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Vokiečiai užgriebs Finlandiją
Rusai gal atmes taikos sutartį

..........................-1 '■ '— -------------- ---------- -—*' —
VOKIEČIAI SUĖMĖ VIRŠ vo dabartinėse vietose. į PROTESTUOJA PRIEŠ 
60,000 RUSŲ BELAISVĖN Kita bevieliu? žinia, po kuria JAPONIJOS ĮSIVERŽIMA 

--------  j pasirašo prcineiras Leninas ir1 --------

Saukia Darbininku Kongresu
Taipgi daug kanuolių ir ki-(užrubcžinių reikalų ministeris Įnešta rezoliucija kongresan 

tokios karės medegos. Trockį praneša, kad Rusijos tai-| --------
kos delegatai pasirašo i>o Vokic- True translation filed with the post- 1 I IiIIIkIi*!' ( hiruiZO Mni’Z.11 ■» IIJIM

frue translation filed with the post- tijos sutartim Brest Litovske,' us‘ rcauircd by the

Vokiečiai vykins “tvarką 
Finlandijoj

Vokiečiai suėmė 63.000 rusų 
belaisvėn

RUSIJA GALBŪT IGNO
RUOS TAIKOS SUTARTI 

SU CENTRALINĖMIS 
VALSTYBĖMIS

zantiškos karės. Musų budai 
bus visai skirtingi.

“Delei to aš manau, kad tai
ka bus galima tik tada, kada ru- 
bežiai tarp Rusijos ir Vokietijos 
nebebus suardyti.

“Prie dabartinių sąlygų, suta 
rtis buvo vien ultimatumu, re 
ndamu ginkluota nedorybe. Ru-

—------ [sijos delegacija pasirašydama po
True translation filed wltn the post- 'sutartim be svarstymo, skaito 
master at Chicago, March 5, 1918, J
as required by the act of Oct. 6, 1917. už pareigą atvirai pasakyti tie-

PETROGRADAS, Kovo 4. — 
Vokiečių ir rusų pasirašyta tai
kos sutartis Brest Litovske da
bar skaitoma yra tik kaipo 
“sklypas popieros”.

Didžiausias entuziazmas už 
karę dabar viešpatauja 
grade.

Petrogrado centralinis 
masis Sovietų komiettas 
dep.iprastą susirinkimą 
voje kareivių, valstiečių 
zokų kovo 12 d. 
priimti ar atmesti

Ši konferencija 
sunaikinti sutartį

Karės vistiek tęsis, sako ko
misarai. Prisirengimas 

tebesitęsia.

šaukia Sovietu kongresą.

Petro-

šaukia 
Mask- 
ir ka-

taikos sutartį, 
gali nutarti 
ir paskelbti

Judėjimas už suvienijimą vi
sų demokratinių partijų apsigy
nimo karei plėtojasi.

“Net ir pasirašius po taika 
Brest Litovske, karė tęsis”. Taip 
šiandie pasakė agrikultūros ko-

“Jau prasidėjusi Rusijoj spo
radiška, revoliucine 
užsibaigs.

kare ne-

tikrosios

gyva sties ar mirties

ir Baltąją Gvardiją yra galima, 
’l'ai bus ei vile ir kiršų karė, pa
naši į dabar Finlandijoj einan
čią karę.

“Aš esu įsitikinęs, kad vokie
čių armija, kaipo tokia, nedaly
vaus. Tik Vokietijos kontr-re- 
voliucijonieriai ir Baltoji Gvar
dija dabar kariauja. Mes gali
me juos perglėti.

“Vokiečių užimtos provinci
jos yra be maisto. Vokiečiai tu
ri maitinti rusų gyventojus už
imtose teritorijose, taipgi ir savo 
anniją.

“Jei vokiečiai užims Petrogra
dą, jie ’urės maitinti 3,000,000 
gyvrntijų. Jiems reikės duonos 
— ir jos negaus. Tas pats ir U- 
krainoj. Todėl karinės perga
lės tik sumažins kilpą apie Vo
kietijos imperialistų kaklą. Kuo 
daugiau badaujančių teritorijų 
jie užima, tuo blogesnis bus jų 
pačių ekonominis padėjimas.

“Jeigu vokiečiai sunaikins So
vietų revoliucinę valdžią, jie tu
ri užkariauti visos Rusijos dar
bininkus ir vldstiečiusį Jie to

master at Chicago, March 5, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Kovo 4. —- Vokie
čių kvatiera oficialiai paskelbė, 
kad vokiečiai savo besiveržime i 
Rusiją suėmė 6,800 oficierių ir 

157,000 kareivių, taipgi 2,400 ka- 
nuolių, 5,000 kulkasvaidžių, tū
kstančius automobilių, 800 gar
vežių ir tūkstančius vagonų.

Pranešimas sako:
“Atimtas iš priešo grobis dar 

net nė aplamai negali būti ap
skaitytas. Sulig esančių ant ra
nkų pranešinu;, musų rankose 

[yra 6,800 oficieriai ir 57,000 ka
reivių. Užgriebtame grobyje yra 
2,400 kanuolių, daugiau kaip 5,- 
000 kulkasvaidėių, tūkstančiai 
vežimų, 5,000 automobilių, 11

bot kad ji nebus paskelbta, kol

AUSTRAI TEBESIVER-
ŽIA UKRAINOJE

Suėmė daug karinės me- 
degos

SĮJ Rusijos darbininkam., ir vai- «‘"kl"°'U automobilių, 200,000 karės medegos. 
stiečiams, paduodant jų apsvar-Įskl'11*^ artilerijos amunicijos, 
stymui kas ištiktųjų atsitiko, ne- ,2'®°° «>>'t»'ų. 800 lokomoti- 
dėlioj pasirašant po taika." " 6,000 vagonų.

“Revelyj paimtame grobyje
Atiduos Petrogradą? buvo 220 kanuolių, 22 aeropla- 

Įvairųs gandai apie sutarties!111;’ ir daugybė vagonų. 13 oti- 
smulkmenas vaikšto po miestą, cierių ir 500 kareivių paimta be- 
Vienas jų skelbia, kad vokiečiaiĮhdsvčn. 
užims 
steigs jiems tinkama 
mažiausia tokia valdžia, kuri 
galės išpildyti sutartį. Sąryšy j 
su tuo minimas Kerenskio agri-|Tnic translation filed with the port- 

. . . . . master at Chicago, March o, 1918,kultūros ministeris Knvosein.
Sutartyj minimas atidavimas

1 urkijai Kaukazo distrikto, prie- Į Vokiečių aviatorius bombarda- 
šingai Berlino sutarčiai, negali V() įvairias miesto dalis. Trįs 
būti pastovus, kol nebus patvir- žmonės užmušti, o 5 sužeista, 
tinta tarptautinio kongres6. Materialiai nuostoliai nesvarbus.

Pskovo reakcionieriai, sako- 
nu., bando susitarti su vokiečiais Paliuosavo ministerius 
apie sutvėrimą naujos valdžios Buvusieji ministeriai Tcres- 
Rusijoj, kuri suorganizuotų |čenko.ir Kiškiu paliuosuoti iš 
“Baltąją Gvardiją” kariavimui 
s utalkininkais — Vokietijai pa
skolinant kareivius karei prieš 
Sovietus. Nekurie iš tų reakci
onierių buvo įmaišyti intrigose 
už separatinę taiką su Vokieti
ja dar prieš revoliuciją.

Petrogradą, kol neįsi-Į ......... . .
valdžia,! Vokiečiai bombardavo Pet

rogradą. /...

PETROGRADAS, Kovo 4.
Petrogradas yra apsvaigęs iš 
priežasties Rusijos taikos dele
gacijos Brest Litovske pasirašy
mo po vokiečių padiktuota Jtpi- 
ka.

kėlęs ranką smūgiui, bet sulai
kęs ją ore, vis dar piktas, bet 
abejojantis.

ŠAUKIA DARBININKŲ 
KONGRESĄ

Patvirtinimui taikos sutar
ties su Vokietija

“Todel taika negali įvykti. Ci- 
vilė karė prieš vokiečių valdan
čiąją klesą turi tęsties.

“Mes nereikalaujame labai te- kvoje, kovo 12 d.

iiiuaiui ui ».mi March 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Kovo 4. - 
Socialistas atstovas Mcycr Lon
don iš New Yorko šiandie įnešė 
j atstovų butą rezoliuciją, pro
testuojančią prieš Japonijos 
“pasiūlytą įsiveržimą į Rusijos 
teritoriją.”

Jau užėmė Aland salas
» ' . r .

Rusai naikina Siberijos tiltus bi 
jodamies japonų įsiveržimo

True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, March 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VIENNA, Kovo 4: — Austri
jos karės ofiso oficialis praneši
mas sako, kad veikiančios Po- 
dolijoj pietvakarinėj Rusijoj 
austrų - vengrų spėkos daro nuo
latinį progresą. Paimta dau
giau kaip 770 rūsį kamuolių, 
1100 kulkosvaidžių ir daugybė

KAIZERIS DĖKAVOJA
DIEVUI IR KARDUI

ir isgelbė-
ulturos”

Už taiką su Rusi j 
jimą vokiečių ‘

True translation filed 
inaster at Chicago, 1 
as reųuired by the actBERIJĄS, K- Vitu the post- 

a re h 5, 1918, 
•f Oct. 6, 1917.

J“~Sulįg ofi- 
cialio pranešimo, kaizeris Wil- 
helrti įvykus taikai tarp Rusi
jos ir Vokietijos pasiuntė seka-

as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.' mą telegramą kancleriui von 
PETROGRADAS, Kovo 4. — llertlingui:

“Vokietijos kardas valdomas 
didelių armijos vadovų atnešė 
taiką su Rusija. Su giliu dėkin
gumu Dievui, kuris yra su mu
mis, aš esu pilnas džiaugsmo už 
atliktus darbus mano armijos ir 
įvirtą išlaikymą mano žmonių. 
Ypač mane užganėdina, kad vo
kiečių kraujas ir vokiečių kūl
imą liko išgelbėta. Priimkite 
mano karštą dėkingumą už jūsų 
išlikimą ir stiprų bendradarbia
vimą dideliame darbe.”

revoluicinį tribunalą, kada bus 
pašaukti.

Juodašimčiai nori nuverst 
valdžią.

Bolševikų žinių agentūra iš
spausdino pranešimą, kaltinan
tį Pskovo spalininkus (oktiab- 
Jiislus) ir atgaleivius, kaipo ban
dančius suorganizuoti valdžią, 
sutinkančią pasirašyti po laika 
su Vokietija, jei Vokietija duos 
karinę pagelbą prieš Sovietų 
valdžią, už ką reakcionieriai siū
lo suorganizuoti Baltosios Gvar
dijos batalionus, pasiuntimui jų 
sustiprinimui Vokietijos kaize
rio kareivių jų karėje prieš Fra
kciją ir Angliją.

“Tie išdavikai,” sako praneši
mas, “nori sugrąžinimo senosios 
tvarkos ir žmonės visur turi ve
sti prieš juos begailestingą ka-

Berlinas džiaugiasi
AMSTERDAM, K. 4. — Vo

kietijos presą sveikina prisiar
tinančią laiką su Rusija. Kai
zerio telegrama kancleriui iška
binėta visame Berline. • Visur; 
plevėsuoja vėliavos. Ryto mo 
kyklose bus šventė.

Leipsig Neueste Nachrichten 
Berlino korespondentas sako, 
kad tarybos su Serbija ir Černo- 
gorija prasidės už kelių savai
čių, kadangi abi, kaip Rumuni
ja, nedalyvauja karėje ir turi pa
sirašyti po taika.

Ragina pasitikėt Rusija
WASHINGTON, K. 4. —Kon

gresas yra raginamas išreikšti 
pasitikėjimą Rusija ir atmesti 
kiekvieną pasiūlymą, kad Suv. 
Valstijos dalyvautų kartu su Ja
ponija įsiveržime į Siberiją. To
kią rezoliuciją įnešė socialistas 
kongresmanas Meyer London.

London tikrina, kad Rusija 
kada-nors pakils ir išvys įsiver
žėlius. Jeigu Suv. Valstijos ir 
talkininkai užgirs Japonijos pie
nus, Rusija- nustos visiško už- 
sitikėjimo vakari; demokratija. 
Jis mano, kad prezidentas Wil- 
sonas, delei išreikštų pažvalgų 
jo kalbose, negali remti tokio 
projekto.

“Žemės, kurias Japonija nori 
užimti, yra labai turtingos mine
ralais,“ sako I^mdonaš. “Jeigu 
kartą Japonija jas užvaldys, biis 
labai sunku jas atgauti atgal, 
ar dėl Rusijos, ar dėl jų Ameri
kos savininkų. Sekti Inos pie
nus, butų sėjimas grudų seka
mai karei.”

■ * - —

STREIKAS BAIGIASI

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
ALAND SALAS

True translation filed v/ith the post- 
mastei’ at Chicago, March 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

CHRISTIANIA, K. 4. —Sulig 
čia gautos telegramos, subatoje 
vidurdienyj vokiečiai užėmė A- 
and salas.

kad rusai pradėjo naikinti til
tus ant Trans-Siberijos geležin
kelio, tarp Baikalo ežero ir Cbi- 
nijos rubežiaus. Tas gali su
trukdyti ambasadoriaus Francis 
atvažiavimą j Vladivostoką.

Vietos valdininkai mano, kad 
rusai naikina tiltus, kad sutruk- 
džius tikimąsi japonų korei vi ų

VOKIEČIAI MANO Už- 
GRIEBT FINLANDIJĄ

Kad įvykinus ten “tvarką”

Švedija sujudusi ir protestuoja.

o-

ten tvarką, bet užtikrino, kad ji 
neturi noro ant visados pasilai
kyti tą teritoriją.

Švedija užprotestavo prieš A-

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, March 5, 1918, 
as reųuiretl by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, K. 4.
kietijos užėmimas Aland salų

•yra pradiniu žingsniu užėmimui 
visos^inlandijos. Oficialės ži
nios vietinei Švedijos legacijai 
sako, kad Vokietija pranešė a- 
pie savo norą užimti Finlandiją 
Švedijos užrubežinių reikalų 
ministerijai ir kad Švedija prieš 
tai užprotestavo,.

Vokietija pranešė Švedijai, 
l^ad yra reikalinga laikinai už-

PHILADELPI1IA.—Taip va- imt1. Finlandiją, kad įvykinus 
dinamų Khaki weavcrs darbi- 
ninku streikas, prasidėjęs spalio 
mėn. per. metų, jau užbaigtas.
Vas. 21 d. sulikta atiduoti klau
simą išrišti arbitracijos komite- land salų paskyrimą į karės zo- 
tui, kadangi firmos visą laiką ną.
tvirtino, kad jos neturinčios su Užėmimas Aland salų daro- 
kuo taikyties, nes jos daug tu- mas tuo tikslu, kad padarius 
rėjo streiklaužių moterų. Mat juos baza aprūpinimo užiman- 
firmos galėjusios išleisti darbą, čių Finlandiją vokiečių.
nesulaikydamos valdžios užsa
kymų. Paskutinę savaitę Irčiau 
surasta per valdžios agentus, 
kad viena dirbtuvė esanti užsi
likusi su darbu net ant $50,000

I Svarbiausiais laikytojais yra fe- 
• dera lis taikytojas, Robcrt Mc-

Wade ir valstijos taikytojas 
William Young. Streikieriai iš
rinko du savo atstovus Louis 
Gergatz ir James Sweency. Sa
mdytojai irgi turės du atstovu. 
Valdžia užinteresuota užbaigi
mu streiko. —Koresp.

Ant Aland salų dabar yra 500 
■Švedijos kareivių dabojimo tva
rkos tikslais. Jų komanduoto- 
j ui vokiečių komanduotojas 
pranešė apie savo norą ir nors 
dar nepranešama apie susirėmi
mus, Švedijos kareiviai dar ne
ištraukti ir atsinęšimai yra labai

Stevens taipgi praneša, kad 
po daugeliu budavonių padėta 
minos, kad jas galima butų grei
tai sunaikinti.

JAPONIJA UŽPULS ANT 
SIBERIJOS

Galbūt būt leista jai vienai 
veikti

Pa-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 5, 1918, 
as reųuired by Uįc act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, K. 4. 
sirašius po Vokielijos-Rusijos
taikos sutartim, čia tikimasi, 
kad klausimas Japonijos inter
vencijos Siberijoj bus greitai iš
rištas.

Japonija mano, jog taikos su
tartis reiškia, kad ji turi veikti 
tuojaus. Taip dalykams stovint, 
sako valdininkai, ji greitai veiks 
viena, jei nesulauks Amerikos 
pritarimo.

Yra nurodymų, kad Japonijai 
bus leista veikli vienai apgyni
me savo reikalų Siberijoj, bet 
bus padarytas pranešimas apie 
talkininkų tikslus ir aprubežia- 
vimą ekspedicijos.

PRIEšINASI JAPONIJOS 
INTERVENCIJAI

Skaito tai pagelba Vokietijai

Truc translation filed vvith tlic post- 
inastcr at Chicago, March 5. 1918. 
as rpąuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, Kvo 4 Man- 
chcstcr Guardian įžanginiame 
straipsny] smarkiai protestuoja 
prieš išsodinimą talkininkų ka
reivių Siberijoj, užreikšdamas, 
kad tai butų prisidėjimas prie 
Vokietijos išdalinime Rusjos. 
Laikraštis reikalauja, kad nebū
tų daroma ne vieno žingsnio, 
kuriame nedalyvauja Amerika, 
“Tai”, sako Manchester Guardi
an, “nors užtikrins nuosaiku
mą. Prezidentas VVilsonas už- 
reiškč, kad vokiečių užėmimai 
vakaruose nedaleistini. Jis ne
gali dalyvauti užėmime Rytuo
se.”

Amerikos ambasadorius Ira 
Nftson Morris vakar patyrė apie 
tuos pienus. Jis pasišaukė tal
kininkų ambasadorius konfe
rencijom apsvarstymui relcalin- 
gų priemonių talkininkų šalių 
piliečių apsaugojimui nuo pa
kliuvimo į vokiečių rankas. Tai
pgi svarstyta apie tuo vokiečių 
žingsniu sudarytą politišką si-

Pasimirė princas Mirko

True translation filed with tne post- 
aiasler ai Chicago, March 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS ,Kovo 4. - Ru
sijos oficialis pranešimas, po 
kuriuo pasirašo Leninas ir Troc
kį, sako, kad bolševikų delega
cija, po pasirašymui po taika su 
Vokietija grįžta į Petrogradą, 
kur tuojaus bus paskelbtas su
tarties tekstas.

Ratifikavimas sutarties pas
kirtas sekamą ketvergą per vi
sos Rusijos Darbininkų, Valstie
čių ir Kazokų Atstovų Tarybų duotojas Krylenko šiandie palie-'rikos, Anglijos ir Francijos kon- . . a a a a aa* _ ■ • • « 1 « * ' a ■ . V • W r • •

LIEPIA SUSTABDYTI 
KARINI VEIKIMĄ

Bet kartu liepia pasilikti sa
vo vietose.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 5, 1918,IllitMVl <11 14HI <I»V, AVKMiii llcll UZj UI,
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. | .^ akcįjų

LONDONAS, Kovo 4. Iš Pe
trogrado bevieliniu telegrafu 
pranešama, kad Rusijos bolše
vikų spėkų vyriausias koman-

Kovo 4. — Nese-

Kaizeris Kruppo akcio- 
nierius

True translation filed with the post- 
maslcr ai Chicago, March 5, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917GENE VA,
nai iš Frankfurto sugrįžę ban- 
Įderini sako, kad kaizeris Wil- 
lielm, kuris buvo dideliu akcio- 
nicriu Kruppo ginklų dirbtuvė
se, įsigijo nuo pradžios karės 
dar už £1,000,000 tos kompani-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
v AMSTERDAM, Kovo 4.—Vie
nuos sanatoriume nedėlioj pasi
mirė nuo užplūdimo kraujo Ant 
plaučių princas Mirko, antras su 
nūs Černogorijos karaliaus Mi
kola. Jis įstojo sanatoriuman 
du metai atgal.

RUSAI NAIKINA TILTUS 
SIBERIJOJ

Kad sutrtukdžius japonų 
veržimąsi

Trjs žmonės užmušti
BOONE, Iowa, Kovo 4. — 3 

žmones užmušti ir 30 sužeista, 
irkurie mirtinai, važiavusiam f w WASHINGTON, K. 4. —John 
Dės Moines elektriškam trauki- F. Stevens, pirmininkas Ameri-' 

kongresą, kuris susirinks Mas- pė savo kareiviams pertraukti sulai atvyko iŠ Kijevo į Mask- niui šiandie netoli nuo čia užva- kos geležinkelių komisijos, pra-
• ) 12 d. karinį veikimą, bet pasilikti sa- va. žiavus ant tavorinio traukinio. J neša valstybės departamentui,

Apleido Kijevą
PETROGRADAS. Kovo 4. — 

Čia šiandie paskelbta, kad Anie-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

JAPONAI NORI PASI
GRIEBTI SIBERIJA

PARYŽIUS? Kovo 4. — šian
die gautas numeris Reinschc 
Westfaelische Zeitung sako, kad 
Japonijos intervencija tolimuo
se Rytuose yra priedanga “Ja- 
ponizavimui Siberijos.”
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liotinių susirinkimas ir Ha- 
verhillio Lietuvos Šelpimo 
Komitetas, atstovaująs visas 
vietines draugijas.

Užprotestavo Bostono rub 
siuvių unijos susirinkimas.

Ir. tt. Ir tt.
Kaip matote, visa, kas yra 

gyva ir pažangu musų visuo
menėje, kelia savo balsą 

p -ieš tą atžagareivių seimą 
ir jo rengėjus.

jeigu tad šis seimas nebus 
visuotinas pagal žmonių da
lyvavimą jame, tai jisai bus 
visuotinas pagal žmonių pa
sipriešinimą jam.

Tai yra vienintelė garbė, 
kurios jisai užsipelno.

Kttin tada “D-gas” Į Bet reikia pastębet, kad Stil- zoliuciją, kurioje pasmerkiama’nebegali būt”, sako dėl. Šmote- tent Chicagos Rajono Liet. Dar- 
.... 11'’ ...................... ....................... L«^wi«iu4» iia” Partijų programai, parti- bininkų Konferencija.

Sulig Mandatų Komisijos ga- 
raportu, Konferencijoj

i OI- 
ganizacijų, atstovaujančių viso 
15,000 narių.

Konferencija uždaryta 6 vai. 
vak.

Konf. pirm. Kl. Jurgelionis 
Sekr. A. Lalis.

(Konferencijoj dalyvavusių 
organizacijų ir delegatų sąrašas 
bus paskelbta ryto. — Red.)

gas liepia. ] 
taip keikia, jeigu valia turėti 
visokias nuomones, kam sme
rk t, jeigu nevalia už kitokias 
nuomones žmonių smerkti.

Bet ta teisybe “D-go” pa
rašyta tik kunigų apginimui, 
bet ji neliečia kitų. Juk ne-

išėjo visai j visokios imperialistų ir klcrika-|lis.
Tūlam delegatų jų siekiniai yra taip skirtingi,

Darbininkų 
Konferencija.

Ta-
Rašytojų ir korespondentą prašoihe 
•iunčiainus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto- 
<iaus vardu. Įteikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja ju ir atsiunčia krasos 
tenklelių pakankamai persiuntimo 
lėšom* apmokėti.

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

Redakcijos 
| Straipsniai ( ) _______ __

Ir taip draugas visokiais bu
dais užtardamas Karevičių 
prieš kritikas, stengdamasis jį 
išteisinti, patsai nepasisako, 
kad butų priešingas tokiai tva
rkai, bet dalyką nuverčia ant 
žmonių nuomonių. “Darbi
ninkas”, tas darbininkų 
“užtarėjas” gieda iš vienų gai
dų su “Draugu” ir “Garsas” 
kalba neaiškiai.

Tat aišku, kad musų kleri
kalams rupi ne kas kitft, kaip 
tik Karevičiaus pienai įkuni- 
ti.
Jaunesnieji vidurinės srovės 

veikėjai permato dalykus daug 
gerinus, negu senieji jos Vadai, 
tokie kaip Sirvydas, Račkauskas 
ir Balutis.

ATŽAGAREIVIO
SMARKAVIMAS.

nesva- 
seimo

Seimui netrūksta 
“visuotinumo”.

seime

“Naujienos” seniai pasa
kė, kad New Yorke nebus vi
suotino seimo, o bus tiktai 
dalies lietuvių seimas. Ir ta
me šiandie negali būt abejo
nės.

Nuo dalyvavimo
griežtai atsisakė socialistai.

Atsisakė nuo jo ii’ pažan
gioji vidurinės srovės dalis.

Atsisakė ir didelė didžiu
ma bepartyvių draugijų ir 
organzacijų.

New Yorko seimas tuo bu- 
du bus tikroje to žodžio pra
smėje atžagareivių seimas.

Bet butų klaida manyt, 
kad jam visai trūksta “vi- 
tuoiinirmo” pobūdžio. Nors 
pla';cji visuomenė nedaly
vaus jame, bet užtai ji gana 
aiškiai išreiškė apie ji savo 
nuomonę.

Atžagareivių šaukiamas 
seimas iššaukė Amerikos lie
tuvių kolonijose visuotiną 
protestą — protestą prieš] 
tai, kad atžagareiviai drįsta 
šaukt seimą, nepasitarę su 
visuomene; protestą prieš 
tai, kad jie ketina tame sei
me kalbėt visų lietuvių var
du; protestą prieš atžaga
reivių mėginimą pasistatyt 
lietuvių visuomenės vadais.

Prieš seimą ir jo rengėjus 
užprotestavo Chicagos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos 
konferencija, atstovavusi 
netoli 90 draugijų. l

Užprotestavo 13 progresy
vių draugijų konferencija 
Pittsburgh’e.

Užprotestavo didžiojo 
New Yorko Draugijų Sąry
šio konferencija, kurioje da
lyvavo 46 delegatai nuo 14 
organizacijų, turinčių apie 
6,000 narių.

Užprotestavo Naujosios 
Anglijos tautininkų vėikėjųj 
suvažiavimas
Mass.

Užprotestavo keturios (ta
utinės draugijos Clevelande.

Užprotestavo masiniai su
sirinkimai Worcesteryyje, 
Mass., Kensington, Ilk, ir ki-

Lietuvių Darbininkų 
rybos sumanymu, pereitą ne- 
dėldienį įvyko • pirmutinė 
Chicagos ir apielinkių Dar
bininkų Konferencija.

Nežiūrint to, kad ji buvo 
sumanyta ir surengta labai 
umu laiku, ji buvo skaitlin
ga delegatais, vaisinga savo 
darbais ir rimta savo upu ir 
turiniu. Ši Konferencija 
suartino Chicagos ir apielin
kių darbininkų veikėjus ir 
išrišo eilę svarbių dienos 
klausimų.

Konferencija visai 
rstė atžagareivių
klausimo. Vietoje to, ji vien
balsiai išreiškė pageidavimą, 
kad Amerikos lietuviai dar
bininkai padarytų savo sei
mą.

Konferencija atrado rei
kalinga įsteigt Lietuvos Lai
svės Fondą. Šitam dalykui 
nebuvo išanksto prirengta 
jokių sumanymų; Konferen
cijos iniciatoriai tiktai įdėjo 
tą klausimą į dienotvarkį. 
Vienok visi delegatai, kaip 
vienas, išreiškė už tokio Fo
ndo reikalingumą.

0 kad patįs Konferencijos 
dalyvautojai buvo patenkin
ti jąja, tai liudija tas faktas, 
jogei jie įgaliojo A. L. D. T. 
laikinąjį Komitetą už kokių 
trijų mėnesių vėl sušaukt 
panašią konferenciją.

Gerai žinomas savo atkakliu 
atžagareiviškumu, p. Mikolainis, 
šitaip rašo “Vienybėje L.” apie 
busimąjį seimą (kurį jisai va
dina “ketvirtu”):

Tautiečių šaukiamas ketvir
tasis seimas turėtų būti vien 
tikrų Lietuvos Sūnų seimas, 
kuriu turėtų susivažiuoti vien 
lietuviai tautiečiai, dautos my
lėtojai, o ne atkaklus parti- 
zantai. Visų dalyvaujančių 
seime atstovų turi būti viena 
mintis — Lietuvos laisve ir 
gerovė. Kas mėginių lįsti su 
klerikalizmu ar bolšfcvikizmu 
tai tokį tuojaus namoles iš
leisti.
Mes girdėjome, kad kini. Ke

mėšis rengiasi nugabeni į tą sei
mą visą vagoną davatkų iš Chi
cagos ir apielinkių. Tai tos da
vatkos, klebonai, zakristionai ir 
p. Mikolainio “frentai” loš sei
me “tikrų Lietuvos Sūnų’’ rolę. 
Dieve, jiems padėk. Bet lietu
viai darbininkai didžiuosis tuo, 
kad jie nebus vienoje kompani
joje su tokios rųšics “Lietuvos 
sunais”.

Lawrence,

Apžvalga
TIESOS ŽODIS 
KLERIKALAMS.

Pažangiųjų tautininkų orga
nas, “Ateitis”, išnagrinėja Eu
ropos ir šios šalies lietuvių kleri
kalų politiką ir teisingai pasako, 
kad jie šiandien parodė savo tik
rą veidą, užtardami vyskupą 
Karevičių. Tarp kitko ji rašo 
apie klerikalų laikraščių “argu
mentus”:

... išrodęs kad yra Lietuvo
je įvairių nuomonių ir yra net 
tokių, ką reikalauja konstitu- 
cijinės monarchijos “Drau
gas” rašo:

“Bet ar šiokios, kas laikytų
si nuomonės ar kitokios, ne
valia žmogų smerkti už jo 
nuomones.”

Mat lig ko įsikarščiavime 
tas musų klerikalų leib-orga-

NEW YORKO DRAUGIJOS 
PROTESTUOJA.

“Laisvė” rašo:
24 d. vasario buvo Did. 

New Yorko Draugijų Sąryšio 
konferencija, kurioje dalyva
vo 46 delegatai nuo 14 įvai

rių draugijų ir kuopų; jie atstos 
vavo 6,000 narių.

Konferencija atsisakė daly
vauti šaukiamam klerikalų ir 
tautininkų seime ir išnešė 
protesto rezoliuciją, kad tas 
seimas sufabrikuotas nepasi- 
klaiisus visuomenės ir dabar 
vadinamas “visuotinu”.

STILSONO PAAIŠKINIMAS.

L.S.S. išleido J. V. Stilsono 
pagamintus lapelius, kuriuose 
aiškinama, kodėl socialistai at
sisako dalyvaut Ncw Yorko sei
me. Tų lapelių, kaip girdėjome, 
atspausdinta 20,000. Didesnė 
dalis jų turinio susideda iš to
kių dalykų, kurie, prie dabarti-

šono paaiškinimas iovjv | viovimvo

nekaip. Viena, jisai yra peril-.lų užgaidos.
gas ir perdaug sunkia kalba pa> pasirodė, kad kai kurie rezoliu-jkad jokio bendro veikimo tarp'tiutinu 
rašytas. a: ..„..„i: ..... . ....---------- .
rinio visai nepriklauso prie da- džiuma išsireiškusių betgi prita-Jne susitarimų, jeigu gailina 
lyko. Ažuot stengęsis parodyt, re delegatei B. Kisclaitei, kuri kalbėt apie visuotiną seimą, tai 
kodėl socialistai negali dalyvaut pasako: “Jeigu kas užmuša ma- tik apie visuotinų lietuvių dar
ytame seime, jisai plačiausiai no brolį, ar aš galiu užmušėją bininkų seimą”.
'rašo apie santykius tarpe bur- vadinti kitaip, kaip užmušėju?”*reiškia mintį, kad toks visuoti- 
žuazijos ir darbininkų, apie im
perializmą rr tautų pavergimą; Į pasarga, kad galutinas jos sure-jkų seimas šiuo laiku butų ištik- 
cituoja L.S.S. suvažiavimo irjdagavimas butų pavestas Bezo- ro pageidaujamas.

Tai idėjai pritaria ir kiti dele-
Del. P. Grigaitis išsireiš-

Antra, didžiuma jo tu- cijos žodžiai esu perą št rus, di- jų negali būt, o dėlto negal būti dalyvavo 94 delegatai nuo 63 
. > <Li — i*r>i Obliau, Imi rt i nrU<i_ ’ nn uiiuiLi »»i m 11 įnirtu riti 1i iii <1 I   1 j . • v •

Kalbėtojas iš-

Rezoliucija tapo priimta ta nas Amerikos lietuvių darbinin-

2^mmerwaldo konferencijos re- Jiucijų Komisijai. Galutinoj re
zoliuciją, ir tt. Idakcijoj, nutarta, rezoliuciją pa- g itai.

Trečia, jo išvadžiojimai, yra skelbti lietuvių ir anglų laikraš-(kia, kad daryt čia nutarimą 
laba nenuosakųs. Jisai turėjo čiuose, o taipjau atspausdinti ant šaukti tokį seimą negalima, ka- 
kalbėt apie kvietimą dalyvaut atskirų lapelių ir paskleisti kuo-Įdangi suvažiavusieji delegatai 
seime, o vietoje to, jisai stengia-1 plačiausia lietuvių visuomenėj, atstovauja tik vieną apskritį, 
si prirodyt, kad yra negalima Į 1:30 valandą padaryta per-Mes, sako, galime čia išreikštą 
srovių vienybe. Tarytum daly- trauka pietums, nutarus antrą lik pageidavimą, kad toks sci- 
vavimas seime būtinai reiškia posėdį atidaryti lygiai 2 vai. 
visų dalyvaujančiųjų vienybę! 
Dar nelogiškesni tečiaus yra 
Stilsono išvadžiojimai apie Lie
tuvos laisvę. Vienoje vietoje ji
sai sako, kad “mažųjų tautų li
kimo ir jų tvarkos klausimas (ferencijai nuo Am. 
revoliucinei darbininkų klesai 
aiškus be jokių šeinių” (!), o 
betgi jisai (langiaus kaip pusę 
savo lapelio pašvenčia tų klau
simų aiškinimui ir tautininkų 
bei kelrikalų pozicijos kritikai. 
Ir pagalios, jisai užreiškia, kad 
“mes” pageidaujame “laisvos 
Lietuvos, surištos federatyvinis 
ryšiais su Rusija”. Kas yra tie 
“mes”, kurie turi tokį pageida
vimą? Jeigu Stilsonas mėgina 
čionai kalbėt Lietuviu Socialis
tų Sąjungos vardu, tai jisai tu
rėtų žinot, kad Sąjunga, kaipo 
tokią, dar nėra niekuomet nie
ko panašaus nutarus. O jeigu 
jisai kalba savo ir Pildomojo 
K-o vardu, tai jam reikia pas
tebėt, kad šitokių svarbių obal- 
sių Sąjungos viršininkai neturi 
teisės savo valia skelbti.

Stilsonas, rašydamas lapelį, 
užmiršo, ką jisai daro. Jisai 
užmiršo, kad jo pareiga buvo ne 
pagamini polemiškų straipsnį 
prieš klerikalus ir tautininkus, 
o išdėstyt organizacijos pozici
jų tam tikrame klausime. Iri 
jisai užmiršo, kad lapelis yra 
skiriamas plačioms darbininkų 
minioms, o ne vien organizaci
jos nariams j

mas įvyktų. Jeigu kitų koloni
jų lietuvių darbininkų organiza
cijos ir kuopos išreikštų tokį- 

Antrai sesijai susirlftkus 2 v. pat pageidavimą, tuomet seimas 
po pietų, pirmininkas perskaito (galėtų būt sušauktas. Kas dėl 
sveikinamąjį laišką, atėjusį Kon- klerikalų ir atgaleiviosios dalies 

Lietuvių tautininkų šaukiamojo “visuoti- 
Darbininkų Tarybos kuopelės no” seimo, apie jį nėra ko kal- 
Universal, Ind., su jos sekr. Jo
no Kurpeikio parašu.

Musų pozicija.—Apie “Musų “visuotinumo” skraiste prideng- 
poziciją Lietuvos laisvės klausi- ti savo nuogumą.
mu” referuoja d. P. Grigaitis. Iš- istc klerikalų nuogumui dangšty- 
dėstęs, ko siekiasi imperialistai, (i darbininkai, be abejo, nieka- 
ko liberalai ir ko darbininkų 
klesti, jis pasiūlo patiektą darbi
ninkų pozicijos klausimu rezo
liuciją, kurią konferencija vien
balsiai priima.

Diskusijose apie veikimo bu
dus Lietuvos laisvei išgauti, Dr. 
Graičiimas išsireiškia, kad, no
rint ką-nors veikti, visų-pirma 
reikia pinigų—“Reikia daugiau 
veikti, reikia organizuot minias 
ir šviesti jas, kad žinotų, kaip

Antroji sesija.

bet. Tasai “seimas”, tai tik gu
dri klerikalų politika: seimo

Tokia skrai-

dos nebus”, užreiškia dėl. Gri
gaitis. ^Visuotinas darbininkų 
seimas, jeigu jis įvyktų, butų 
gražiausias darbininkų klesos 
vienybės demonstravimas.”

Konferencija vienbalsiai prii
ma šitokį dėl. V. Šato įnešimą: 
—Konferencija pritaria idėjai 
šaukti visuotiną Amerikos lietu
vių darbininkų seimą, susitarus

Atsakymai j klausimus.

J. M. iš Cleveland, Ohio, klau
sia:

“Ar yra tokių vaistų, kuriais 
galima butų priinasinli mergi
ną?”

Atsakymas.— Nieko panašaus 
nėra. Tik/ prietaringi žmonės 
laikosi tos nuomonės, jog yra 
kokie nors vaistai tam dalykui. 
Man teko patirt, jog pietinių va
lstijų negrai tiki, jog yra tokis 
akmenėlis, kurį nešiojant kišc- 
niuje, visos merginos kreipia 
atidą į nešiotoją ir jis gali bile 
kurią prisiviliot. Jie.neretai ga
tavi mokėti didelius pinigus, bi
le tik gavus tokį akmenėlį. Ir 
pasakyk jiems, jog jo nėra, jie 
užgiedos, kad esi kvailas, rė
čiaus jaunas ir dailus vyras ga
li patrauki mylimos merginos 
atidą be jokių vaistų savo užsi-

Chicagos Rajono Liet, 
Darb. Konferencija.
(Kovo 3, 1918, Union salėj, 

Chicago.)

PR O T O K O L A S

Pirmoji sesija.
Konferenciją atidarė Chicagos

mai veikti kiekviename atsitiki
me”, sako dėl. Grušas. Kl. Jur
gelionis nurodo, kad kapitalas 
šiandie mums, darbininkams, y- 
patingai svarbu turėti, norint ką 
rimto nuveikt. “Klerikalai, klai
dindami žmones, stengiasi ir 
stengsis išsunkt iš lietuvių visuo
menės j nedaugiau pinigų, skelb 
dami, buk tie pinigai eisią Lie- 
tuvos laisvės reikalams, kuomet 
ištikrųjų jie eis atžagarciviau- 
sioms klerikalų užgaidoms, vy
skupų Karevičių politikai, kad 
Lietuvą kaizeriui pavergus. Pi
nigai mums reikalingi ne tik čia, 
Amerikoj, bet ypatingai rėmi
mui Lietuvos darbo žmonių ka
rei pasibaigus.

Lietuvos Laisvės Fondas. — 
Duodama sumanymas įsteigt 
Lietuvos Laisvės Fondą. IŠ dis
kusijų betgi paaiškėja, kad ši 
Kon f er en ei j a, repr ezen t uo j a n I i 
vieną tik tam tikrą apskritį, ne
gali kurti įstaigos visai Ameri
kai. Ji gali tik įsteigti fondą 
prie Amerikos Lietuvių darbi
ninkų Tarybos laikinai, iki tam

.1 tikra Amerikos lietuvių visuo-

ganizacijomis. —
Rezoliucijų Komisijai pavesta 

sutaisyti tam tikrą darbininkų 
seimo reikalu rezoliuciją.

Agitacija. — Konferencija pa
veda Amer. Liet. Darb. Tarybai 
išplėtoti stiprią‘agitaciją visose 
vakarinėse valstijose, idant tuo 
bildu patraukus darbininkų dra
ugijas -ir organizacijas prie or
ganizavimo Vietos Tarybų.

Čia jau Konferencija pataria 
visiems delegatams, kad jie veik
tų ir agituotų savo draugijose 
už prisidėjimą prie Amer. Liet.

Rezoliucijų Komisijai, dėl. F. 
Kemėžicnės sumanymu, pavesta 
sutaisyti Protesto rezoliuciją 

kartuvėms 
T. Mooney, 
Rezoliucijos

pastangoms.
D. J—kas iš Jonės Point, N. 

Y., klausia:
1. Ar nekenkia ai ošia i ir akim, 

jei iš nosies ir nuo veidų pešti 
plaukus?

si sekanti dalykai:

pradėjus miegot staigiai ir smar
kiai pašokama ir rankas supur- 
tinama; pradėjus kiek snaitsl 
matosi visokios baisenybės; ran-

rankas verčia eit šlapini?
Ats’akjimai.

1. Akim kenkti negali, nes jo
se nieko nedaroma, kada peša
nti plaukai iš kitų kimo dalių. 
Nosyj gali įvykti uždegimas, nes

pirmininkas d. J. Gustaitis, 11 
vai. ryto.

Mandatų Komisijai, kurion iš 
anksto buvo paskirti dd. P. čc-Įmcnė įstaiga galėtų jį paimti, 
reška, J. Gustaitis ir P. Jakavi- Galų gale nutariama: Įsteigti 
čius, ligi atidarant susirinkimą, Lietuvos Laisvės Fondą, kurs 
sutvarkius atvykusių delegatų j tuo tarpu turi būt Amerikos Lic- 
mandatus, kad neleidus dykailluvių Darbininkų Tarybos Lai- 
laiko nominacijoms ir balsavi-1kiliojo Komiteto globoj, bet kū
mams, susirinkimo atidarytojas Hs paskui bųtų pavestas tokiai 
pasiūlo ir susirinkimas vicnbal- įstaigai, kurią įsteigs visuotinas 
šiai paskiria prezidiuman: Pir- Amerikos lietuvių darbininkų 
mininku Kl. Jurgelionį, padėjėju Į kongresas.
J. Šmotelį, Sekretoriais A. Laiį 
ir T. Dundulį.

Rezoliucijų komisijon išren
kama: K. Gugis, P. Grigaitis ir 
F. Beržanskis.

Lietuvos laisvės klausimas. —
Prezidiumui užėmus vietą, irj

Konferencija paveda Amer. 
Liet. Darb. Tarybos Komitetui 
sutaisyti taisykles, kuriomis Lie
tuvos Laisvės Fondas turės tvar
kytis, ir paskelbti tai lietuvių

Priimta sumanymas, kad Kon
nas nusikalbėjo. Jis pasakė nių sąlygų, negalima dėt į laik- priėmus dienotvarkį, diskusi- fercnciia ^aJau <hiotų Lietuvos 
čia beabėjo tiesą ir patsai sa-|raštį, nąiridavus vertimo pačio joms imama " T Knndiii nrndldn Pndn.

Ir ant lapelių pa- klausimas.
Lietuvos laisvės P 4,isvC's Fondui pradžią. Pada

rius kolektą, Fondui surinkta 
Referuoja Kl. Jurgelionis apie $48.75. *

Philadelphijos pačtui, bet keis- dabartinį Lietuvos padėjimą, Visuotinas Amerikos Lietuvių 
ta, kad L.S.S. sekretorius nepa- pabrėždamas vokiečių i m peria- Darbininkų Seimas. —Delegatas 
sistengė išsiuntinėt to vertinio listų tikslus pasiglemžti Lietu- J. šmotelis, užsiminęs apie da- 
kopijos laikraščiams. Jam tatai vą ir lietuvių klerikalų taikiniu- bar klerikalų ir retrogradų^au- 
nebutų pridėję daug darbo, o kavinių kaizeriui padaryti Lie- liniukų šaukiamąjį “visuotiną” 
mums dabar versti į anglų kai- >tuvą Vokietijos verge. [seimą, pabriežia, krtd tai nėra vi-
bą kokį trejetą laikraštinių Spal
ių, esant ir be to užverstiems to) apie kunigų “nuopelnus”Įstavaujamos visos visuomenės 
vertimais, yra stačiai nepakelia-

ve su jaja plaka.
Jeigu valia turėti vienokias) žymėta, kad vertimas įteikta 

ar kitokias uomones ir “neva
lia žmogų smerkt už jo nuo
mones,” tai kaip “Draugas” 
pateisins lig tol savo pasiel
gimą ir po prasitarimo. Juk 
draugas baisiausiai smerkia, 
išgamomis ir visaip vadina 
tuos, kurie kitaip mano, negu, 
klerikalai, kurie nenori tikėt 
į tuos dievus, į kuriuos knni- ma.

viršininkui.

darbininkų vado 
San Franciscoj.
kopijos turi būt pasiųstos Cali- 
fornijos gubernatoriui ir prezi
dentui Wilsonui.

Buvo pakeltas klausimas apie 
siuntimą delegato į darbininkų 
kongresą Londone, bet sumany
mas tapo atmestas.

Nutarta, kad visos Konfe
rencijos priimtos rezoliucijos bu 
tų paskelbtos lietuvių, lenkų, ru
sų ir anglų laikraščiuose, o taip
gi atspausdintos (lietuvių kal
ba) atskirais lapeliais ir išsiunti
nėtos visoms draugijoms ir or
ganizacijoms.

N u t a r t a, kad Rezoliucijų 
Komisijos sutaisytos rezoliuci
jos, kadangi Konferencija jų ne
begalės patvirtinti, butų pavesta 
Am. Liet. Darb. Tarvbos Laiki
najam Komitetui peržiūrėti ir 
patvirtinti. /

Konferencija išraškė pageida
vimą, kad už trijų ar kiek mėne
sių A.L.D.T. Laikinasis Komite
tas sušauktų vėl panašią vaka
rų valstijų lietu, darb. Konferen
ciją.

N u t a r t a, kad ši Konferen-

gėjai ją šaukdami pavardijo, bu-

Kazimieras Gugis

seimą, pabriežia, krtd tai nėra vi- 
Žnnailei papasakojus (iš raš-lsuotinas seimas, nes jame neat-

Lietuvos liaudžiai, Kl. Jurgelio-] lietuvių srovės. “Jokių visuo- 
nis pasiūlo konferencijai ilgą re- tinų Amerikos lietuvių seimų ir

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

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

11211. Halsted lt.
Ant trečių lubų

Tai. Drover 1310

Miesto Ofisas!
127 N. Durborn lt.

1111-13 Unlty Bldt.
Ttel. Central 4411

citi bakterijos. Užgavimo vie
tose nosyj ir ant veido gali pasi
daryti maži randeliai ir mėsos 
liks kietesnės. Tečiaus nieko žy
mesnio atsitikt negali.

2. Taip, tai reiškia ligą ir ji 
yra nervų systemos liga, reika
laujanti tinkamo gydymo.

Dr. A. Montvidas

Nariai Cook Connty Rcal Estat* Tarybos 
A. PETRATIS & CO.

R»al Katate Ofiaa*
Paskolina pinigu*. Perka, parduoda ir 

maino namna. lotus ir farmas.
Apsaugoja turtų nuo ugnies.

Peržiūri apstraktus, padaro popiaraa
NOTARY PURLIO 

741 W. S6ta gatvi 
kampas Halsted Drorar 1443

saKs
[dienineIR 
Vakarinė

•j m ii

MOKYKLA3
| Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
ukai kalbeli, skaityti ir rašyti, tai lankyk musų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Čia mokinama
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Rašymo 
Lenkų ” S.V.Valdybos Prieky bos Teisių 
Lotynų ” S.V.Pilietybės Gramatikos
(Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt j
llr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai

| American College Preparatory School j 
3103 3. Halsted St. Chicago Ill.m

KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ R

p

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S?-ra GATVĖS

TELEPHONE YARDS 2721
*DR. J. JONIKAIS 

Medikas ir Chirurgas
• 3315 8. Halsted St., Chicag*

I .n- ■ ,



Utarninkas, Kovo 5, 1918,
s e ■HHHS

NAUJIENOS, Chicago, Ifl. '

I TEATRAS
1 LIETUVIU HARMONIJOS DAINORIAI
i Stato scenoje keturių veiksmų parašytą J. J. Z o I p’ o tragediją:

“GRAŽUS RAZBAININKAS" ‘
i Nedolioj, Kovo-March 10, 1918
| SCHOOL HALL SVETAINĖJE
| Kampas 48-tos ir Honore gatvių.

Pradžia 7 valandą vakare. Svetainė atsidarys 6 vai. vakare.
h

PROGRAMAS RENGIAMOJO VAKARO.—VEIKIANTIEJI ASMENS:
Valentas, grąpo tarnas.........

J Auslacija, Grafo tarnaitė .......
Grafas Alburgas .....................
Rosaiina, jojo žmona .............
Jurij, ištvirkęs kunigaikštis ..
Zingana, čigonė .......................
Antonio, čigonų vadas...........
Muringo, į
Trlnkulo ( .............
Gauzolo z* Čigonų banda
Gražio | .........
Zurelo ' ' ....

.........tonas Vaišvillo 

............. Iš. Dargiulė 

.............. A. Daukša 
....... M. Dunduliutė 
. Antanas: Jokūbaitis 
................ M. N.
.................. Raudonis

.. . F runas Poleikis 
Franrs Strzy nerkis 
............. F. Filipas 
......... F. Žylius,

Oriel, čigonų mergaitė ... 
Malvolio, RAZBAĮNINKĄS 
Viola, Alburgo duktė....... . .
Leomdo Lorenz, Profesorius ... 
Luriana Alburgo dukters drauge 
Celia, Luidaniis sesuo ..............
Cukinas, kunigaikščio ..............
Orsino, razbaininko draugas ................................................

Taigi, kaip matoma iš programo, jogei šitame veikale’dalyvauk 
relis gabių lošėjų, galima tikėtis—jogei ir veikalas bus Mfloštas kuo

Antonnctte žemaitis 
... JoTTtt* .1. Zolp 

......... - - -------- N. N. 
.... Petras Mažutis 

. Joscphine Džiugas 

........ M. Žemaitis 
...L. Leo Audinis 
. b'ranąs Mikolaitis 

‘ i žymus bu- 
. . - - . .------ , -..................... -..... . ..ubpuikiausiai.
Antrame akte cigonij banda, susidedanti iš narių LIETUVIU HARMONIJOS 
DAINOBIU, sudainuos kelias puikias dainas. Nekalbėsim nieko apie veikalą 
lik tiek pasakysim, jogei pats autorius jame dalyvaus. Geras veikalas, žymios 
spėkos, puiki svelainė, tinkamas gavėnios laikas, likimės, jogei musų lietuviš
koji visuoiųenė skaitlingai atsilankys į šitą vakarą. Kviečia Liet. Harin. Dainor.

K () RESPONDENCIJOŠJ
CARNEGIE PA.

Debatai.

buvo surengus debatus temoją: 
“Kaip darbinikai greičiau pasi- 
hiosuos, jMilitiškai ar ekonomiš
kai veikdami?” Politiška veiki
mų gynė S. Bakanas, vielinės 
L.S.S. 198 kp. narys, o ekono
miška veikimų K. Geležėlė, pra- 
moniečių kalbėtojas.,

Debatų tvarka buvo tokia: 
pirmiausiai debatatoriai kalbė
jo po20 minutų, antru kartu po 
3(1 ninutų, o ant pabaigos tik po 
1O minutų. Debatai tęsėsi 2 va-

vu draugų į kongresų. Juk jie 
sako, kad balsavimas tai vėjo 
gaudymas. O jeigu mes pažvel
gsim, tai pamatysim, kad darbi
ninkų reikalai yra jau ginami 
kongresuose ir kitose įstatymda- 
vystėse, nes šalyse, kur yra kon
gresai, jau rasim po keletu soci- 
al-demokratų, kurie yra pasiųsti 
nuo darbinikų, ir kurie energin-

{(hirbininknsni dėl iškovojimo 
gerovės ir savo teisių.

Kų mano oponentas $ako, 
kad ir Morganas galįs prigulei 
prie socialistų, tai yra nesąmonė.

i Pažiūrėkit, aš jums parodysiu, 
kas gal prigulėt prie socialistų

Į partijos (skaito aplikacijų įsto
jimo į LSS. sąjungą: “Aš, že
miau pasirašęs, pripažindamas 
klesų kovą tarp kapitalistų ir 
darbinikų, ir pripažindamas rei
kalingumą darbininkų organiza- kp. T. Batelio vakaras. Lošta 
vimosi į savą politikos partiją 
įgijimu bendros nuosavybės, de
mokratinės tvarkos ir bendro vi
suomenei dirbimo ir pristatymo 
įrankių vartojimo. Šiuomi no-

kus avies kailyje. Bravo, kuo- 
piečiai. . Galima manyti, kad 
klerikalai tiek pelnys ir Progre- 
syviškam Kliube.

Girdėjau, kad vasario 24 d. su
sitvėrė koks tai dailės ratelis, ar 
kuopelė. Linkėtina gero pasise
kimo. ’ -—Ablius.

RACINB, WIS.

Vnsiirio 24 <1. buvo LSS. 124

gu pramoniečiai neniekintų bal
savimo, o balsuotų ir rinktų dar
binikų atstovus tai ir patįs pama
tytų, kaip įstatymai tarnauja 
darbinikams, o ne kapitalistams, 
ir prašalintų visa bloga.

Mano draugas pranašauja,

FAtravo

Pirmiausiai kalba K. Geležėlė: 
“Ar mes galim kada ko gero su
laukti iš balsavimo, iš politikos? 
Aš sakau, kad ne, absoliutiškai | busiu 
ne: o blogo mes. darbininl^ii, 
daug turini iš politikos ir iš bal
savimo. l ik pažiūrėkim mes į 
lą baisiųjų karę, ar ne iš politi
kos ir balsavimo mes jų turim, 

O kad per balsavimų būt gali
ma kų gero darbininkams pada
ryti ir kad balsavimas butu nau
dingas darbinikams, aš tam ne
tikiu, ir nieks negal tykėt, ba ar 
galimas daiktas, kad kapitalistai 
įsikištų tikrų darbininkų (Irau-

nenoriu būt pranašas, bet pak
ai- taip jau lengva butų

ta tymada vystės įstaigų? Jokiu 
budu ne. Ar matėt jus nors kur, 
kad darbinikų draugas būt bū

ten nėra ir nesiranda musų nė 
vieno draugo kongrese... Aš sa
kau Jums, kad kapitalistams ne
kenkia įstatymdavystės ir jiems 
yra gi ros įstatymdavistės. Bal
savimas yra geras kapitalistams, 
o ne darbininkams, kad nebūt 
geras, tai kapitalistai panaikintų 
visai balsavimų, išleisdami tokį 
įstatymų. Arba prispirtų dar- 
binikus balsuot dirbtuvėse po 
bosu akiu. € €

Darbininkų išganymas tai susi pia. 
organizavimas į vienų pramoni
nę unija; tuo galima bus nug
riauti kapitalizmų per streikų 
ir darbininkai viską paims į sa
vo rankas.” .

jeigu butų ir taip, tai kaip pra- 
moniečiai galės organizuotis, jei
gu kapitalistai panaikins balsa
vimų, matydami, kad balsavi
mas jiems pavojingas? Ar ta
da pramoniečiai galės organi
zuotis, kad nugriovus kapitaliz
mų? Man rodos, kad čia niekas 
daugiau, kaip tik prieštaravimas 
pats sau.

Mes, socialistai, sakėm ir sa
kom, kad darbininkams negana 
vien politiškai veikt, reik veikli 
ir ekonomiškai, ranka rankon, 
petis petin. Mano draugas, at
mesdamas politišką Veikimą, 
įduoda kapitalistams daugiau I 
galės prieš darbininkus.”

Antru kartu kalba K. Geležė
lė: “Mano oponientas sako, kad 
reikalingas balsavimas. Argi 
mes nežinom kaip kas už ką bal
suoja, Rockefelleris balsuoja už 
aliejų, S\vlftas už mėsos trustą, 
Morganas už auksų. O už kų 
mes, darbininkai, balsuosime? 
Ogi už kokį socialistų politikie
rių, o tas politikierius, išrinktas, 
taip daro, kaip kapitalistai lic-

Į rius.”)
Man rodos, kad pakankamai 

bus aišku visiems, kas gali pri
gulei prie socialistų ir kokiais 

tikslais socialistai organizuojąs.
Ir kad mano oponimentas 

klausia, ko socialistai nori, tai 
štai: (skaito iš socialistų parti
jos platformos.) Tai matote, ko 
Socialistai reikalauja.”

A beinąs debatų bėgis.
Bakanas daugiau stengėsi aiš-, 

kint dalykų, vengdama neteisin
gų užmetimų ir tuščių frazių, o

užmetimų socialistams, priešta
raudamas pats sau, ir stengėsi 
savo žodžiais mušti į žmonių 
jausmus, visai nieko nepaisyda
mas apie deba klojamąjį dalyka.

—Reporteris.

I trijų veiksmų tragedija “Nihili
stai”. Veikalas gražus ir įspū
dingas. Lošėjais-mylėtojais bu
vo draugai iš Waukegano, ku
rie savo užduotis veik visai atli
ko puikiai. Antrų veiksmų bai
giant daugelis apsiverkė ir už
sibaigus lošimui aplodismentų 
nesigailėta. Puikus apsirengi
mai, taip-jau puiki scenerija pil
nai pritiko. Antraktuose pui
kiai paskambino Mandolinų Or
kestrą iš Kcnoshos, P-lė E. Ka- 
upiutė pasakė labai vykusiai ei
les ir publika jų iššaukė net iki 
trijų kartų.

Publikos atsilankė nemažai — 
ir vis tai rinktinė. Beje, per
traukoje rinkta aukos LSS. Ap
sigynimo Fondan. Surinkta 
$43.53. Nors rengėjai daug iš
laidų turėjo, tačiaus ir pelno li
ko apie $30. Gi draugų wauke- 
ganiečių atsilankymas sukėlė 
racinieČių tarpe didelio entuziaz
mo. Dauginu tokių vakarų!

KENOSftA, WIS.

Vasario 24 vietinė Lietuvos

tinį susirinkimų, kuriame tapo 
įnešta, kad rinkti delegatus į ku
niginį seimų. Leidus pirminin
kui Kaz. Brazevičiui apkalbėti 
dalykų, niekas neišėjo. Tada 
pats pirmininkas trumpai nuro
dė, kam su atžagareiviais tautie
čiais seimas šaukiamas, sakyda
mas, kad maišų jie jau turi, tik 
reikia sukišti visus lietuvius ir 
užrišti. Pagalinus paklausė, kas

LSS. 124 kp. choras rengia 
koncertų. Yra užkviestas vietos 
vokiečių socialistų choras, taip
jau dalyvaus ir apjelinkės kolo
nijų nemaža spėkų. Koncertas 
įvyks subatos vakare, kovo 23 
d., Turner Hali, N. Side. —č. A.

| Dramatiškas ir Dailės 
Draugijas bei Dailės 

Mylėtojus.

Gerbiamieji I—
Kadangi kilo sumanymas su

organizuoti “Teatro Bendrovę” 
dėl Lietuvos, ir . Skrajojančių

Ir aš turiu pasakyt, kad prie

S. Bakanas kalba: “Matote, šis 
draugas suvertė visą bėdų už ka
rę ant politikos, o neatskiria dar- 
b nikų politinių siekinių nuo ka-

trileris, kas tik duoda 35 centus 
kas mėnesis. Pramoniečiai ne
įsileidžia kapitalistų, tiems po
nams pas mus dlirįs uždarytos.

seimų? — 9 balsai; kas norite į 
konferencijų Chicagoj? — 16 
balsų. Kiti susilaikė. Pirmini
nkas pasiūlė, kad butų išrinkta

skirias nuo darbinikų, kaip dan
gus nuo žemės, ir tas to skirtu
mo negal matyt, kas nenor. Vi-

niai siekiniai yra preš kares prieš 
visokį išnaudo imu ir už pačių 
darbinikų išsiliuosavimų. Kas 
di l užmetimo, kad nė vieno dar
binikų draugo nesu kongrese ar
ba kitoj kokioj įstatymdavystė- 
je, tai aš nežinau,kų mano drau
gas skaito darbininkų draugijai.

Jeigu vien pramoniečius, tai 
tas tiesa. Bet kas tam kaltas? 
.Juk pramoniečiai nesiunčia sa-

Kerenskis ir socialistas, o kų jis 
darė su darbininkais? Į kalėji
mus kišo.” (Skaito iš Naujienų 
redakcinį straipsnį, kaip prie Ke
renskio valdžios buvę areštuota 
steigiamojo susirinkimo nariai 
sočia l-revoliucionieriai; ir čia 
K. Geležėle pasirodė, kad jis vi
sai nenuvokia atskirti*social-re- 
voliucionierių nuo bolševikų.) 
Paskui toliau kalbėdama, užsi
puolė ant dd. P. Grigaičio, Mi- 
chelsono ir k. išvadindamas juos i
“sočiai patriotais.”

S.Bakanas: “O aš ir da kartų 
saktųjį, kad darbinikams reika-

rezoliucijos. Rezoliucija buvo 
patiekta, perskaityta ir vienbal
siai priimta. Į Chicagos konfe
rencijų tapo išrinktas delegatu 
drg. Ant. Pakšis. Prot. Raštin. 
Felix Bartkus įnešė, kad už or
ganų paimti “Naujienas”. Leis
ta per "balsus. Kaip tėmijay, už
sirašė 16 ypatų. Tikiu, kad se
kamame metiniame mitinge bus 
užbaigta. —Ten Buvęs.

YOUNGSTOWN, OHIO.

duotini bus rūpintis pagerinimu 
musų teatro ir organizacija “Te
atro Bendrovės”, tai aš, kaipo 
organizatorius, šiuo kreipiuosi į 
visas Amerikos teatrališkas dra
ugijas, chorus ir kitas pana
šias draugijas, kurių jaunimas 
darbuojasi teatro dirvoje, o po
draug ir į atskirus dailės veikė
jus ir pritarėjus, kuriems rupi 
dailės likimas, idant praneštų 
savo adresus ir vardus veikėjų.

i Adresai reikalingi asmeniškiems 
susinešimams laiškais “Teatro 
Bendrovės” bei “Skrajojančios 
Kuopos” organizavimo reika
lais.

| Tikiu, kad mano prašymas 
bus maloniai išpildytas, nes 
mums visiems vienodai rupi 
Lietuvos likimas bei jos kultū
ra. Iškalno tariu ačiū už šutei-

lleriui dėl aliejaus, dar labiau

I?

>_____

Labinus pageidau- 
ite, ateikite arba

THE NEW RIVER COMPANY
The New Biyvr anglies laukuose dirba 15 kasyklų. Daugiau
siai iš ių guli prie dviejų geležinkelių, gaunanti užtektinai va
gonų ir dirbanti kasdien. Geros mokyklos, bažnyčios ir tt. 
Parduoda stubas savo darbininkams ant lengvų išmokesčių. 
Dirbama pilnai. Geri mainieriai uždirba nuo $100.00 iki 
s 125.00 i dvi savaiti. šiuo laiku yra reikalingi keletas gerų 
mainierių, vien lik geri tegul atsišaukia^ 
jami su šeimynoms. Jeigu Jus žingeidauj 
parašykite mums savo prigimtoje kalboje.

M R. C. P. ANDERSON, 
McDonald, W. Va.

Lietuvių judėjimas.
Pastaraisiais laikais vietos lie

tuviai pradėjo smarkiau darbuo
tis. Ypatingai progresyviškieji 
sujudo.

LDLD. kp. paskutinėm dviem 
savaitėm laimėjo gerokų skait
lių narių. LSS. kp. taipgi gavo 
kelia tų naujų narių. Kovo 10 
d. rengia prakalbas, kuriose kal
bės drgč Petrikienė.

SLA. 157 kp. vasario 24 d. lai
kė ekstra susirinkimą, kad nu
tarus, ar prisidėti prie siuntimo 
delegato į klerikalų ir tautinin
kų atžagareivių seimą. Pasek
mės buvo tokios, kad iš 18 bu
vusių narių, apart pirmininko, 
visi girežtai protestavo prieš tą 
seimą ir prieš siuntimą delegato.
Mat darbininkai jau pažįsta vii- tokių eilių negalime suvartoti.

Atsakymus malonėkite siųsti se
kančiu adresu: A. A. Vitkaus
kas, 23 Congress avė., Water-
bury, Conn.

Su gilia pagarba,
Artistas A. Vitkauskas, 

Waterbury, Conn.,
1 d. kovo, 1918 m.

Redakcijos Atsakymai |
Gaila, betJonui čeplikui.

tokių pranešimų laikraštis nega
li spausdinti.

Marių Vilniai. —: šiuo tarpu

i.:-ė. s -A: i J.' si. *

Tel. Armltage 984
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VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rtauoaa nuo It.Ot ir aa- 
gičittu. Sidabro rimuota nuo Sl.H 
auglčiau. Pritaikoma akinius uidyk*. 
Atminkit t Galvos sopėjimas, uarvilka- 
mas, akių skaudėjimas, ulvllklmas lt 
tt. yra vaisiais {vairių ligų, kuris sali 
būti pralalintoa garų akinių pritaiky
mu. Iltyrimas uidykų, jai parlti ar 
skauda akis. Jai joa raudonos, jai gal
va sopa, jai blogai matei, jai akis sil
psta, nstfsk ilgiau, o jislkok pagalbas 
aptiakoj, kur kiakrianam pritaikoma a- 
kinial uidykų. Atmink kad maa kai
nam gvarantuojam akinius ir klankia. 
n am garai pr frankam.

S. M. tfCBIBOrr, Bkspvrtas Optikas, 
Jai jus ssrgate tr reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mana. Al būvąs ap- 
tlakorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj Ii matų. Al duodu patarimus DYKAI. Galia 

bils kpkiua niaukus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al asu 
8. M. liESIROFP. 140 SO. MORGAN ST.. CHICAGO, ILL.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas lt Chirurgas

X-SPIN DŪLIAI 
2121 N. WMteru ava.

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

CARR BROS. WRECKING CO.
8008-3039 S. Halsted St., Chicago, III

HKOLEKTUOJAME SKOLAS VISUR
Bonas . koln;«. notas ir visokius ieškojimus darome Suvie
nytose Valstijose ir Kanadoje Absoliutiškai dykai; mokėsite 
mums, jei mes iškokktuosime. Nepaisoma, kur jus gyve
nate, nei kur jūsų skolininkas gyvena, mes iškolektuosime. 
Jums nieko nekaštuoja duot mums išmėginimui. Rašykite 
arba ateikite pas mus šiandie. Gyvenantis kituose miestuo
se kreipkitės laiškais, įdėdami 3c marke atsakymui .
OFISAS ATDARAS Pandėlyje, Seredoje ir Pėtnyčt'oje, nuo 
1 iki 6 vai. vakare Utarninke, ketverge ir Subatoje nuo 1 
iki 9 vai. vakare.

INTERSTATE LEQAL SERVICE AGENCY 
3114 S. Halsted St., Chicago, III. Phone Boulevnrd 4899 
“Patarimas, kuris nekaštuoja pinigų, bet suėėdyja juos“.

SKAITYKITE IR UŽSIRAŠYKITE.
Draugai lietuviai. Jeigu kam pasi

taikytų atvažiuoti į Chicagą nežinan
tiems lietuvių arba neturintiems 
pažįstamų meldžiu apsistoti—<

LI ET U VIš KAM 11 ()TE I .Y J E
Aš tamstoms patarnausiu ir parody
siu lietuvius. Taipgi, kurie norėtu
mėt gražių ruimų, galite gąuti. Atva
žiavę arba šiap jau reikale kreipki
tės šiuo adresu:

W. STUKUS, -
534 So. Stato St.,
UŽsirašykit adresą, kad nepanilrštut.

AVERY HOTEL
Chicago, UI.

ŠOKIAI 
• 

ularninką, sukatą ir ned. 
Įžanga 15 c. šokis, 2 Va e. 
'„I‘. Pradžia ’7 valandų 

Muzikantai 7 Jazz Rand.
Rlue Bell Jennie Dancing 

Academy,
35th ir Archer Avė., Chicago

Kiekvienų 
vakarais, 
jorai už šokį, 
vakare.

Bridgeport Painting Co
Paintcrs Paper Hangers,

Calciminers and Artistą.
Hardvvare, paini, oil 

and varnish.
Atliekame darbą 

už žemą kainą. L 
dalis Chicagos.
A. Evanauskey
Tel. Yards 7282
3149 S. Halsted st.,

greitai, teisingai 
irbamc po visas

J. Romane
Yards 3064

Chicago

ROCKFORDIEČIU ATIDAI

Puikiausia Ceverykų Krautuvė 
naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailių drabužių. 
Ateikite, o persitikrinsite žemuma 
musų kainų. DUĘIN BROS., 
1025 S. Mani St., Rockford, III.

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreliu Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti snknes už 
810. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmi nlnkė

TELEPHONE YARDS 1834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13 
ii ryto Ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
8325 So. Halsted 8L, Chicago.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA 

iMrs.A.VIDIKAS 
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
spitalėse ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
[patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų iuby) 
Chicago.

tt

M 
i;,

■BBMgHHMHMr

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, H). 
Rezidencija:

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

Vyrišky DrapanųBargenal 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa- 
kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda pc 815 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 Ik 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.5C iki 
18 doleriu

Pilnas pasirinkimas kailiu patti'vj- 
tų overkotų.

Visai EAažai vartoti siutai ir over- 
kotai, ve^ės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augs&iau. Kelnės nuo $1.50 ik! 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.GJ 
iki $7.50

Atdara kasdieną, nedėlionads i) ' t 
karais.

S. G O R D O N
S. Halsted. Su Chkaa*.. M.

Ofisas:
1900 S. Halsted St. 

Viriu] Hischoff’o Aptiekęs.
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pietų 
liskfriant Nedėldieaius ir Seredi

1
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BR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st.
Chicago, III. • 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

Dr. Povilas Žilvitis
Liet u vys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

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

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

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

kampas Ashland Boul., vir
šų*) banko, Room 600.

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

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thahnometer. Y- 
patin^a (loma at
kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317
PRANEŠU savo draugams ir pažįs

tamiems, kad aš išsimufinau nuo 33 
gatvės ant 3159 Emerald avė, kam
pas 32-ros gatvės. Taigi, kuriems 
yra reikalinga anglių ir malkų arba 
kas nori mufintis, tai kreipkitės prie 
manęs, o aš viską patarnausiu greitai 
ir pigiai. Atsišaukite ypatiškai ar
ba per telefoną. Trjs mėnesiai at
gal gyvenau po nr. 3119 So. Halsted 
st. * •

Rokas Steponas, 
3159 Emerald avė. Tel. Yards 975.

[Sergėkite savo akis

Telephone Humboldt 1278

M. SAHUD M. D 
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

Neužsitikčkit savo regėjimo pir
majam hy kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jų.s akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu istyrt jus akis ir pririnkti 
iunis akinius tikrai. Darbų atlie

ti belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

VALANDOS: 10-11 ryto; 2—8 popietų; 
7—8 vakare. Nedaliomis 10—12 dien*.

4
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True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 5, 1918, 
as reąulred by the act of Oct. 6, 1917. |

Protestuoja prieš Japonijos 
veržimąsi Rusijon

*1 ’
Rusijos išeiviai užvakar su

rengė didelį masinį susirinkimų 
West Side Auditoriume, kuria
me tapo priimta protesto rezo- 
liucija prieš Japonijos ir Chini- 
jos kariuomenių veržimusi Si- 
berijon.

Rezoliucija smerkia tą įsiver
žimą, kaipo priedangą, kuria 
Japonija stengiasi įvykinti savo 
imperialistinius sicikinius - a* 
neksuot Siberiją ir užslopint lai
svės judėjimų Rusijoje. Tos re
zoliucijos kopijos buvo pasiųs
ta Japonijos ir Chinijos amba
sadoriams Washingtonc ir prez. 
VVilsonui.

Taipjau priimta ir kita rezo
liucija prieš nelcgalį ėmimą ka
riuomenėn rusų, kurie dar nėra 
šios šalies piliečiais arba turi 
išsiėmę tik pirmąsias popieras, 
o taipgi ir prieš areštavimą ru
sų, kur stengiasi išvengti draf- 
to dėlei savo religinių įsitikini
mų.

Tyrinėjimų komisija dar 
veikia

Kelios dienos atgal buvo pra
neštu, kad komisija, vadovauja
ma teisėju Alschuleriu, kuri yra 
paskirta ištyrimui kilusių nesu
sipratimų tarpe skerdyklų savi
ninkų ir jų darbininkų, baigia 
savo darbų. Pasirodo tečiaus, 
kad liudininkų tardymas vis dar 
tęsiasi. Vakar buvo pašaukta 
liudyti Wilson skerdyklų kom
panijos superintendentas Fra- 
zee. Kaip ir pirmesnieji kompa
nijų liudininkai, ir ponas Fra-I 
zee “prirodinėjo”, jogei įvedi
mas aštuonių vai. darbo dienos 
yra negalimas, nes... Wilsono 
kompanijos dirbtuvės įrengta 
taip, kad jose butų galimą dirbti 
tik ilgas valandas.

Pranešama, kad užbaigus tar
dymų vietos “darbdavių” ir jų 
darbininkų bus pašaukta dele
gacija nuo Kansas City skerdy- 
kl ųdarbininkų. Tuo ir užsibai
gsiu tyrinėjimų komisijos dar
bas.

Sijoja lietuvių 
kunigus. >

Mums praneša, kad “jo ekse- 
lencija” vyskupas padaręs gene- 
ralį “shake u p” vietos liet, kle
bonijose. “Sijojus“ lietuvių 
prabaščius — iš vienos parapi
jos kiton. Delei to daugelis pa- 
rapijonų nebepajiegią atitikt ti
krąjį klebonų. Antai, Ciceroj 
parapijonai jau kelinta diena 
kaip nebežino kur randasi jų 
“galva”. Parapijonai labai su- 
bruzdę; vieni kalba taip, kiti ki
taip. Vaikšto įvairus gandai, a- 
pie kurių tikrumų tečiaus tuo 
tarpu sunku kas nors pasakyti.!

šalčiai artinasi
Šiandie, tur būt, užsibaigs 

“pavasaris“. Linkui Chicagos 
^artinasi šalto oro srovė. Gali
mas daiktas, kad su šalčiais a- 
teis ir naujų pūgų. Vis dėlto, 
nieks jau nebesitiki anų neuž
mirštinų sausio mcn. šalčių.

Del vaikų senis pateko 
bėdon.

Senis Patrickas Caret pateko 
bėdon. Policija atėmė iš jo re
volverį ir rengiasi patrauki tie
son, kaipo pasikėsintojų ant 
“svetimos gyvasties”. O tai vis, 
tie mažieji palaidūnai esą kalti, 
kurie vakar rytą ties jo namu 
sukėlę tikrų kačių koncertų, taip 
kad" senis Patrickas tik pagelba 
revolverio pajiegęs išsklaidyti 
mažuosius išdykėlius. Paleidęs 
į palaidūnų “gengę” tris šuvius, 
kurių vienas bemaž paguldė ma
žų 9 metų mergaitę. # f

| Taipjau išreikšta pagarba al-^ choras gyvuos ir, laikui bėgant, 
sistojimu vienam pol. kaliniui,! pritrauks ndujų spėkų. Tikdir- 
kuris šiomis dienomis mirė ka- bkime nepaisant tamsuolių už- 
lėjime.

Padengimui surengimo lėšų susipras ir prisidės prie to dar-
surinkta šimtas aštuoni (108) j bo, kurį dabar mes dirbame, 
doleriai. Publikos buvo gana

sivarinčjimo. Ateis laikasdr jos

Traukia tieson gazo 
kompanijų

James Suttor patraukė tieson 
Peoples Gas Light and Coke ko
mpanijų. Reikalauja sugrąžint 
11 dolerių, kuriuos min. |<om- 
panija netiesotu bildu atėmusi 
nuo jo laikotarpy] nuo 1911 iki 
1918 metų. Sulig miesto tary
bos patvarkymu, kuris tapo iš
leistas 1911 metais, gaso kaina 
buvo nustatyta nuo 68 iki 75 ce* 
n tų už 1(M> kubiškų pėdų. Tuo 
tarpu kompanija ėmė 80 centų. 
Taigi dabar norima teismo ke
liu priversti kompanijų sugrą
žint permokėtųjų sumų. Sutte- 
rį, sako rengiasi pasekt dar 500 
kitų gaso sunaudotoji^ Jeigu 
Sutteris laimės savo bylų, tai 
faktiškai kompanija bus prive
rsta sugrąžinti savo “koslume- 
rianis” H milijonų dolerių, ar
ba po 4 dol. kiekvienam gyven
tojui.

J ieško penkių 
blogadarių

M

—Choristė.

—F. Kemėža.
CICERO

BRIDGEPORT

darių, kurie vakar rytų išplėšė 
Reece, Malaise kompanijos kra
utuvę Serena miestelyj, netoli 
Chidagos. Išsinešė 2000 dolerių. 
Manoma, kad min. plėšikai yra 
pasislėpę Chicagoj.

Evangelikų 
sorkininkas

Didysis evangelikų sorkinin
kas, “pryčeris“ Billy Sunday, 
rengiasi atvykt į Chicagą. Vi
sokių rųšių ir “stonų’* to sorki- 
ninko pasekėjai dabar stačiog 
nebesitveria, taip jie laukia to 
paskilbusiojo rycidrio-“kovoto
jo su velniu”. Statoma jam net 
specialė mulkinyčia — šventoji 
šėtra — Tabernacle —, kurioje 
galės sutilpt nuo 15 iki 20 tūk
stančių apdumtų žiopsotojų.

Didysis sorkininkas Chicagon 
atvyks sekamų savaitę. Tada]

Tėvelis nusigando... 
kryžiaus.

Kiek laiko atgal čia mirė tū
las S. S., tikintis žmogus. Velio
nio moteris, nieko bloga nema
nydama, ėmė ir paskelbė “Nau
jienose” apie savo vyro mirtį. 
Ir žinotumėte, kokį lermą su
kėlė nobažnasai “tėvelis”. Taip 
jis nusigando pamatęs “Naujie
nose” paskelbimų su kryžiumi, 
kad vos netruko. “Išbagaslovi- 
jo“ tų bėdiną moterėlę, kaip tik 
mokėjo.

Moterėle, bijodamos, kad jis 
neatsisakytų suteikt paskutinį 
patarnavimą jos vyrui, buvo 
priversta meluoti, buk ne ji, bet 
jos brolis paskelbė tą žinią su 
kryžiumi, dėl kurios “tėvelis” 
taip nusigando. Kaip yra sako
ma, kad už pinigus ir velnias 
pašokąs kazoką, taip ir čia visa 
užsibaigė kuogeriausia. Vis dėl
to, moterėlė bažijasi, kad atei
tyj ji atsisakys turėti by kokių 
reikalų su tais “tėveliais”.

Į Matote, patįs “tėveliai” savo 
pasekėjus padaro “atskalūnais”, 
o betgi jie nuolat pasakoja, kad 
tai esą darbas “bedievių ir cici- 
likų”. Tik tauzija.

Tą patį daro ir kunigų orga
nas. Jis nuolat pila kibirus pa
mazgų ant socialistų. Bet kad 
tikrieji parapijonų subedievėji
mo kaltininkai yra patįs “tėve
liai” — jis nemato.

—Parapijonas.

LSS. 138-tos kuopos 
Vakars.

Nedėliojo, kovo 3 d., vietinė 
LSS. 138-ta kuopa suerngė pra
mogų vakarėlį, Turėjo būt vai
dinta vieno veiksmo komedija 
“Medicinos Daktaras”. Bet ka
dangi vienas lošėjų urnai susir
go, tai vakaro pirmininkas pa
prašė susirinkusiųjų tenkinties 
šiaip smulkesniais gabalėliais— 
kalbomis, deklamacijomis ir 
monologais.

Pirmiausia Balako orkestrą 
šauniai pągriežė naująjį Rusijos 
himnų. Paskui kalbėjo soc. ka
ndidatai į miestelio kolektorius, 
sekretorius ir konstablcrius, dd. 
Connard Carlson, Harry C. Bar- 
bour ir 4 n ton Knistkoff. Belo, 
deklamavo p-lės Ona Kulikaus- 
kaitė, M. Babičiutė, M. Pukiutė 
ir V. Babičiukas. Pirmoji, be
je, išpildė dar monologų “Aš, 
geras klebonas” — gana vyku
siai. Pažymėtinas ir d. A. Ju- 
so monologas “Pasigyrimas”, 
kuris taipjau išpildyta ytin ge
rai.

Pupos (beans;
Niivy .............................
Lima .............................
Pinto .............................

Slyvos, geros svariu.......
Vidutinės ......................
Prastesnis ..................

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

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

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

Kalakutai
Švieži ..............................
šaldyti .........................

Vištos
šviežios ......................
Gaidžiai, švieji ........... .

Antis ....... . .....................
Žąsfs ...............................
žuvia (salmon)

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

Suris
Amerikoniškas (full cream) svar.
Šmote ......................
Supiaustytas ...........

Balta duona, svarui ...
šitokiomis kainomis 

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

svaru! 
. 16—20 
. 16—20 
11 14

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

svarui
... 31—36
.. 30—36
25^—31 

svarui
.. 38—43
.. 30—37

svarui
.. 35—39
.. 27—31
... 35—40
... 31-35

dėžutės 
... 19—23 
... 27-33

... 3214—39 

....... 35—43 
........ 9—10

Soscrninkai 
lėtus daik

tus. j'ef kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet Jieškokite tokių,

TOir—H—!U. ’-LT1

Pranešimai

— look-out, velniuke!

Vakarinės mokyklos 
vėl atsidarė

Nuo pančdčlio viešosios mies
to mokyklos vėl atidarė vakari
nes klesas. Vakarinės klesos 
bus panedėliais, utarninkais ir 
seredoinis, nuo 7:20 iki 9:30 vai.

Lietuviams, gyvenantiems 
Naujienų apidinkėj, artimaiu- 
sia mokykla yra Walsh School,

Masinis susirinkimas
Nedėlioję, kovo 2 d., kolonia- 

lio rusų suvažiavimo komitetas 
surengė masinį susirinkimų 
West Side Auditoriume, kerte 
Taylor ir Racine gt. Delegatai, 
kurie buvo min. suvažiavime, 

! išdavė savo raportus, būtent, kų 
tas suvažiavimas nutarė ir tt. 

‘Svarbiausia esu tai suvažiavi
mas sutiko sutverti Rusų Dar
bininkų Tarybas visoje Ameri
koje. Pripažinta, kad tokia or
ganizacija, kuri suvienytų visas 
sroves į vienų didelę šeimynų, 
yra būtinai reikalinga.. Tokia 
organizacija galės patenkinti ne
tik rusų išeivių kolonialius rei-j 
kalus, bet ir žymiai pasitarnau
tų tarptautiškam darbininkų 
reikalui šioje šidyje. Beto nu
tarta sušaukti Ghicagoje įstei
giamąjį Rusų Darbininkų Tary
bos susirinkimą kovo 16 dieną 
Huli House svetainėj. Pagalios 
suvažiavimas nutarė įsteigti'dar
bininkišką laikraštį, kuris galė
tų atsakyti visiems Rusų koloni
jų reikalavimams ir rūpintųsi 
jų apšvietos ir kultūriniais rei
kalais.

Susirinkimas išnešė protesto 
I rezoliuciją prieš Japonijos ver
žimąsi į Rusiją ir hutarė pasiųs-1 
ti ją į Washingtoną per Rusijos 

^pasiuntinį Bachmetjevą.

“Birutės” vakarėlis
. Dainininkų draugija “Biru
tė” surengė šeimynišką vakarė
lį Mildos (mažojoje) svetainėje. 

| Apart “birutiečių” dalyvavo ir 
'svečių.

Laikas praleista smagiai tai 
šo šokiais, tai vienokiu ar kito
kiu veikimu—žaislais. Žmo
nėms gerokai pavargus, pradė
ta vakarieniauti. Ir čia ne vien 
sotintasi, bet taipjau kalbėta, de
klamuota ir dainuota.

Nuošalia akimi žiūrint į “bi- 
rutiečius”, taip ir rodės, kad jie 
lyg vienos šeimynos nariai. O 
už tai garbė pripuola p. Ugan
dai. Asmeniški kieno nors per
sitikrinimai čia neturėjo vietos. 
Už tai skirtingų nuomonių žmo
nės rado smagių vietelę pasilin
ksminti.

Tai taip “Birute” atrodo, per
gyvenus desėtką metų amžiaus.

—M.

BRIGHTON PARK
Tų žmonių tamsumas.

I Šioje apielinkėje senai gyvuo- 
Į ja Keistučio Kliubo choras. Iki 
Į šiol choras buvo lik vienų vy
rų. Pastaruoju laiku nutarta 

I padaryti jį mišriu choru. Tatai 
I ir buvo įvykinta. Tūlų laikų 
Į viskas, rodos, ėjo kuogeriausia. 
I Bet pastaruoju laiku tūlos tam- 
I suolęs moters pradėjo persekio- 
I ti choristes. Taip, kovo 1 d. kc- 
| lios tokios tamsuolės buvo net 
Į pastojusios kelią choristėms. Iš- 
I koliojo, kaip tik mokėjo.

Visgi, tos tamsuolės, jeigu 
jos neturi gėdos, turėtų nors at
siminti, kad už tai jos gali pa
tekti bėdon: yra dar teismas, 
kuris apgina žmogaus garbę. 
Bet geriausia joms bus, kad jos 

Į pačios nueitų kuomet 
sįžiuretų fepeticijų. I 
gal nereikės išmislioti 
dalykų.

Choras jau suspėjo 
kyli vienų dainų, 
trumpu laiku, tai yra labai ge
rai. Tatai rodo, kad mišrus

nors pa- 
Tuomet 
nebūtų

susimo-
Kaip tokiu

Apskritai, programas išpildy
ta gana gerai. Žmonių tečiaus 
'buvo neperdaugiausia. Tai, tur 
būt, dėl komiteto nerangumo.

—J. Aceris.

AUKOS

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesers Onos Vosy

liūtės, po vyru—Augustinavičienė iš 
Suvalkų gub., Mariampolės pavieto, 
Šunskų giltino, Mokolų kaimo. Taip
gi pajieškau Marės PranckaiČiukės, 
po vyrų—nežinau. Paeina iš Kauno 
f;ub„ Šiaulių pav.. Lūkės parapijos, 
’arakauckių sodžiaus. Meldžiu atsi

šauki jų pačių, ar kas žino jas, už 
<ą busiu labai dėkingas. '

J. Vosylius,
5404 Gari avė., Cįeveland Ohio.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS atsakantis vyras, 
turintis $500 cash, nebijantis darbo 
ir nevartojantis svaiginančių gėri
mų, ant kurio rankų galėčiau imi ve
st i visą šapos gaspadorystę. Tiku
siam vyrui mokėsime $125 į mėnesį 
ir duosime gerą “komišiną”. Atsi
liepkite laišku paminėdami kiek lu- 

:ritemetų ir kokią vietą esate užėmę. 
I ECONOMIC HOME SUPPLY CO., 
714 Van Buren St., Chicago, III.

Pajieškau Petronės ir Alytės Ziku- 
čių, paeina iš Kauno gub. ir vals
čiaus, Betigalos parapijos, Ilgižių 
kolonijos. Girdėjau jos gyvena Chi
cago, III. Jos pačios arba kas jas ži
note, malonėkite atsišaukti, nes tu
riu svarbu reikalą.

Pranas Scblauskis 
3923 Elm st., ]

Chicagos Liet. l)r-ja Sav. Paš. ren
gia vakarą naudai musų rašytojos 
žemaitės, nedėlio Kovo 31, 1918 Di
džiojoje Schoefeno svetainėje, Mil- 
waukce ir Ashland avė. Meldžiame 
kitų draugijų nerengti jokių pramo
gų tą pati vakarą.

LSS. 4 kp. rengia pasilinksminimo 
vakarą su gražiu ir įvairiu progra
mų, Mildos svetainėje, subatos va
kare, 16 d. kovo (march). Prašome 
visus skaitlingai atsilankyti.

Rengimo vakaro Komitetas.

REIKALAUJAMA mašinistų ir pa- 
gelbuiinkų, 3 važnyčių ant vežimų, 
išvežiojimui pieno arba vandens, au
tomobilių plovėjų $19.50 į savaitę. 

' Vaikų 14
Įmetu ir senesnių mokytis gero ama- 
| to arba ofiso darbo. Karų taisytojų, 

. ....  ,................................. .vyrų prie elevatorių, inžinierių, van-
čiaus. Kauno gub., Raseinių pavic-|(|enų prižiūrėtojų, pečkurių ir pa
to, Kražių parap., Kamariškių pol- gelbininkų, 30 iki 40a į valandą. Ja- 

“oK ,,r- altoriaus į teatrą, vyro prie elevato
riaus, leibcrių 30 iki 35c. į valandą, 
darbas viduje; aliejuotojų, suvirin
to, vyrų į tvartus.’dryliuotojų, mil- 

Pajieškau dviejų pusbrolių — Juo-' jĮ "'‘pf.je tekdo ''^ "tvhj'^i uinu
z<> KHMkan.sk.> ir Huberto Jokn: „ir- Jd’irb'ti „uSbibu U
iniau gyveno Pittsburgh Pa. Me džiu reIKALAI’JAMA moterų ir mer- atsišaukti, ar kas juos žino, malonė- tj .................  - .-Ji —
kitę pranešti, už ką Imsiu labai dč- H 
kinga. Marijona OnusaiČiutė, 
1300 Hamilton Avė 
Mich.

Indiana Harbor, Ind.' Nedėldieniais nedirbama.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Ger
to, Kražių parap., I 
vaiko, gyveno Chicago. Jis pats ar
ia kas jį žino malonės pranešti ad
resą. Anton Gorčius,
1023 Gidim Ct.,

Rusų Soc. Organizacijų Konferen
cija Chicagoje ir apielįnkėse rengia 
didelį apvaikščiojimą pirmųjų meti
nių sukaktuvių Didžiosios Rusų Re
voliucijos, nedėlioję, kovo 10 dieną, 
West Side Auditorium, kampas Tay
lor ir nacine gt1. Kalbėtojai aiškįs 
svarbą rusų revoliucijos visam pa
sauliui ir paskutinius nuotikius. Bus 
koncertas ir rodoma du paveikslai: 
“Priešrevoliucinė Rusija” ir “Revo
liucijos Pergalė”. Rusiškai kalbės 
Dr. Rovin iš Detroito. Angliškai kal
bės Scymour Stedman.

—Komitetas.
—Įsteigtai! Lietuvos Laisvės Fo
ndai! prie Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos kovo 3 d. 
1918 m. delegatai Ch. Raj. kon- 
ferencijon sumetė: A. Enzbige- 
lis $5, D. Saikus $5, K. Pašakar- 
nis $1, V. Kudirka $1; po 50c.: 
J. Radavičid^ J. Bastis, A. Dar- 
vaitis, M. Titenis; J. Gurgždąs 
25c., Ant. Mazilis $1, G. K. Mų-|kad tų’dienų išpuola mėnesinis su- 
luvn. i . ^auMciiao ow., i . Isere(j()je> kovo 6 d., S. Dovido sve- 
leksynas $1, A. Siderevičia $1, tainėj, 10501 Michigan avė. — Drau- 

P iin«bn„:w «i r.n n .....draugės, susirinkite paskirtu
Pirm. J. M.' P.

East Chicago, Ind. — LSS. 201 kp. 
susirinkimas įvyks ketverge, kovo 7 
d., 7:31) vai. vakare, R. Grikšo svetai
nėje, 150 str., ir Northcote avė., E. 
Chicago, Ind. Nariai, malonėkite at
silankyti ir katrie skolingi įnėn. mo- 
kestimis, malonėkite užsimokėti. 
Nauji nariai kviečiami prisirašyti.

—Komitetas.

Roseland, Iii. — Lietuvių Scenos 
Myl. Batelio repeticijos *Du Keliu” 
šiandie, utarninke, neįvyks, dėlto

tuck $1. P. Daubaras 50c„ P. A- sirinkimas. Sekmna repeticija įvyks 
w ’ seredoje, kovo 6 d., S. Dovido sve-

leksynas Jfil, A. Siderevičia $1, tainėj, 10501 Michigan avė. — Drau- 
r? njura oji rtn o tš •»- gai ir draugės, susirinkite paskirtu I. R(. sk( vieta $1.50, B. Čepaite | iajku, nes turime svarbių reikalų. 
$1.00, F. Biazaris $1.00, A. Pa- 
kšys 50c., B. Kamarauskiene 25 
c F S K ’kDp ♦ I ♦nmnilo K I 4-tos wardos Socialistų Partjios C., r. 3. K. DUC., J. žemaite, K. rinkilnų kampanijos prakalbos įvyks 
Jurgelionis, A. Lalis, K. (ingis, pėtnyčioj, kovo 8 d., 7:30 vai. vaka- 
D...,n...at tupi : 'r iz *°» Mildos svetainėje. Kalbės drg.amlevicia, M. litiskis, 1. Kar-L\. Petrulis, soc. kandidatas į alder- 
sokas, J. Sidelka — po $1; X 50 |»anus nuo 4-tos wardos, taipgi kal- 
c., Jos. Veblauskas 50c., K. Ta- Grigaitis ir d. Jurgelionis. Lietuviai 
masiunas 25c,, J. Montvila 50c„ kvicčian,i ““'^kimy Komitetas. 
R. Griciunas 25c., A. Ridumskas 
50c 
cius 50c.
gaitis $1, F. Slėnis 50c., F. Zal- 
pis 50c., K. Parmatelis 25c., Švc- 
Inis 50cr., St. Vitkauskas $1, Just. 
Vaitkus 50c., A. Dargia 50c., A. 
Leonas 50c., Vinc. Šatas $1, F. 
Valaitis $1, J. Valys 25c., J. Ur- 
Initis 50c., F. Grigula 50c. Smul
kių aukų $4.70. Viso surinkta 
$48.75.

J. Kazlauskas $1, Ant. Jo-
P. Bekeža $1, P. (iri-

LSS. 137 kp. Agitacijos Komitetas 
laikys savo susirinkimų nedėlioj, ko
vo 10 v. iš ryto. Aušros knygyno 
kambariuose , 10900 Michigan avė. 
Visi komisijos nariai malonėkite lai
ku atsilankyti. Geistina butų kad 
ir LSS. 235 kp. agitacijos* komitetas 
atsilankytų, nes šiame susirinkime 
svarstoma bus kas link aldermanų 
rinkimo, nes šios abi kuopos gyvuo
ja mename (9) vvarde. — A. N—tas.

Roseland. — LMPS. 25 kp. rengia 
gražų vakarti balandžio 21 d., todėl 
prašo vietos draugijų nieko nereng
ti tą pačių dienų. —Komitetas.

Racine, Wig. tojų, apysenių vyrų prie lengvo dar-

ginų i DIRBTUVES DARBUS.
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

AGENCY
, 2-ras augštas.

Visi darbai South, North ir Wesl 
pusėje. (Kalbame lenkiškai).

Grand Rapids, 4W3 s Halsled st..

Pajieškau savo draugų, Ignaco ii i 
Kastanto Kairių, su Kastantu sykiu 
atvažiavom iš Lietuvos į Curtis Bay,1 
Md., vėliaus išvažiavo į Rochester, 
N. Y. delei svarbaus reikalo malo
nėkite atsišaukti arba žinantės juos 
praneškite. VI. Shakalewicz, 
10526 Indiana Avė., Chicago, III. 

REIKALINGAS geras barheris. 
Darbas vakarais arba ant visados.

A. Janauskas, 
4563 Wentworth Avė., Chicago.

JIEŠKO KAMBARIŲ

PAJIEŠKAU kambario Bridgepor- 
to apielinkėje tarp Morgan ir \Val- 
lace st. Kas turite ,atsišaukite.

Antanas Lėkis
4600 So. Wood St., Chicago, III.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

' Šiandie
Cukrus, Ijurokų arba 

nendrių,' svaras .......
Miltai -jį,

’/i bafyos maišas.......
% liekos maišas ....
5 svi

Rugių _____
Boheinlan style Yn bač. 1.60—183 
Juodi, % bačkos ......... 1.37—1.63
5 svarai ........................... 30—35
Graham miltai 1 sv. maiš. 28—34

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

Maisas (Hominy), svaras ..5^—6^4 
Ryžiai, svaras

Fancy head........................11—14
Blue rose ė..........................10—13

Bulvės (10 svarų)
N 1 Mis., Min., ir Dak. 18—21

(Kenas) 
. 19—22 

17—20 
. 12—15

svaras 
50—54 
47—52 
46—53

.. 8—8% 
(Maišas) 

2.85—3.00 
1.45—1.53 

bačkos maišas .. 32—35 
tai Maišas

TMI) 117 kuopos mėnesi imk susi
rinkimas įvyks kovo 5 d., 1918 m., 
7:30 vai. vakare, prie So. Main gat. 
“Montague House”. Turime daug 
svarbių reikalŲ. Gausite “Kultūros 
Istoriją” ir “Dešimties Metų Liet. 
Kultūros Istoriją” Kurie negalite 
atsilankyti į minėtą susirinkimą, ga
lite ateit į namus pas šiuos valdybos 
narius atsiimti knygas ir užsimokėti 
prideramas mokestis: A. Savicho, 
1541 So. West; S. Jakubauskas, 721 
IJncohi avė. —A. Savickas, Sekr.

Indiana Harhor. Ind. — LSS. 217 
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks sc- 
redoje, kovo 6 d., š. m. A. Mikutavi
čiaus svet., 2112 — 137 st. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai malo
nėsite atsilankyti paskirtu laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų. Kviečia
me ir tuos kurie norėtų prisirašyti.

P. Matonis, Fin. Rašt.

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. Mokestis gera. Darbas ant vi
sados. Atsišaukite tuojaus.
1810 So. Peoria St., Chicago, III.

REIKALAUJAME leibcrių į serap 
jardą.
4014 Wentworth avc., Chicago.

REIKALAUJU jauno vyro prie 
čeverykų taisymo, gera mokestis, at- 
sišaukit ypatiškai, laišku arba per 
telefoną:

,j Lco J. Schultz
Strll Vincennes av. Tel. Stcsvart 9331

DU VAIKINU pajieško kambario.ris 
pas blaivus žmones šviesiai ir švariai' 
užlaikomo su valgiu ar be valgio,‘1306 So7'Main'št.‘ 
apie 18 ir llalsted gatves, turintis] 
tokį kambarį teiksitės pranešti šiuo 
adresu: Ik Fabrica,

1840 S. llalsted St., Chicago.

REIKALINGAS atsakantis buče- 
Atsišaukite greitai.

Standard Markei Co., 
Bockford, III.

Tel. Forcst 98.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
REIKALAUJAMA 2 arba 3 mergi

nos į saldainių šapą.
Altman Bros.

1042 W. l lth st. Chicago
ATIDUODAMA randon puikus ka

mbarys vienai arba dviem mergi
nom.
667 W. 18th st., 3-čias augštas užpa
kalyj. Chicago, III.

PARDAVIMUI

RANDAI
PARDUODU bučernę ir grosernę 

iš priežasties nesveikatos, su namu, 
arba mainysiu namą su bizniu ant 
kito namo—be biznio. Atsišaukite: 
2462 W. 46 Place, Chicago

ATIDUODAMA randon štoras. Ge
ra vieta bučernei ir grosernei.
1735 So. Union Avė., Chicago PARSIDUODA sena atsakanti ele- 

ktrikinė čeverykų taisymo šapa, ge
ri pagyvenimui kambariai, pigi ran
da. I.. Pruzansky,
3213 Wallace St., Chicago.

KAMPINIS garu šildomas štoras 
pasirandavoja. Gera viela bile biz
niui. Remia prieinama.
1401 S. llalsted st. Chicago

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO ant fannų; 

esu nevedęs, turiu virš 31 metų, liuo- 
sas nuo kariuomenės. Norėčiau ga
uti darbo ant didelės farmos, kur 
reikalinga kaipo pirmarankis. Galiu 
sutaisyti visokius farmeriškus įran
kius ir padaryti naujus vežimus, bu- 
dinkus ir tt. Galiu ir karves melžti. 
Kreipkitės šiuo adresu:

Pcler \Vilimas,
1606 S. llalsted St., Chicago, UI.

REIKIA DARBININKU

REIKALAUJAME vyrų ir moterų 
į kožną miestą, miesteli ir kaimą no 
visą Ameriką ir Kanadą, turinčių 
gerą pažintį ir gerą vardą tarp sa
vo kaimynų ir pažįstamų. Geriems 
žmonėms mes duosime agentystę ir 
pamokinsime kaip lengvai galės už
dirbt nuo $6.00 iki $30.00 ant dienos 
ir (langiau netrotydami savo dieninio 
darbo. Prie šio užsiėmimo nereikia 
nei mokslo, nei patyrimo, nei dide
lės iškalbos, tiktai reikia teisingu
mo. Norėdami šį darbą užimti, ga
lite kreipties laišku paminėdami ar 
vedę ar pavienis, kiek metų senumo 
ir kiek žmonių pažįstate; ir įdėkite 
markę dėl atsakymo. O gyvendami 
Chicago ir Chicagos apielinkėje at
silankykite ypatiškai į ofisą tarp 2 ir 
5 po pietų.

ECONOMIC HOME SUPPLY CO. 
714 Van Buren St., Chicaj(b, III.

i

GERA PROGA
Parsiduoda gera skripka (Violin) 

už labai pigią kainą. Pardavimo 
priežastis—kariuomenė. Kam reika
linga kreipkitės sekamu adresu:

R. Straksus,
t fl, 4446 So. Francisco avė. Chicago

EKSTBA BARGENAS 
Parsiduoda automobilius—Ford-tro
kas; tinka duonos išvažiojimui, lau- 
ndry, grosernei, arba kitokiems biz
niams. Daug prie jo darbų yriį ek
stra. Parsiduoda gera bogė ir paki
nkiai. .1. .1 ANTIS,

2159 W. 46 Place Chicago, Iii.

RAONbAT

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 melų gvarantuotą ir keletą 
rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Westcrn av., Chicago

PIGIAI FORNIČIAI
Iš priežasties išvažiavimo ant u- 

kio, parduodu labai pigiai dar mažai 
vartotus keturių kambarių forni- 
čius. Parsiduos visi kartu, arba ir 
po vieną šmotą. Atsišaukite vaka
rais.

J A Budzinskis, 
1408 — 19 Ct., Cicero, III.

NAMALžEMe
BARGENAS

Turiu murini namą, noriu išmai
nyti bile j kokį biznį, lotus, farmas, 
automobilius ir tt. Aš galiu mainyti 
ir kituose miestuose į biznį, India
noje ir kitur.

F. Jogini n as,
1212 Michigan avė., Chicago, III.

Tel. Pullman 439.

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

Sviestas. Smetonos
Iš bačkučių .............
Prastesnis .. ..............
Iš šaldytuvhj .............

Butterine*
Plytose ......................
Šmotuose ..............i...

* Vidutiniškas ...............
Kiaušiniai 

švieži extra.............
Refrigeratorių, extra
Refrigeratorių N 1 ..

svaras 
,. 32—35o 
... 31—34 
.. 29—33
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Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Apšvietus draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks utar- 
ninke, kovo 5 d., A. Mikalavičiaus 
svetainėje, 2112 — 137 st. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Malonėsite kuo- 
skaitlingiausia dalyvauti metiniame 
susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstyti. Norintieji įstot 
kviečiami atsilankyti.

—P. Matonis, Sin. Rašt.

REIKALINGA—kriaučių prie mo
teriškų rūbų siuvimo—kaulų ir si
jonų. Nemokančius to darbo dirbti, 
išmokinsiu Inmiou laiku. Meldžiu 
ateiti prisirengusiems i darbą.

J. Stasunaitis, 
1913 Ogdcn Avė., Chicago.

■ĮIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALAUJU pusininko su $500 

irie bučernės biznio., Gera viela, 
icluvių ir lenkų apgyventa. Biznis 

išdirbtas per 15 metų. Mokama cash. 
Norintis galėtų ir visai atpirkti. Par
davimo priežastis — nemku lenkiš
kai. Atsišaukite į

3045 W, 43 SI., Chicago, III.

STOCK’AI—ŠĖROS
Extra susirinkimas Lietuvių Vie

šo Knygyno P. V. D. Chicagos, įvyks 
11 d. kovo, 7:30 vai. vakare, Kny
gyno bute, 731 W. 18th str. Atstovai 
malonėsite pribūti į susirinkimą. Bus , 

50—55 atneštos serijos, kurias turėsime » 
46—52 trumpame laike išleisti. —Valdyba.

REIKALINGAS gydytojaus ofisan 
vyras; turi kalbėti lietuviškai ir len- 
dŠkaii

Mr. Grccn,
4726 So. Ashland Avė., Chicago.

ARKLIENA MAISTUI.
Pirma dalis stock’o yra pasiūlyta 

Pittsburgo Packing House po $1.00 
už šėrą. Reikalaukite pilnų paaiš
kinimų.

Globc Packing Co., Dept. L, 
Anderson llotcl, Pittsburgh, Pa.
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