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Rusija ginkluojasi apleidžia miestų, bet yra daug 
vargo su transpprtacija ir iš Pet
rogrado einantįs keliai yra pil-

KANE JISAI?

to

Perkelsianti sostinę j Maskva
^1

VISI RUSIJOS GYVENTOJAI BUS APGINKLUOTI

Taika bus tik pasilsio laiku.

Tnie translation filed with the post-inaster at Chicago, Mareh 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 6. — Oficialė žinių agentūra pane- 
dėlyj paskelbė, kad sudaryta augščiausia karinė taryba apgyni
mui šalies.

Karinių reikalų komisariatas išleido patvarkymų, liepiantį, 
kad visi gyventojai butų apginkluoti.

Izvcstija, organas Darbininkų _ 
ir Kareivių Atstovų Tarybos, ra
šydamas apie pasirašymą po tai
kos sutartim sako, kaiį Lenino 
valdžios tikslu sutikime su Vo
kietijos sųlygomis buvo duoti 
pertrauką socialei revoliucijai, 
taip kad ji galėtų sutvarkyti sa
vo iegas augščiausiai kovai prieš 
ini|)erializmą ir pagelbėti kitų 
Europos šalių proletariatui su
kilti prieš savo prispaudėjus.

Panašiai rašo ir Pravda.
Maksimo Gorkio organas No- 

vaja Žizn netiki, kad Vokietijos 
imperializmas butų ant tiek 
kvailas, kad davus bolševikams 
progų reorgaiiizuoties. Jis tik
rina, kad pertrauka, apie kurių 
bolševikai kalba, tęsis tik “iki 
von Kuehlmann (VokiHijo«'UŽ- 
ruliežinių reikalų ministeris) pa
sidarys draugu Lloyd George 
(Anglijos premiero).

mano galiniu, jei Rusijos taikos 
pastangos nepavyktų, kad Suv. 
Valstijos ir Rusija galėtų kariau
ti kartu prieš Vokietijos opresi- 
r -i ii

Ant to Trockis atsakė:
“Amerika ir Rusija galbūt tu

ri skirtingus siekius, liet jeigu 
mes turime bendras stotis tame 
pačiame kelyje, aš nematau prie- 
žasteis, kodėl mes negalėtumėm 
keliauti kartu tame pačiame 
vagone, kiekvienam turint tei
sę. išlipti kada jis nori.”

Trockį pasakė, kad kol Vokie
tijoj neįvyks revoliucija, Rusija 
ir Amerika beabejonės eis ben- / 
dru keliu. j

M A

Itasis Distriktas

RUSIJA GINS REVOLIU
CIJĄ

T“

Amerikos ambasadoriaus 
užreiškiinas

VOLOGDA, Kovo 6. — Ame
rikos ambasadorius David R. 
Francis išleido pranešimą, už- 
reiškiantį, kad Suv. Valstijos ne-

KAZIMIERAS GUGIS
Socialistų kandidatas į kon

gresai antis iš 4-to kno- 
gresinio distrikto. r

Pasarga.
apima Chicagos miesto dalį tarp 
51 ir 22 gatvių, ir nuo State st. 
iki Cicero avė., vadinasi, apima 
visų 29 ir 30 wardų dalis į šiau
rę nuo 51-mos gatvės; visą 5 
wardų; vakarinę dalį 3 wardo 
(į vakarus nuo Stale st.); visą 
vakarinę 4-tojo wardo dalį tarp 
35th st., iki Parnell avė., iki 34th 
st. iki Halsted ir visą dalį į va
karus nuo Halsted st.; vakarinę 
dalįį 10-tojo wardo tarp kanalo, 
S. Laflin st. iki 22nd st., ir visą 
pietinę dalį 11 ir 12 wardų į pie
tus nuo 22nd st.

Trauksis kad ir iki Uralo 
Uralo kalnų, bet nepasiduos 

vokiečiams

Tnie translation filed with the post- 
master at Chicago, Mareh 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROUrRADAS, kovo 6. — 
Bolševikų užrubežinių reikalų 
ministeris Leonas Troeki šian
die pasikalbėjime užreiškė, kad 
bolševikų vadovai yra pasiren
gę traukties net iki Uralo kalnų, 
bet nepasiduoti sumušimui re
voliucijos.

Troeki pasakė, kad jei bolše
vikai galėtų sugrįžti į tų patį 
stovį, kokis buvo spalio mėn. 
pereitų metų, tuoj prieš nuver
timų Kerenskio valdžios, jie pa
kartotų visų programą, kokis 

buvo ligšiol įvykintas. <
“Spalio mėn. mes neatnietė-

Rusijoj. .Jis sako, kad jis jau 
patarė savo valdžiai pripažinti 
bile valdžių, kokių Rusijos žmo
nės pasirinks ir nuoširdžiai tiki
si, kad Rusijos žmones atsisa
kys ratifikuoti atskiros taikos 
sutartį su centralinėmis valsty
bėmis.

VISI LAVINASI VARTOTI 
GINKLUS

Net ir moters ir tos turi 
lavinties.

Rusų delegacija vakar sugrį
žo iš Bros t Litovsko ir išduos 
raportų Sovietų pildomųjam ko
mitetui kaip galima greičiaus.

Sulig vėliausių pranešimų, 
mušiu i apsistojo visuose fron
tuose. Vokiečiai šiauriniame 
fronte apsistojo linijoj einančioj 
nuo Narva per Pskovu, Vitebs
ku, Oršų ir Mogilevų.

KLAUSIA VOKIEČIŲ

Kodėl jie nesustabdo karinio 
veikimo Rusijoj

šia-

I r ne translation filed with the post 
mastei' at Chicago, Mareh 7, 1918, 
is reąuired by the net of Oct. 6, 1917

LONDONAS, kovo 6.
ndie gautas oficialis Rusijos
pranešimas sako, kad vyriau-, 
sias bolševikų komanduotojas 
Krylenko pasiuntė vokiečių ir 
austrų vyriausiems komanduo- 
tojams pranešimų, kad vokie
čiai ir austrai vis dar kariauja, 
nežiūrint įvykiniino taikos.

Krylenko klausia, ar vyriau
sias vokiečių komanduotojas 
padarė visų reikiamų žingsnių 
sustabdymui karės.

KAIZERIS ŠVAISTOSI 
’ KARDU

Dievas esąs su vokiečiais.

True translation filed with the poet- 
master at Chicago, Mareh 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Koto 6. Išuis ir galbūt evakuoti Petrogra-
<lų ir kitus centrus. Sovietų ir Berlino pranešama, kad Jcaize 
socialūs revoliucijos kova prieš trii 
visuotina imperializmų bus tę-»nimQ 
siama.”

Vokiečiai paėmę Narvų, kon
centruoja savo spėkas Dvinske 
ir Rcžicoj.

ris telegrafavo šekamų pasveiki- 
field-maršaliii von Hin- 

denburgui delei ’ “garbingo už
baigimo” karės rytiniame fron-
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PETROGRADAS TUŠTI
NAMAS

Manoma perkelti sostinę j 
Maskvą

KUNIGAS A. EŽERSKIS 
kurio slaptingas pasišalinimas iš 
Cicero sukėlė daug kalbų ir, 
kai kam, didelio susirūpinimo 
ir širdgėlos. (Skaityk istorijų 
“Kodėl pabėgo kun. Ežerskis” 
išspausdintų ant 4-to lakšto), i .

48 ŽMONĖS ŽUVO ANT 
LAIVO

‘‘4U............ .

Paskandintas didelis anglų 
laivas.

True translation filed witli the post- 
master at Chicago, Mareh 7, 1918, 
as reąuired bythe act of Oct. 6, 1917.

LON1X)NAS, kovo 6. — Ad- 
iniraltija šiandie oficialiai pas
kelbė, kad kovo 1 d. liko torpe
duotas ir paskandintas anglų 
ginkluotas pirklybinis kruizeris 
Calgarian. Du ofięieriai ir 46 
žmonės žuvo. s

Paleista 4 torpedos

BELFAST, Airija, kovo
Anglų pasažierinis laivas Calga
rian torpeduotas Airijos pakra
ščiuose.' Ant laivo buvo 610 
žmonių, iš kurių arti 500 liko 
išsodinti Airijos portuose. Cal
garian liko užgautas keturių

6.—

Rumunija susilaikė
Rusija susitaikė su Finlandija

RUMUNIJA PASIRAŠĖ PO TAIKA

Atidavė Dobrudžia cen tralinėms valstybėms.

i

me galimybę šventos karės”, 
sakė Troeki. “Dabar mes skai
tome tokią karę galima. Karei
vių ir darbininkų atstovai da
bar turi kariauti už organizaci
jų ir tvarkų“.

Rusija ir Amerika

Trockio paklausta, ar Suv. 
valstijos galėtų pagelbėti orga
nizavimo procese, prisiunčiant 
Trans-Siberijo^ geležkeliui 300 
Amerikos geležinkelių ekspertų, 
kurie dabar laukia Japonijoj, ir 
kokių gvarantijų bolševikai ga
lėtų duoti, kad delei tokios pa
gelbės importuoti dalykai nepa
klius į vokiečių rankas.

Jis atsakė, kad jeigu Rusijos 
valdžia pakliūtų į vokiečių ran
kas, ji negalėtų apginti tų reik
menų, bet visokios rųšies reik
menis yra išvežiamos iš Petro
grado. H

Trockio vėl paklausta, ar jis kiekvienoj minutėj atmušti ata-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Mareh 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 5 (su
vėlinta). — Pasirašius po taika, 
»»l>i puses išleido p.-ili<*piiiiil>4 SU- 
stabdyti karinį veikimų ir abi 

pusės laiko savo pozicijas.
Taikos sąlygos reikalauia pil

nos mobilizacijos Rusijos armi
jos, bet Sovietas išleido paliepi
mą. kad senosios armijos vietų 
užimtų laisva armija iš laisvų 
žmonių.

Darbininkai, valstiečiai ir mo
ters turi lavinties šaudyti ir jų 
lavinimas prasidėjo ^isose arti
lerijos mokyklose.

Vokiečiai nesustabdys karės

Pravda įžanginiame straips
nyje sako:

“Nors grafas Czernin ir gen- 
Hoffman ir pasirašė po priver
sta taika, bet jie nemano nė va
landėlei sustabdyti kovos prieš 
Sovietij valdžių. Jie vien tik ži
no, kad Sovietų valdžia turi bū
ti nuversta, pirm negu prasidės 
Vokietijos-Austrijos revoliucija 
ir jie darys viskų parėmimui 
Rusijos kontr-rcvoliucijos.

“Mes turime būti pasirengę nisterijų prasidėjo šiandie.
Petrogrado gyventojai skubiai

True translation filed with the pos'- 
master at Chicago, Mareli 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, kovo 6. — Pet
rogrado evakuacija jau prasi
dėjo.

Reuterio telegrama iš Petro
grado, datuota utarninkc, sako, 
kad trjs valstybės ministerijos

do. Gyventojai taipgi skubiai 
!>ČgU.

Bolševikų valdžių mano pas
kelbti Maskvą Rusijos sostine, 
o Petrogradą - laisvu uostu.

“Dabar brangus laimikis per
galės ilgoje kovoje yra musų 
rankose. Musų Baltiko broliai 
ir tautiečiai yra išliuosuoti iš Ru
sijos jungo ir vėl gali jausties 
vokiečiais. Dievas buvo su mu
mis ir jis ir toliau mums gelbės”. 

k Kaizerio pasveikinimo tele
grama Saksonijos karaliui Frie- 
drich Augusi sako:

“Aš jaučiu didelį dėkingumą 
Dievui ir armijai, kurie išlupę 
šią* taiką. Rytiniam frontui da
bar pasidarius liuosam, mes pa
darėme milžinišką žingsnį prie
ky n. Tvirtai tikėdamas j kardą, 
aš žiūriu į ateitį, kuri po visų 
didelių pasišventimų, duos 
mums pergalę ir stiprią taikų“.

Calgarian priklausė Allan li
nijai ir buvo 17,515 tonų įtal
pos ir 568 pėdų ilgio.

Peikia La Folletą.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, Mareh 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

MADISON, Wis., kovo 6. — 
Po 24 valandų posėdžio, laiky
to be jokios pertraukos, valsti
jos atstovų butas pasidalinęs ly
giomis spėkomis delei papeiki
mo La Follettui rezoliucijos, 
šiandie prieš piet padarė kom
promisų, kuris prašalino užsi-

True translation filed with the post-master at Chicago, Mareh 7, 1918, 
is reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 6. Iš Bucharesto pranešama, kad 
vakar vakare Rumunija pasirašė po įžangine taikos sutartim su 
centralinėmis valstybėmis.

Sulig sutarties Rumunija atiduoda centralinėms valstybėms 
Dobrudžia iki Dunojaus upės.

Rumunija taipgi sutinka gabenti teutonų kareivius per 
Moldaviją ir Besarabiją iki Odesos.

Sekamos yra sąlygos:
“L Rumunija atiduoda cent

ralinėms valstybėms Dobrudžia 
iki Dunojaus upės.

“2. Keturgubo sąryšio valdžios 
parūpins ir užlaikys Rumunijai 
pirklybinį kelią per Konstanzų 
(Dobrudžia) iki Juodųjų jurų.

“3. Pertvarkymai rubežiaus, 
tarp Austro-Vengrijos ir Rumu
nijos, reikalauti Austro-Vengri
jos, yra Rumunijos priimti prin
cipe.

“4. Taipgi ekonominės prie
monės, atsakančios situacijai, 
yra priimtos principe.

“5. Rumunijos valdžia sutin
ka tuojaus demobilizuoti ma
žiausia- aštuonias divizijas Ru
munijos armijos. Demobiliza
cija bus kontroliuojacma bendrai 
vyriausiąja komanda field-mar- 
šalo von Mackensen armijos 
grupės ir vyriausiu Rumunijos 
armijos komanduotoju. Kaip 
tik bus įvykinta taika tarp Ru
munijos ir Rusijos,, likusios da- 
lįs Rumunijos armijos taipgi 
bus demobilizuotos, jei jų ne 
reikės apsaugojimui Rumunijos 
-Rusijos rubežiaus.

“6. Rumunijos kareiviai tuo
jaus evakuos jais užimtą Aust
ro Vengrijos monarchijos teri
toriją. ,

“7. Rumunijos valdžia sutin
ka remti visa savo spėka trans
portavimą centralinių valstybių 
kareivių' per Moldaviją ir Be
sarabiją į Odesą.

“8. Rumunija sutinka tuojaus 
paleisti oficierius esančių karė
je su keturgubų sąryšiu valsty-

RUSIJA SUSITAIKĖ SU 
FINLANDIJA

Atiduota savo tvirtoves ir 
kitą turtą Finlandijoj

Tnie translation filed wlth the post- 
master at Chicago, Mareh 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, Kovo 5. —Po
litikei! Helsinforso koresponde
ntas praneša, kad pėtnyčioj Smo 
Iny institute, Petrograde pasi
rašyta po sutartim, nustatančia 
santykius tarpe Rusijos ir Fin
landijos.

Rusija atsisako nuo nuosavy
bių, telegrafų, geležinkelių, švy
turių, rekvizuotų laivų ir tvir
tovių Finlandijos teritorijoje iki1 
Arktiko vandenyno.

Finlandija atsisako nuo visų 
teisių prie Valkeasaari—Petro- 

’grado geležinkelio ir suteikia 
Rusijai kabelio ir telegrafo nau
dojimąsi Finlandijoj.

tino tvirtove pasilieka Rusi
jos rankose. Smulkmenos nu- 
tatyme rubežiaus bus išdirbtos • 
vėliaus ir evakuacija tuoj pra
sidės. /

Jei kiltų nesusipratimų, bus 
įsteigtas arbitracijos tribunolas, 
kurio pirmininkas bus išrinktas 
iš kairiosios Švedijos Social-de- 
mokratų Partijos. ,

FINLANDIJOS BURŽUA
ZIJA PASIŠAUK® VO
KIEČIUS PAGELBON

Didelės prakalbos senatorių La Follettų 
53 balsais prieš 32.

MASKVA BUS RUSIJOS 
SOSTINE

Taikos delegacija jau 
sugrįžo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Mareli 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

PETROGRADAS, Kovo 6. — 
Maskva bus paskelbta nauja Ru
sijos sostinė ir valdžia neužilgo 
tikisi paskelbti apie tai praneši
mų. Petrogradas bus paskelb
tas liuosu portu.

Nežiūrint pasirašymo po tai
ka, valdžia yra pasirengusi per
kelti visas valstybės įstaigas į 
Maskvą, Nižni Novgorod ir Ka- 
zan.

Iškėlimas užrubežinių reika
lų, komunikacijos ir finansų mi-

Pėtnyčioj, kovo 8, Socialistų 
Partijos Rinkimų kampanijos 
komitetas rengia dideles prakal
bas MILDOS SVETAINĖJE, 
3142 S. Halsted gtv.

Kalbėtojai:

K. GUGIS, kandidatas į kon- 
gresmanus.

A. PETRATIS, kandidatas į 
aldermanus 4 w.

P. GRIGAITIS, Naujienų re
daktorius.

KL. JURGELIONIS, A.L.D.T. 
vice-prezidentas.

Visi, kuriems tik rupi gyveni
mo klausimai, ypatingai balsuo
tojai, susirinkite kuoskaitlin- K
ginusiai.

Prakalbos prasidės kaip 7:30 
vai. vakare.

SOC. KAMPANIJOS 
KOMITETAS.

Austrai džiaugiasi
..................... ' .......... '

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Mareh 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

GENEVA, Kovo 6. — Kada ži
nia apie pasirašymų po taikos 
sutartim pasiekė Viennų, Vienna 
apsvaigo iš džiaugsmo. Laik
raščiai, kurie išėjo su dideliais 
antgalviais, buvo greitai išper
kami. Rusijos rublis pakilo 5 
punktais biržoje.

Austrai, sakoma, netiek džiau
giasi delei užbaigimo taikos ta
rybų, kiek delei prospekto gauti 
daugiau maisto.

r

boję. Saugi kelionė tų oficierių 
yra užtikrinta per keturgubų sų- 
ryšj. ši sutartis tuojaus įeina 
voikmeu.”

RUMUNIJA YRA VOKIE
ČIŲ APSUPTA

jTečiaus valdžia Spiriasi prieš 
taikos tarybas

True translation filed vdth the post- 
master at Chicago, Mareh 7; 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

WASHINGTON, kovo 6. — 
Oficialė kablegrama vietos le- 
gacijai sako, kad vokiečių ka
reiviai, einantįs pietų link nuo 
Kijevo, baigia apsupti Rumuni- 
jų. Rumunijos padėjimas yra 
beviltis, jei 
dės karinio 
fronte.

Nežiūrint
mo, Rumunijos valždia “vis dar 
laikosi prieš taikos tarybas”.

talkininkai nepra- 
veikimo Salonikų

blogiausio padėji-

NEW. YORK. — Moterų bliu- 
zkikių ir sijonų siuvėjų, susi
vienijusių į International Ladies 
Garment Workes* Union, nary
stė kuone dvigubai užaugo. Dau- 
gclyj vietų jos laimėjo pakėli
mų algos po $5.00 į savaitę.

Tik 6 žmonės išgelbėti
LONDONAS, kovo 6. — Ad- 

miraltija šiandie paskelbė, kad 
submarina paskandino anglų 
laivų Kenmare. šeši žmonės li
ko išgeltbėi.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Mareh 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, kovo 6. — Ofici
aliai paskelbta, kad atsiliepiant 
į Finlandijos valdžios prašymų 
kni-iuCs pugelbos, vokiečių ka- 

reiviui liko išsodinti ant Aland 
salos.

I . r—■ - ~ ■ ■> ■ ■ .

PASIMIRĖ JOHN 
REDMOND

Buvo Airijos nacionalistų 
vadovu

LONDONAS, K. 6.—Šįryt li- 
gonbutyj nuo širdies nusilpnė
jimo pasimirė John E. Red- 
mond, Airijos nacionalistų va
dovas ir beveik per 40 metų bu
vęs Anglijos parlamento narys.

Pereitų pelnyčių jam padary
ta operacija ir buvo beatsigau- 
nųs, bet ūmai nusilpnėjo jo šir
dies veikimas ir jis mirė.

Redmond giihė 1851 m., tai
gi buvo 67 m. amžiaus. Jis il
gų laikų buvo airių vadovu, rei
kalavusiu Airijos savyvaldos.

DALLAS, Tex. —Elektrotech
nikai laimėjo pakėlimų algos po 
10c j valandų.

> ■ fc-A f ■ 1 ■: t
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
■edčlilienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1.840 S. Halsted St., Chičago, 
UI.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

Metams ............................
Pusei meto ....................
Trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiam ......
Vienam mėnesiui .. ..

Chlcagoje—per nešiotojus
Viena kopija ............................. 02
Savaitei ..................................   .12
Mėnesiui .....................................50

8a vie n y tone Valstijose, ne Chicagoje, 
pačtu:

Metams ...................  f5.()0
Pusei meto ......................... .
Trims mėnesiams .............. 105
Dviem mėnesiam .............. 1.25
Vienam mėnesiui ....................05

Kaaadoj, metams .................. 7.00
Visur kitur užsieniuose «..•• 8.90
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytoju ir korespondentų prašome 
•iunčiatnus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesia 
Naujieną Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyt; 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučiŲ. Redakcija pasilai
ko visus teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ienklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos
Straipsniai

Ketvirtoji
L. S. S. kuopa.

rius, supras, kad Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje y- 
ra bepartyvė organizacija.

Juodu įsivaizdina, kad ta 
ęyganizacija privalo lošt į- 
rankio rolę “vidurinės sro
vės” politikieriams, ir todėl 
juodu, kartu su beprincipiais 
tos srovės blaškymais! į vie
ną ir į kitą pusę, tampo Su
sivienijimą ir jo organą tai 
šian, tai ten.

Per eilę mėnesių “Tėvynė” 
buvo karščiausia tautininkų 
Centralinio Komiteto advo
katas jo tąsynėse su klerika
lais. Dabar tečiaus, kada at- 
žagareiviškieji tautininkų 
vadai susimerkė su klerika
lais, kad bendrai surengus 
atžagareivišką seimą, tai ir 
“Tėvynė” jau gina šitą pieną 
ir kiek drūta smerkia jo 
priešus.

Ar tai yra gražu šitaip mė
ty ties? Ar tai yra gražu ši
tokiam momente, kada juo
dosios spėkos parduoda Lie
tuvos laisvę, bičiuliuoties su 
“kramolos malšintojais1”?

Keletas savaičių atgal 
“Tėvynės” redaktorius pa
leido bjaurų šmeižimą apie 
Lietuvos Šelpimo Fondą de
lei gerk Žemaitės raštų. 
Mes protestavome prieš tą 
šmeižimą ir reikalavome at
šaukti jį; bet p. Račkauskas 
dar iki šiol to nepadarė.

Paskutiniame “Tėvynės” 
numeryje jos redakcija pra
neša A. Laliui, kad ji nespa
usdinsianti Darbininkų Ta
rybos protesto prieš vysku
pą Karevičių, kadangi ji jau 
gavusi “Lietuvių Tautinės 
Tarybos rezoliuciją tame rei
kale.” Kodel-gi tad p. Rač
kauskas mano
nės” špaltose yra vietos tik
tai tautininkų organizacijos 
rezoliucijai, o Darbininkų 
Tarybos protestui—ne? Ar 
“Tėvynė” yra leidžiama tik
tai vidurinės srovės” pini
gais?

P-as A. B. Strimaitis, tū
las laikas atgal, mėgino *kai- 
kurias S.L.A. kuopas su
drausti nuo prisidėjimo prie 
Darbininkų Tarybos. Bet ar 
jisai draudė tas kuopas stoti 
į tautininkų organizuojamus 
draugijų sąryšius? Ar jisai 
draudžia dabar S. L. A. kuo
pas dalyvauti dviejų partijų 
šaukiamam seime? Ar ji
sai draudžia “Tėvynės reda- 
ktorių’agituot už tą seimą?

Reikėtų paliauti varinėjus 
šitokias kreivas politikas 
centre organizacijos, kurios 
tikslas visai nėra politika. 
Reikėtų paliaut tyčiojusis iš 
tų pažangių elementų, kurių 
nemažai yra Susivienijime.

Jeigu pp. Račkauskas su 
Strimaičiu nori atliekamose 
valandose patarnaut atžaga
reiviams, tai tas yra juodvie- 
jų dalykas. Bet Susivieniji
mą kinkyt į atžagareivių ve
žimą juodu neturi teisės!

Truo Iranslation filed with .the postmastor at Čhlcago, 
Mareli 7, 1918, as reąuired by the act ot‘ October 6, 1917.

Lietuvos laisvės 
klausimas.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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tuviai. Mes galime tiktai remt jų žingsnius prie

so

Ketvergas, Kovo 7, 1918,

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos ketvirtoji kuopa Chica- 
goje, pasižymi kaikuriais da
lykais, vertais to, kad apie 
juos patirtų ir platesnioji vi
suomenė.

Visų-pirma, ji yra šiandie 
bene skaitlingiausioj! lietu
vių kuopa šios šalies sociali
stų organizacijoje. Ji’ turi 
apie 225 gerai stovinčių na
rių.

Antra, du josios nariai yra 
kandidatais dabartiniuose 
rinkimuose. Drg. A. Petra- 
tis “runija” j aldermanus ke
tvirtoje wardoje, o drg. K. 
Gugis — i kongresmanus ke
tvirtame kongresiniame di- 
strikte.

Ir tai jau nebe pirmu kar
tu Chicagos socialistų parti
ja skiria iš L.S.S. 4 kp. na
rių kandidatus į įvairius po
litinius ofisus. Jau metai 
laiko atgal drg. K. Gugis bu
vo nominuotas kandidatu į 
aldermanus, o pereitą rude
nį 
teisėjus.

Ketvirtoji kuopa pasižy
mi da ir tuo, kad savo tarpe 
ji turi keletą L.S.S. įsteigėjų 
ir net pačių pirmųjų socia
lizmo pionierių (skelbėjų) 
Amerikos lietuvių dirvoje. 
4 kp. narys, drg. A. Lalis, 
jau 1897 m. redagavo Viena
me Pennsylvanijose mieste
lyje socialistišką laikraštį 
“Darbininką”.

Paskutiniu-gi laiku į I>SS. 
4 kp. įstojo plačiai žinomi 
veikėjai, drg. Kl. Jurgelio
nis, dr-gė M. Jurgelionienė ir 
clr-gė J. Žemaitė. Žemaitės 
asmenyje ketvirtoji kuopa į- 
gijo seniausią pagal amžių 
narį visoje Sąjungoje ir my
limiausią lietuvių 
žmonių rašytoją.

j Augštesniojo Teismo

darbo

kad “Tėvy-

Redakcijos Atsakymai
V. Burda, Cicero. — Apie tai 

jau buvo rašyta. Kartot ncap-

P. Taruška,

Politikieriai
S.L.Ą. centre.

Mes norėtume žinot, kada 
ant galo p. Račkauskas, “Tė-

Ponia Russell skundžia Chi
cagos gatvekarių kompanijų

Paskubusiojo ex-socialisto ir 
buvusio Rooto komisijos nario 
moteris, p-nia Theresa H. Rus
sell, šiomis dienomis patraukė 
tieson Chicagos gatvekarių kom
panijų. Reikalauja 50 tukstan-' 
čių dol. atlyginimo už “garbės 
įžeidimą.“ Vienas Cottage Gro- 
ve galvekario konduktorius už
gavęs jų į veidų.
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Priimta Amerikos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Chicagos rajono konferencijos, f kuri 
įvyko kovo 3, 1918, ir kurioj buvo atstovau
jama Illinois, Wisconsin ir Indianos valstijų 
lietuvių darbininkų organizacijos.
Amerikos lietuviai darbininkai, kartu su vi- 

pasaulio darbininkais, geidžia, kad po šios ka
rės taip susitvarkytų tautų ir valstybių santykiai, 
jogini ateityje neatsikartotų, panašios į dabartinę, 
tarptautinės skerdynės.

* Svarbiausioji ginkluotų tautų susirėmimų 
priežastis yra galingųjų tautų išnaudotojų sten
gimosi pavergt silpnesnes tautas ir mažiaus išsi
plėtojusias šalis, idant galėjus traukt iš jų pelnų 
savo kapitalistams. Šitie išnaudotojų palinkimai 
kįla iš musų visuomenės sistemos, kuri suteikia 
galios savininkams—turtuoliams pasiimt betur
čių darbo vaisius: kaip atskiras kapitalistas šalies 
viduje pavergia ir išnaudoja ekonominiai silpnes
nius už save žmones, taip i r‘atskirų šalių valdonai 
geidžia uždėt savo jungų ant silpnesnių Šalių ir 
delei to skelbia kares vieni kitiems.

Darbininkai yra visokio pavergimo priešai— 
kaip pavergimo žmogaus žmogum, taip ir paver
gimo tautos tauta. Jų idealas yra, kad žmonių 
visuomenė kiekviename krašte susiorganizuotų 
ne konkurencijos ir išnaudojimo, o bendradar
biavimo pamatais, ir kad tokiais-pat pamatais 
susivienytų visos pasaulio tautos.

Eidami prie šito idealo, darbipinkai kovoja 
už tai, kad įgijus savo klesai geresnes gyvenimo 
sąlygas ir (langiaus teisių, ir kad paliuosavus nuo 
priespaudos kiekvienų pavergtų tautų.

šioje karėje lodei darbininkai iškėlė tautų 
apsisprendimo principu

Kiekviena tauta privalo turėt teisės pati rfprę- 
sti savo likimų: pasirinkt sau valdymosi formą 
ir nustatyt savo santykius su kiĮomis tauromis. 
Tiktai šita teise pasinaudodama, galės tinkamai 
sutvarkyt savo reikalus ir LIETUVA, kuri dauge
liu etnografinio, ekonominio ir kultūrinio pobū
džių—ypatybių skiriasi nuo kilų šalių.

Apie Lietuvos ateitį privalo spręsti patįs Lie
tuvos žmonės, dalyvaujant lygiomis teisėmis vi
siems josios gyventojams, be kalbos, tikėjimo ir 
lyties skirtumo,- o ne atskiros privilegijuotos jų 
kuopos, ne kaizerio valdžia ir ne kokių-nors kitų 
valstybių diplomatai.

Lietuvos žmonių teisės nuspręst Lietuvos li
kimų negalime savinties nė mes, Amerikos lie-

Darbininkams yra svarbu, kad Lietuva lie
pa taptų imperialistinių grobikų įrankiu ir nesu- 
stiprintų jų spėkos, nes tuomet jos darbo žmo
nėms butų apsunkinta kova už laisvę ir ji pasida
rytų naujų tarptautinių kivirčų, naujų kares prie
žasčių šaltiniu.

Darbininkams yra svarbu, kad busimoje Lie
tuvoje neįsigalėlų skriaudikų ir parazitų klesos, 
nes tuomet vargas ir skurdas lauktų josios darbo 
žmonių.

Darbininkui geidžia Lietuvai tikros laisvės iš
bluko fr viduje kad jos nebeenglų svetimų šalių 
despotai; kad jos valdžia butų žmonių rankose; 
kai! visi jos piliečiai turėtų lygias teises; kad 
bažnyčia joje butų atskirta nuo valstybės ir mo
kykla nuo bažnyčios; kad butų nevaržoma orga
nizavimosi, žodžio ir spaudos laisvė, ir kad butų 
užtikrinta žmoniškas būvis ir plėtojimosi proga 
josios darbo žmonėms.

šitokiai laisvei tečiaus yra priešingos visos 
išnaudotojų klesos, kaip Lietuvoje, taip ir kitur. 
Jų galima įgyti todėl liktai kova. Ir šitoje kovoje 
lietuviai darbininkai privalo eit išvien su kitų tau
tų darbininkais.

Darbininkų siųsiorganizavime ir susipratime 
Lietuvos laisvės viltis.yra

LIETUVOS LAISVĖS FONDAS 
Rezoliucija

A. L. D. T. Chicagos Rajono Konferencija^ ap
svarsčiusi kovos budus už Lietuvos laisvę, at
randa:

Kad Lietuvos laisvės priešais yra ne tikta 
svetimi pavergėjai, o ir “savieji“ darbo žmonų 
išnaudotojai; «

Kad tie Lietuvos laisvės priešai, remdam 
vieni kitus jau dabar pienuoja, kaip uždėjus jun
gų ant Lietuvos;

Kad darbininkai privalo statyt suvienytas sa
vo. pastangas prieš tuos Lietuvos Laisvės priešus, 
idant nedavus jų pienams įvykti.

Todėl Konferencija nutaria:
Pasekmiilgesnei kovai už Lietuvos laisvę tuo- 

jaus įsteigt Lietuvos Laisvės Ėondų, įgaliojau t 
A. L. D. T, Laikinąjį Komitetų pagamini ir pa
skelbt jo įstatus;

Lietuvos Laisves Fondan įplaukiančius pini
gus vai tot: 1) lietuvių darbininkų organizavimui 
kovai už Lietuvos laisvę; 2) Lietuvos laisvės idė
jos skleidimui ir kovai su jos priešais; 3) tiesio
ginei Lietuvos Darbo žmonių pagelbai jų kovoje 
su savo skriaudikais ir jų pastangose susiorgani- 
zuot ir palaikyt tarptautinę darbininkų vienybę.

Lietuvos Laisvės Fondą laikyt A. L. D. T. 
Laikinojo Komiteto globoje, iki nebus suorgani
zuota nuolatinė visų Amerikos lietuvių Darbinin
kų įstaiga, kuriai bus nubalsuota tą Fondą pavest.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsakoĄ

Etiketą prie stalo

Teko gyventi su žmonėmis ir 
prisižiūrėti jų ypatybėms. Nors 
lietuvių šeimininkės mėgsta pri
kaišioti ne etiškumą įnamiams, 
vienok, ak, kiek daug gero jos 
galėtų pasimokinti nuo francu- 
zių ir finų! Kiekvieną diena sa
vaitėje davė valgyti mėsos, bet 
ne Hk pačios pačios. Vargšas 
tas lietuviškas “šolderis!” Joms 
(franeuzėms) ne reikia pirkti 
nei pyragaičių (cakes). Peilis 
visada po dešinės rankos, šaku
tės po kairės, kavos puodukas 
visada dešinėje pusėje, stiklinė 
vandens ant stalo. Sviestą dėti 
kiekvienam atskiria! (kaip vie
nas “burdingierius” pataria) vi
sai nedera. Sviestas turi būti vi
duryj stalo, tik norint atsipjau
ti reikia peilį nušluostyt į duonos 
riekutė, bet geriausia — atsi
pjauti išsykio ir įsidėt į savo lėk
štę tiek, kiek kas gali suvalgy
ti. Su peiliu nereikia nieko dė
ti į burną peilis yra tik tam, 
kad atsipjovus ko reikiant.

— Kafael Vargas.

Del to seimo

Reikėtų, kad lietuvių progrc- 
syvė visuomenė neturėtų nieko 
bendra su klerikalų ir dešiniųjų 
tautininkų šaukiamuoju seimu, 
nes tame seime daugiausia da
lyvaus kunigai s,u savo klapčiu
kais, o tokiems elementams ru- 
)i ne Lietuvos laisvė o tik kleri

kalizmo viešpatavimas it palai- 
tymas žmonių tamsybėj ir pa
vergime. Ir jie sumanė šitų sei
mą, idant savo jėzuitišku gud-

ritmu Amerikos lietuvių visuo
menes vardu varyti atžagareivy- 
bės politikų.

Pažvelgtame į kunigų darbe
lius, tai pažinsime, kad jie yra ti
kri vilkai avies kailyje. 1905m., 
kada Rusijos ir jos pavergtųjų 
tautų žmonės sukilo prieš caro 
despotiškų valdžią, kunigai pa
vertė visus ambonus agitacijai 
prieš revoliucionierius.

Kunigas Laukaitis, idant ge
rinus įtikus carui, pats pasigyrė 
Durnoje, kad Lietuvos kunigija 
lindėjus nusmaugti revoliuciją.

Kada prasidėjo šita visasvieti- 
nė kare, tai lietuvių kunigai gvo-, 
Itu šaukė, kad lietuviai turi eit 
išvieno su caro valdžia ir kovo
ti prieš Vokietiją. Kodėl jie taip 
šukavo? Dėlto, kad šiaip ar taip 
Vokietijoje žmones vistik turėjo 
daugiau laisvės negu po Rusijos 
caru. Bet dabartės, kada Rusi
jos žmonės nuvertė tą žmonių 
kraujo siurbiką ir nori įsteigti 
tikrąją laisvę ir gerovę, tai musų 
kunigai su savo kląpčiukų pa- 
gelba reikalauja Lietuvai nepri- 
gulmybės nuo Rusijos laisvos re
spublikos ir meldžia Vokietijos 
kaizerį idant įsteigtų Lietuvoje 
klęrikališką monarchija po Vo
kietijos kaizerio globa.

Matote, kokios laisvės mums 
trokšta mus dūšių ganytojai. Jie 
nenor, idant Lietuva turėtų lai
svės, nes jie žino, kad laisvoje 

žmonės gaus progos 
o kada žmogui Šviesu, 
kunigams tamsu kį- 

—Katalikas.
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Svetur
(Tąsa).

Mes sykiu atvažiavę ir rengda
mies pradėti vykinti savo kelio
nės tikslų, rinkti aukas badau
jantiems, vis turime bendrų rei
kalų susieiti, pasišnekėti. Tai jie 
pus mane, tai man pas juos rei
kia vaikščioti, o čia oras bjau
rus. Mano šeimininkai gailėda
mies musų žygių, priėmė pas sa
ve ir mano draugus. Patįs su
sitraukę į vienų kambarėlį že
mai, o mums paveda viso aug- 
što kanibarius ir taip dėl musų 
patogumo kenčia nepatogumus 
koletų savaičių.

Toksai žmonių . pasielgimas 
tikrai rodo vien tik gerų širdį ir 
užuojautų. O kiek malonumų 
malėme iš šalies mus aplankan
čių žmonių. Naujos pažintįs 
naujos mums užpjautos visur 
pasirodo.

apsišviest, 
galvoj, tai

Areštavo 55 Įtariamus
asmenis.

‘ Vakarinėj miesto dalyj. poli
cija vakar areštavo 55 įtariamus 
asmens. Jų tarpe, sakoma, ran
das ytin stambių žuvyčių.

, Pradėjus musų maršrutų, sy
kį viename miestelyje laike pra
kalbų ateina pas mane nebejau
nas žmogus ir nuoširdžiai svei
kinasi. Pasisako ir pavardę, pa
sirodo, jog tai artimas giminė 
mano a.a. vyro. Prisiminė bu
vęs pas mus su savo tėvu, turė
damas dar vos dešimtį metų. 
Netrukus abu su tėvu iškeliavo 
Amerikon.

Atsimena ir džiaugiasi netikė
tu pasimatymu. Netikėjęs te
beesant mane gyva. Jo džiaug
smas ir širdingumas mane ste
bino ir džiugino. •

Jo pasiilgumas savo krašto, 
klausinėjimas apie gimines ir at
skirus asmenis, kuriuos atsiminė 
ir nenutolo per keletu dešimčių 
metų, rodo jo pirsirišimų prie
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FIRMOS UstuilĮ Kolonijoj
PIRMA DIDŽIAUSIA................. v ________________

AMERIKOJE
Dabar geriausias laikas pasižiūrit ir pasirinkt ge- 

nausių žemlų-farmų Lietuviškoj kolonijoj, kur visi lie
tuviai perka. Pirmiau ųegu pirksi formų, kad nereiktų 
gailėties, lai klausk plalesnių paaiškinimų į kolonizaci
jos ofisų pas: Liberty Land * Jnvestment Co., kurie yra 
savininkai 10,000 akrų geriausios žemės Wisconsinc— 
išdirbtos ir ncišdirbtos—ant kurios uždedame lietuviš
kų miestų su lietuviškais bizniais.,

Taipgi mainome ant miestų praperčlų. Norintiems 
kituose steituose taipgi gali gauti dideliame pasirinkime.

Platesnių paaiškinimų klauskite pas*

LIBERTY LAND & INVESTMEti CO.
Chicago, UI.

LIETUVIŲ KOLONIZACIJA 
AMERIKOJE

3301 S. Halsted St.,

gimtinio krašto. Malonu taip

Šalyje.

Kitoje vietoje, taip jau svetai
nėje, prieina prie manęs jaunas 
vyras ir sveikina:

—Ką beveiki, dėdiene?!
— O, Juozas! — pažinus pra

džiugau. Tai taip gi artimas 
mano vyro giminaitis. Buvo 
mus priėmę, labai'malonųs žmo
nes. Juozas nori mane vežties 
pas save, tie neleidžia nes trupu
ti neįgalėjau. Vos išleido ant va
landėlės, Juozo šeimynos aplan
kyti, prižadėjau an( nakvynės

Naktį pasidarė man blogiau. 
Ryhnetyj neleidžia manęs kel
ties, neša vaistus girdo; vos atsi
kračiau nuo daktaro. Rūpinasi, 
laksto apie mane ir motina ir jos 
duktė.

Sužinojusi Juozo sesuo, tekė
jusi čia, Amerikoje, atbėgo pa
simatyti, randa mane lovoje. 
Kiek ašarų, kiek aimanavimo 
gaileščio. Būtinai nori pas save 
nusivesti, gydyti, daktarą parve
sti...

| Ant pavakarės man jau ge
riau, su šeimininke nuėjome pas 
tų mono giminaitę. Mylėjimas, 
vaišinimas, džiaugimos neišpa
sakytas. Ant galo dar dovano
mis apkrovė.

Vakare nuvežė automobiliam 
į kitų netolymų miestelį. Te
nai vėl mergaitė, kurios brolį pa- 

1 žinojau Lietuvoje, negana nialo 
' mansiai mane priėmė, dagi do
vanas man įteikė.

Važuojant toliau mane liga 
neapleidžia. Skausmas galvos, 
silpnumas, kosulis smaugia. Ki
tame mieste, geras pažįstamas, 
nuvežė mane pas lietuvi daktarų.

Tas apžiurėjo išklausė, rūpes
tingai išegzaminavo, receptų už
rašė, nuramino o užmokesnio nė 
skatiko nepriėmė. Ar tai nepa
rodo gerų širdį?

vandenį, nuvanojo mane — sa
ko:

—Po vanos bus nuovargį 
lengviau pakelti.

Žmonelė mylėdama vis mel
džia : . (

—Pasilik pas mus, nebeva
žiuok niekur... busi musų užlai
koma kaip tikra motina... Mes 
abu su vyru išeiname į darbą, 
musų mamutė, galėsi ilsėlies. 
Kaip bus gerai... pasilik!

Iš vakaro,ir rilmetyj ir lydė
dama į stotį vis dar meldė pa
silikti, žadėjo už motiną laikyti.

Daugel labai daugel vietose, 
salėje žmonelės mane apkibu
sios glamonės:

— Rodos mano mama iš Lie
tuvos — kaip malonu...

— Rodos savo motynėlę pa
mačiau... net širdis sujudo.

— Pradžiugau! rodos savo

Visur prielankumas, visur ge
ra širdis atsiliepia. O jau vai
kai salėje, mergaičiukės atsisė
dus tuoj mane apkimba. Kur 
drąsesnės, šnekina:

—Ar tu moki eiles? — klau
sia manęs viena.

— Nemoku sakau.— O tu
ar moki?

—Yes, moku...
’—Padeklamuosi šį vakarų?

—: Yes. .. pasakysiu ilgas. ..
Malonu man su vaikučiais pa- 

siglamonėt, rodos savo kūdikius, 
anūkus matau dar gyvus, nenu
kamuotus badu po vokiečiais.

Neatsiliko ne vyrai simpatijo
je prie manęs. Vienoje salėje 
sveikinasi vaikinas ar vyras dar 
jaunas:

—Ar nepažįsti manęs? — 
klausia.

— Nebeatsimenu — sakau, — 
gal kuomet ir mačiau...' ,

—Ogi ar neatmeni, kaip giniai 
aplink bragų, kaip suleidau kiau-

Pasirodo, piemenuku būdamas 
Lietuvoje mane pažinęs. Dabar,

žinti?...
Kur nuvažiuojame, o lietuviai 

nori mus pas save priimti. Sun
ku tiek vietos rasti, kad galėtų 
tris asmenis patogiai patalpinti. 
Tuomet mus perskiria ir mane 
kas nors kitur nusiveda.

Viename mieste, labai malo
niai ir iškilmingai mus priėmė. 
Mažos mergaitės baltai parėdy
tos, su didžiausiais rožių buke- 
tais rankose, popuoštais raudo
nais kaspinais su aukso raidžiu 
parašais, lydėjo mus į salę ir iš 
ten atgal. Po vakarienės taip 
pat į nakvynę mus perskyrė. Li
kau pas vienos mergaitės tėvus. 
Kiek malonumo, kiek rupesnio

Ry t mėty j paėmė mane, savo 
mergaitę, buketus ir kaspinus ir 
nusivežė automobiliui pas foto
grafų. Mudviem su mergaite nu
traukė paveikslus. Ant atmin
ties — sako: Kaip užaugs mer
gaitė, turės į ką pasižiūrėti ir 
atminti, dagi ir savo vaikams, 
jei kuomet jų turės, parodyti.

Toksai atsinešimas prie ma
nęs juk parodo žmonių gerų šir
dį.

Kitur pastebėjau publikoje, 
rodos matytą žmoną, prisiarti
nusi žiuriu-iš musų parapijos se
na pažįstama. Jos duktė ir žen
tas iš kilo sodžiaus, pušberniu 
tarnavęs pas mano žentą Nu
sidžiaugėme visi. Giriasi Ame
rikoj įsigijęs namus, žemės, gy
vulius, padarus, ūkininkaująs.

Būtinai nori mane nusivežti 
pas save ant nakvynės. Bet kili 
prielankus žmoneliai nepaleido 
nuo savęs: Naktis tamsi — sako 
— arkliais vežioti, šalta.

Rytmety su žmonele, kur nak
vojau, nuėjome pėščios pas 
t u o s f a r m e rius: n e- 
toli, tik už kalu o. Lau
ko nedaug teturi, bet daržas, so
dnas, vištos, karvės, kiaules at
neša jiems gerą pelną.

Mylėjo mus džiaugėsi, šneku
čiavome, visi jautėmės kaip tik 
Lietuvoje, kaip namie po seno
vės. Vaikučiai jų du, jau pra- 
kiutę į mokyklą vaikščioja.

(Bus daugiau.)

Kazimieras Gugis

Mažame miestelyje priėmė 
mus lietuviai, jauni dar žmonės, 
be vaikų. Mylėjo mus, vaišino 
nebeįmanydami kokių patogu
mų be suteikti. Vakare sušildė

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

visokius dokumentus ir pop teras.
Namų Ofisas:

1122 S. Halsted lt.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas i
127 N. Oearborn St.

1111-11 tlnlty BW«.
T»l. Central 4411

v
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KORESPONDENCIJOS
E. CHICAGO IND.

Kovo 3 d. š. m. lapo sušauktas 
susirinkimas K. Grikšo Svetai
nėj, 150 str. ir Northcote avė., 
sekančių draugijų bei kuopų:

L.A.C. Kliubas, Šv. Stanislovo 
draugija, T.M.D. 127 kp., LDLD. 
70 kp., L.S.S. 201 kp.

, Susirinkimas buvo sušauktas 
tikslui, kad apkalbėjus apie šau
kiamą “Visuotiną Am. Lietuvių 
Seimų” kovo 13-14 d., New Yor- 
ke. Atidarius susirinkimą tuo
jau vienas susirinkusių atsisto
ja ir sako:
niekados nesutinka su kitoms 
srovėms, jie visados ardo vieny-

- Kad tie socialistai

Bet tolinus, paaiškinus to sei
mo tikslą ir rengimo pieną, pa
sirodė visai kita. Tuo kart tas 
žmogelis, matydamas, kad jisai 
negali užmesti socialistams ne
būtų dalykų, pats pabėgo iš sve
tainės. IVieita prie balsavimų, 
ar siųsti delegatus ar ne. Nutar
ta beveik vienbalsiai, kad ne tik 
nesiųsti, bet dar verta užprotes
tuoti prieš vadinamą to seimo 
“visuotinu.” Seimą šaukia lik
ta klerikalai ir dalis tautininkų, 
o pasivadina “visuotinu Am. Dė
tuvių seimu”. Antra, kadangi 
toks svarbus klausimas turėtų 
būti ištliskūsuotas bent per du 
ar tris menesius, o dabar nuta
rimą padarė vieni klerikalai kur 
šaukti ir kada; tiktai paskui 
kreipėsi prie kelių tautininkų ir 
tiems sutikus, paskelbė dieno- 
tvarkj. Vėliaus, už mėnesio lai
ko jie kreipėsi į kaikuriuos soci
alistų laikraščius,'o į LSS. Cen
trą tik ant galo.

Susirinkimas išnešė rezoliuci
ją, kuri bus vėliau paskelbta.

— Ten Buvęs.

šėlta, M. Ketvirlienė, J. Dorgevi- 
cia, Ona Sudžiuvienė, J. Sarafi- 
nienė, K. Bazavičia, K.^Bagdo
nas, L. Kreikime, A. KreĮka, F. 
Mikalauskus, J. Podžiunas; po 
20c. Alž. Morkienė, J. Feiza, P. 
Pašvinskas; po 10c.: J. Magila, 
J. Stripeikis, J. Grikšas, S. Šir
vi nskas.

Viso aukų $15.65.
Aukas paėmė su savim J. Ju-I 

kelis, (ieistina, kad L.S.S. pri
siųstų pakvitavimą. I

Viso aukų E. Chicagso, Ind., 
lietuviai sudėjo L.S.S. Apsigini
mo Fondui $ 12.35

Varde L.S.S. A. Fondo tariame Į 
širdingą ačiū už aukas ir rėmi-l 
mą darbininkų partijos.

Aukų rinkimo komisija:
F. Janulis.!
F. J. Zick.

TERRE HAUTE, IND.

šuo laiku Terre Haute lietu
viai kaip ir užsnūdę, draugijos 
gardžiai miega. Kitais metais 
tai nors S.L.A. kuopa parengda
vo kokį vakarėlį (kad ir su svai
galais); šiemet gi ir to nėra. 
Mano nuomone, dabar butų la
bai patogus laikas pasidarbuot 
L.S.S. 169 kuopai, tuo tarpu gi 
jos nariai ir į susirinkimus nesi
lanko. Kuopos sekretoriui pri-l 
sieina eit į stabas jieškot narių, 
kad nors einamieji reikalai butų 
galima nustumt, šiaip taip aps
varstyt, o apie naujus sumany
mus nėra kalbos. Tiesa, gruo
džio mėnesyj buvo nutarta su
rengi tuoj po kalėdų pasilink
sminimo vakaras, bet nutarimas 
taip ir liko nutarimu.

E. CHICAGO, IND.

Aukos LSS. Apsig. Fondui.

Vasario 10 d. LDLD. 70 kuo
pa savo susirikime paskyrė iš sa
vo iždo $5.00 LSS. Apsiginimo 
Fondui. >

Tą pačią dieną vietos TMD. 
127 kuopa paaukojo tam pačiam 
fondui $5 ir nariai S. Sarafinas 
50c. ir A. Stamikinas -25 centus.

L.S.S. 201 kp. išrinko aukų 
rinkimo komisija iš dviejų na
rių. Aukavo šios ypatos, po 
$1.00: A. Mažilis, F. Janulis, A. 
Gutauskas,' J. K. Matjukas, K. 
L. Kairis, F. J. Zick; po 50c.: 
S. Mažeikis, Juoz. Jurgelionis, J. 
Stasiškis, A. Bražėnas, B. T.S., 
J. Dargevičia, S. Sapko, F. Pet- 
rila, J. Matčiulis. F. Stalinionis, 
L. Dovidaitis, P.J. Sakas, J. Bar
zda, J. Bušeliu, J. Podžiunas, Jo
nas Grižas, S. Širvinskas; po30c. 
F. Svereckis; po 25c. K. Rimša, 
J. Magila, J. Antanavičių, B. Pa- 
klka; po 15c. Andriujaitis.

kas neberupi? Nejaugi mes vi- 
sukuo patenkinti? Nejaugi mes 
nebeskaitome’ nė savo pereiga 
lankytis į kuopos susirinkimus, 
kol sekretorius ateis į stabą pa
vadint?

Draugai, sukruskime, veikime 
ir traukime daugiau naujų drau
gų, kad padėtų mums darbo dir
bti, nes gerai žinom, kad niekas 
kitas nepagiarins musų būvio, 
jeigu mes palįs nesirūpinsime.

Kuopos susirinkimai esti pir
mą nedėldienį po 10d. kiekvieno 
mėnesio, 10 vai. ryto, Socialistų 
svetainėje, 1120—6tos avė.

Angliakasisi

WAUKEGAN, ILL.

L.M.P.S. 47 kp. veikimas

kasieriui J. Matjošaičiui $26.60
L.S.S. 201 kp. vasario 17 d. bu

vo parengus prakalbas J. Juke
liai.

Kalbėtojas aiškino kaip darbi- 
nikai turi kovoti už savo teises

Paaiškino taipjau dei ko buvo 
areštuoti L.S.S. sekretorius J.V. 
Slilsonas ir J. Šukys. Buvo ren- 

• karnos aukos.
Aukavo, po$1.00 J. Matčiulis; 

po 50 c.: L. Kavaliauskienė, J. 
Januška, K. L. Kairis, A. Turla, 
P. Jankauskas, L. Dovidaitis, 
K. B i m š. a, * P. Jaša i- 
t i s, J. S t u m b r i s, K. Mičiu- 
dra, D. Juronas, R. Latvėmis, J». 
Sinkevičius, K. Barzda, J. Tun- 
kevičia; po 40 c.: Ona Bitinienė; 
po 25c.: S. Mažeikis, A. Gutau
skas, M. Ti j tisas, L. Andriu- 
j a i t i s, F. S v e r e cc k i s, 
J. K a m i n s k a s, A. Baublio, 
J. Kudirka, J. Pukėnas, A. Spe- 
tila, J. Barzda, F. Petrila, J. Bu-

Vietos L.M.P.S. 47 kuopa dar 
jauna, bet nuo savo įsisteigimo 
kruta gerai ir, turbūt, daugiau 
yra nuveikus nei kuri nors kita 
vietos draugija per tų patį laiką. 
Per penkis savo gyveninio mė
nesius ji surengė spektaklį, kon
certą ir, kad sustiprinus savo fi
nansinį padėjimą, balių. Turė
dama kasoj per 113 ^olerių, da
bar ji galės dar naudingesnių da
rbų atlikti.

Vasario 10 dieną kuopa turė
jo mėnesinį susirinkimą, kuria- 

jme nutarta surengti prakalbos, 
ir paaukojo LSS. Apsiginimo 
Fondui 10 dolerių. Kuopa neta
rė taipgi prisidėti prie Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos.

Norėčiau paraginti ir kitas 
vietos draugės darbininkės dėtis 
prie Lietuvių Mtiterų Progresy- 
vojo Susivienijimo kuopos. Juo 
daugiau mes prganizuosimės, 
juo labiau mes pažinsime savo 
reikalus, tuo lengviau pajiegsim 
kovoti už savo teises prieš visus 
musų išnaudotojus ir darbo 
žmonių engėjus. Sesutės, prisi
žiūrėkime į šiandieninį savo pa
dėjimą ir pamatysime, kas mus 
vargina ir dėl ko mes vargstame 
ir skurstame, nors dirbame sun
kiausius darbus. Svarstykime, 
sesulės, ar mes galime vis taip 
tenkintis savo padėjimu, saky-

*~Z“
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ROCKFORDIEčIV ATIDAI

AKRON, OHIO.

J. Romane
Yards 3064

Chicago

DR. A. J, KARALIUS 
Gyvoji! Ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI 
2121 N. W ėst era ar< 

Valandos: >—12 rytai 2—>

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevilinus 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 8?-ra GATVfcS

Puikiausia Ccvcrykų Krautuvė 
naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailią drabužių. 
Ateikite, o persitikrinsite žemumų 
musų kainu. DLJBIN BROS., 
1025 S. Main St., Rockford, III.

fe MOKYKLA
Nariai Cook Counfy Real Katate Tarybai 

A. PETRATIS & CO. 
Kaal Katate Ofieei

Paakolina pinigus. Perka, parduoda ir 
maino namus, lotus ir tarmes. 

Apsaugoja turtą nuo ugnies. 
Periiuri apstraktus, padaro popieras 

NOTARY PUBLIC
751 W. Š5ta gatvš 
kampas Halsted Drover X42t

Bridgeport Painting Co.
Paintcrs Paper Hangers,

Calciminers and Artists.
Ųanhvarc, paint, oil 

and varnish.
Atliekame darbą greitai, teisingai 

už žemą kainą. Dirbame po visas 
dalis Chicagos.

A. Evanauskey
Tel. Yards 7282
3149 S. Halsted st.,

i
_____ ji

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicags 
Telephone H ay marke t 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišky, 
Vaiky it visų chroniškų ligų

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

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—8 popietų;
vakare. Nedčliomia 10—12 dieną.

!——MMg—. 1.1. A ■!______ _ ,!Ug ■■ ---------

damos, kad “taip radome, taip organizacijų pasitarimui apie 
’ siuntimą delegatų į klerikalų sei- 
. mą New Yorkan.
i Suprantamas dalykas, vietos 

lįimigas stengėsi juostipriau su
organizuoti bažnytines’ draugi
jas, nes mat čia visos didžiosios 
draugijos yra progresyvios ir ne 
labai nori šokt pagal kunigo dū
delės.

Susirinkimą atidarė L. Zikas. 
Jis pasakė, kad jis negalįs gerai 
išaiškinti, kam tas susirinkiinas 
esąs sušauktas, bet manąs, kad 
kiekvienas delegatas tatai žinąs 
labai gerai, būtent, kad pasikal
bėjus apie siuntimą delegatų 
sehnan.

Vienas delegatų bet gi tuo ne
pasitenkino ir paprašė, kad pir- 
pirmininkas visa ką paaiškintų, 

' kadangi, sako, daugelis delegatų 
visai nežiną, apie ką dalykas ei
na.

Tada pirmininkas vietoj savęs 
perstatė kalbėti kunigą Baltutį. 
Kunigas trumpai papasakojo, 
kad, girdi, mes dabar norime at
gauti savo tėvynei neprigulmy- 
bę, taigi nesą kas daug nei svar
styti, reikią tik aukauti pinigų 
ir siųsti delegatai seiman į New 
Yorką, o jau jie ten visa ką pa
darysią.

Delegatas J. Kazlauckas klau
sia: Iš ko mes turime atgauti sa
vo tėvynę, ar iš karalių? Visų 
jų sostai pradėjo griūti...

— JCad čia nėra ko svarstyti, 
—vėl užsišoka kunigas Baltutis: 
— reikia tik pinigų dėti, ir vis
kas. • * 1 •

Susirinkimas bet gi kunigo už- 
reiškimu nepasitenkina ir prade- 

Lengva pasaky-

paliksiiĄe tokia Dievo valia!” 
Ne, tuo mes negalime tenkinties. 
Kaip visus darbo žmones, taip 
ir mus, ir tai dar labiau, kapita
lizmas laiko pavergęs ir prig
niaužęs, todėl turime organizuo
tis ir po raudona darbininkų vė
liava kovoti už išliuosavimą iš 
tų pančių, kurie ant mus pašau-

-^-Rozalija Bučas.

47 kuopa prisideda Rajonan.
Waukegan, Iii.

dieną L.M.P.S. 47 kuopa savo 
mėnesinime susirinkime nutarė 
prisidėti prie Rajono, kurį 58 
kuopa Sumanė organizuoti ir 
kviečia apielinkės kuopas dėties.

Tuo budri musų 47-toji kuo- 
prisideda Rajonan ir.pasiža- 
veikti jo sustiprinimui.

Rozalija Bučas.

Vasario 10

CEDAR RAPIIDS, JA.

pa 
da

BALTIMORE, MD.

Išsigando socialistų ir išardė 

 

Draugijų Susivienijimų.

“Naujienų” 22-rani numeryje 
I tilpo korespondencija iš Balti- 
I morės. Ten buvo rašyta, kad 
I susivienijo trįs palaipinės drau- 
I gijos į daiktą, būtent, DLK. Min- 
I daugio, Vytauto ir Darbininkų 
I Susivienijimas. Atžagareiviški 
I tautininkai ir klerikalai, kurie 
I priklausė tautiškose draugijose, 
(išsigando naujos draugijos var- 
Į do. Girdi, Laisvės Draugija! — 
Į Tas žodis — laisvė — tai jiems 
I kaulas gerklėj. Na, ir pradėjo 
Į ardymo darbą.

Daugiausia prisidėjo prie ar- Į da diskusijas, 
dymo Vytauto draugijos komi- ti — kalba delegatai — “duokit, 
tetas. Sausio 20 d. buvo visų Į aukauki t pinigus”; bet mes turi- 
trijų draugijų sušauktas susirin- me žinot, kaip ir kam tie pinigai 

I kimus. Buvo išrinkta komisija I bus suvartojami;
iš trijų ypatų, idant peržiūrėtų Ir kad taip progresyviųjų dra- 
visų draugijų knygas ir suvią- u gi jų delegatai pradėjo dalykus 
nylų iždus. Buvq įsakyta (Irau-1 svarstyti, kunigo šalininkai pra- 
gijų komitetams, kad suneštų dėjo trypti ir ūžti, kad nedavus 
(kiekvienos draugijos knygas pa- jieiųs kalbėt. Jįe rėkė: — Jus 
skirtu laiku, bet Vytauto draugi- dar neaukavote pinigų delegatų 
jos komitetas atėjo tik pasižiu- kelionėj į seimą^ tai neturite nė 
rėti —- ir pradėjo ardymo dar- balso!
bą. Po tam ir Mindaugio drau- Matydami prie ko dalykai ei- 
gija laikytame savo susirinkime na, visų progresyviųjų draugijų 
nutarė; kad ji vardo nepanai- delegatai, kurių buvo apie dvi- 
kinsianti; jeigu norėsianti kuri dešimts penki ar daugiau, suki- 
.draugija, lai prisideda prie jų. Į lo ir apleido svetainę.
Darbininkų susivienijimas lai-Į Tai reiškia, kad visos progre- 
kėsi minėto nutarimo ir nesu-1 syviosios ir tutiškosios draugi- 
tiko eiti prie mindaugiečių — jos atsisako dalyvauti klerikalų 
pasiliko taip, kaip ir buvo. Į.seimelyj.

Matyt, dar baltimoriečiai ne-Į Girdėt, kad likusios susirinki- 
priaugę, idant supratus, kad vie- nie davatkos išsirinkę sau du de- 
nybė tai galybė. Jau buvo su-1 legatų — kunigą Baltulį ir jo 
vienyta —■ ir vėl išardyta. Bet Į kaimyną F. Kriščiukaitį. .
jeigu paklausi, kodėl išardyta, Į Na, tai ir laimingos kelionės į 
tai nė vienas neatsakys aiškiai. I davatkų seimelį.
Vienijimo komis ja dirbo per iš-1 _ Kliubo Delegatas,
tisus metus, konstituciją popu-Į. --------
Kariškai sutaisė, tiek darbo pa
dėjo ir išlaidų, o galų gale išėjo
lik pišt. Moters nusigando i Lietuvių Moterų Progresyvio- 
socialistų, o vyrai laisvės vn^"l jo Susivienijimo 37 kuopa buvo 
do. Mat, Darbininkų Susivieni- surcnglwį spektaklį. Scenoje 
jime daug socialistų priklauso. sta(yfa ^Kryžius”. Aplamai sa-

Jeigų dabar dėl tūlų menknie- sulošta neblogiausia, ypa- 
kių nesusivienyta, aš tikiu, kad I uugaį gerai lošė J. Gutauskas 
ateityje pats gyvenimas pi iveis I ^jėbilo rolėj. Jeigu visi lošėjai 
vienyties.

Vasario 22 dieną Barrys sve- 
tanoje trįs draugijos susidėju-! 
sios bendrai parengė prakalbas. 
Nors tai buvo tik LSS. 4-tos kuo
pos reikalas, ale jau ,nuo senai 
tarėsi visos trįs kuopos rengti 
parkalbas, tai ir dabar neatsisa
ko LDLD. 25 ir LMPS. 28-ta 
kuopos. Kalbėtoja buvo iš 
Brooklyno d. K. Petrikienė. Pra
kalbos pavyko gerai. Aukų tai
pgi surinkta LSS. Apsigynimo 
Fondan $28.53. Publikos buvo 
atsilankę šiuo sykiu gana daug.

—Z. Gapšis.

Vasario 19 ir 20 vietos L.S.S. 
239 kuopa ir L.L.A.179 kuopa 
bendrai buvo surengę prakal
bas. Kalbėtoju buvo T. Dundu
lis iš Chicagos. Prakalbos povy- 
ko labai gerai, nors publikos a- 
biem vakarais lankėsi ne pęr- 
da ilgiausia. Prie L.S.S. kuopos 
prisirašė vienas naujas narys, o 
paskui žadėjo dar ir daugiau 
prisirašyti. Lėšoms padengti bu
vo renkamos aukos, kurių pirmą 
vakarą surinkta 24 doleriai, an
trą 4. 90. Likusieji nuo lėšų 
padengimo pinigai paskiria LSS. 
Apsigynimo Fondui.

Aukavo šios ypalos: M. Sla- 
vickiutė $3.10; M. Mikėnas 2.50; 
K, šveislis 2.00; II. Martinienė 
1.50; M. Šimkus 1.10; J. Šiobis 
1.50; P. Jonikaitis 1.10; J. Zalin- 
skis 1. 25; po $1.00: P. Bočių lis, 
A. Stankeviče, A. Ormon, M. Or
mon,A. Gustaviče, St. Savickie
nė, K. Miniolga; W. Neveraus- 
kas 75 centų; po 50c.: M. Savic
kas, K. Blažaitis, M. Blažaitienė, 
O. Slupuraitė, J. Kirstukas, F. 
Martin, K. Tamošaitis, J. Savic
kas; J. Vačiulis 45c.; J. Pransku- 
nas 40c.; po 25c.: P. Pajauskas, 
D. Jasilionis, K. Ormon, A. La
pinskas, M. šileikiutė, Belskie- 
nė.

Su smulkiomis viso $28.90. 
Visiems aukavusiems tariam 
širdingą ačiū. — J.. Savickas.

Jei nori greitai Ir pasekmingai Išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti Ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklų. Apart Anglų kalbos, čia moklnama:- 
Lletuvlų kalbos S.V.Istorljos Laiškų Rašymo
Lenkų ’ S.V.Valdybos Prlekybos Teisių
Lotynų S. V.Pilietybčs Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
r GRAMMAR Ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve 
ančius toliau mokiname per laiškus. Viskas kiūama lietuviškai

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

KAMPAS 31-M0S IR HAUTED GATVIŲ

CHICAGO HEITS, ILL.

Draugijų atstovų susirinkimas 
seimo klausimu .Visos progre
syviosios draugijos atsisako da

lyvauti klerikalų seime.

GRAND RAPIDS, MICH.

butų taip lošę, tai vaidinimas bu
tų padaręs į publiką gilinusią 
įspūdį... i .k •

Antraktais buvo dar dainų ir 
deklamacijų, kuriuose gerai pa
sižymėjo duetą dainavusieji dd. 
J. Grigas ir S. Sidaras, už ką pu
blika apdovanojo juos grihus- 
mingais aplodismentais.

H. S. Balčikienė.

Vasario 26 įvyko čia viešas vi
sų vietos draugijų ir kuopų su
sirinkimas. Dalyvavo viso 13

INDIANA HARBOR, IND.

Naujienų” skaitytojų ir norin
čių skaityti žiniai.

Kurie skaitote “Naujienas” 
bet kartais jų negaunate, kurie 
norėtumėte skaityti, visados kre
ipkitės žemiaus paduotu adresu. 
Aš pasirūpinsiu pristatyti. Pa
vieniais numerais.

Naujienas galima gauti taip 
jau pas J. S. Stripeikį, Barber 
Sbap, 2107 — 137 str.
Tenai yra “Naujienų” stotis. 
Skaitykite ir platinkite “Naujie
nas” — vienintelį darbininkišką 
dienrašti Amerikoj.

Petras Matonis, 
N-nų agentas, 3727 Deodar st.

Čia įsisteigė unija prie Ame
rikos Darbo Federacijos. Mat 
darbininkai labai išnaudojami, 
ypatingai gurno industrijoj, tai
gi dabar subruzdo organizuotis. 
Labai gal būt, kad pavasaryj 
kils streikas, nes apie tai dabar 
jau kalbama. —Anikštietis

1 VALENTINE DltESSMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirminink« . 
k----------------------------------- ---------- y
i . ................... i.....—................ ..
MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga- 
ite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
tame komišiną.

BURKE BARBER SCHOOL
>12 W. Madison St., Chicago

j

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.VIDIKAS 
Baigiigj Akušeri jog Ko- 
legiją; ilgai praktika- 
rus Pennsylvanijog ho- 
l'ilahar () J’liilaclel-

phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim 
ymo. Uždyką duodu | 

rodą vihokioHe ligose 
moterim ir merginom 
3113 So. Halsted St- 

(Ant antry lubų) 
Chicago

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

kampas Ashland BouL, vir
šų*] banko, Boom 600.

VALANDOS: 16—12 rytč; 5—6 
vak. PHONE Ilaymarket 2563.
REZIDENCIJA: 3332 North av. 
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PHONE Albany 5546.

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

Ji49 S. Morgan St., kertė 32 8t.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moterišku, Vyrišky ir Vaiky 

Taipgi Chronišką Ligą 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vuk. Nedvlio- 
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
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St., 

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

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

ŠOKIAI
Kiekvieną utafninką, subatą ir ned. 
vakarais. Įžanga 15 c. šokis, 2^c. 
porai už šokį. Pradžia 7 valandą 
vakare. Muzikantai 7 Jazz Band.

Blue Bell Jennie Dancing 
Academy,

35th ir Archer Avė., Chicago 
■■ ■ i., ai a e s a i, w

Vyrišky DrapanųBargonal 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa* 
kymo siutai ir overkotai, vertfis nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 51d 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik) 
18 dolerią.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamal
tų overkotų. x

Visai Liažai vartoti siutai ir over- 
kotai, veisės nuo $25 iki $85, daba** 
$5 ir audt&įuu. Kelnės nuo $1.50 IV 
$4.50. Vail'mams siutai nuo $3.05 
Iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ii 
karais.

J S. G O R D O N 
U15 8. Halsted 8U

IŠKOLEKTUOJAME SKOLAS VISUR
Seiuie skolus, notas ir visokius iSjieškojimua darome Suvie
nytose Vftlstij'oae ir Kanadoje Absoliutilkai dykai; mokėsite 
iminės, jei mes iškolektuosime. Nepaisonia, kur jus gyve
nate, nei kur jūsų skolininkas gyvena, ‘ mes iškolektuosime. 
Junw nieko nckaštudja duot mums išmėginimui. Rašykite 
arba ateikite pas mus šiandie. Gyvenantis kituose miestuo
se kreipkitės laiškais, Įdėdami 8c markę atsakymui .
OFISAS ATDARAS I’anedėlyje; Seredoje ir Pėtnyėioje, nuo 
1 iki 0 vai. vakare Utarninke, ketverge ir Subatoje nuo 1 
iki 9 vai. vakare.

INTERSTATE LF.GAL SERVICE AGENCY
3114 S. Halsted $t., Chicago, III. Phone Boulevard 48Q9 
'Patarimas, kuris nekaštuoja pinigų, bet aučšdyja juos**.

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

CARR BROS. WRECKING CO.
8003-3039 S. Halsted St., Chicago, UI

_ _____ ___ _.............., .

IK •' 7^” V1 A’’ r

į|' »Ji f' ’J ‘ ■ »•

Dr. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

Vai 9—11 rytai 1—2 popiet; 7—• vak.
Of is&s • 

1900 S. Halsted St. 
Viriuj Biachoff’o Aptlekoa.

Telephone Canal 114.
Valandos 8—6 po piety 

liekiriant Nedildieaiua ir Seredae

Telephone Humboldt- 1273

M, SAHUD M. D 
Ręnu.H liusns Gydytojas Ir Chirurxa« 

SpecIalUtas Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų, taipgi Chroaiškų Ligų 

, OFISAS: 1#79 Milwauke<* Avė., 
Kampaa North Avė. Kambarys 1 

VALANDOS: 8:30 Iki 10 išryto
1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 Vakurc

TELEPHONE YARDS 2721 \
*OR. J, JONI KAI T IS

Medikas ir Chirurgas
• 3315 ?. Halsted St., Chicag«

Dr, A. R. Blumenlhai

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
palinga doma at-

- kreipi:una i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki y vuk. 
nedfildieil. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317

’F

(Sergėkite savo akis

Ncužsitikeklt 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 mėty patyrimą h
guliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku 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 Platl’o aptiekos
Te m y kitę j mano parašą 

Valandos nuo 9-1 os vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo K 
vai. ryto, iki 12 valandai dieną.
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Kodėl pabėgo kun. A 
Ežerskis iš Cicero.

demokratijos tas į aldermanus 
wardos.

nuo 4-tos

Asmeniški nesmagumai Mergina. Pinigai.

Kun. Ežerskis buvo “Draugo” B-vės prezidentu.

Kunigus A. Ežerskis, lietuvių 
kataliką šv. Antano parapijos 
kirbomis. Katalikų Labdarybės 
Sąjungos garbės narys, • buvęs 
klerikalų “Draugo” korporaci
jos prezidentus, blaivininkas ir 
laisvos meilės ne-išpažintojas — 
kur jis pasidėjo? Jau keletas 
dienų kaip jo jieško ciceriečiai 
ir niekur neranda. Čia mergi
na rauda, čia kiti apie pinigus 
kalba, o jo kaip nėr taip nėr.

Nebeapsiklausydamos skun
dais ir visokiais gandais, “Nau
jienos” ėmė teirauties.

“Parapijai paskirtas kitas ku
nigas.”

“Ąr kun. Vaičiūnas?”
“Taip.”
“O kur dabar yra kun. Ežer

skis?”
“Nežinia, nežinia. Tik jo nė

ra Chicagoj.”

Arci-vyskupas aprūpins 
pinigiškus reikalus.

Chicagos arci-vyskupo rašti
nė, užklausta apie kunigo A. E- 
žerskio prapuolimą, paprašė pe
nkiolikę minučių palaukti kol ji 
galės duoti atsakymą. Po pęn- 
kiolikos minučių atsakymas bu
vo toks:

“Kunigas A. Ežerskis rezigna
vo pats iš parapijos. Jis aplei
do Cliicagą nevaromas. Apie 
merginos istoriją arci-vyskupo 
kanceliarija nieko nežino. O pi
nigiškus reikalus aprūpins kun. 
Ežerskio vietininkas, kurs jau y 
ra paskirtas. Kur dabar randa
si kunigas Ežerskis, apie tai arei 
vyskupo kanceliarija irgi nieko 
nežino.”

Arci-vyskupo kanceliarija rei
škia apsiima aprūpinti pinigiš
kus reikalus, kuriuos kun. Eže
rskis per savo garsųjį “nekaltą 
užsimiršimą” esą palikęs “ne- 
aprupintais”.

Bet kas apsiima aprūpinti va
rgšės Marės reikalus?

Tai tokios tokelės dedasi pas 
tuos šventuosius, kurie uoliai 
praktikuoja laisvąją meilę savo 
celibate, o primeta ją kitiems 
savo veidmainystėje.

Sako skerdyklų darbininkų 
gynėjas.

Užvakarykščiam tyrinėjimų ko 
misijos posėdy] skerdyklų darbi
ninkų gynėjas, adv. Frank 
Walsh, laikė paskutinę kalbą. 
Nurodė daug faktų, liudijančių 
darbininkų skurdą ir nepaken
čiamas darbo sąlygas Chicagos 
skerdyklose. Tarp kito adv. 
Walsh užreiškė, kad dabartinis 
darbiiiikų padėjimas, kurie dir
ba mėsos industrijoje, yra veik 
tolygus vergų padėjimui ir kad 
norint visa tai prašalinti, reika
linga pagerinti dubininkų būvį,
— įvedant aštuonių vai. darbo 
dieną ir suteikiant prideramą at
lyginimų algą. — “Musų mėsos 
industrija šiandiena yra kapais, 
ant kurių yra pastatyta musų 
autokratų palociai ir valdybos”
— užreiškė adv. Walsh.

Lietuviai gali stipt badu— 
sako samdytojų gynėjas

Vakarykščiame tardymo ko
misijos posėdyj kalbėjo skerdy
klų savininkų gynėjas, adv. Carl 
Meyer. Prirodinėdamas delko 
skerdyklų karaliai negali išpil
dyt dviejų pamatinių savo dar
bininkų reikalavimų — pripa
žint aštuonių valandų darbo die
ną ir padidint algas .—, ponas 
Meyer tarp kita užreiškė, būtent, 
kad “Lietuviai, lenkai ir italai, 
kurie atvyko į šią šalį kartu su 
visa savo manta, sutelpančiu 
raudonose skepetaitėse, nėra 
pratę ir nenori daryti tokių jau 
išlaidų, kai/p pav. čiagiiniai, a- 
merikiečiaj.” Kodėl tad esą rei- 
klainga nustatyti jų algas sulig 
tom išlaidom, kurias padarą

Kun?Ežerskio vakacija.

Mušta telefonas pas patį kun.
A. Ežerskį į jo kleboniją.

Atsiliepė vyriškas balsas:
“Kunigo Ežerskio nėra.”
“O kur jis yra?”
“Jo visai nėra Chicagoj.”
“Tai jis išvažiavo kur kitur?”

■“Taip, jis išvažiavo kur ki
tur.”

“O delko jis išvažiavo kur ki
tur?”

“Dėlto, kad jis jautėsi blogai.”
“Sakot, blogai jautėsi?”
“Taip, taip, jis jautėsi labai,

Jaltai blogai. Yes, he was feeling
pretty bad.”

‘Tai jis išvažiavo ant vakaci-
jų?” I

“Ant vakacijų. He took leave 
of absence”.

“Ir jo daugiau čia nebebus?
O kas gi jo vietą užims?”

“Šiandien vakare jo vietą už
ims kunigas Vaičiūnas.”

“Kun. Vaičiūnas iš šv. Jurgio 
parapijos?”

“Taip, tas pats.”
“O ar nieko daugiau apie kun.

Ežerskį nežinot?
“Nieko.”
“AČiu, sudiev”.
Nabagas kunigėlis — jis jautė-Igėlis kun. A. Ežerskis. Reiktų 

ąi labai blogai. Bet, rods, Marė! laukti iš jo dar aštresnės kalbos 
jautėsi dar praščiau. I kaip ta, kuria paprastai jis pra-

r I neša apie “nezaležnikų” kunigų
I išduminius. Pavyzdžiui, šių

Daug nemalonumų. I metų N 2 “Draugas” turėjo pro-
Telefonuota šv. Jurgio parapi-|8()S parašyti sekančiai:

jony Atsiliepė kun. Albavičia. I Nezaležninkų kunigas iš-
‘Tai delko-gi kun. Ežerskis jdun^* — Dayton, Ohio, sausio 

apleido Chicagą? ” — užklausta. I ^*
“Jis turėjo visokių nemalonu-1vieto8 b^tuvišRų nezalęžninkų] 

mų, daug, daug nemalonumų, I ‘naikintojas Mikalauskas čionai
tai dėl tų nemalonumų ir ture-1 iJ«ai nemulkins nesusipratusių _____ __________
jo išvažiuoti”, atsakė kun. Al-lietuvių, taip ir įvyko. — PneŠ|pO paimtas kariuomenėn, Na- 
bavičia. I pereitas Kalėdas .mulkintojas than Frankel, 1132 N. Ashland

“Kokie-gi tai galėjo būt neina-1 Mikahiuskus ištisą naktį balia-Įg^, vakar naktį papildė saužu- 
lonumai? Juk sako, kad jį pa-1 v°j° su kokia tai nezaležninke, dybę „ pasikorė.
rapijonįs mylėję jį?” Į’1 nusilesęs kaip koks jaučiui Rytmetyj sūnūs neradęs tėvo

“Tai buvo kitoki nemalonu-1 va<’‘nčtojas visgi nuėjo savo I Įovoje, išėjo ant verandos ir ra
inai, ne su parapija; tai buvo as-l ’nulkinyčion atlaikyti pasterką I do jį kybantį ant virvės.
meniški nemalonumai...” I saviems nezaležninkams... Ne- i 

“O ar liesa, kų žmonės sako zalcŽni."kl,i šiandie "Pgafestau- Tjk cento nuo 
apie banką, tai yra, kad kun.| |a lu 1 ek savo Mikakluskl}’kick|dolerio!
Ežerskis priimdinėjęs nuo žmo- savo kllr> ’* W iskuulij° 
nių pinigų a.it palaikymo, o <la-1taS baml»i2«>ls. Kalbama, kad 
bar ėmęs ir iidmnęs?”' | "uo.v,enos n^"ležni»k&‘ bobe-

I lės jam tekę net 300 dolerių... 
į. | Šiandie tas viskas nuėjo mar-

Kita priežastis. I gjuj ard uo<iegos — q kur jšdu-
“Apie banką nežinau; bet ta-|m6 Mikalauskas, niekas nežino.

Vadinas, tas ponas Meyer no
rėtų, kad lietuviai, kurie atlieka 
savo darbų dažnai dargi geriau 
nei daugelis čiagimių, kad jie 
tenkintus! dabartinėmis bado al
gomis !

A. PETRATIS

Ką turėtų pagiedoti Draugas.

Žiūrėsime, ką apie tai paporys 
klerikalų “Draugas”, kurio be
ndrovės prezidentu buvo pabė-

Atsargiai su pečiais
Ponia Sarah Ignapskį 

pečiun anglių ir uždarė kaminą. 
Kambarin prisirinko tiek guzo, 
kad rytą iš penkių gyventojų nei 
vienas nebepajiege atsikelti. Vi
si nugabenta į St. Mary’s ligoni
nę. Moterėlės, atsargiau su pe
čiais.

įdėjo

Kaip ir buvo tikėtasi, kad

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, March 7, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
Pasikorė, kad sūnų paėmė 
kariuomenėn.

Susirūpinęs, kad jo sūnūs ta-.

Nusibankrutijusio privatinio 
bankininko, William T. Kirbys’o 
ant Town of Lake, kreditoriai 
tegaus tiktai po 6%cento nuo 
kiekvieno padėto jo banke dole
rio ! Tatai vakar paskelbė ban- 

me ta?nieko nėrair bu7ų | Žinoma tik tiek, kad jis nesėdės I ki"inko, tl,rt« P^męjas - re
tai su tuo susitvarkytų. I sumetęs rankų. Jis ir vėl kur-lterre' J"runk L. Wean._

“Tai yra, jeigu kunigas Ežer-1 n9rs mėgins surasti kvailių, ku-1 . Minėtame banke laikė savo pi
ski, turėtų žmonių pinigų, tai riems juk nesunku bus į galvas neturtingi sto-
jis jiems atiduotų?” I įvaryti nezaležninkystės moks-1 kJar(,M darbiiunkai.

“Taip, taip, jeigu turi, tai at-Į^- — ...Duok Dieve, kad šitas!
lygins. Jis ne dėlto ąpleido Chi-|atsitikinias nezaležnin-1 {domus debatai,
cagą.
tis.”

“Ar dėl merginos?”
“Taip, asmeniški nesmagu

mui, dėl merginos. Tame yra | Zaležninkų” kunigo išdumimą. | debatai. Debatuos Percy Ward 
tikra priežastis. O kaslink ban
ko tai tame nieko nėra...”

“Tai reiškia kun. Ežerskis ap
leido Chicagą lik dėl merginos?” 

“Taip dėl merginos.” 
k‘() kaip bus su parapija?”

Buvo visai kita priežas-| ka,ns pagaliau® atidarytų akis h Nedėlioj, kovo 10 d., 11 vaL 
ir jie mestų klaidžioję po pel-Į.ryte, Corinthian Hali, Masonic 
kės ir juokinę žmonos”. Į Temple name, ant State ir Ran- 

laip rašė “Draugas” apie ne-Įdolph gatvių, rengiama įdomus
1 v*. • 1 •• 1 • • . I

I Kaip-gi dabar jis rašys apie ir advokatas J. Quitman tema: 
“zaležninkų” kunigą, kurs taip Ar gimdymo kontrolė panai- 
ĮMit išdūmė, kaip ir tasai “ne?a-|'kins kares?

■ ležninkų” kunigas, arba, anot Į Lietuviai, kur supranta anglų 
“Draugo”, mulkintojas? . įkalbą, tegul atsilanko pasiklau- 

•i --- *syti «min. debatų.® • - ....

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

įuiMed įr 30 gatvių Visos 'drii-tn-
kės kviečiamos pribūti laiku. tQ> pnra„ Rainariškių pol-

— varko, gyveno Cnicago. Jis pats ar-
LSJL. 1-mos kuopos mandolinų or- bu kas ji žino malonės pranešti ad- 

kestros repeticijos jvykjs nedėlioj, Anton Gerčius,
iovo 10 d. Mark W]iite S. svet., prie 1923 Gidim Ct., Racine, Wis. 
29-tos Ir So. Halsteįd st. 10 vai. ry-l ■ 
e.—Visi orkestros nariai utsilunky-l 1 
cite laiku, nes turėsime neužilgo da-|z^ 
yvautl viename parengime.

—St. Gitaristas.

LMPS. 9 kuopos choro ekstra re- 
•eticiju įvyks pėtuyčioj, kovo 8 d. 8 

vai. vakare Aušros svetainėje, prie 
h l _ : :: 
kės kviečiamos pribūti laiku.

Didelės prakalbos
Pėtynčioje, kovo 8 d., 7:30 v. 

vakaro, Mildos svetainėje 4-to 
wardos rinkimų kampanijos ko
mitetas rengia prakalbas. Kal
bės drg. A. Petratis, soc. kan
didatas į aldermanus nuo 4-tos 
vvardos, taipgi Naujienų redak
torius, drg. P. Grigaitis, ir Kl. 
Jurgelionis.

Lietuviai yra kviečiami skait
lingai atsilankyti ir išgirsti, ką 
mano socialistai, išrinkti į mie
sto tarybą, nuveikti Chicagos 
gyventoji; naudai.

Rinkimų Komitetas.

KATALIKIŠKOS ŽINIOS

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS atsakantis vyras, 
turintis $500 cash, nebijantis darbo 
ir nevartojantis svaiginančių gėri
mų, ant kurio rankų galėčiau pave
sti visą Šimus gaspadorystę*. Tiku
siam vyrui mokėsime $125 i mėnesį 
ir duosime gerų “komišinif’. Atsi
liepkite laišku paminėdami kiek tu
rite metų ir kokių vietų esate užėmę.

ECONOMIC HOME SUPPLY CO., 
> Chicago, III.

Racine ,Wis. — Svarbus susirin- 
cimas I MI). 121 kuopos bus 10 <1. 
kovo “Union Hali”. Pradžia 12:30 v. 
po pietų. Sis susirinkimas šaukia
mas tikslu, kad išdalinus nariams 
knygas —r paskiausj leidinj 1917 m. 
Taipgi, kad išrinkus mokesčius, ku
rie dar nėra užsimokėję. Be to bus 
svarstomu svarbesni reikalai Lietu
vos klausime ir apie sudarymą tar
pe draugijų bendro sąryšio. Visi na
riai ir narės kviečiami susirinkti.

—Nut. Rašt. M. Kasparaitis.

Pajieškau dviejų pusbrolių — Juo
zo Kasikausko ir Roberto Joko: pir
miau gyveno Pittsburgh, Pa. Meldžiu 
atsišaukti, ar kas juos žino, malonė-,T 
kitę pranešti, už ką busiu labai dė- ^an Buren St., 
kinga. Marijona Onusaičhitė, ----
1300 Hamilton Avė., Grand Rapids, 
Mich. -----

Pajieškau savo draugų, Ignaco ir nrnz a i a i : *• Ku.stunto Kairių, su Kastantu sykiu . III;*DALINGA kliaučių prie mo- 
atvažiavom iš Lietuvos j Curtis Bay, Įe,‘*^U ,ubų siuvinio—kautų ir si- 
Md., vėliaus išvažiavo i Rochester, 4?”^*, . ęnioktinčtus to darbo dirbti. 
N. Y. delei svarbaus reikalo malu- tr,,,nPu hpk”- Meldžiu
nėklte atsišaukti arba žinantės juos atc,tl prisirengusiems i darbą, 
praneškite. VI. Shakalewicz, Lmo n i ’ ’ Masuna*l,s» 
10526 Indiana Av<?., Chicago, III. 1913 O«den Avė., Chicago.

Pajieškau Augusto Ražinskio, Kau
no gub., Vilkmergės pav., Balnikų REIKALINGA gabi, gerai prityru- 

"ii' i,AirviKi prie namų darbo mergina arbayalsč., I raštakių lį“*’110- ^Lven,9 Ciu- moteris. Nedidelė Šemyna— 3 vpa- 
fvS? J1!’ • tos’ (iera mokestis. Tel. Yards 2673.Petroit, Mich1. Noriu susieiti. Atsi- George Kailis

‘Pkite pidjs arba kas žinote pra- 3301 Lowe Avė., Chicago, II). 
Skite už ką gausite gerą dovaną.

Springfield, III. — LSS. 29 kuopa 
rengia dideli balių paminėjimui pas
kutinės Rusijos revoliucijos, n ėdė- levito ’ ' - - =-—* -----  1
lioje, kovo 10 d., Carpenter Hall’ėj, J 
kampas 7th ir Adam gt. Kiekvienas inn«« ’ I
lietuvis ar lietuvaitė privalote atsi- s Clinton St Chicntro 111 lankyti, nes tai bus puikiausias ba-|1123 (Jinton Chicago, UI.Į 
liūs. Bus gražus programas: dialo
gų, monologų, deklamacijų, prakalba. Jicškau brolio Kazimiero Goberio 
Pradžia 7:30. —Rengimo Komitetas, ir švogerio Juozapo Vilkelio. Paei

na iš Suvalkų gub, Seinų pav. Miš
kiniu kaimo, pirmu gyveno E. Chica- 
?o, Ind. Prašau atsišaukti, arba kas 
inote praneškite jų adresus. 

Antanina VanceviČienė-Strolienė 
3905 Industrini Avė., Flint, Mich

Pajieškau švogerio Juozapo Maš- 
tausko ir jo dukterų, Onos, Juzcfos ir 
Teresos. Iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Andriušiunų kaimo. Turiu la
bai svarbių reikalų. Malonėkite at
sišaukti ar pranešt man apie juos. 

Į Alena Okmonienė,
1850 W. 45th St., Chicago, III.

Rockford, III. — Rockfordo Drau
gijų Tarybos mėnesinis susirinki
mas jvyks ketverge, kovo 7 d., 8 vai. 
vakare, svetainėj po num. 1012 So. 
Main st. Visi draugijų įgaliotiniai 
malonės pribūti laiku, nes yra svar
bių reikalų. —Tarybos Pirmininkas.

Atsišaukimas j chorus. — “Susiv. 
Liet. Soc. Dain. Am.” I apskričio 
konferencija išrinko komitetą — (Ir
usi. J. Mitchell ir J. Jankaucką — dėl 
sutvarkymo Sus. reikalų, nes seno
ji valdyba pateko j kariuomenę. Ne
turėdami antrašų chorų iš kitų mie
stų, atsišaukiame j juos, kad prisiųs
tų savo choro sekret. antrašą, tai nws 
prisiusime jums dainų, kurias ką-tik 
Sus. pagamino. —J. Jankauckas,

1523 Wicker Park Avė., 
x Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUOJYAMA randon kambarys 

vienam vaikinui. Geistina, kad be 
valgių gaminimo. Gera vieta, ele
ktrikus šviesa, maudyklė ir garo 

šiluma. Ant trečių lubų iŠ fronto. 
4600 So. Wbod St., .Chicago, III.

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

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. Atsišaukite greitai.

Standard Market Co., 
1306 So. Main st. Rockford, III.

Tel. Forest 98.

REIKALAUJAMA 2 arba 3 mergi
nos j saldainių šapą.

Altman Bros.
1042 W. 141h st. Chicago

PARDAVIMUI

Mufinimas kunigų
Tikrų žinių dar neturime, bet 

mus pasiekė šitokie girdai apie 
didelį kilnojimą lietuvių kuni
gų Chjicagoje:

Kunigas Antanuk Ežerskis re
zignavęs iš šv. Antano parapi
jos ir pasišalinęs iš Cicero. Jo 
pasišalinimą dengia gili slapty
bė. I . t

Kunigas H. J. Vaičiūnas, Bri- 
dgeporto šv. Jurgio parapijos 
klebonas, keliamas į šv. Antano 
parapiją Cicero, III.

Kunigas Mykolas Krušas, Die
vo Apveizdos parapijos klebo
nas, Naujienų apielinkėj, kelia
mas į šv. Jurgid parapiją, Bri- 
dgeporte (sako, kad bridgepor- 
tiečiai parapijonįs atsimufinimu 
pas juos kun. Krušo labai džiau
giasi — aber nitl).

Kunigas Albavičia, švento Ju
rgio parapijos vikaras, atkelia
mas klebonu į Dievo Apveizdos 
parapiją Naujienų distrikte. 
Kunigas Albavičia, geri žmonės 
sako, esąs .geras žmogus ir pa
dorus kunigas. Mes tikime. Ge
rą žmogų malonu ir mums bus 
turėti savo kaimynu.

(Pastaba. — Mes ir su kun. 
Mykolu kuogeriausia sugyveno
me: jis mus beveik kas nedėldic- 
nis stipriai pakeikdavo, o mes 
pasijuokdavom...).

West Pullman, III. — LSS. 235 kp. 
mėnesinis susirinkimas jvyks ketver
ge, kovo 7 d., 720 W. 120 str. Pra
džia 7:30 vai. vak. Draugai ir drau
gės, visi malonėkite atsilankyti, nes 
turime labai daug reikalų. Norintie
ji pristoti kuopon malonėkite atsi
lankyti. Rašt. S. Tilvikas.

. Cicero, III. — Lietuvių Moterų Pro- 
gresyviško Susiv. 43 kuopa laikys 
savo mėnesini susirinkimų panedėly- 
jė, kovo 11 d., 7:30 vai. vakarų, Gud- 
galio svetainėje. Draugės, turite at- 
slldnkytj, nes randasi daug svarbių 
dalykų kas link rengimo vakaro.

P. Garodauskienė.

LSS. 4 kp. rengia balių su gražiu ir 
įvairiu programų, Mildos svetainėj, 
subatos vakare, 16 d. kovo. Prašome 
visus skaitlingai atsilankyti.

Vakaro Rengimo Komitetas.

East Chicago, Ind. — LSS. 201 kp. 
susirinkimas jvyks ketverge, kovo 7 
d., 7:30 vai. vakare, R. Grikšo svetai
nėje, 150 str., ir Northcote avė., E. 
Chicago, Ind. Nariai, malonėkite at
silankyti ir katrie skolingi mėn. mo- 
kestiinis, malonėkite užsimokėti. 
Nauji nariai kviečiami prisirašyti.

—Komitetas.

4-toa wardos Socialistų Partjios 
rinkimų kampanijos prakalbos Įvyks 
pėtnyčioj, kovo 8 d.. 7:30 vai. vaka
ro, Mildos svetainėje. Kalbės drg. 
K. Gugis, soc. kandidatas j kongres- 
manus, A. Petratis, soc. kand. į alder 
manus nuo 4-tos wardos, taipgi kal
bės ir “Naujienų” redaktorius d. P. 
Grigaitis ir d. Jurgelionis. Lietuviai 
kviečiami skaitlingai atsilankyti.

—Rinkimų Komitetas.

Melrose Park, III.—Lietuvių Drau
gijų Sąjungos Delegatų susirinkimas 
Jvyks pėtnyčioj, kovo 8 d., 8:30 vai. 
vakare, Frank ir James svet., ker
tė 23 ir Lake gtv. Malonėkite visi de
legatai susirinkti paskirtu laiku, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Taipgi bus renkama darbi
ninkai busimam baliui.

—Ant Jasinskag, rašt.

JIEŠKO DARBO

EKSTRA BARGENAS 
Parsiduoda automobilius—Ford-tro
kas; tinka duonos‘išvažiojimui, lau- 
ndry, grosernei, arba kitokiems biz
niams. Dalig prie jo daiktų yra ek
stra. Parsiddoda gera bogė ir paki
nkiai. J. JANTIS,

2159 W. 46 Place Chicago, 111.
PAJIEŠKAU DARRO ant farmų; 

esu nevedęs, turiu virš 31 metą, liuo
bas nuo kariuomenės. Norėčiau ga
uti darbo ant didelės fanuos, 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:

Pefer Wilimas,
1606 S. Halsted St., Chicago, III.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALAUJU pusininko su $500 

prie bučernės biznio. Gera vieta, 
lietuvių 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 St., Chicago, 111.

PARDAVIMUI pigiai gera bučer- 
nė arba atiduosiu randon. Lietuvių 
apgyventa vieta. Turi būt parduota 
greitai. .loe Kulash, 
1640 Jefferson St., Chicago, III.

VISAI PIGIAI parduodu vieną iš 
geriausių apielinkėj bučernę ir gro- 
sernę už pigią kainą. Turiu išva-. 
žinoti pas Savo vyną ant ūkių pinu 
kovo 15 š. m. Kas gaus tų vietą, ne
sigailės. Kreipkitės dėl platesnių in
formacijų laišku ar ypatiškai

Novickienė,
4330 So. Wood St., Chicago, III.

PARDUODAMA pirmos klesos lie
tuviška valgykla geroj lietuviškoj a- 
pielinkėj. Biznis laibai geras, per 8 
melus išdirbtas.
3228 S. Halsted St, . Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

KLEIN BROS.

HALSTED AND 20TII STS.

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandu už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9xi2, $8, firankas, tapytus paveikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Wcstern av., Chicago

AR TU GALI?

tu-Keliolika jaunų moterų, kurios 
rėjo patyrimų pardavime siutų, skry
bėlių ir abelnai visa ko. Gerai ap
mokamas darbas, puiki ateitis išsi- 
dirbime.

Atsišaukite
Superintendents’ Office

* 3rd floor.

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 — 49 Ct., Cicero, III.

TURI BŪT parduota augštos pu
šies mahogany pianas ir puikus pho- 
nographas su daug rekordų, labai 
pigiai. 3844 W. 12 st.. 2-ras aug- 
štas, arti Independence Blvd. Chgo.

Klaidų pataisymas
Naujienų nr. 52 tilpusioj LSS. 

Aštunto Rajono maršruto at
skaitoj įsiskverbė kelios atitai- 
sytinos klaidos. Taip, ten pa
sakyta, kad “nuo LŠS. 270 ir 
23 kpp. priimta” etc. Turėjo būti 
nuo LSS. 170 ir'234 kp etc.

Brighton Park. — Keistučio Kli'u- 
bo ekstra susirinkimas Įvyks Ket
verge, kovo 7 d. Liberty svet., 3925 
S. Kedzie avė., kei*tė 39 pi. Pradžia 
7:30 vai. vak. Susirinkimas yra šau
kiamas su tikslu apsvarstyti Konsti
tuciją ir deki kitų svarbių reikalų.

—J. Gustaitis.

Pranešimai

East Chicago, Ind. — LSS. 201 kp. 
mėn. susirinkimas jvyks ketverge, 
kovo 7 d.. 7:30 vakare, K. Grikšės 
svetainėj, 150 st ir Northcot avė. Vi
si nariai malonėkite atsilankyti, nes. 
bus daug svarbių reikalų.

—Komitetas.

i ---- ----
LSS. VIII Rajono Biznio Komiteto 

nariai kviečiami susirinkti nedėlioj, 
kovo 10. 10 valandą ryto Naujienų 
ofisan, 1840 S. Halsted St. —Kviečia

K. Jamontas.

Chicagos Draugijų Sąjungos susi
rinkimas jvyks pėtnyčioj, kovo 8, 8 
vai. vakare, Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23rd pi. I Visi delegatai malonė
kite būtinai atsilankyti, nes turim 
daug dalyką aptarti, kurių negali
ma atidėlioti. —A. A. Ambrozevi£ia.

---- ---- .
Cicero.—šiandie visuotinas delega- 

ų susirinkimas bažnytinėj svet. — 
delegatai nuo visų draugijų ateiki

te kaip 7:30 vai. vakare. Komitetas.

LSS. 22 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, kovo 7, M. 
Meldažio svetainėje (mažojoj), 2242 
W. 23 pi. Pradžia 7:30 v. vak.—Visi 
nariai ateikite, nes turim svarbių 
reikalų, taipgi ir tie, kurie norite 
prisirašyti prie kuopos. —Komitetas.

Jaunų Vyrų Lietuvių Dr. ir Paš. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas jvyks 

Kovo 7 d. 8 vai. vak. John Grine
vičiaus svetainėje, 1843 S. Halsted st. 
Malonėkite visi nariai atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų.

i —Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

LSS. 4-tos k p., LMPS. 9-tos k n. Ir 
LSJL 1-nios kp. jvyks bendras lavi
nimas susirinkimas nedalioj, kovo 
0, 9:30 vai. ryto. Lietuviu Socialia- 
ų Headųuarters, 3227 S. Halsted St.

Pa'jieŠkau savd sesers Onos Vosy
liūtės. po vyru—Augustinavičienė iš 
Suvalkų gnb., Mariampolės pavieto, 
Šunskų gmino. Mokolų kaimo. Taip
gi pajieškau Marės Pranckaičiukės, 
po vyrų—nežinau. Paeina iš Kauno 
«uh., Šiaulių pav., Lūkės parapijos, 
Parakaticklų sodžiaus. Meldžiu atsi-

REIKALAUJAME vyrų ir moterų 
j kožną miestą, miesteli ir kaimą po 
visą Ameriką . ir Kanadą, turinčių 
gerą pažintį ir gerą vardą tarp sa
vo kaimynų ir pažjstamų. Geriems 
žmonėms mes duosime agentystę ir 
pamokinsime kaip lengvai galės už
dirbt nuo $6.00 iki $30.00 ant dienos 
ir daugiau 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 kfeipties laišku paminėdami ar 
vedę ar pavienis, kiek metų senumo 
ir kiek žmonių pažjstate; ir jdėkite 
markę dėl atsakymo. O gyvendami 
Chicago ir Chicagos apielinkėje at
silankykite ypatiškai j ofisą tarp 2 ir 
5 po pietų. i

ECONOMIC HOME SUPPLY CO. 
714 Vau Buren St., Chicago, III.

NAUJI PIANAI
Tik vieną mėnesį vartoti pianai,— 

parduodu labai pigiai, važiuoju u- 
cininkauti, todėl man labai reika- 
ingi pinigai. Tavo geriausia pro

ga ąsigyti geriausią pianą už gerai 
sumažintą sumą pinigų. Del plates
niu žinių kreipkitės laišku, arba y- 
patiškai į namus nuo 5 vai. vakare. 
J. Kaulinas, Phone Kenwood 4471, 
4710 S. Calumet avė. Chicago

PARSIDUODA pigiai elektrikinis 
pijanas, elektrikiniai “fiksčeriai” ir 
visokiu daiktelių, reikalingų saliu- 
ne. kaip stiklai ir visa ką kita. Rei
kalinga parduot greitai, nes turiu 
apleisti Chicagą iš/priežasties nesve
ikatos, Gera proga, kam reikalinga, 
Ateikite pamatyti. Ant antrų lubų 
iš priešakio, 1522 So. Honore St., 
Chicago ,111., Phone McKinley 4868.

NAMAI-ŽEMfi

. ....... -......................... . " ■ *

REIKALINGAS geras kriaučius 
prie vyriško abelno darbo. Geram 
vyrui pastovi vieta. Sųlygų klaus
kite laišku. WM. THOMAS, 
220 W. Main St.. Cpllinsville, III.

REIKALINGOS moters maišų lo
pymui. CONSUMERS BAG CO., 

1411 S. Racine Avė Chicago

BARGENAS
Turiu murini namų, noriu išmai

nyti bile i kokį biznį, lotus, bučerne 
ar snliuną, formas, automobilius ir tt. 
AŠ galiu mainyti ir kituose miestuo
se į biznj, Indianoje ir kitur.

F. Jogini n as, 
11212 Michigan avė., Chicago, III.

Tel. Pullman 439.

PARSIDUODA mūrinis cotlage ant 
stulpų, 7 kambariai, 2 šeimynoms, 
maudynė ir toiletas. Randa $24 i 
mėnesi. Kaina $2450, $1250 įmokė!, 
likusius galima išmokėt bėgyje 3 me
tu — mortgage.
323 W. 34th PlaCc, Chicago
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STOCK’AI-ŠĖROS, 
aukijena maistui. s 

Pirma dalis slock’o yra pasiūlyta 
uvuv.oun .r Pitlshuigo Packing Housc po $1.00 

>. už šėrą. Reikalaukite pilnų paaiš- 
-įkinlmų.

,ua, stis. MASON DAVIS and CO Globė Packing Co., Dept, L,
Cjeveland Ohlo. 7740 S. Chicago Avė., Chicago. Anderson Hotel, Pittsburgh, Pa.

REIKALINGI benčiaus ir floro
kis debatai tema: “Ar krikščiony- šaukt jų pačių, ar kas žino jas, už:molderiai prie grei geležies ir braso 
bė priešinga civilizacijai?”—Malo-įką busiu labai dėkingas. ' (Goriems darbininkams gera mokė-
nėkite visi atvykti, nes debatai la
bai įdomus. —K. Virbickas, Rašt.

J. Vosylius
6404 Carl ave„ C‘


