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Rusai skubiai rengiasi 
prie kares

Kviedia ginti revoliuciją
Japonija grąsina Rusijai

jos likimo.

Perkels sostinę.
“Liaudies komisarų valdžia 

gali ir, jei bus reikalas, turi tra-
... .‘ . . * .. . as required by the act of Oct. 6, 1917ukties- turi rinkti savo spėkas, ir1 

turi atsišaukti į visą šalį pavar
toti visas spėkas apgynimui re

voliucijos. Jeigu pavojus Pet-
Irogradui padidėtų, valdžia per
sikels į Maskvą ar kokį kitą Ru
sijos miestą.” t

Darbininkai ginsis.
Jeigu specialės žinios iš Pet

rogrado teisingai apibudina tc- 
naitinių situaciją, vokiečiai gal
būt mažai turės vargo užimant

Rusijoje
True translation filed with tne post 
mastei' at Chicago, Febr. 28, 1918,

verts laikraščio korespondentas 
telegrafu iš Petrogrado, datuo
tu vasario 23, praneša:

Spauda reikalauja griešto 
priešininios vokiečiams. Bolše
vikų priešai rengia viešus susi
rinkimus, kuriuose atvirai išsi- 
reiškia, kad vokiečiai padarysią 
galų bolševikų viešpatavimui.

Svarbesnis klausimas ne kaip 
vokiečiai.

Vokiečiai atsisako sustabdyti besi 
veržimą Rusijon

RUSAI ATMUŠĖ VOKIE
ČIUS

RUSIJA KVIEČIA GINTI 
REVOLIUCIJ A

Renka kariuomenę gynimui 
Rusijos nuo vokiečių.

Vokiečiai veržiasi prie 
Vitebsko

Kviečia ginti kiekvienų pozi
cijų prieš Vokietijos impe
rialistų ordas.

Kareiviai atsisako kariauti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 28, 1918, 
•s required by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Vasario 27.
—Vokiečiai liko atmesti atgal 

ties Vitebsku ir 18 mylių atgal

True translation filed whn the post- 
inaster a t Chicago, Febr. 28, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vasario 27. — 
Nėra tikrų žinių, ar vokiečiai, ar 
rusai dabar valdo Pskovu. Ex-

reivių.
Į Rusų kareiviai atvirai atsisa
ko kariauti ir sako: “Mes jau

i užtektinai kariavome. Jeigu vo
kiečiai ateis, tegul sau ima mus”

Tvirtesnė pažvalga yra tik ta
rpe darbininkų, kurie vieni turės 
priešių ties vokiečiams. Jei dė
lei stokos išsilavinimo jų pasi
priešinimas turėtų ir mažų ver-| 
tę. jie, sakoma, *iii entuziazmu 
klauso bolševikų vadovų atsi
šaukimų ir rašosi į pulkus.

Morning Pošt koresponden
tas praneša, kad vokiečiai Pet
rograde jau susiorganizavo da
bojimui miesto.

(Vitebskas yra už 300 myliu 
nuo Petrogrado, Orša yra svar
bi geležinkelių kryžkelė 30 my
lių nuo Vitebsko).

Einančiai ant Petrogrado vo
kiečių komandai liko pranešta,

tė savo atstovus į Brest Litovs- 
kų. Ji atsake:

“Besiveržimas turi tęsties.”
Vokiečiai matomai yra pasi-

rogrado, datuota utarninke, bet 
ik paduodanti laiko, sako, kad 
bolševikai paskelbė, jog Pskovas 
atsiimtas. Visi pranešimai pa
tvirtina pirmesnes žinias, kad 
tas miestas tankiai ėjo iš vienų 
rankų į kitas.

Borisov paimtas.

VOKIEČIAI PAėMe LUGĄ

Tik už 85 mylių nuo Petro
grado

Gandas nepatvirtintas.

nuo

pa-

rūpinasi atkirsti sostinę 
pietinės Rusijos.

Siunčia kariuomenę

Pusiau oficialiai šiandie
skelbta, kad 10 pulkų, vadovau
jamų pildomojo komiteto na
riais liko išsiųsta liukui Pskovo. 
Kartu pasiųsta daugybę ginkluo
tų automobilių.

Maskva išsiuntė 70,000 karei
vių į Rologoje, arti Vitebsko.

Entuziazmas už gynimą revo-

nia sako, kad vokiečiai paėmė 
Borisov, G0 mylių j šiaurryčius 
nuo Minsko ir kad Orša ir Smo
lenskas yra evakuojami.

Mušis Bostov-na-Donu susto
jo panedelio naktį. Kazokai pa
sitraukė ir yra vejami bolševi
kų spėkų. Bolševikų kareiviai 
areštavo kazokų vadų gen. Na
zaro v.

Ti no trahslation filed wlth the pnst- 
master at Chicago, Febr. 28, 1918, 
as roųuircd by the act of Oct. 6, 1917/

LONDONAS, vasario 27. — 
Reuteris praneša iš Petrogrado, 
akd uslig nepatvirtinto gando, 
vokiečiai paėmė Lugą ,pusiau
kelėj tarp Pskovo ir Petrogrado, 
už 85 mylių nuo Rusijos sosti
nės.

Platieji žmonių sluogsniai 
daugiau susirūpinę maisto klau
simu ne kaip laukiamuoju vo
kiečių užpuolimu.

Ūpas prieš maisto spekuliantus.
j Neapykanta prieš valgomųjų 
produktų spekuliantus taip dide- 

I le, jog anadie minia žmonių 
nuožmiausiu budu paskandino 
moteriškę, kuri pardavinėjo 
duonų imdama po septynis rub
lius už svarą.

Anarchizmas plėtojasi.
Anarchizmus pradėjo neapsa

komai platintics. Šiandie jau 
išeina daugiau kaip dvidešimt a- 
narchistų dienraščių ir apie tiek 
ar daugiau savaitinių laikraščių 
ir žurnalų.
Viltįs umaus Steigiamojo Seimo 

sušaukimo.
Bolševikų priešininkų srityse 

išreiškiama vilties, kad dabar, 
kada momentas taip įtemptas, 
kuoveikiausia turėsiąs būt su
šauktas Steigiamasai Susirinki
mas.

galima.
Tik Amerika priešintųsi.

Ypatigiausia ypatybe situaci
jos yra tame, kad augštesniuosc 
shiogsniuose manoma yra. jog 
prezidentas Wilsonas ir Ameri
ka priešintųsi tokiai taikai ir ne
norėtų priimti susitaikymo Ru
sijos kaštais.

Už valdiškų ratelių atvirai kai 
bama, kad tarybos jaū vedama. 
Kalbama, kad gen. Smuts apsi
lankė Šveicarijoj tikslu susitik
ti su Austro-Vengrijos užrubeži
nių reikalų ministeriu Czernin 
ar jo atstovais.

Kapitalistai už taiką.

Jei valdžia padarytų žingsnį 
linkui taikos, ji galbūt susilauk
tų stiprios paramos ir iš didelio 
elemento, dabar reikalaujančio 
permainų valdžioje.

Ant kiek plačiai tas elementas 
išaugo, parodo susirinkimas pa- 
ncdelyj po piet. Ant platfor- ' 
mos pasirodė tokie žmonės, 
kaip lordas Beauchamp, lordas 
Lorbburn, Sir Hugb Bell, gele
žies liejyklų magnatas Holt, lai
vų magnatas McDonald, kartu 
su Smilie Snowden ir kitais dar
bininkais. Jie visi bendrai už- 
gyrė darbininkų ir prezidento 
Wilsono karės tikslus ir tuo pa
čiu laiku reikalavo permainų 
Anglijos valdžioje.

RUSIJOS LIKIMAS BUS 
NUSPRĘSTAS VISUOTI
NOJ KONFERENCIJOJE

Sako Anglijos miništeris 
Balfour.

VOKIEČIAI NESUSTAB
DYS BESIVERŽIMO

FINAI AREŠTAVO BOL
ŠEVIKŲ DELEGACIJĄ

Finlandijos buržuazija suė
mė A. Kollantai ir kitus de 
legatus.

Nesusipratimai tarp Austrijos 
ir Vokietijos

164 žmonės žuvo ant laivo

Anglijos ministeris smerkia von 
Hertlingo kalbą

NESUTIKIMAI TARP VO- Balfour šiandie atstovų būti' al- 
KIETIJOS IR AUSTRIJOS

Austrija griežtai atsisako 
dalyvauti užpuolime ant 
Rusijos.

Vokietija grasina prievarta

latos pulkai ginkluotų žmonių 
išvažiuoja į frontą. 200,000 dar
bininkų įstojo armijom

Štabas Lugoje telegrafavo 
kad jis galėtų sulaikyti vokie
čius, jei butų prisiųsta pagelba. 
Jų kuogreičiausia išsiųsta.

Oficieriai noriai prisideda 
prie garnizonų, kurie skubiai 
tvarkomi ir organizuojami.

Mušis ties Orša.

Gins revoliuciją.
Rusijos revoliucija gins save 

nuo Vokietijos, sako išsiųstas 
bevi etiniu telegrafu oficialia Ru
sijos pranešimas, kuriame pra
nešama, kad vokiečiai atsisakė 
pertraukti mūšius.

Pranešimas dalinai sako:

Vokiečiai briausis į Rusiją, 
kol tik nebus pasirašyta po 

taika.

Bolševikai paėmė Novočerkask.

Po sudrutinimui Borisovo, 85 
imlios nuo Orša ir .'18 mvl. nuo * •/
Minsko, vokiečiai pasuko linkui

puolimų ir nuvijo vokiečius 18 
mylių nuo miesto.

Tada besitraukdami prie mie
sto rusai išsprogdino tiltų per 
Berezina upę kur 1812 m. liko 
sumuštas Napoleonas, ir pradė
jo tvarkią evakuacijų.

Vokiečiai, bandžiusieji paim
ti Vitebsku, kur pirmiausiai 
prasidėjo mobilizacija apgyni
mui Petrogrado, liko atmušti

Vokiečiai organizuoja ukrai
niečių belaisvių pulkus Bovno 
mieste, Volynijoj.

Skaitykite ir Platinkite
A TT T T TT M A C >»

kclyje į Brest Litovską. Mes ti
kimės bile minutę žinios- kad ji 
atvyko paskirton vieton taikos 
taryboms, bet mūšiai nėra per
traukti. Vokietijos valdžia for
maliai atsisakė pertraukti mū
šius ir vokiečių pulkai vis dar 
tebesiveržia.

“Mes esame pasirengę* pasira
šyti po jųi užgrobimų taika. Mes 
jau tai išreiškėme, bet yra daug 
nurodymų, kad Vokietijos impe
rialistai dabartinėj valandoj ne
nori taikos, bet greičiau nori u- 
mai užsmaugti darbininkų ir 
valstiečių revoliuciją.

“Taigi priešinimasis vokiečių 
ordoms virsta svarbiausia parei
ga revoliucijos — drąsus, did
vyriškas, atkaklus priešinima
sis. Kiekviena pozicija, kiekvie
na geležinkelio stotis, kiekvie
nas garvežis turi būti ginamas. 
Kiekviena galima klintis turi bū
ti statoma priešo kelyje.

“Musų didžiausia spėka yra 
musų teritorijose. Priešo pul
kai, vis dar labai maži, užėmė 
Bevelį ir Pskovą. Net ir pats 
Petrogradas, kuris dar tebėra,
toli, negali nuspręsti revolinci- ji visi chiniečiai.

Tmc translation filed with the pnst 
mastei' at Chicago, Febr. 28, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Vasario 27
Komanduotojas besiveržian

čios Rusijon vokiečių armijos 
gen. Hoffmann atsakė j bolše
vikų vyriausio komanduotojo 
Krylenko paklausimą ar bus pa
skelbtas pertraukimas mūšių, 
kad teutonų besiveržimas turi 
būti tęsiamas iki bus pasirašy
ta po taika ir vedamas nustaty-

bežinosi'.
šiandie oficialiai paskelbta, 

kad revoliuciniai kareiviai paė
mė Dono kazokų teritorijos so
stinę ‘Novo Čerkaską, esantį už 
25 mylių į šiaurryčius nuo Ros
tovo.

600 CHINIEČIŲ ŽUVO

Sulužus publikos platformai

True translation fbled with the post- 
master at Chicago, Febr. 28, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, vasario 27. 
—Finlandijos Baltoji Gvardija 
areštavo ponių Aleksandra Kol- 
lontai, bolševikų viešųjų reika
lų ministerį ir kitus narius bol
ševikų delegacijos’ siunčiamos 
užrubežin organizavimui tarp
tautinės socialistų konferenci
jos.

True translation filed with the post- 
mastei' at Chicago, Febr. 28, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vasario 27.,— 
Anglijąs užrubežinių reikalų 
ministeris Arthur J. Balfour šią
dien kalbėdamas atstovų bute 
pasakė, kad “likimas užimtos 
Rusijos, nežiūrint jokių Rusijos 
ar Rumunijos taikos sutarčių, 
bus nuspręstas visuotinos taikos 
konferencijoj.”

True translation filed with the posl- 
inaster at Chicago, Febr. 28, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASH1NGTON, Vasario 27. 
—Čia gautos šiandie oficialės ži
nios iš Francijos paduoda toli
mesnius parodymus apie augan
tį įtempimą santykių tarpe Vo
kietijos ir Austrijos, kilusį dė
lei pastarosios atsisakymo da
lyvauti atnaujintame užpuolime 
ant Rusijos.

Žinia cituoja Austrijos pre
mjero barono von Seydler kal
bą vas. 22 d., formaliai užreiš- 
kiančią, kad Austro-Vengrija ne
dalyvaus kariniame veikime 
prieš Rusiją ir Rumuniją ir nu
siųs savo kareivių į Ukrainą.

Žinia taipgi mini apie vas. 22 
d. pasitarimą tarp Austrijos ka
raliaus Karaliaus ir Vokietijos 
kaizerio Wilhelm ir sako, kad 
mažai yra abejonės’ jog tarp tų 
šalių iškilo smarkus konfliktas, 
kurį Vokietija yra nusitarusi už
baigti prievarta, jei butų reika-

sakydamas į Vokietijos kancle
rio grafo von Hcrtling kalbų a- 
pic spėkų lygybės doktrinų pa
sakė, kad kol Vokietijos milita- 
rizinas nebus dalyku praeities 
ir kol nebus teismo su pildomą
ją galia, kuris galėtų padaryti 
silpnų taip pat saugiu kaip sti
prų, tol negalima bift ignoruoti 
principo kovos už spėkų lygy
bę.

Balfour pasakė, kad jis negali 
rasti kanclerio kalboje jokio pa
mato vaisingam pasitarimui ar 
vilčiai taikos.

Kanclerio pozicija linkui Bel
gijos visai nepriimtina ir jo pri
tarimas lupomis prezidento Wi- 
Isono pasiūlymams neparodo
mas vokiečių praktikoje.

ATSTOVŲ BUTAS PRIĖ
MĖ BURNETTO BILIŲ.

Bilius leidžia imti draugiškų 
šalių svetimšalius.

TAIKA YRA GALIMA

Jei tik Vokietija priimtų 
talkininkų sąlygas.

164 ŽUVO ANT LAIVO

Paskandintas anglų ligon- 
bučio laivas.

JAPONIJA GRASINA
RUSIJAI

Jei tik Rusija padarytų 
taiką.

True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, Febr. 28, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS* vasario 27. — 
Exchange Telegraph Go. prane
ša, kad nesurandama 164 žmo
nių nuo laivo Glcnart Castle.

True translation filed with Ihc posl- 
inaster at Chicago, Febr. 28, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Vasario 27— 
Persergėdamas atstovų butų, 
kad neužilgo ateis kitas šauki
mas kareivių ir kad svetimša
liai “slakeriai” galės vėl ištrukti 
nuo tarnavimo kariuomenėj, jei 
nebus pagauti specialiu įstaty
mo- buto immigracijos komite
to immigracijos komiteto pir
mininkas Burnett įstengė perva
ryti per atstovų butų 341 balsais 
prieš 21 savo bilių, kad gyvenan
tis Ajnerikoj draugiškų šalių 
svetimšaliai galėtų būti imami 
kariuomenėn, arba deportuoja
mi Į savo šalis.

Tas bilius buvo sulaikytas per 
du mėnesiu, laukiant pasekmių 
diplomatiškų tarybų su Anglija, 
Francija ir Italija, kad padarius 
sutartį su tomis šalimis apie re
gistravimų tų šalių ateivių ir jų 
ėmimą kariuomenėn, ar depor- 
taviimą namo.

Tokios sutartįs padaryta su 
Anglija ir Francija, bet su Ita
lija jos galbūt negalima bus pa
daryti, kadangi ji visuomet at
sisako pripažinti jos pavaldinių 
priėmimų kitos šalies pilietybės.

LONDONAS, Vasario 27. — 
Oficialiai paskelbta, kad vakar 
Anglijos kanale liko paskandin
tas anglų ligonbučio laivas Glc
nart Castle. Ant jo nebuvo pa
cientų. , %

True translation filed vvith the post- 
mastei' at Chicago, Febr. 28, 1918, 
as re<|uircd by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, vas. 27. —“Jei 
Rusija padarytų taikę su Vokic- 
tija, Japonija, suprantama grie
btųsi griežčiausių žingsnių’’, 
taip pasakęs pėtnyčioj Japonijos 
atstovų bute užrubežinių reika
lų ministeris Motono. Jis už- 
rciškė, kad “pilniausias susita
rimas gyvuoja sup Anglija, A- 
merika ir kitais talkininkais”.

30 ŽMONI ŲŽUVO ANT 
» LAIVOTrue translation filed with the post- 

master at Chicago, Febr. 28, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vas. 26. — Ru
sijos atsisakyinias nuo talkinin
kų gali padaryti labai didelę per
miną talkininkų diplomatijoj.

Jei kaip, tikimasi, Vokietija 
užganėdinta dideliais laimėji
mais rytuose, ateitų pas talki
ninkus su tinkamu pasiūlymu 
užbaigti nesutikimus kituose 
frontuose, yra gerų pamatų ma
nyti, kad toks pasiūlymas ne bu
tų atmestas, 

v

Anglija sutiktų.
Valdžios pažvalga yra išreikš

ta premjero Lloyd George kal- 
>, kurioje jis užreiškė, kad 

Rusijos likimas turi būti nusprę
stas vien pačios Rusijos.

Jeigu Vokietija dabar pripa-

4

VOKIEČIAI PASKANDI
NU KELETĄ LAIVŲ

Jurų vilkas paskandinęs 
35 laivus.

Paskendo laivų vilkėjas.

True translation filed with the post 
mastei' at Chicago, Febr. 28, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

WASHINGTON, Vasario 27. 
—Kares sekretorius Daniels pa
skelbė, kad 30 žmonių galbūt 
žuvo vakar paskendus laivų vil
kėj ui Cherokee.

VOKIEČIAI SUĖMĖ DU 
RUSŲ PULKU

LONDONAS, Vasario 27. — 
Reuterio žinia iš Hongkong sa
ko, kad pereitą utaruiid^ą su
griuvus Hongkong Jynių 
kliubo publikos sto’ 
formai, 100 moterų 
suminta ir užmušta.

Oficialia pranešimas sako, kad
arti 600 žmonių žuvo. Žuvusie- žintų teisingumą talkininkų rei

kalavimui visur kitur, taika yra

vijimo pint- boję 
ir vaikų liko Rusi

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, Febr. 28, 1918, 
hs reųuired by the act of Oct. 6, 1917

BERLINAS, Vasario 27. —Ju
rų vilkas Wolf, kuris sugrįžo 
namo iš užpuldinėjimo ant tal
kininkų laivų Pacifiko vande
nyne, sunaikino mažiausia 35 
laivus. Nekuric iš tų laivų, sa
koma, buvo pilni anglų karei
vių ir todėl ant tų laivų žuvo 
nemažai žmonių. į

NEMATO VILTIES VON 
HERTLINGO KALBOJE

Vokietijos militarizmas turi 
išnykti.

Sako Anglijos ministeris.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Febr. 28, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vasario 27.

True translation filed vvith the pos»- 
inaster at Chicago, Febr. 28, 1918, 
as rcquircd by the act of Oct. G, 1917.

BERLINAS, VasaHo 27.-Vo
kiečių generalis štabas šiandie 
paskelbė, kad cinantįs į šiaurę 
nuo Dorpato* Livonijoj vokie
čių kareiviai suėmė du besitrau- 
kiančius rusų kareivių pulkus.

PAKĖLĖ ALGAS 
i-------

DANBURY, Conn. — Int. Ty- 
pographical Union iškovojo pa
kėlimą algų visiems darbinin
kams prie rytmetinių ir vakari
nių, laikraščių. Pakėlimas algų

—- siekia $1.50, $2.50 ir -3.00 į sa- 
Užrubežinių reikalų ministeris vaitę. —Koresp.
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Rašytojų ir korespondentų prašome 
ciunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
»ės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai- 
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami 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.

mui, taip mūsiškiai klerika
lai, šnekėdami apie Lietuvos

1 “nepriklausomybę” ir “lais
vę”, kala jai pančius.

Dvejetas dienų atgal Chi
cagos klerikalų organas pa
skelbė neva “darbininkiš
kas” rezoliucijas apie Lietu
vą. Tarp kitko tenai sako
ma, kad “busimai laisvai Lie 
tuvai turės būt svetimos im
perialistinės (t. y. užgrobia
mosios) tendencijos”; o kito
je vietoje tose pačiose rezo
liucijose reikalaujama, kad 
prie Lietuvos butų prijungi 
tos ir tos provincijos, kurios 
pametė lietuvišką kalbą”!

Tose klerikalų rezoliucijo
se kalbama ir apie “sąžinės 
ir tikybos laisvę” Lietuvoje. 
O betgi kokį triukšmą kelia 
klerikalai, kada pasakai, kad 
Lietuvoje turės būt atskirta 
bažnyčia nuo valstybės ir 
mokykla nuo bažnyčios. Jie 
tokį reikalavimą vadina 
‘nedoru” ir “bedievišku”; 
vienok jie drįsta statyties 
“sąžinės ir tikėjimo laisvės” 
šalininkais.

Minėtose rezoliucijose 
taip-pat išreiškiama pagei
davimas, kad Lietuva butų| 
“neprigulminga” ir “demo
kratinė respublika.” Bet ar 
klerikalais smerkia tuos sa
vo vadus Lietuvoje, kurie 
stengiasi padaryt Lietuvą 
vokiška monarchija? Anaip
tol. Jie teisina tuos savo va

idus! • ,

True translation filcd with the post-mastei’ at Chicago, Fcbr. 28, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Bolševikų sukilimas
RAFAEL VARGAS.

AUKSO ŠALYJE. Chicagos Rajono Darbininkų Konferencija,

i

Kari Kautsky.

tatai atsiekus, buvo duKad 
keliai galimi, ir čia tai įvyko di
delis Rusų social-demokratijoj 
skilimas. Vieni, menševikai, no
rėjo užbėgti už akių išimtinam 
buržuazijos viešpatavimui' įstei
gimu koalicines ministerijos, o 
kiti, bolševikai, — įsteigimu pro
letariato diktatūros, kuri, sup
rantama, turėjo remtis taipgi re
voliucine valstiečių dalimi. Bol
ševikai sakė, kad taika tuojau 
galėsianti būt įvykinta, jeigu tik 
proletariatas paimsiąs valdžią į 
savo rankas ir buržuazinius ele
mentus laikysiąs tvirtai pažabo
jęs, kad jie nesukurtų karės Ha
fnio.

Bolševikų protavimas buvo pa- 
prasčių-paprasčiausias, lodei kle 
siniam proletariato padėjimui 
geriausia suprantamas. Bet kar
tu tai buvo protavimas, kurs 
grūmojo dar labiau padidinti 
dalykų prišingumus tarp aug-

kolisliliiantą. Jos butų gulėju
sios savo misiją atlikti, jeigu 
greitai butų laika buvus padary
ta ir steigiamasis susirinkimas 
sujauktas. Bet juo ilgiau reikė
jo laukt taikos, tuo labiau smu
ko žemyn koalįcija, tuo labiau 
augo skaičius bolševikų Balnin
kų, kol galinus jie visai paėmė 
viršų.

Dabar turės pasirodyti, ar išsi
pildys tai, ko taip bijota, ar ne, 
bolševikams įsigalėjus.’ Energi
jos jiems netrūksta. Tarp jų ša
lininkų yra labtti inteligentingų 
ir gerai nusimanančių draugų. 
Bet sąlygos tokios, kad jie susi
tinka su nepsakomai didelėmis 
sunkenybėmis. Jeigu jiems pa
vyks jas apgalėti, tai bus negir
dėtas, dar dalykas. Tai bus pa
saulio istorijoj naujos opokos 
pradžia.

Tuo tarpu betgi apie tai nieko 
tikro spręsti negalima.

Tai nereiškia Vienok, kad dcl j vojęs. Bet atsiminęs, kad už do- 
atsitikimų Rusijoj mes turėtume 
pasyviai užsilaikyti. Kokios jų 
pasistengimų pasekmės ne butų; 
ar jie urnai įvykintų taiką, ar dar 
labiau pailgintų karę; ar jie pa
darytų iš Rusijos visai beginklę 
auką, su kuria kaip kas tinka
mas galėtų daryti, ar sustiprin-

(Tąsu)

Ant Broadway ir 43čios gatvės 
stovi didelis automobilius. Ve
žėjas, vaikščiodamas aplinkui, 
taip garsiai šaukia “Chinatown! 
Chinato)wn!” Na, manau sau, 
reik gi pasižiūrėti, kas tas per 
“čainataun”.

Užmok ėjom visi po dolerį — 
išviso dvidešimts žmonių, tokių

didelis vežimas sunkiai, tingiai 
pasistūmė pirmyn. Vadas at
sigrįždamas vis aiškina, kur kie
no kokie budinkai, miesto kny
gynas, ant kurio durų viršaus iš
dirbta didelėmis raidėmis A (sto
rių ir kitų milionierių vardai, tar 
tum persergėjimui žmonių nuo 
tų plėšikų. Važiuojant Bowcry 
gatve aiškino, kad čia tai pavo
jingiausia esanti New Yorko vie
ta — lizdas didžiausių krimina
listų. Čia aš susigėdau ir buvau 
bepradedąs pykti: mat toj gat
vėj aš jau buvau dvi naktis nak-

Redakcijos Įj Kuomet Chicagos Lietu- 
' vių Darbininkų Taryba išlei- STlldl |do viešą persergėjimą prieš
viu Darbininkų Taryba i šie i-

True translation filed wilh Ihe post- 
master ai Chicago, Fcbr. 28, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917.

Lietuvai skiria 
vokišką karalių.

išdavikišką vyskupo Karevi
čiaus politiką, tai klerikalų 
organas kone plyšo iš piktu
mo, bekeikdamas ją už tai. 
Jisai ėmė prirodinėt, kad vy-

uos puses, ir menkai teišsiplėto- 
jilsios valstybės iš antros.

Proletariato diktatūra reiškia 
sustabdymų kapitalistinės pro
dukcijos, nes proletariatui val
dant ji yra negalima. Ar Rusija 
yra jau taip toli pažengus, kad

Amerikos Lietuvių Darbininkų Tarybos šaukiamoji 
Chicagos ir artimųjų valstijų—Illinois, Indianos, Wiscon- 
sino etc.—Lietuvių Darbininkų Konferencija įvyks ne- 
dėlioj Kovo 3, 1918, Unijos svetainėje, 1579 Milwaukee 
avė., ant 2 lubų, Room 223, Chicago, III.

• Konferencija atsidarys 10 vai. ryto.
Kviečiame delegatus pasirūpinti taip, kad nesusiv*- 

linus konferencijom Kurios draugijos ir organizacijos 
nqbutų suspėjusios išrinkti savo delegatų, konferencijoj 
dalyvauti kviečiame jų valdybas.

Konferencijos Rengiamoji Komisija. *

Musu Moterims

KETURIŲ PALŲ SIJONAS.—Pavyzdys No. 8719.

kad “eina derybos apie Lie
tuvos suvienijimą su Sakso
nija” ir kad Lietuvai skiria
ma i valdonus antrasis Sak
sonijos karaliaus sūnūs Fri
drichas Kristionas.

Taigi išrodo, kad vyskupo 
Karevičiaus derybos su Vo
kietijos valdžia apie įsteigi
mą Lietuvoje “krikščioniš- 
kai-konservatyvės monarchi 
jos”, žada neužilgio prieiti 
prie “pasekmingo galo”. Pa
gal Lietuvos ir Vokietijos 
klerikalų pieną, Lietuva bus 
paversta monarchija su vo
kišku karalium ir sujungta 
su viena Vokietijos karalys
čių.

Tuo tarpu, gi kuomet ši
tas pienas vykinama, tai Vo
kietijos kancleris, von Hert- 
lingas, kalba apie tai, kad 
Vokietijos valdžia nieko ki
ta negeidžianti* Lietuvoje, 
kaip tiktai “įsteigt savaval- 
dybę ir apsisprendimą”! ši
tie jo žodžiai yra tiek-pat 
teisingi, kaip ir jo užreiški- 
mas, kad Vokietija nejieš- 
kanti užkariavimų rytuose, 
kuomet jos armijos, nepai
sant Rusijos sutikimo priimt 
taikos sąlygas, veržiasi prie 
Petrogrado ir į Rusijos gilu
mą.

Vienaip kalbėt, o kitaip 
daryt visuomet būdavo pa
saulio valdonų politika. Bet 
taip begėdiškai veidmai- 
niaut, kaip p. Hertlingas, 
tur-but nemokėtų joks kitas 
politikierius. Ne be reikalo 
jisai yra Vokietijos klerika
lų vadas ir senas jėzuitas, 
semiantis savo kalboje “ar
gumentus” iš “šv. bažnyčios 
tėvų” raštų!

Tokią- pat veidmainiavi
mo politiką tečiaus varo ir 
mūsiškiai klerikalai. Kaip

tai “konstitucinės monarchi
jos” ir kad vokiečiai esą “ar
timiausi, šviesiausi’, stipriau
si ir tvarkingiausi.”

Girt Vokietijos “šviesumą” 
ir “tvarkingumą” tokioje va
landoje, kada ji jau rengiasi 
“apdovanot” Lietuvą sakso
nišku princu, ir užtart vys
kupą Karevičių, kuris nori 
“priglaust” Lietuvą prie Vo
kietijos, juk tai reiškia stot 
už Lietuvos pasergimą, o ne 
už laisvę ir demokratybę!

Lietuviai darbininkai pri
valo atvert akis prieš šitas 
klerikalu veidmainy bes. Rei
kia ne tikėt jų žodžiais, o žiū
rėt jų darbų. Kitaip, tai da
rbo žmonės nė nepasijus, 
kaip ant jų sprando bus 
dėtas vergijos jungas.

Persergėjimas 
fanatikams.

tinę produkcijų? Be to, Rusijos 
proletariatas nė politiškai nėra 
dar pakankamai stiprus, nė pa
kankamai išsiplėtojęs, ka<Kgalė
tų visų valdžios aparatų į savo 
rankas painitį ir savo reikalams 
pritaikyti. Baimės buvo, kad 
proletarinė valdžia nesistengtų 
valstybės galios visai panaikin
ti, vietoj užkariauti jų ir pakeis-

UZ-

Pereitos savaitės

8719

Buvęs kitados didelėj madoj 
sijono įsodas (“panel’’) dabar 
vėl įeina madon. Tik dabar, 
kaip šiame paveikslėlyj matote, 
tas įsodas kitokio pavidalo, bū
tent, jis yra platesnis viršuje, o 
ne apačioj. Ta viršutinė jsodo 
platuma kraštais išsodinta guzi- 
kais. Šonų palai lygus, aptemp
ti, bet nugaroj sustulpuojami 
nuo siūlės lig siūlės. Platus 
truputį pakelto juosmens diržas 
padengia sustulpavimus nuga
roj.

lerį gaunu automobiliuni pašiva- 
žinėt, nutariau atleisti sau. Čia 
vienam kambarys lėŠuoja 25 c. 
dienoj, o valgis restauracijos 5 
centai.

Atvažiavom į kinų gyvenamas 
vietas — “chinato>wn.” Gatvi
kės siauros, kleivos, bet švarios. 
Labai tirštai apgyventa. Čia jie 
turi savotiškas valgomų daiktų 
sankrovas, knygynus ir kitokias 
pramones. Čia išeina vienas lai
kraštis jų kalba. Ant trečio aug- 
što mažas kambariukas, kuria
me randasi Visokios rųšies med
žio dailių išdirbinių. Tai yra jų 
bažnyčia. Ant “altoriaus” sto
vi du puodukai arbatos, ir kiek
vieną dieną yra permainomi švic 
žia, šilta —dievui atsigerti...

“Ghctto” — žydų kvartalai, 
yra didžiausi ir tirščiausiai apgy
venti ir — nešvariausi. Gatvės 
užkimštos visokios rųšies pre
kėmis, viskas atliekama čia pat 
gatvėj. Karštomis vasaros nak
timis, sako, gyventoj a j č'ielomia 
šeimynomis guli gatvėse, kad nc- 
užtroškus mažuose tvankiuose 
kambariuose. Ant kopėčių ir 
apie langus, nuo viršaus iki apa
čios namų sudžiaustyti skalbi
niai. Dienos laiku langai užkim
šti patalinėms — pravėdinti, žiū
rint į tą viską darosi liūdna.

Visa ta taip vadinamoji “East 
Sidc” yra apgyventa dadbo žmo
nių. Kodėl šie žmonės, taip sun
kiai dirbdami, neturi nei žmoniš
ko gyvenimo nei tūrių, kuomet 
antrieji, nieko neveikdami, sau
jomis žarsto pinigus, puikiai gy
vena ir turtingi?

O, žmonės, žmonės!
Norėjau dar geriau prisižiuret 

Ncw Yorku. Užvažiavau ant 
pat viršaus Woolworth rūmų — 
tai man lėšavo pusę dolerio. Nuo 
pekiasdešimts aštunto augšto 
virš gatvės, prieš akis atsidaro 

zplotas, kaip apskaitliuojama, ap
gyventas Virš 7,500,000 žmonių. 
Pažvelgus žemyn, žmonių nesi
mato. .. matosi juodi ir margi 
maži vabaliukai, šliaužiojantįs 
šen ir ten, su savo keistomis, na
štomis, kas prilygsta skruzde- 

ilėms, nešančioms savo našleles.
Žiūrint į juos, taip ir nesinori ti
kėt savo akims, kad tai tos skru
zdėlės galėtų sukrauti tokį mil
žinišką kalną... Kiek tai žmogus 
gali! Kiek tai pavojingo sun
kaus darbo!. Ne vienas darbi
ninkas ten dirbdamas užsigavo 
sau ranką, pirštą ar koją, kitas 
gal ir gyvasties neteko... Kiek 
tai prakaito ir kraujo pralieta!. 
Bet ar bent vienas iš jų, ar jie 
visi, kurie statė tą milžiną, yra 
dabar savininkai jo? Pažvel
giau dar kartą į Nc\v Yorką ir 
į jo “East Side,” į jo Laisvės sto- 
vylą — keista Laisvė! Kame ji 
yra? Ta puikioji stovyla ir tas* 
brangus žodis, tai lik skraistė

zdys No. 8719 sukirptas penke- 
28, 20 ir 32 colių per juosmenį.riopo dydžio, niieros 24, 26,

Sijono apačios platumas yra 1% jardo. Sijonui micros 26 co
lių reikia 2VL> jardo materijos 36 colių arba 44 colių pločio, ar
ba 2% jardo materijos 54 colių

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiam sijonui 

prašom iškirpti žemiau paduotą
rašyti savo vardą pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus kartu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešimtuką), pasiųsti šiaip užadre- 
savus: NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1840 S. Halsted Street,

pločio.

sukirpti ir pasiūti pavyzdį, 
blankutę, pažymėti mierų, pa

NAUJIENOS Pattern Dept.
1840 S. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 1Ų ccnių, už kuriuos prašau atsiųsti man Pavyzdį

No. 8719 — Miera per juosmenį................ colių

ševika'i, ar menševikai ,— kiek
vienam alvėjuje tie atsitikimai 
rimtai turi mus pagraudenti, i- 
dant mes neužmirštume palen
gvinti Rusijos proletariato padė
jimą.

Rusijos revoliucijai mes bet
gi nieko negalime padaryti dau
giau, kaip tik išpildyti savo prie
dermes atsižvelgiant į Vokietijos 
žmones. Juo energingiau mes 
veiksime čia, tuo daugiau'pade-

Ten, kur tam keletui toliau' "ibio ^^volkleijiij. Tos pric- 
pažengusiŲjų centrų grūmoja veikimas už taiką su-

lig musų principais ir už Vokie
tijos demokratizavimą

Parlamentarizmas yra tik da- 
! lėlė demokratizavimo, dalelė vi- 
I sai menka ir toli nepatenkinanti. 
Kad ir didelę reikšmę turi prik- 
lausimas valdžios nuo parlamen
to, Ifcet prie demokratizavimo ji 
veda tik tada, jei su juo ranka 
už rankos dina vis didesnis pri
mausimas parlamento nuo žmo
nių masių. Parlamentas yra be
jėgis, jeigu jis negali remties 
žmonių niasėmis. Iš antros pu
sės, parlamentinėj valstybėje 
žmonės yra bejiegiai, jeigu sprę
sti apie jų likimą pavesta pilnai 
periamentuį.

Marksas suprato reikalingumą 
parlamento naujovinei 'politikai, 
bet taipjau ir reikalingumą spau 
diiiio į parlamentų iš lauko. Kas 
reikalauja parlamentarizmo, bet 
kartu visokiais budais trukdo 
proletariatui veikt į parlamentą, 
tam demokratizavimas politikos 
ištiesų nelabai terūpi. Tokių 
elementų simpatijos rusų revo
liucija j taipjau yra tik žaidimas.

Ir deja, tokie socialistiniai ele
mentai, kur tuo budu šiomis taip 
sprendžiamomis proletariato a- 
teičigi dienomis jį paralizuoja, 
turi dar dideles įtekmės į plačius 
darbininkiškus sluogsnius. f

Tik tada, jei atsilikimai Rusi«Į 
joj taip pakryptų, kad jie paskui 
save pa trauk tų ir visas vakarų 
Europos proletarines minias, — 
tik tada tos paralizuojančios įte
kmės galėtų būt apveiktos.

Butų vienok visai bergždžias 
darbas šiandie ką-nors apie tai 
pranašauti. Visa, ką mos gali
me, tai būti prisirengusiems kaip 
blogiausiam taip ir geriausiam 
galui.

(Pabaiga) '
fci ii Ui i i...... i .n i,,, i

pavojus, kad visa ta atsilikusios 
šalies didžiuma jų nenuslėgtų, 
(‘lementai, kuriems toks pavojus 
grūmoja, stengiasi išlaikyti, gel
bėtis įsistdigimu visai savaran
kių valsčių, lygiai taip, kaip sep-

kad darė bakunistai Ispanijoj.
Tuo budu, esant tokioms Ru

sijoj sąlygoms, proletariato dik
tatūra grūmojo politiniu ir so
cialiu suardymu šalies, chaosu, 
o kartu ir moraliu revoliucijos 
bankrotu, patiesiant kelių kontr- 
revoliucijaj.

Tie pavojaj padarė tai, kad iš 
pradžių darbininkų ir kareivių 
atstovų tarybų politikoj viršų 
buvo paėmę menševikai, fiors 
proletariato ir buržuazijos koa-

gale 
“Naujienų” redaktorius ga
vo laišką, adresuotą jo var
du, iš kokio tai Roseland’o 
gyventojo, pasirašiusio 
“Martynai Tytienas”. Laiš
ko autorius išpradžių veid
mainingai klausia “patari
mo”, kas daryt, kad Rose- 
lande labai įsigalėję “bązni- 
tynei dawatkininkai” ir kad 
“bevveyk Wisi pawyrsta yi 
Wycus”, o paskui ima girt 
vyčius ir keikt socialistus, 
“Naujienas” ir jų redakto
rių; ir keikia tokiais purvi
nais žodžiais, kokie gali būt 
vartojami negut tiktai girto 
chuligano, o ne padoraus 
žmogaus!

Mes nežinome, kas yra ta
sai “Martynas Tytienas” ir 
ar tai yra tikra laiško rašy
tojo pavardė. Bet mes no
rime persergetj kaip jį, taip 
ir panašius į jį fanatikus, 
kad jie šitokiais darbais ne
užsiimtu. Nes tai yra pavo- 

. i”, 
kunigai, kurstydami tikin
čiuose žmonyse neapykantos'kėjams.

tvirtas padaras ir negali nieko di 
delio nuveikt. Juo ilgiau ji pasi
laiko, tuo labiau — dėl didelių 
abiejų klesti interesų priešingu
mų—turi kaip vieni tap antri žu
dyti savo užsitikėjimą valdžia, ir 
galų gale ji turi visai nebeteki 
pamato po kojų. Rusijos revo
liucijos koalicinės ministerijos ir 
buvo tik kaipo laikinos valdžios, 
kad taikai įvykinti ir sušaukti

VARDAS IR PAVARDE

ADRESAS:

didžiai priespaudai ir neteisybei 
pridengti. Laisvė yra, bet tik lo- 
bingiems plėšikams neturte 

liams apiplėšti.

Tuomet buvo kaip tik prieš 
pat mayoro rinkinius. Matyda
mas pas darbininkus didį entuzi
azmą linkui socialistų—gadyne 
tikros Laisvės ir Teisybes spar
čiai artinasi—maniau sau.

Svarbiausias vienok mano rū
pestis tai buvo susirast darbo, 
kad ne prieitų bankrotas.

.^ieškojau laikraščiuse, ir dir
btuvėse, ir pa§ agentus, bet be 
pasekmių: tai alga pigi, tai ne
priima nepifiečių.

-  • * V V V* A f* ’ 
Hertlingas, šnekėdamas apie jinga. “Doros mokytojai 
Lietuvos “savavaldybę” da-l kunigai, kurstydami tikii 
ro pienus Lietuvos pavergi-

jausmus, užmiršta jiems pa
aiškint, kad už rašymų to
kių šlykščių laiškų, kaip to 
rosclandiečio, autorius gali 
lengvai gauti kokius metus 
kalėjimo. Užtektų “Nau
jienų” redaktoriui tiktai pa
duot tą laišką pačto vyriau
sybei, ir ji pasirūpintų, kad 
kaltininkas butų surastas.

“Martynas Tytienas” yra 
jau ne pirmas toks sufanati
zuotas “katalikas”, ir “Nau
jienų” redaktoriui .gali pa
galios pritrukt kantrybės. 
Butų gerai, kad Roselando 
•klebonas Lapelis ir kųn. Ke
mėšio “Draugas” pakartotų 
šitą persergėjimą savo pase-

Skaitykite ir Platinkite 
“NT A TT TT r M A C! »

ko New Yorke, pamačiau, kad 
reiks važiuot, norint turėti dau
giau pinigų Ncw Yorko smagu
mams. Susiradau agentų, kuris 
už dyka veža į Du Ponio parako 
dirbtuvę. Pririnko ciclų trauki
nį visokio plauko žmonių, dau
giausia nuo Bovvery stryto, ku
riuos paprastai vadina “bomais” 
Važiuojame, ir aš kartu su jais.

Vežė mus traukiniu, vežė lai
vu ir gatvekariais, iki ant galo 
atvežė į Pennsgrove,Pa. Čia mus 
pasitiko kareivis. Surašinėjo vi
sokius gabalėlius. Vienas pasi
sakė esąs meksikietis—nenorė
jo priimti, bet kuomet tas paaiš
kino, kad jis nėra Vilios šalinin
kas, bet Carranzos — priėmė. 
Nuėmė net paveikslus kiekvieno 
“bomo” atskiria!. Mat, be tų pa
veikslėlių neįsileidžia nė vieno į 
dirbtuvę. Paskui nuvedė į tokį 
didelį daržų, aptvertų augšta 
si*ygliuota tvora, taip kad niekas 
negalėtų išeiti apart vienų vartų, 
kur irgi'stovi kareivis, ir kiek
vienas įeinantis turi parodyti bi
lietų. Tame darže pristatyta dau
gybes iš lentų sukaltų ‘ir juodu

ipopicri^ apmuštų šėtrų. Tos 
šėtros padalintos j daug mažų 
kambariukų, kuriuose pastatyta 
dvi dvilypės, ant dviejų augštų, 
lovos keturiems žmonėms. Ten 
Jie ir guli, ir skalbiasi, ir džiovi
nasi.

Pamačiau du rusus taipgi “iš 
netyčių” pakliuvusius ne į savo 
vietą. Vaikščiojom visi trįs po 
tą dvarą ir svarstome, ką čia pa
darius. Baugu ir nakvoti — ryt
metyje atsikėlęs gali ir švarko 
nerasti...

Vienas gyventojų, girdžiu, juo 
kiasi: kasžin, girdi, kur tie balla- 
kalnieriai eis? — Reikia, sakom, 
bėgti'iš čia.

—Važiuokim—sako vienas — 
į Philadelpbią. Iš ten galėsim 
nuvažiuot kur norėsim tai yra 
arčiausia.

Nusipirkom bilietus po25 cen
tus ir išvažiavom laivu.

(Bus daugiau.)

Kazimiėras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminalUkuose 

taip ir cfviliikuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant ttečlų lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas?
127 N. Dearborn St.

111113 UrMty Bldg.
Tel. Central 4411

NarUi Cook Connty IU«1 EataU Taryba i
A. PETRATIS & co.

KmI Katate Ofiaaa
Paakollna piniffua. Perka, parduoda ir 

maino namu, lotai ir fermų. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies. 

Peržiūri apetraktue, padaro popiaru 
NOTA R Y PUBLIC

7H W. >6 ta gatvi
kampu Balated Drova* 14*1

TELEPHONE YARDS 2721

D R. J. JONI KAI T IS 
Medikas ir Chirurgas

*3315 & Halsted St., Chicago



(Tąsa)

Darbininkų judėjimas ir 
Socializmas.

Ber kuomet tas “ūkininkų pa- 
liuosavinias” buvo taip naudin
gai dvarponiams attiktas, tai iš
rodė, kad jiems nebebuvo reika
lo ilgiau turėti carizmą. Todėl 
po 19 vasario reformos rusų 
dvarponiai pradėjo dėties libera
lais, o jų zemstvos pasidarė ru
sų liberalizmo lizdu beveik iki 
1905 melų.

Dvarponiai pradėjo duoti Ale
ksandrui 11 prašymus, kuriuose 
išreškė norą gauti konstituciją, 
gauti daugiau teisių zemstvoms 
Bet kaip ir prie Katrės II greit 
pasirodė, kad be caro valdžios 
rusų dvarponiai negalėjo apsei- 
li. Jau 60-se metuos (1860-1869) 
rusuose pasirodė pirmieji socia
lizmo apaštalai, kurie išsyk ne
apsakomai nugązdino liberališ
kus dvarponius. Jiems pradėjo 
vaizdinties baisiausi vaizdai, jie 
pradėjo tikėli nebūtais daiktais, 
kaip pav., kad jie tikėjo buk gai
srą Peterburge 1862 metais bu
vę padarę socialistai studentai. 
O 80-sc metuose prasidėjo dar-

Rusijos Carizmo Istorija
šakoti: mes visi tai labai gerai
pamename. Reikia tik prisimin
ti, kad vienas pirmutinių Mikės 
II darbų buvo jo padėka fanago- 
riško pulko kareiviams už su
šaudomą streikininkų Jaroslav- 
liuje. Mikė Kruvinasai teisingai 
buvo supratęs savo uždavinį: 
spaudė ir gniaužė £ur tik galė
jo ir tuo tepalaikė ^nonarchiją. 
Ih'lto ir Rusijoj kaip ir kitur vi
sos buržuaziškos partijos buvo 
monarchiškos. Buržuazija vi
sur palaiko monarchiją ir Vo
kietijoj vienatinė respublikos 
partija yra sočia 1-de mok ra tų 
partija, o buržuazija ir ten pa
laiko monarchiją. Francijoj bur
žuazija drįso įvesti respubliką 
tik po to, kaip sušaudė 20,000 

! dubininkų, tikėdamos, kad tuo 
budu ji bus numalšinus darbi
ninkus ant amžių. O kada po il
gos apmirimo valandos Franci
joj darbininkų judėjimas vėl pa
kėlė galvą, buržuazija vėl pra
dėjo prielankiai svarstyti apie 
monarchijos sugrąžinimą. Prie
šingai, kur tik darbo žmonės 
nors valandėlei paimdavo viršų, 
ten visur monarchija sutrupėda
vo į šipulius. Taip buvo 1792

mas, ir tuomet tie liberalai aiš
kiai pamatė, kad be “stiprios 
valdžios” jie negalėtų būti ir nau 
joj “laisvoj” Rusijoj.

Apie tai kaip caro valdžia mal-

sai nesenai Chinijoj. Taip buvo 
ir Rusijoj, kuomet žmonės pa
sidarė savo likimo gaspadoriu.

(Jeigu vyskupai Karevičiai 
uždės savo carą ar kaizeriuką 
Lietuvoj, taipo bus ir ten, kada 
žmonės pradės spręsti savo*liki
mą.)

“.suirult s’’ beveik nėr ko nei pa- (Užbaiga)

i
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Sveikatos Skyrius
ATSAKYMAI I KLAUSIMUS.

J. Mieliauskas iš Clcvcland, 
Ohio, rašo: z

“Du metai suviršum kaip pra
dėjo slinkt mimo plaukai nuo 
galvoj. kiko visai reti. Pradė

jus gydytis pas vietos daktarą 
('. ir užmokėjus jam 18 dol., 
slinkimas kaipir sustojo. Da
bar jis tvirtina, buk esą išrasti 
nauji vaistai atauginimui plau
kų misi i likusiųjų vieton ir rei
kalauja už tai 28 dolerių. Ar 
tiesa, kad yra tokie vaistai ir ar

gyvojo sidabro druska (mereury 
bichloride) dozoj 6 ar 8 grūdelių 
į keturias uncijas skystimo, ku
riame turi būt apie drachma re- 
sordino, apie tiek pat glycerino 
ir kokių nors augmenų aliejaus 
ir likusi dalis alkoholio, gali bū
ti pabandyta ant galvos odos sy
kį ar du dienoj. Tečiaus reikia 
gana miegot, gerai maitinties, 
<lčvčt minkšti) kepurę, gaut ga
lia tyro oro ir prašalint visas 

kraują gadinančias ligas ir pa
pročius, norint gaut kiek gores
nes pasek mes* Tokiu budu vie
tos daktaro egzaminavimas ir 
patarimai Visada yra reikalingi 
šituose atsitikimuose.

esu 32 metų.”
Atskymas. — Slinkimas tū

luose atvejuose gali būti sulai
kytas, jei priežastis prašalinama, 
bet atauginimas galimas tik 
staigiuose nuslinkimuose pas 
jaunus žmones nuo tokių ligų, 
kaip šiltinės. Tečiaus jei plau
kai atauga, jie tai padaro patįs 
be jokių vaistų ir gydymų, tik 
pagreitinti jų ataugimą gali sti
muliavimas. (ii visuose atsiti
kimuose, kur plaukai slenka dėl 
syphilio, dėl senatvės, dėl įgim
to palinkimo prie slinkimo, dėl 
plt iškaliu atsiradimo (kas irgi

augimas nėra galimas. Jokių 
vaisių nebuvo ir nėra išrasta iš- 
auginimui plaukų, kur jų ana
tomiškus Budavonės yra išny- 
kusios. Ir būt niekad negalės. 
Matyt, tam daktarui reikalingi 
yra 28 dol. daugiau, negu jums

S. Šimkus, iš Chicago, 111., 
rašo: Kas gali būti, kad 25 me
tų amžiaus moteriai tankiai ir 
labai teka kraujas iš nosies? Ji 
išrodo išblyškusi.

Atskymas. — •Pereitų metų 
“Laisvėj” aš plačiai kalbėjau a- 
ple kraujo iš nosies bėgimo prie
žastis, todėl pasiknisę po jos se
nus numerius surasite. Atkar
tot butų perdaug darbo. Trum
pai sakant, tos moters nosyje y- 
ra arba uždegimas, arba kaule
lių peraugimas, arba kokie nors 
augimafi, arba gyslos išpūtimas, 
arba prigimtas gleivinės plėvės 
plonumas ar kas kita. Reikia 
cit jai pas daktarą, kuris matys, 
kas yra nosyj ir tuomet tik ga
lės pasakyti priežastį. Arba — 
jei nosyj nieko nėra, gali būti 
sukietėjimas, didelis kraujo spa
udimas, gali būti kraujo liga.

J. Jacaitis, Wagon Co. No. 1.
U. S. A., Camp Pike, Ark., rašo:

“Meldžiu patarimo. Galvos

tinai reikia eit pas daktarą, ku
ris ras, katra priežastis daro tą 
kraujo tekėjimą ir tinkamai 
prašaiins, jei ji prašalinama.

kai slenka”.

NukirpkiteAtsakymas.
plaukus trumpai arba nuskus- 
kite. Galvą trinkite porą ar tre
jetą sykių savaitėj ir likusius 
plaukus išlankuokite. Pirštų 
galais masažuokite galvos odą 
bent sykį dienoje. Dėjimas kar
ščio prie galvos odos kartais 
-duoda gerus rezultatus. Aštrioji

ton, Me., rašo: “Sergu jau du 
metai vidaus liga. Jaučiu skau
dėjimą pilve ir gurgėjimas dide
lis. Laukan varo pertankiai, bet 
sunkiai, (laivą visada skauda, 
ausyse tvaksi, du metai atgal 
buvo pasirodęs krauju s iš 
burnos. Gydžiaus daug — be 
pasekmių. Kur kreiptis ir ko
kia yra mano liga?

Atsakymas. — Niekas neguli 
be egzaminavimo pasakyt, kokia

HARTSHORN, OKLA.

Kiekvieno f

WESTWILLE 1LL.

Viršūnėje

kariuomenes daktarus, nes išro-

Dr. A. Montvidas.

. Aukos L.S.S. Apsigynimo 
fondan.

Iš j ieškome ir Iškolektuojame Visokias Skolas
nuo nestropių skolininkų visose dalyse Amerikos, 
be skirtumo kokia skola nebūtą ir kaip sena su pa-

9 hikiais. »Nereikalaudami nei vieno cento iš kalno 
iki iškolektuojame skolas. Painčgininuis jums nie
ko nekaštuos, nes visus darbus atliekame su palu
biais. Musų budai atgavimo neatgaunanių skolų nė
ra skirtumo kur jusų skolininkas gyvena ir kaip 
toli nuo jusų ar musų—musų pasekmingas būdas 
pasiekia ir atgauna žuvusias skolas visose dalyse 

ikslui turime korespondentus, kolekl

Išdirbėjai augsčiau- 
sios rųšies Turkiškų 
ir Egyptiškų Cigaretų 5 

pasaulyje. '

Vyro žemes 
t* 
i

~ *■) žauskas;

KORESPONDENCIJOS

Aukos LSSAF. ir vietos lietuvių 
veikimas.

po 25c.: V. Vitkus, J. 
Kairaitis, F. Kontout, F. Gcsler,
R. Lukošienė, M. Tamošiūnas, 
J. Karasiavičius,L. Pūkas, J. Mo- 
reiko, J. Vcnorius, J. Dovainius, 
A. Matulcvyč, J. Leiki, J. Ulen,
S. Kulisą, J. Jokubauski, A. Lu
cką, J. Antanaitis, J. Jcca, Š. As
trauskas, P. Maurica, C. Mariu, 
J. Songaila, P. Pilipaitis, M. Po- 
leikis, M. Einorius, J. Bružas, 
M. Sabeckis.
Viso pasidarbavimu A. Čarncc- 
ko aukų surinkta $17.75. Pini
gai pasiųsti LSS. 19 kuopos ka- 
sieriaus, J. Matjošaičio vardu.

—K. Kačiušis.

INDIANA HARBOR, IND.

LSS. 217 kp. susirinkime 20 d. 
vasario nutarta paaukauti LSS. 
Apsiginimo Fondui $10.00 iš iž
do ir da paaukavo šie, draugai: 
p. Kcsilis $1.00, M. Mauricas 50c. 
Viso pasidaro$lL50

Pinigai pasiusta vardu J. Ma- 
tiošaičio, kasieaiaus antrašu J. 
Jakimavičiaus, 455 Grand str., 
Brooklyn, N. Y.

—P. Matonis, fin. rast.

//■■'U .11 BB 
iTel. Yards 3654. AKUŠERKA ] 

Mrs.A.VIDIKAS 
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
pitalėae ir l’hiladel-

phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų)
Chicago.

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

kampas Ashland Boul., vir- 
šn'j banko, Rooni G00.

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

yra jūsų liga. Gali būti pilvo 
votis, gali būti vėžys (nors jau
nuose metuose jis retas), gali 
būti džiova, gali būti širdies li
ga ir net yra galėjimas turėt li
gą tulžies pūslelėj bei pailgusio- 
se kaklo gilėse. Jeigu kraujas 
ėjo iš plaučių į burną, greičiau
sia buvo džiova, bet ir širdies 
ligose tai gali atsitikti. Jei krau
jas ėjo į burną iš pilvo, tuomet 
galėjo būti pilvo votis. Visgi 
išrodo, kad liga yra svarbi ir rei
kalauja geros atidos. Patariu 
dili pas vietos gydytoją, kuris 
yra žinomas kaipo* sąžiningas,

LSS. 243 kuopa vas. 2 d. š. 
m. buvo parengusi teatro vaka
rą. Scenoje buvo statoma 3 ak
lų Rr. Vargšo drama “Svetimas 
Dievas”. Kaikuric lošėjai savo 
uždavinį atliko gerai, taipgi va
karo tvarka buvo pavyzdinga, 
tik publikos buvo nedaug. Tu
ri būt dėlto, kad buvo dgr kitas 
“raugalinis” balius ir buvo va
roma smarki agitacija prieš LS. 
S. 243 kp. vakarą. Buvo ban
doma dagi sutrukdyti lošimą, 
nes laike mokinimus! mergi
noms, kurios buvo apsiėmusios 
dalyvauti lošime, pradėjo siun
tinėti visokius grasinamus laiš
kus, ir tokiu budu pasitraukė. 
Bet mes kitas susij ieškoję at
likome savo uždavinį.- Nieko 
nesakyčiau, kad tą juodą darbą 
butų varęs koks špitolninkas, 
bet dabar save pasivadinęs pro
gresyviu žmogumi, net sakosi 
buvęs kadaise socialistas Bet 
vistik tos jųjų pastangos nuęi- 
na niekais. Jų agitacija prieš 
mus mums tik pagelbėja varyti 
savo darbą pirmyn, ir musų L. 
S.S. 243 kuopa auga vis didyn
ir d'idyii, ir energingai darbuo
jasi. Per penkis menesius sa
vo gyvavimo jau surengė net 
tris teatro vakarus. Vargas tik, 
kad ši kolonija toli nuo dides
nių miestų, dėl to sunku gauti 
geresnių kalbėtojų.

Apie vietos lietuvius tiek ga
liu pasakyti: yra pusėtinas bū
relis apsišvietusių žmonių, bot 
yra daug tokių, kurie dauginus 
nieko nežino,- kaip lik girtuok
liauti ir socialistus keikti, nors 
jie ir nežino, kas yra tie socia
listai.

Čia, t. y. OklahOmos valstija 
yra sausa, tai vietos lietuviai 
verda tokią buizą ir buizija. 
Kaip kada susieina keli prie ba
čkutės, na tai. žinoma, ir “kri
tikuoja.” socialistus kol bačku

te pradeda skambėti. Sausio 12 
dieną š. m. LSS. 243 kp. laiky
tame savo mėnesiniame susirin
kime tarp kit-ko buvo skaitytas 
laiškas nuo LSS. valdybos, ku
riame prašoma pinigų vedimui 
Kovos bylos. Ant vielos drau
gai suaukavo $20.(X), o kurių 
nebuvo susirinkimd, tie dar ža
da aukauti.

—Hartshorno Drąsuolis.

Aukautojų vardai po $1.00: 
Antanas Čcrneckas, K. Kačiušis. 
po 50c. Z. Pocius, Antanas Ilginis 
W. Rakauskas, F. Vaitkus, A. 
Puožiunas, L. Mosteiko, J. Nor
kus, A. Kantaut, A. šteinis, J. 
Tamuliunas, J. Deltuva, K. Maš- 
čiukaitis, J. Miglinas, M. šalašia- 
vyčia, T. S., A. Kairaitis, J. Bla-
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Amerikos, nes tam tikslui turime korespondentus, kolektorius ir 
|x veiklius advokatus prižiūrinčius musų reikalus visose apielinkėse.

Musų Ofisas yra atdaras dėl ypatiškai atsilankančių: Panedėliais, 
Seredoms ir pėtnyČionis nuo 1 popiet iki 6 vakaro. Utarninkais, 

e/5 ketvergais ir subatoms nuo 1 popiet iki 9 va. Gyvenanti kituose mie- 
stuosc- kreipkitės laiškais, įdėdami 3c niąrkę atsakymui. Rašykite 
lietuviškai ar angliškai ant žemiau nurodyto adreso. Rodą suteikiam 
dovanai. INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY,

g; 3114 South Halsted Street, Chicago, III.
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PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginės Popieros.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III

VyrišKŲDrapantfflargenal 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pair ’l 
tų overkjtų.

Visai Uažai vartoti siutai ir over- 
totai, vetfės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $1.50 iki 
JS4.50. Vaikinams siutai nuo $3.06 
ki $7.50

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir vi
karais.

'3 S. G O R I) O N
IA15 S. Halsted SL. CUcaaVu fifį

>«•* ,wi fai*

DR. G. M.GLASER
* Praktikuoja 27 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan St., kertė 32 «t.

Chicago, III.
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

Telcphone Yards G87

Telcphone Yards 5032

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

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

Tc’.ephone Humboldt 1273

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

Specialistas Moteriški), Vyriškų ir 
Vaikų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Milwaol<ec Avė., 

Kampas North Avė. Kambarys 206 
VALANDOS: 8:30 ’ki 10 Išryto 
1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare

ra
Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 

Telcphone Haymarket 2544

RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaiky ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 

Telcphone Drover 9693
VALANDOS: 10—11 ryto; 2—8 popiety;

7—8 vakare. Nedėliomis 10—12 dienų.

DR. M. HERZMAN
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
mttoda.? X-Ray ir kitokius elektros prie- 
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telcrhone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

TELEPHONE YARDS I8K

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nno 8 iki 11 
iŠ ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
8325 So. Halsted 8L, Chicago. 
aasaaemsgMMaaHMlMaHMNM

ROCKFORDIEČIŲ ATIDAI
■III I I ■■■ I

Puikiausia čcvcrykų Krautuvė' 
naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailią drabužių. 
Ateikite, o persitikrinsite žemumų musų kainu? DUBIN BROS 
1025 S. Malu St., Rockford, III.

. ——j—ė—t

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

AŠ turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu išlyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

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

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

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

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regčjiins. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317

Dl Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St., 

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

dėldieniais 10—12 išryto.
Tel. Canal 494G. Chicago, III.

Dr. A. L. YUŠKA 
gydytojas ir chirurgas 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Halsted «t. 
Telcphone Canal 2118

Vai »—U rytės 1—2 popiet: 7—• rak.
OFiansi • 

1900 S. Halsted St. 
Viriu] Bisehoff’o Aptlekoa. 

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pieta 

liskiriant Nedeldlenlua Ir Seredaa f Sergėkite savo akis

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestį* 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 8.2-ra GATVĖS

!



Chicago ir Apieiinke
T

Tyrinėjimų komisija užbai
gia savo darbą.

Manoma, kad šiandie užbaigs 
savo darbą t. v. tyrinėjimų ko
misija, | • vadovaujama teisėju 
Alsclnileriu, kuri buvo paskirta 
išrišimui kilusių nesusipratimų 
tarpe skerdyklų savininkų ir jų 
darbininkų, reikalaujančių su
trumpinimo darbo valandų ir 
abelno padidinimo algų. Va
kar buvo išklausinėta paskutinis 
kompanijų liudininkas. Pasku
tinis darbininkų liudininkas bus 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Samuel Gompersas. 
šiandie jisai duos savo liudiji
mus.

Kokių rezultatų duos tasai 
tyrinėjimų komisijos darbas, 
dar turėsime progos pamatyti. 
Iš visa, ką iki šiol pasakė sker
dyklų savininkai ir jų liudinin
kai, darosi aišku, kad jie nenori 
išpildyt darbininkų reikalavimų. 
Svarbiausias darbininkų reika
lavimas yra: aštuonių vai. dar
bo diena ir algų padidinimas. 
Skerdyklų savininkai jau užrei- 
škė, kad įvedimas aštuonių vai. 
darbo dienos esą negalimas, 
bent prie dabartinių sąlygų^ Al
gų padidinimo klausimu jiegi 
nieko nepasakė. Veikiausia, 
kad ir tai jiems bus negalima. 
Nes vienas jų liudininkas juk 
aiškiai pasakė, kad algų padidi
nimas yra nereikalingas: darbi
ninkai, gavę, didesnių algų, vis- 
viena jas pragersiu.

mokyklas, įprašomi ateiti taip 
greit, kaip tatai pavelys jų gy
venimo apystovos. Tuo tarpu 
lekcijos bus duodama tris syk 
savaitėj — panedėliais, utarnin- 
kais ir seredomis.

Skerdyklų savininkai kont
roliuoja sūrio išdirbystę 
Wisconsin valstijoj.

VVisconsino valstijos t. v. 
Cheese Producers’ Association 
prezidentas, Henry Kruinrey, 
vakar pranešė, jogei didieji sker
dyklų karaliai kontroliuoja veik 
visą sūrio išdirbystę Wisconsin 
valstijoj. Tos valstijos farme- 
riai taigi esą atiduoti pilnai 
skerdyklų karalių malonei. Fer
meriai turį pasitenkinti tokiom 
kainom, kokias pasiūlo skerdy
klų savininkų agentai. Bet už
tai nuo sunaudotojų tai jie lupa 
kiek tik gali.

jos kalbėtojui duota daifg įvai
rių kalusimų, į kuriuos jis davė 
trumpų, bet aiškių atsakymų. 
Publika buvo pilnai patenkinta 
min. prclekcija.

—A. Kemėža.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

CICERO

Pavogė tris auto
mobilius

Rūgiu pastarųjų 24 valandų 
tapo pavogta dar trįs automobi
liai. Viso nuo Naujų Mi tų jau 
pavogta arti 200 automobilių.

Mandagus vagis.
Ponia Ch. Heitman, 

Fullerton gt., pereitą naktį sa
vo mimo tanpduryj pasitiko jau
ną vyruką, benešant) didelį ry
šulį. Jaunasai vyras manda
giai nusilenkė ir, įleidęs ją, iš
dūmė gatvėn. Kuomet p-ia Hei
tman atidarė savo kambario 
duris, rado ten didžiausią bet
varkę. Pasirodė, kad tas jauna
sai džentelmonas buvo atlankęs 
jos kambarius. Pasigenda įvai
rių brangakmenų ir drabužių, 
viso 1000 dol. vertės.

<r
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Klerikalai bijosi savo vardo.
Utarninke, vasario 26 d., Šv. 

Antano skiepe vietos klerikalai 
sušaukė susirinkimą reikalu jų 
seimo New Yorke, kuris įvyks 
kovo 13—14 dienomis. Kadangi 
socialistai ir progresyvės drau
gijos nemano pusti į vieną dū
dą su klerikalais, tai nedauge
lis jų ir atsilankė į min. susirin
kimą. Tik keletas asmenų bu
vome nuėję į min. susirinkimą. 
Vos įėjus į svetainę, pirmi kle
rikalų reikalavimai buvo: “Su 
kiek pinigų tamstos prisideda
te?“ Paaiškinome jiems, kad 
nei vienas delegatų nėra įgalio
tas duoti kam pinigus, nes drau
gijos skyrė delegatus pasitari
mui apie Lietuvos laisvę, o ne 
atnešt čia pinigus. Tarp kita 
vienas mūsiškių suminėjo kleri
kalų vardą. Vai, gevalt! — rik
telėjo Račkus ir jo kompanija. 
Mest laukan tą bedievį-ciciliką! 
Kaip, girdi, jie drįsta mus, ge
rus katalikus, pravardžiuot kle
rikalais? Socialistai betgi šiaip 
taip numalšino tuos įsikarščia
vusius vyrukus ir pasakė kas 
reikėjo.

Areštavo du pramoniečiu 
už dalinimą “radikales 
literatūros”.

Policija vakar areštavo tulus 
Betram VVeberį, 1237 W. Madi
son gt., ir Alfred Curtes, 1256 
W. Madison gt. Dalinę “radika
lę literatūrą”, kur buvo rašoma 
apie... paliuosavimą pramonie- 
čių vado Haywoodo.

Toliau ponas Račkus pradėjo 
deklamuoti apie seimą ir pasky- 
rimą-išrinkimą “katalikų ir tau
tiečių” iždininkų ir kitus galus. 
Socialistai ir vėl pastebėjo ponui 
Račkui, būtent, kad šiame susi
rinkime dalyvauja trįs sroves, o 
ne vieni klerikalai su tautinin
kais. Vos ti ksocialislai pami
nėjo žodį “klerikalai” — Rač
kus ir jo šalininkai sukėlė bai
siausi lermą. Socialistai esą no
rį juos niekinti ir gana.* Taip 
tiems ponams baisus tas kleri
kalų vardasi

Po to Račkus išsiėmė iš ki-

Z šiandie
Cukrua, burokų arba 

nendrių, svaras.....
Miltai

Vi bačkos maišas ..
% bačkos maišas ...
5 svarų bu”-— __ 12—

Rugių Miltai
Bohemian style % bač. 1.37—1.63
Juodi, % bačkos......... 1.22—1.49

5svarai ’........................... 29—37
Grabam miltai 1 sv. maiš. 28—34 

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

Maisas (Hominy), svaras . .5%—6% 
Ryžiai,

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

Bulvės <
N. 1 Mis., Min., ir Dak.

Pienas , ,no
Condensed, geriausias .... 19—22 
Vidutiniškas ...........
Evaporated, nesald. .

Sviestas, Smetonos
Iš bačkučių ...............
Prastesnis ..............
Iš šaldyluvių ...........

Bu tt erine
Plytose ....................
šmotuose ..................
Vidutiniškas .............

Kiaušiniai
švieži extra.............
Refrigeratorių, 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
švieži....... ................
šaldyti ......................

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

Antis ...........................
žąsįs ....................................

Įžuvjs (salmon)
Pink .........................
Red Alaska ..............

Suris
Amerikoniškas (full cream) svar.
šmote ....... ................... 32%—39
Supiaustytas .................... 35—43

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

I turėtų pardavinėti viršmlnėtus daik 
tus. Jei kuris Jų neparduoda ta kai 
na, nepirkite, net Jieškokite tokių 
kurie parduos Jums šiomis kaino 
mis.

Komiteto posėdis kaslink rengia
mo vakaro naudai “Laisvės” ir Nau- 
ioisos Gadynės įvyks subatoj, 2 d. 
kovo, 7:30 v.v. Knygyno kambariuo
se, 1617 N. Robey str.. Komitetams 
būtinas reikalas pribūti. Mickevičius

Smulkus Skelbimai
PARDAVIMUI

... 8—8% 
(Maišas) 

.2.85—3.09 
1.45—1.53 

bačkos maišas .. 32—35 
i Maišas

LSS. 43 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks kovo 3 d. 12 vai. dieną 
Frenk ir Jame svet., 23 avė ir kam
pas Lake st. Malonėkite, draugai, 
atsilankyti laiku nes vėliaus svetainė 
bus užimta. Atsiveskite ir naujų na
rių. —Org. A. J. Staškus.

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

19—21
(Kęnas)

... 17—20 
... 13-10

svaras 
. ..50—55 
... 48—53 
... 46—53

svaras 
32-35o 

. 31—34
29-33

tuzinas 
. 54—59 

. 50—55 
. 46—52

svarui 
. 16—20 
. 16—20 
. 18—17 
. 12—15 

. 11—14 
. 32—36 
. 34—35 
. 44—50 
. 40—45

svarui 
,. 31—36 
. 30—36 
25*6—31

svarui 
.. 38—43 
. 30—37

svarui . 35—49 
. 27—31 
. 36—41 
. 32—36 
dėžutės 

. 19—23 

. 27—33

Pranešimai

šiuo pranešame Chicagos visuo
menei ir draugystėms, kad rengia
mas Chicagos Liet. Draug. Sav. Paš. 
Žemaitei vakaras delei nekuriu prie
žasčių likosi perkeltas nuo kovo 17 
i kovo 3! d. b. y. Velykų nedėldienį. 
Taigi meldžiame tą diena nerengti 
jokių pramogų. —Komitetas.

Cicero, III. — SLA. 194 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
kovo 3 d., 1 vai. po pietų, Tamoliu- 
no ir Gudgalio svet., 1447 S 49th av.

Draugas ir draugai, atsilankykite 
į Šį svarbų susirinkimą. Turime dau
gelį svarbių dalykų aptarti, kaslink 
prisidėjimo prie Cicero lietuvių ■" 
suotinų draugių ir siuntimo dek 
tų į Lietuvių Seimą New Yorke.

Organizatoriui.

i vi- 
eg»i-

..LSS. 4 kuopos, LMPS. 9 kuopos ir 
LSJL. 1-nros kuopos bendras lavi
nimus susirinkimas įvyks nedėlioj 
kovo 3, 9:30 v. ryto, Fellovvship sve
tainėj, 831 W'. 3.3 Place. Bus svarbi 
lekcija. Atsilankykite visi.

—K. Virbickas, sekr.

Indiana Harbor, Ind. — SLA. 185 
kuopos susirinkimas įvyks nedėlioj, 
kovo 3, d., 1 vai. po pietų, Ant. Mi- 
kaločiaus svet., 2112—137th St. Kuo
pos narius ir norinčius prisirašyti 
prie jos kviečiame atsilankyti.

—J. Stripeikia, rašt.

Smulkiems patlskelblmama kainos:- 
1 colfs, syk|, 80 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, ui kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo Žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
siu pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
Jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas Jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambariu kitiems išduoti, 
ir pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te- 
leronu: Canal 1506.___________

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Mes, Jonas Skridulis ir Antanas 

Skridulis, pajieškome savo pussese
rės Rozalijos Skriduliutės, po vyro 
pavarde Klasauckicnė. Ji yra apie 
30 metų amžiaus, paeina iš Kauno 
gub., ir pavieto, Vensloviškių kaimo, 
Skersnennmės 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

Springfield, Iii. — LSS 29 kuopa 
buvo surengusi lavinimos vakarą, 
bet dėlei tūlų kliūčių jis neįvyko-. Su
sirinkimas taigi įvyks kovo 3 d. 7:30 
vai. vakaro toje pat svetainėj, ant 
71los ir \Vashington gatvių. Meldžia
me kuoskaitlingiausiai susirinkti.

—Komitetas.

LSJL. 1-mos kuopos Dramos Sky
riaus susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
kovo 1 d. 4-tos wardos socialistu 
headquartcryj, 3227 So. Halsted st. 
Pradžia 8 vai. vak. Visi lygiečiai, 
kurie mylite dailę ir norite kad mi
nimas skyrius progresuotų, malonė
kite susirinkti paskirtu laiku.

—Komitetas.

269 Skyriaus Am. Clot. W. of A. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, kovo 

salėje, 1579 
nariai yra 
Komietetas.

7:39 vai. vak. Unijos 
Milwaukec Avė. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Didėsės Ru-

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

George Sikokes, 
1899 So. Halstcu st. Chicago

PARDUODU bučernę ir grosernę 
š priežasties nęsvcikatos, su namu, 
ūba mainysiu namą su bizniu ant 
eito namo—be biznio. Atsišaukite: 
2462 W.'46 Place, Chicago

i

Pajieškau savo sesers Elzbietos, 
Kuniskiutės/, po vyru Astramkienė, 
paeina iš Klevinės kaimo, Mariam- 
ęolės pavieto, Suvalkų gubernijos.

uriu svarbų reikalą. .Ji pati ar kas 
ją žino tegul atsišaukia po šiuo ad
resu: Joseph Kunisky,
27 M. G. Bėgs Fort Sam Houston

Campe travės.

PARŠU JUODA sena atsakanti elc- 
ktrikinė čeyerykų taisymo šapa, ge
ri pagyvenimui kambariai, pigi ran
do. L. Pruzansky,
3213 Wallace St., Chicago.

RAKANDAI
Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 

springsais pbonografa, 2 Jcwel 
points, ir rccordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir lt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. VVcstern av., Chicago

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario pas blaivus 

žmones, su valgiu ar be valgio, su 
maudykle ir šiltu vandeniu. Bridge
porto apiclankėj. Malonėkite atsi
šaukti. J. JOKUBONIS,
3228 S. Halsted St., Chicago

PAJIEŠKAU kambario Bridgepor
to apielinkėje tarp Morgan it Wal- 
lacc st. Kas turite ,atsišaukite.

Antanas Lėkis
4690 So. Wood St., Chicago, III.

NAMAI-žEMĖ
PARSIDUODA mūrinis cottage 

ant šalpų, 7 kambariai, 2 šeimynoms, 
maudynė ir toiletas. Randa .$24 į 
mėnesį. Kaina $2450, $1250 įmo
kė!.
823 W. 34tb PI., Tel. Drover 7167

NAMAS ir 4 kambarių 
pardavimui. Atsišaukite

Hinz, 3436 Union Avė.,
rakandai
i Agnės 
Chicago

DIDELIS PAAUKAVIMAS -
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, 142 pė
dos į pietus nuo 42-ros 32x126 — 
$660.

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

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

S. Albany av., vak. front. alėjos 
kampas, i pietus nuo 43 st. 50x125— 
.$980. Pasirink lotą, kokj nori ir pa
rašyki Mr. Stanek, arba Mr. Ąccola, 

Chandlcr, Hildreth and Co.
Ccnt. 5151, 56 VV. Vashington st.

Užpuolė turtingą verteivą.
Trįs jauni vyrai vakar užpuo

lė turtingą Milwaukec verteivą, 
Daniel Carpenter, ties VVinter 
Garden Cafe, 211 So. State gt. 
Atėmė 70 dol pinigais, auksinę 
plunksną ir peilį, viso 100 dol. 
vertės. Užpuolimo laiku ant 
gatvės radosi kelios dešinitįs 
žmonių ir nei vienas nedrįso

Atidaro vakarines 
mokyklas

Mokyklų superintendento pa- 
gelbininkas, p. W. M. Robertą, 
praneša, jogei panedelyj, kovo 
4 dieną, tampa atidarytos visos 
viešosios nemokamos vakarines 
mokyklos. Visi tie, kur jau lan-Į
kė ir norėtų lankyti vakarines dabartine Rusija.

Prelekcija
Subatojc, vasario 23 d., West 

Side Auditoriume rusų interna
cionalistų grupė, pirmiaus šel
pimo Rusijos Politiškų Kalinių, 
surengė prelekciją. Prelegen
tas buvo Dr. Rovin iš Detroito. 
Skaitė tema “Francijos revoliu
cija ir Paryžiaus komuna, ir so- 
cialė viso pasaulio revoliucija”.
Prelegentas nurodė, kad Fran-peniaus kažin kokį popiergalį, 
ei jos komunos puolimas paėjo|Pats sau skaitydamas gyrė, kad 
huo to, kad darbininkai, iškovo- tai esanti “geriausia rezoliuci- 
jusieji laisvę ir nuverlušieji feo- Ja” T«i “geriausiai rezoliuci- 
dališką valdžią, sutvėrė buržu-|jai ♦ beje, pritarė tautiškasai 
aziškai demokratišką valdžią. Į laisvamanis Golubickas. 
Re t, pasak kalbėtojo, svarbiau
sia priežastis yra ta
ninkai tuo laiku dar nebuvo kle-| Klerikališki rėksniai, 
siniai susipratę, taigi nestatė 
darbininkiškų reikalavimų ir tt. 
Prelegentas, beto, nurodė, kad 
Franci joj tuo laiku gyventojų 
buvo apie 25 milionai. O šalies 
turtas dalinosi sekamai: dvasiš- 
kija buvo užgrobus 5-tą dalį, o 
likusios keturios dalįs priklau
sė bajorijai. Stambioji ir smul
kioji buržuazija sudarė vos sep
tynis milionus viso gyventojų 
skaičiaus. Visi kiti taigi netu
rėjo jokio turto. Jie buvo kaip* 
ir vergais. Pagalios prelegen
tas nurodė, kad anuomet Vo
kietijos militarizmas padėjo 
Francijos buržuazijai sumušti 
rcvoliucionierius-komunistus ir 
kad taip jis gali pasielgti ir su

Po prelekci-

Susirinkimas prasitęsė iki 12 
kad darbi-1 vah nakties, bet nieko nenutarta. 

Račkaus 
vadovaujami, | “pašturmavę” 
tuos “bcdievius-cicilikus”, išsi
skirstė nutardami susirinkti dar

PASARGA.—Draugijų pranHImtu skelbiama 
o« ulmokootiea. Praneaimai turi būt priduoti 
U vakaro, lalikellu arba telefonu, Canal 1500 
Priduoti tg dienų, kada spausdinama* 
ilantaltis, nebegali būt IdėtL—"Nauj.** Bed.

Ateikite švęsti pirmas
sijos Revoliucijos Sukaktuves, ren
giamas Chicagos Rusų Konferencijos 
nedėlioję Kovo 19 d., West Side Au
ditorium svetainėje. Kalbės geriausi 
kalbėtojai apie Rusijos revoliucijos 
reikšmę pasaulyje. Pradžia 2 vai. 
po piety. Po to bus koncertas ir ba
lius iki vidurnakčių.

PAJIEŠKAU —švaraus kambario 
prie blaivų žmonių dviem arba vie
nai ypatai. Geistina su valgiu. At
sišaukite nuo Bridgeporto apiclin- 
kės. Mikulskis,
3362 Lowe Avė., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

Puikus Balius
įvyks SUBATOJE, KOVO (MARCH) 2 dieną

Parengtas DR-STĖS LIUOSYBĖS
MELDAŽ1O SVET., 2242 West 23rd Place, Chicago.

Pradžia 7 vai. vakaro Inžanga 25c porai

Norintiems pasilinksminti pavasario laike bus puiki 
proga atvykus į Liuosybės Balių, o svarbiausia, kad 
Subatos vakare, nes Nedėlios ryte bus laiko pasilsėt 
ir pasidalinti įspūdžiais linksmai praleisto laiko tar
pe gražaus jaunimo, prie puikios muzikės, nes šia
me laike mažai kur yra proga pasilinksminti, per tai 
nepamirškite atsilankyti. Kvečia KOMITETAS.

Lietuvių Bučernių Darbininkų mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlio
ję, kovo 3, 2 vai. P<> pietų, J. Miko- 
lajuno svet., 2334 S. Leavitt st. Drau
gai, malonėkite visi paskirtu laiku 
susirinkti. Taipgi kviečiame ir nau
jus narius atsilankyti ir įstoti mu
sų organizacijom

Kviečia Organizacija.

..LSS. 81 kp. ir 16 wardo socialis
tai rengia gražų vakarą subatoje, 
kovo 2 d. yvicket^ Park svetainėje, 
2946 W. Norlh avė. Programas bus 
labai įvairus. Pradžia 8 vai. vak. 
Kviečia visus atsilankyti Komitetas.

1 Turiu pasakyt, kad socialistai Rockford, Iii. L S J Ratelio susi- 
• . „ ' . ] .. . l inkiams įvyks pėtnyčioj, kovo 1 d.ir progresyvios draugijos neda- 7:3(1 vai. vak., 319 E. Stale st. Gerb. 
lyvaus klerikalų kompanijoj. 'V'"11*1' ir draugės atsilankykite vi- 

, T , . . . 1 J J si laiku, nes turim daug svarbių rei-
Jos dargi rengiasi sušaukt dide- kalų. —Rašt. J. Džiugas, 
lį protesto susirinkimą, kad per-
seri/pins vietos lietuvius mm fui . Socialistų Partijos ketvirto wardo c 8CJUJ icios lietuvius nuo tų rlnj<jlnų kampanijos komiteto posė- 
ponų, kurie stengias įtraukt Lie- fJžiai įvyksta 7:39
. • • i < y i 3227 S. Ilcilstod St.—-iiziūmui*tuvą į naujo despoto žabangus, ninkai yra užprašomi skaitlingai at-

—J. Aceris,

I vai. vak., adresu 
Halsted St.—^Draugai darbi-

silankyti ir susipažint su musų vei
kimu. J<viečia —Komitetas.

PERMAINOS NAUJIENŲ 
AGENTŪROJ

Cicero, III.—Cicero distrikto Nau
jienų šėrininkai malonėkite susi
rinkti ketverge, vasario 28 d. 8 vai. 
vakare Naujienų stotyj, 1437 So. 49 
Ct., Cicero, III.
Pasarga: Be šėro certifikato 

nebus įleidžiami nei vienas. Aceris.
Naujienų agentų sąstate įvyko 

sekamų atmainų:
Spring Valley, III.: Joe Siurvillas, 
H"8F eTh St I®

So.
8950 Houston Avė 

Melrosc Park, III.: M. Kartaski, 
E. Chicago, Ind.: Anna^ChiKulftlfe8 »lskiniim» <IS«‘

5913 Tad avė. Ry* —Sekr. F, Rastčis.
Indiana Harbor, Ind.: P. Matonis, ---------

' .r*V27 Dcodor St. Svarbus pranešimas. — Ketverge,
Chnton, Ind.: B. Mcldažis, vasario 28 d. Unijos svet., 1579 Mil-

.... ..... . N- St.hvaukee avė., kalbės ką tik ką sugrį-Mike Alihunas, 112 So. Main St. Žęs iš Rusijos ir senai žinomas chi- 
Racine ,Wis.: Geo. Miškinis, ---- -

691 Grand avė.
Kenosha, Wis.: K. Paukštis, 

809 Park St.
Visi kiti lieka tie patįs senieji 

agentai. Skaitytojai, norėdami 
žinoti, kur ir koki agentai plati
na “Naujienas”, žiūrėkite “Nau
jienų“ agentų skyriuj, kuri? tel
pa tankiausiai petnyčios ar suba-i 
tos numeriuose. —J. Aceris,

“N-nų“ Cirk. Užžiurčtojas.
' ■ ■■ .................-■■■■■ , .Iii

SLA. 212 kuopa laikys savo susi
rinkimą kovo 3 d., 12:30 po pietų, 
Scblilz salėje.—Nariai kviečiami
Po susirinkimo bus laikomas TMD. 
119 kp. susirinkimas. To sdraugijos 
nariai kviečiama taipgi atsilankyti.

’lkų. —Sekr. F, Rastčis.

Svarbus pranešimas. — Ketverge, 
... ...........23 2. U..1.2... 1575 M.l- 

546 N^7th St. J vvaukce avė., kalbės ką tik ką sugrį-

cagiečiams P. Kaitis. Kalbės apie 
Rusijos ir abelnai visų tautų, esan
čių Rusijoj padėjimą. Prakalbas su
rengia North Sidės Draugijų sąry
šis. Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga 
10c. Visas pelnas eis naudai Viešojo 
Knygyno. Kviečia Komitetas

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Mote
rų 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 daug 
svarbių reikalu apkalbėti.

—Rašt. Jonas Bareikas.

Nedčlioj, Kovo 3, 2 vai. po pietų, 
West Side Auditoriume įvyks Rusų 
Konferencijos susirinkimas. Inžan
ga dykai.

Racine, Wis. — Gerbiami racinie- 
čiai. Čia rengiama didelės prakal
bos. Atsilankykite visi ir taipgi pri
sirašykite prie L. B. D.

Kviečia Komitetas.

DETROITO LIETUVIAMS. — Ben
dromis spėkomis 8 Rusijos tautos, 
kartu su lietuviais, Kovo 3 d., Moose 
Temple salėje rengia didelį tarptau
tinį susirinkimą—paminėjimui me
timų sukaktuvių Rusijos Revoliuci
jos. Bus kalbėtojai 8-nių tautų. 
Grieš Rusų nacionalis Stygų orkest
ras. Bus ir dainų.—Darbininkai! šią- 
die Rusijoje ant griuvėsių prakeik
smu ir kraujais aptaškytos tvarkos 
au plevėsuoja darbo žmonių včlu- 
cas—Raudonas Internacionalo velti
nis. Kam ne artimi širdžiai Rusi
os gyvenimo keliai? Kam tik rupi 

savi reikalai, privalo atsilankyti. In
žanga dovanai. Pradžia nuo 2 po pie
tų. Rengėjų vardu, P. Krakaitis.

Kensington, Iii.—Tautiška Drau
gystė Mylėtojų Brolių ir Seserų lai
kys susirinkimą kovo 1 d. 7:30 vai. 
vak. W. Shedvvillo svetainėj, 341 
Kensington avė. Visi draugai ir dra
ugės, malonėsite atsilankyti į min. 
susirinkimą. Bus svarstoma nau
jai pataisytoji konstitucija. Pribu
vusieji vėliaus, negalės protestuot 
jei kas* bus1 jiems netinkamai pri
imta. —Rašt. J. Urbutia.

Rockford III. — LDLD. 29 kuo
pos susirinkimas įvyks subatoje, 
kovo 2 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

East Chicago, Ind.—Bendras visų 
E .Chicagos lietuvių susirinkimas, 
rengiamas visų vietos draugijų įvyks 
Nedėlioję, Kovo 3, 1918, K. Grikšo 

Į svet., 150th st. ir Northcote avė., 
East Chicago, Ind. Pradžia lygiai 6 
vai. vakaro. Vietos lietuviai ir lietu
vaitės nepraleiskite šio taip svarbaus 
susirinkimo. Turime daug neatidė
tinų reikalų, kaip tai: Visuotino 
Lietuvių Seimo klausimas ir daug 
vietinių reikalų apsvarstymui ir lt. 
Kiekvieno yra priedermė ateiti ant 
šio svarbaus susirinkimo.

—Rengimo Komitetas.

PAJIEŠKAU kambario prie laisvų 
žmonių, su valgiu arba be valgio. At
sišaukite: W. Povilaitis,
3225 Lowe Avė., Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJIMUI kambarys 

dviem vaikinam su valgiu arba be 
valgio. Garu šildomas, elektros švie 
sa ir kiti parankumai.

Mrs Karpienė,
751 Wi. 32 str. kampas Halsted str.

iNAUDOKITRS PROGA
visi tie, kurie turite arba norite tu
rėti motorciklį arba dviratį (by- 
cicle), kreipkitės pas tautietį. Mes 
iš prasčiausio motorciklio sutaisom 
stipriausi, geriausį už žemiausią kai
ną. Visus “obaral” padarom no $8 
iki .$10. Taipgi perkam ir parduo
dame visokias kainas motorciklių ar 
baisekelių, ir parūpiname Jei mo-v 
torciktių laisnius už dyką. Ineipki- 
tės laišku ar vpatiškai.

JOHN MIKSHIS,
2917 S. Lowe Avė., Chicip, III.

AMATŲ MOKYKLOS

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

Birutės Draugijos šeimyniškas va
karėlis įvyks subatoij kovo 2 d. Mil
dos svet., 3242 S. Halsted st. Pradžia 
lygiai 8val. vakare. Birutės Dr-ja

Visiems dainų mylėtojams žinoti
na,, kad Sietyno Mišrus Choras iš 
VVestsidės persikelto ant 19th st. ir 
Union avė. Jos Chcrnaucko sve
tainėn, 1900 W. 19 St. Taipgi ir dai
nų mokinimo laikas atmainytas. Pir
ma būdavo pėtnyčiomis, o dabar bus 
seredos 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.

PARANDAVOJIMUI kambarys vie
nam arba dviem vaikinam, be val
gio. Garu Šildomas, elektros švie
sa ir kiti parankumai. 3338 Emerald 
avė. 3-čias augštas. Chicago.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo ant Farmų už 

pirmąjį, nes su faYmų darbais esu 
gerai susipažinęs ir turiu patyrimo 
prie visokių mašinų, gyvulių augi
nimo ir žemės išdirbinio. Esu neve
dęs. Kam tokis vyras yra reika
lingas, atsišaukite šiuo adresu:

John Kniukšta,
49 W. 116 Str., Kensington III.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALAUJU pusininko su $590 

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

REIKIA DARBININKU
REIKALINGI dirbanti vyrai pyi- 

gelbėt tvėrime fraternalės draugys
tės. Gali uždirbti po .$20 iki $50 per 
mėnesį, neapleidžiant savo dieninio 
darbo. Atsišaukite bile dieną tarp 
6 ir 8 valandos.

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

------
REIKALAUJAME leiberių į serap 

jardą.
4014 Wentworth avė., Chicago.

REIKALINGAS jferas siuvėjas ant 
rankų. Pagelbėt prie vyrų gerų kau
tų. A. Mausner,
3Ž47 Emerald Avė. Chicago.

REIKALINGI vyrai į sengeležų 
kiemą. Atsišaukite:

A. BLACKSTONE,
2457 So. Loomis S., Chicago.

GERA PROGA darbščiam parda< 
vėjui. Patyrimas nereikalingas. Au
tomobilius ir vadai parūpinami. 
Chicago Clearing LANI) Association, 
1005 First National Bank Building, 

Klausk Mr. T. P. OSTER.

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

^MOKYKLAS
Jei nori greitai ir pasekmingai iAmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mnsų 
mokyklų. Apart Anglų kalbos, čia mokinama
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos LaUkų RaSymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekytx>« Teisių
Lotynų ” S. V.Pilietybės Gramatikos

rltmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokinami pci JaiSkus. Viskas 
aiškinama lietuvifikaL

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

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

Blue Bell Jennie Dancing Acadeni^ 
35th ir Archer avė., 

Subalos vakare, Kovo-March 2, 191 
Pradžia 7 vai. vakaro, 

įžanga 15c. Šokis 2%c. porai už šol 
Muzikantai 7-Jazz Band.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

4
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