimu 
lapo priimta sekama rezoliucija:i

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Šiandie
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras ............ 8—8!6
Miltai (Maišas)

| 14 bačkos maišas .. ..2.85—3.00
! Vm Bačkos maišas .... 1.45---- 1.53

5 iivarij bačkos maišus . . 32—35
Rugių Miltai Maišas

Bohemian style Į6 bač. 1.37—1.63
Juodi, l/n bačkoj ............ 1.22—1.49

5svarni ............................. 29—37
Graham miltai 1 sv. maiš. 28—34 

Corn Meal svaras
Balti ar geltoni ...................  6—7

Maisas (Hominy), svaras ..5’6—6’Jj
Ryžiai, svaras

Fahcy head................................. 11—14
Blue rose............................ ...... 10—13

Bulvės (10 svarų)
N. 1 Mis., Min., ir Dak. .. 26—28

Pienas
Condensed, geriausias
Vidutiniškas ................
Evaporated, ncsald. .

(Kenas)
. 19—22

17—20
. 13—16

svaras 
.50—55 
48—53 
46—53
svaras 

32—35c
31— 34 
29—33 

tuzinas
54—59 
50—55 
46—52 
svarui 
16—20
16—20
13—17 
12—15 
11—14
32— 36 
31—35

40—45 
svarui 
31—36

25’6—31 
svarui 

. 38—43 
. 30—37 

svarui 
. 35—40 
. 26—30 

.35—39 
. 32—36 
dėžutės 

. 19—23 

. 27-33

šaldyti ..............
Vištos

šviežios ........
Gaidžiai, švieži

Antjs-..................
žąsį s .......................
žuvis (salnion)

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

Suris •
Amerikoniškas (full creain) svar. 
šmote ............................. 32’6—39
Supjaustytas ..................... 35—43

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

turėtų pardavinėti vir§minėtus daik
tus. Jei kuris ją neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

Pranešimai
Ateikite švęsti pirmas Didėsės Ru

sijos Revoliucijos Sukaktuves, ren
giamas Chicagos Rusų Konferencijos 
nedėlioję Kovo 10 d., West Side Aib 
ditorium svetainėje. Kalbės geriausi 
Kalbėtojai apie Rusijos revoliucijos 
reikšmę pasaulyje. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Po lo bus koncertas ir ba
lius iki vidurnakčių.

Nedėlioj, Kovo 3, 2 vai. po piety, 
VVest Side Auditoriiiino įvyks Rusų 
Konferencijos susirinkimas. Inžan
ga dykai.

11., m.....
LSS. 4-tos kp., LMPS. 9 kp„ LSJ. 

Lygos 1 kp. Apšvietos komisijos ir 
min. kuopų valdybų susirinkimas 
įvyks seredoj, vasario 27, 7:30 va
kare, ('ampaign Head(|uarteryj, 3227 
S. Halsted si.. Rutinai atsilankykite.

—Pirm. F. šaštokas.

Lietuvių Janiforių Vyrų ir Mote
rą *Pašelp. Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks vasario 28 d., 7:30 vai. 
vakare, Liberty svetainėje, 3420 W. 
12th st. Draugai ir draugės, malonė
kite visi atsilankyti, nes turim dapg 
svarbių reikalu apkalbėti.

—Rašt. Jonas Burcikas.

Rockford, III.—Politiškų kalinių 
Šelpimo Komiteto susirinkimas j- 
vyks vasario 26 d., 7:30 v. vakare, 
Socialistų Svet. —Rašt. A. Meldažis.

DETROITO LIETUVIAMS. — Ben
dromis spėkomis 8 Rusijos tautos, 
kartu su lietuviais, Kovo 3 d., Moose 
Temple salėje rengia didelį tarptau
tini susirinkimą—naminėjimui .me
timu sukuktiiviu Husijos Kcvoliuci- 
,i<»s. litis kull»6to.įui ft-ntu tnulų. Grieš Rusų naeionalis Stygų orkest
rai. Bus ir dainų.-Darbininkai! fcią- 
die Rusijoje ant griuvėsių prakeik
smu ir kraujais aptaškytos tvarkos 
jau plevėsuoja darbo žmonių vėlo
kas—Raudonas Internacionalo vėlo
kas. Kum 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.

Keistučio Kliubo dramatiško sky
riaus repeticijos veikalo “Daktaras iš 
prievartos” įvyks šiandie, vasario 26, 
8 vaj. vak., Tumo Mažienio salėj. Vi
si lošėjui bukite laiku.

—P. Gura, Org.

LMPS. 9 kuopos choro 
ticijas svarbus mitingas 
doje, vasario 27, 7:30 vai. vale., 
White S. svet., Halsted ir 29 gatvės. 
Visos choro narės atvykite pažymė
tu laiku, nes turime svarbių reika
lų ąptarti. —Komitetas.

prieš 
įvyks

r e pe
se re- 
Mark

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

George Si kokos, 
1800 So. Halsted st. Chicago

PARSIDUODA elektrikinė čevery- 
kų taisymo šapa, iš priežasties išva
žiavimo savininko j Rusiją.
808 W. 35th St., Chicago, 111.

Viaiems dainų mylėtojams žinoti
na,, kad Sietyno Mišrus Choras iš 
VVestsidės persikelto ant 191h st. ir 
Union avė. .los Chernaucko sve
tainėn, 199(1 \V. 19 SI. Taipgi ir dai
nų mokinimo laikas atmainytas. Pir
ma būdavo pėlnyčiomis, o dabar bus 
seredbs vakare, 8 vai. Taigi mergai
tės ir vaikinai, kurie mylite dainas, 
lai ateikite minėtais vakarais ir pri
sirašykite prie Sietyno choro. Kvie
čia visus —Sietyno Choras.

RAKANDAI
UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 

sprirąisais phonorfrafą, 2 Jcwel 
poinls, ir rccordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandu už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $X, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Wcstern av., Chicago

ASMENŲ JIEŠKOJIM AI
Pajieškau Juozo Slogiaus, Kauno 

gub., Panevėžio par., Pasvalio para
pijos, Skrebotiškio vaisė., Načionių 
.sodžiaus. Tegul atsišaukia jis pats 
arba kas žinote praneškite jo adresą.

Pranas Stogis,
1833 Norlhcole Avė.,

• E. Chicago, Indiana.

NAMAI-žEMe

BARGENAS

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
Malinausko ir pusseserės Katrės •Ma
linauskaitės (po vvro pavarde neži
nau), Kauno gub.? Panevėžio mies
telio. Girdėjau, kad gyvena Pitts- 
burgh, Pa. 3 metai alga] A. Malinau- 
skis gyveno Chicagoje. Meldžiu jų 
pačių atsišaukti, arba kas žinote pra
nešti man jų adresą.

Steponas Malinauskis, 
12039 S. Unkm avė., W. Pullman, III.

Mes, Jonas Skridulis ir Antanas 
Skridulis, pajieškome savo pussese
rės Rozalijos Skriduliutės, po vyro 
pavarde Klasauckienė. Ji yra apie 
30 melų amžiaus, paeina iš Kauno 
gub., ir pavieto, Vensloviškių kaimo, 
Skersnemunės parapijos. Ji yra a- 
pie 12 metų kaip Amerikoje. Apie 
9 metai atgal ji gyveno apielinkėje 
Bridgeport, Conn. Ji pati, ar kas 
apie ją žino, malonėsite atsišaukti 
šiuo adresu.

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

Turim ųmikų mūrinį Bildingą ant 
trijų augštų; iš užpakalio vienas šei
mynos namas, medinis, kuris, neša 
ramios $60.60 į mėnesį. Aš noriu mai
nyti ant saliuno. Kas turite salimi:, 
ir norite mainyti jį ant puikaus mu
ro, praneškite man šiuo adresu.

F M JOGMINAS 
11212 Michigan Avė Roseland, III 

Phonc Pullman 439

PARSIDUODA mūrinis cottagc 
ant šnipų, 7 kambariai, 2 šeimynoms, 
maudynė ir toiletas. Randa $24 į 
mėnesį. Kaina $2450, $1250 įmo
kei.
823 W. 34th PI., Tel. Drover 7167

NAMAS ir 4 kambarių 
pardavimui. Atsišaukite

Hjnz, 3136 Union Avė.,

rakandai 
į Agnės 
Chicago

\Vm. Aušra iš Draudcniu pajieš- 
ko savo pažįstamų. Rašykite adre
su:

Wm. Aušra.
Box 217, Benton, I]l.

Pajieškau savo brolio Stanislovo 
Čemerio, paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pavieto, Vabalninku para
pijos, Butniunių kaimo. Pirmiaus 
gyveno So. Omaha, Nebr., dabar, gir
dėjau ,kad apsigyveno Pittsburge. 
Ketveri metai kaip nebežinau kur jis 
gyvena. Turiu labai svarbų reika
lą. Jis pats, ar kas kitas, malonė
kite pranešti man kaip galima grei
čiau. Mano adresas: Petras ('emeris, 
5118 So. 32nd St., So. Omaha. Nebr.

DIDELIS PAAUK A VI MAS
Parsiduoda — kad sutaikius reika

lus, —sekanti lotai labai žemomis 
kainomis tuojaus apmokant, arba 

lengvais išmokėjimais. Turi būt iš
parduota šią savaitę Jodei Jus turi
te tuojaus tuo pasirūpinti. Parduo
dama už specialius asesmentus gat
vių taisymai.

Mozart gt. Rytinis frontas, 112 pė
dos į pietus nuo 42-ros 32x126 — 
$660.

So. Albany av., vakarinis frontas, 
197 pėdos i pietus nuo 45-tos, 25x125 
—$380.

So. Albany av., vakarinis frontas, 
97 p. j pieL nuo 45 gt. 25x125.—$380.

S, Albany av.. vai:, fionl. alėjos 
kampas, į pietus nuo 43 st. 50x125 
$980. Pasirink lotą, kokį nori ir pa
rašyki Mr. Stanek, arba Mr. Accola,

Chandler, Hildreth and Co. 
Cenl. 5151, 56 VV. Washington st.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALAUJI) pusininko su $500 

prie bučernės biznio. Gera vietą, 
lietuvių ir lenkų apgyventa. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Mokama cash 
Norintjs galėtų ir visai atpil ki i. Par
davimo priežastis— nemoku lenkiš
kai. Atsišaukite į 
3045 W. 43 St., Chicago, III

KEIKIA DARBINI,N M

REIKALINGA moterų ir merginų 
dirbti į dirbtuvę. Atsišaukite:
755 W. Pulk SI., Chicago, III.

BARGENAS
FARMA, visiškai arti Chicagos: 6 

ruimų naujas namas, “furnace” šil
domas, barnė, kiaulininkas, 1 karvė, 
|2 priaugusios, 35 vištos, 12 ančių ir 
visi fanuos įrankiai. 15 minučių ima 
nuo dypo.

Parsiduoda, arba gal sutiktumėm 
išmanymui ant mieste nuosavybės. 
Adresuokite:

KAZIMIERAS URNIKIS, 
1818 W. 46th St., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
REIKALAUJAME pardavėjų, ku

rie mus reprezentuotų. Mes viską 
išnokinsime. Galime užtikrini, kad 
jie uždirbs $4(r.00 iki $50 j savaitę. 
Atsišaukite tuojaus ir klausikile

M r. Becker.
McCormick Tailoring Co., 220 So. 
State St., Room 632, Consumers Bldg

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

P. Ročka,
509 E. 35th st.,

NAl'DOKITRS PROGA 
visi tie, kurie turite arba norite tu
rėti motorciklį arba dviratį (by- 
eielc), kreipkitės pas tautietį. Mes 
iš prasčiausio inotorciklio sutaisom 
stipriausi, geriausį už žemiausią kai
ną. Visus “obaral” padarom no $K, 
iki $l(h Taipgi perkam ir parduo
dame visokias kainas motorciklių ar 
baisekelių, ir parūpiname dėl mo
torciklių laisnius už dyką, loeipki- 
lės laišku ar vpatiškai.

i JOHN M1KSHIS,
12917 S. Lowe Avė., Chici ) >, III.

Chicago, III. - —


