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Vokiečiai neduos Lietu 
vai neprigulmybes

8 socialisiai nuteisti katorgon
Savitarpinė karė Finlandijoj te

besitęsia
SAVITARPINĖ KARĖ 
FINLANDIJOJ TEBE- .

SITĘSIA

Smarkus mūšiai eina kelio- 
* I

True translation filed wlth the post- 
inastcr at Chicago, March 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLMAS, Kovo 11. — 
Baltosios Gvardijos kvatieros 
Vasoje subatos oficialis prane
šimas sako,' kad smarkus mūšiai 
Finlandijoj tarp finų* Baltosios 
Gvardijos ir rusų Raudonosios

VOKIEČIAI ATSISAKO I 
DUOT LAISVĘ LIETUVAI

Sako, Lietuva dar nėra pri
brendusi prie savystovybės.

Tme translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, March 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

HAAGA, Kovo 11. — Šian
die iš Vokietijos parubežio 
gauta žinių, kad nors Vokie
tija prižadėjo Lietuvą pada
ryti atskira valstybe, ji vie
nok atsisakė savo prižadą iš-[ 
pildyti ir Lietuvai laisvės ne
suteiks.

Lietuvių delegacija atsilan 
kė pas Vokietijos kancleri 
grafą von Hertlingą, kad pa
siteiravus apie Vokietijos 
nuomonę linkui Lietuvos at
eities.

Kancleris atsakė, kad po 
apsvarstymui valdžia nuta
rė, jog lietuviai dar nėra ga
nėtinai pribrendę prie savys
tovybės.

REIKALAUJA aiškumo.
Kas bus padaryta su Rusijoj 

užimtomis žemėmis.

Truc translation filed with the post- 
master at ('hieago, March 12. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, Kovo. 11. — 
Bremeno Weser Zeitung rašo, 
kad reichstago didžiumos parti
jos mano reikalauti pilno aišku
mo apie |>a dėjimų valstijų už 
buvusio Rusijos rubežiaus, pir
ma, negu bus ratifikuota taikos 
sutartis su Rusija.

Reichstago didžiumos partijos 
pereitais metais priėmė rezoliu
cijų prieš priverstinas aneksi
jas ir kontribucijas.

Gvardijos tebesitęsia.
Smarkus susirėmimai Įvyko 

Sntakunta ir Savalako frontuo
se. 1 ies Ahvola mušis eina die
na ir naktį. Rusai nežiūrint di
delių nuostolių vis meta niušin 
naujas spėkas.

CHARBINAS BUS NAU
JOS ATGALEIVIŲ VAL

DŽIOS SĖDYNE.

True translation filed with tne post- 
inaster at Chicago, March 12, 1918, 
as required by the act of Oct 6, 1917.

TOKYO, Kovo 11. — Šiandie 
pranešama, kad po konferenci
jos žymių rusų Pekine, nutarta, 
kad Charbinas bus sėdyne lai
kinės Si beri jos valdžios ir kad 
kunigaikštis Lvov skiriamas 
premjeru.

AšTUONI SOCIALISTAI 
NUTEISTI KATORGON

Už nepaklusnumą armijoj

Nuteisti 20—25 metų kalėjimam

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

CAMP DODGE, Iowa, Kovo 
11. — Generalis kariškas teis
mas rado kaltais aštuonis nacio- 
nalės armijos kareivius iš St. 
Paul, Minu., visus socialistus, at
sisakyme klausyti paliepimų ir 
nuteisė juos ilgam laikui kalėji
mai!. *4

A. S. Broms nuteistas 20 metų 
kalėjimai), o likusieji visi nutei
sti 25 metams kalėj ima n kiek
vienas—prie sunkių darbų.

“Pravda” apie Lvovą

PETROGRADAS, Kovo 11. — 
Rusijos vešoji nuomonė yra nu
stebinta Amerikos prezidento 
\Vilsono nepavykimu sulaikyti 
Japonijos kišimusi į Siberijos 
reikalus.

Bolševikų valdžios priešinin- 
I ai nurodo, kad tas nepasiseki
mas duoda pamatų bolševikų ar
gumentui, kad visų šalių impe
rialistai yra susivieniję prieš 
Rusijos revoliucijų.

Užsipuldamas ant kunigaikš
čio Lvovo ir kitų surištų su or
ganizavimu laikinės Siberijos 
valdžios, laikraštis Pravda šian
die rašo:

“Išdavikai tėvynės, už kurios 
vardų jie kėlė tiek triukšmo, da
bar pasidavė japonams ir talki
ninkų imperialistams, tikėda- 
i lies pagelbėti svetimų šalių ka
reiviams atkariauti šalį. Bet jie 
labai klysta. Istorijos pavyzd
žiai pąrodo, kad tokios pastan
gos niekad nepavykdavo.. Vel
tui dvarininkai ir kapitalistai ti
kisi pasinaudoti japonų įsiverži
mu. Jie tik traukia paskutinius 
ryšius rišančius juos su Rusija”.

Susilaukė Austrijos sosto 
įpėdinio.

CHINIJA GELBĖS 
JAPONAMS

Japonija padengs išlaidas.
True translation filed with the poa»- 
master at Chicago, March 12. 1918, 
•s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Kovo 10. — Aus
trijos karalienei Zitai Baden-Ba- 
dene gimė sūnūs,

Tokyo išreiškė savo pritarimų 
bendradarbiauti su Japonija gy
nimi* talkininkų interesų toli
muose rytuose.

Chinijos karės biuras gaVo 
pranešimų prirengti išsiuntimui 
dviejų divizijų į šiaurnę Manžu- 
rjų. Japonija gi padengs išlai
das, kol nebus užbaigtas tari
masis apie Amerikos suteikimų 
paskolos Chinijai.

LENINAS PAŠALINĘS 
TROCKJ

Nesusitaikė karės ir taikos 
klausime.

True translation filed with the post- 
niaster at ('hieago, March 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDON, Kovo 11. — Mor 
ning Post žinia iš Petrogrado, 
datuota subatoj ,sako, kad bol
ševikų užrubežinių reikalų mi- 
nisteris Leonas Trockis liko pa
šalintas prenriero Lenino delei 
nesutikimo apie Vokietijos tai
kos sąlygas.

Trockis tvirtino, kad taika li
ko padaryta per prievartų Ir kad 
jokie įstatymai nepripažįsta 
priverstinais prievarta padarytų 
prižadų. Todėl, sulig jo, Rusi
jos pareiga yra kariauti, nors ve
dant ir nercguliarę karę ir kad 
vokiečių taika neturi būti rati
fikuota.

Premjeras Leninas, iš kitos pu 
sės, skaitė, kad sutartis turi bū
ti ratifikuota ir išpildyta, rem
damasis ta teorija, kad sunkios 
sutartįs nebūtinai išnaikina tau
tas, kaip tų jau kelis karuts pa
rodė Prūsija.

SUV. VALSTIJOS REIKA
LAVUSIOS JAPONIJOS 

GVARANCIJOS

tad Japonija pasitrauks iš 
Siberijos

True translatiop filed with the post- 
master at Chicago, March 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

OSAKI, Japonija, Kovo 11. — 
Sulig pranešimo iš Washingtono 
į 'šio miesto laikraštį Mainichi, 
Suv. Valstijos reikalauja gvaran- 
cijos, kad Japonija pašalins sa
vo kariuomenę iš Siberijos tuoj 
kaip užsibaigs Rusijos krizis.

Užginčija.

WASHINGTON, Kovo 11. — 
Valdininkai, kurie turi artimų 
ryšių su situacija, autoritetingai 
užreiškė, kad Suv. Valstijos ne
reikalavo gvarancijos iš Japoni
jos evakuoti Rusijos teritorijų 
kada užsibaigs krizis, nes tas 
parodytų neužsitikėjimų Japo
nijos geru noru, kurį Suv. Val
stijos jau pripažino. Sakoma 
taipgi, kad jei Japonijos karei
viai vyks į Siberijų, klausimas 
jų ištraukimo, manoma, bus ri
šamas taikos konferencijos.

MASKVA LINKSTA PRIE 
TAIKOS

True translation filed with the pnst- 
master at Chicago, March 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Žydų “Forward’o” specialis 
korespondentas telegrafuoja iš 
Petrogrado, po 8 d. kovo data:

Zinovjev (Lenino “dešinioji 
ranka” “N.” Red.) praneša, kad 
Maskvos Darbininkų ir Karei
vių Taryba, kuri iki šiol stojo 
prieš taikos sutartį, dabar jau 
yra pasiryžus pasirašyt po ja.

■Masinai 

Visi šiandie 
Registruokitės!
VISI PILIEČIAI-BAI^UO- 

TO.JAI—REGISTRUO
KITĖS!

------- -—.

Kadangi registracijos kny
gose įvyko betvarkės, tapo 
išbraukta daugelio balsuoto
jų vardai, tai šiuo praneša
me, kad kiekvienas pilietis- 
balsuotojas ŠIANDIE BŪ
TINAI PRIVALO UŽSIRE
GISTRUOTI, idant turėjus 
teisės balsuoti sekamais ai
de r manų rinkimais baland
žio 2-rą dieną. Užsiregist
ruoti reikia savo balsuoja
mam precinkte.. Precinktai 
bus atdari nuo 8 vai. ryto i- 
ki 9 vai. vak.

šiandie yra vienintelė die
na registracijai, taigi kurie 
neužsiregistruos neteks tei
sės balsuoti balandžio 2-rą 
dieną.

Įsidėmėkite tai, balsuoto
jai! •
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIH

Dalis bolševikų, kuri yra prie
šinga taikos sutarčiai su Vokie
tija, pradėjo leisti savo laikraštį, 
kuris vadinasi “Konimunist”. 
Vienu jo bendradarbiu yra bun- 
dietis AbramoviČ (kairysis men
ševikas).

RUSIJOS LAIVYNO PA
DĖJIMAS.

Daugelis laivų visai nebe
tinka plaukiojimui

......... v—

True Irtriislalion filed with the post- 
master at Chicago, March 12, 1918, 
as reųuired by the act of 0cl. 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 11. — 
Pereitų saiaitę Sovietas paliepė 
visiems Rusijos kariškiems ir 
pirklybiniams laivams Helsin- 
gforse tuojaus plaukti į Krons- 
tadtų, kadangi prisibijoma išso
dinimo pietinėj Finlandijoj vo
kiečių spėkų ir dėlei buvimo Fi- 
nlandijos įlankoj daugybės vo
kiečių kariškų laivų ir trųnspo- 
rtų. Kur plaukia tie vokiečių 
laivai yra nežinoma, bet mano
ma, kad į Helsingforsų, nes ten 
stovi beveik visas Rusijos Bal
tiki) laivynas ir daugiau kaip 
100,000 tonų įtalpos pirklybinių 
laivų.

Rusijos karinis laivynas ten 
susideda iš 3 drednautų, 7 krui- 
zerių, 20 torpedinių laivų naikin
tojų ir 9 subniariijų, Kiekvie
nas skaito, kad esant tokiam 

grobiui, vokiečiai gali veržties į 
Finlandtyų.

Daugelis Rusijos kariškų lai-- 
vų beveik apleisti. Nėra nė vie
no dreadnautb, ant kurio butų 
virš 200 jurininkų ar daugiau 
kaip 25 nuoš. pilno sąstato ofi- 
cierių. • ,

Daug brangių laivyno apara
tų, kaip chronometrai, naviga
cijos instrumentai, ir kanuolių 
nustatymo teleskopai liko išvo
gti ir parduoti.

Keletas laivų yra tokiame pa
dėjime, kad jie negali išplaukti 
į juras.

Cen tralinis komitetas Helsin- 
gforse paliepė sunaikinti tokius 
laivus, kurių negalima nugabe-

. Priežastis, privertusi Maskvos i nti į Kronštadtų. Tie laivai bus 
ir K- Tarybų perkeisti savoj nuvilkti toli į uostų, taip kad 

as reųuired by the act of bet. 6, 1917. ‘ pozicijų, yra ta, kad į Raudonų-'jeigu bus reikalinga išsprogdin- 
PEKINAS, Kovo 11. — Chi-jų Gvardijų rašosi perdaug men- (i parako sandėlius, nebūtų po

nija atsakydama į paklausimų iškas liuosnorių skaičius. daryta nuostolių miestui.

KARĖS SEKRETORIUS 
FRANCIJOJ

Tme translation filed with the post- 
master at Chicago, Mareli 12, 1918, 
r* reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Kovo 10. — Ame
rikos karės sekretorius Newton 
D. Baker atvyko į Francijos uo
stą.

PARYŽIUS, Kovo 11. — Ka
res sekretorius Baker šiandien 
atvyko į Paryžių ir liko priim
tas gen. Pershing, gen. Bliss, 
ambasadoriaus Sharp ir atstovų 
premiero Ck^nenceau. ,

•—— • - -

RUMUNIJA APLEIDŽIA 
BUKOVINĄ

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMSTERDAM, Kovo 10. —Iš 
Berlino gauta žinia sako, kad iš 
Vienuos pranešama, jog sulig 
taikos sutarties sąlygomis Ru
munai evakuoja Bukoviną ir au- 
strų-vokiečių kareiviai užėmė 
Sereth miestų.

Iš Rucharešto pranešama į 
Dudapešto Pesti-Hirlap, kad Ru
munijos premjeras gen. Averc- 
sco rezignuos tuoj kaip tik bus 
nustatytas naujas Rumunijos 
rubežius.

7,679 AMERIKOS KAREI
VIAI MIRĖ

Francijoj mirė 958 kareiviai

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, March 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASIIINGTON, Kovo 11.
Sulig čia paskelbtų skaitlinių A- 
merikos armija neteko 958 ka
reivių Francijoj “ir 6,721 karei
vių Suv. Valstijose. Nuostoliai s1 
Francijoj apskaitliuojanu nuo 

pereito liepos men., o namie 
nuo rūgs. 21 d.

Rusijos Raudonoji Gvardija 
Persijoj ?

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 12, 1918, 
as required by the 6ct of Oct. 6, 1917.

WASHINGT(W, Kovo 11. — 
Valstybės departamentas šian
die gavo telegramų iš Tegera- 
nįaus, kad maži pulkeliai Raudo
nosios Gvardijos įėjo į Persiją.

Jų esama nedaugiau, kaip 400 
žmonių |r jie manų eiti ant Te- 
geraniaus.

Vokiečių aviatoriai bombar
davo Neapolį

True translation filed wltn the post- 
niaster at Chicago, March 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

RYMAS, Kovo 11. — Anksti 
šįryt aviatorjai bombordavo Ne
apolį. 20 bombų numesta rezi
dencijų d istrik te. Tarp užmuš
tųjų yra 7 pacientai ligonbučio.

Italų aviatoriai numetė 7 to
nus bombų priežo užimtose a- 
pygardose.

(Neapolis yra pietinėje Itali
joje, 300 mylių į pietus nuo mū
šių linijojs ir dar niekad nebu
vo užpultas aviatorių iš oro.).

Užvažiavo ant minos.
_____ __ )

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 12, 1918, 
ąs requiired by the act of Oct. 6, 1917.

COPENHAGEN, K. 11. - Da- 
gens Nyheder rašo, kad didelis 
vokiečių ledų laužytojas Hin- 
denburg subatoj užvažiavo ant 
minos j pietus nuo Aland sidos 
ir paskendo, Karlu su juo pri
gėrė keli nariai įgulos.

Price 2c No. 60.
’ f

Bolševikai permato puolimą 
savo valdžios

Bolševikai vadinsis komunistais
Manoma, kad vokiečiai nepaliaus 

kariavę prieš Sovietus ir 
bolševizmą

r v ’
BOLŠEVIKAI PERMATO 

PUOLIMĄ SAVO VAL
DŽIOS

BOLŠEVIKAI NEBESIVA
DINS SOCIALDEMOKRA

TAIS

Sovietų kongresas galbūt ra
tifikuos taikos sutartį, bet 
tas nesustabdys karės.

’ Jie dabar vadinsis komu
nistais.

Bolševikai gali skilti.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 12, 4918, 
as reųyired by the act bf Oct. 6, 1917

PETROGRADAS, K: 10. (su
vėlinta). — Visos Rusijos Sovie
tų kongresas atsidarys Maskvo
je kovo 14 d. apsvarstymui rati
fikavimo Vokietijos-Rusijos tai
kos sutarties. 1,100 delegatų yra 
pašaukta ir bolševikų didžiuma 
yra užtikrinta.

Darosi organizuota opozicija 
prieš priėmimų vokiečių reika
lavimų ir, beabejonės, prieš ga
lutinų balsavimų kils, smarki 
frakcinė kova. Delei to gali ski
lti partija, bet liaudies komisa
rai tikisi, kad visgi Sovietas ra
tifikuos sutartį.

Dienos bolševikų valdžios su
skaitytos

Didelis neramumas viešpatau
ja Soviete. Bolševikų vadovai 
jaučia, kad prieš juos stovi gali
ngos spėkos. Jie bijosi, kad jų 
dienos yra suskaitytos.

Patįs Sovieto vadovai slapta 
tiki, kad Vokietija mano vesti 
karę prieš bolševizmų, kol pas
kutiniai likučiai Sovieto ar bol
ševikų valdžios ir jos propagan
dos organizacijos nebus išsklai
dytos.

Vokiečiai ves karę.

Sovietas mano, kad nežiūrint 
ar taika bus ratifikuota, ar ne, 
vokiečių armijos laikas nuo lai
ko* tęs besiveržimų į Rusiją. So
vietas leidžia proklamacijas, kad 
žmones pasiliktų ramiais, tikrin 
darni, kad Petrogradui negręsia 
joks pavęjus, bet nežiūrint e- 
sančio pertraukimo mūšių ir ga
limos ratifikacijos taikos sutar
ties, Petrogradas šiąnakt yra su- 
kuryj chaostiškos evakuacijos.

Daugybė bolševikų pripažįsta, 
kad likimas jiems suteikė mirti
na smūgį. Bolševikai dabar ne
supranta, kaip jie galėjo vilties, 
kad paša ulinė revoliucija yra 
galima. <

Daugybe žmonių išreiškia nuo 
inonę, kad dabartinis vokiečių 
veržiiinasis buvo tik prirengia
muoju žingsniu prie didelės 
kampaiyjos preiš bolševizmų ir 
kad jei visos Rusijos sovietų 
kongresas atsisakys ratifikuoti 
sutratį, tada vokiečių armijos 
tuojaus atnaujins veržinųsi Ru
sijon.

Jeigu gi Sovietas ratifikuos 
sutartį, pasekmės su laiku bus 
tos pačios, kadangi Sovietas vis- 
tiek negalės išpildyti visų vokie
čių rpikalavimų. Todėl vokie
čiai visuomet turės progų atnau-j 
jinti karę.

PETROGRADAS, Kovo 11. — 
Sulig oficialūs presos pranešimo 
šiandie, valdžios persikėlimas į 
Maskvą yra pirmu žingsniu prie 
organizavimo priešinimos visuo
se frontuose.

Manoma, kad bolševikų val
džiai galbūt priseis kartu ka
riauti su Vokietija ir Japonija.

,Boljcvikųt kongresas atmetė 
įsocialdeniokratų vardų ir pasi
vadino “komunistų partija”. Jie 
nenorį turėti jųkio panašumo j 
Vokietijos partijų, kurios vado
vu reifhslage yru Philip Schei- 
diniann.

Bolševikų valdžia padarė tal
kininkavimo sutartį su Finlandi- 
jos Raudonąja Gvardija, priešais 
Vokietijos sutartį su Finlandijos 
Baltąja Gvardija.

Vokiečiai smaugia rusus.
Nuolatos ateina smulkmenų 

apie blogą vokiečių elgimąsi su 
užimtų šalių gyventojais.

Finlandijoj vokiečių policijos 
ir karinė sistemos yra atkreip
tos prieš' žmones. Laikraščiai 
uždaromi. Darbininkų organi
zacijos išsklaidomos ir šimtai a- 
reštuojama.

Pranešama, kad daugybe žmo 
nių nužudyta Estonijoj.

Buržuazija liko smarkiai vo
kiečių suvaldyta tame dalyke. 
Bolševikai nužiurinėjo buržua
ziją pritarime vokiečių įsiverži
mui.

Iš Rygos pranešama apie sma 
rkia usi us peršok io j i m us.

Iš Smolensko pranešama, kad 
dideles vokiečių spėkos eina iš 
Gomelio linkui Novo-Zibkov, 
kurį rusai rengiasi ginti.

Susikoncentravę Orša fronte 
vokiečiai pasitraukė atgal.

h.l ...... .. II ■■■—■II ■■!■■■■■■ ■■

RUSAI PROTESTUOJA

K Prieš išsodinimą vokiečių 
ant Aland salų.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, March 12, 1918, 
as reųuirefl by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 11. - Ru
sijos valdžios bevioliriū žinia sa
ko, kad užrub. reik, ministerio 
pageli), čičerin, varde Rusijos 
valdžios užprotestavo Vokietijai 
prieš išsodinimą vokiečių karei
vių ant Aland salų, kas yra per
žengimu paragrafo 6 Rusijos- 
Vokielijos taikos sutarties. Ten 
sakoma, kad tas klausimas turi 
būti išrištas tarptautinės konfe
rencijos.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”
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gedfiidienius. Leidžia Naujienų Ben- 
J. >v0, 1840 S. Halsted St.. Chicago, 
UI —Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
I Meagoje—pačtu:

Mėtoms .............................
Pusei meto ......................
i'rims mėnesiams ..........

Dviem mėnesiam .......
Vienam mėnesiui .. ...

Chtcagoje—per nešiotoju??
Viena kopija ................ ..
Savaitei ........................
Mėnesiui ................................. *10

Suvienytose ValatijOMv ne Ckicagv’Je 
pačtu: *

Metama .................  0^'29
Pusei meto ........

5rims mėnesiam*
vieni mėnesinio _______

Vienam mėnesiui -8$
KanadoL metams ....••••<.• 7JM 
Viaur kitur užaieniunsa..........

Pinigus reikia siųsti Padto Sonay 
* Orderiu, kartu su užsakymu*

$6.00
3.50
1.8*

. M*

Rašytojų ir korespondentą prašoma 
liančiainus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoH tiesia 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai Ir ant vienos popieros pu
sta, be to paliekant platesnius tar- 
Eus tarp eilučių. Redakcija pašilai

ti visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja jy ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo 
ifiouis apmokėti.

Auneniškai Redaktorių matyti gali
ma tik du« 5 iki 5:30 vai. vak.

Apžvalga^
True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 12, 1018 
as requirod by the act of Oct. 6, 1917.
VOKIETIJA VAL
DYS LIETUVĄ.

“Chicago American” vakar 
paskelbę telegramų iš Hague’os 
kurioje sakoma, kad “Vokietija 
dabar atsisakė išpildyt savo pri
žadu ir nesutiko duot Lietuvai

atšilau

“Nekalčiausias užsi 
mirsimas”.

tome telegramoje
kė pas grafų von Hertlingų 
paklausti, kokia bus Vokieti-

eities. Kancleris pagalvojęs 
atsakė, kad kaizeriškoji val
džia nutarusi, jogei lietuviai 
esą dar neprisirengę patįs val
dyti save.

žodžiu Vokietija nori pavers 
Lietuvą pa|n*asta savo provinci
ja, neduodama jai nė to “nepri

jo pirma.

veikiausia, prijungt jį prie Pru-

save valdyt yra niekas dauginus
kaip paprasta grobikų priekabė

To buvo galima laukti iš Vo
kietijos. Kaizeriškos valdžios

išmanėliai. Todėl “Naujienos’ 
aštriai nupeikė Vilniaus konfe
rencijų, kuri priėmė tokių rezo-

jungties su Vokietija, jeigu ji 
“prižadės” ginti Lietuvos reika
lus taikos derybose.

Teisinga, pasirodo, buvo ir ta 
“Naujienų” nuomonė, kad vys
kupo Karevičiaus žygiai ne lais
vę nešė Lietuvai, o tik padėje 
kaizeriui pavergti jų.

Dabar išrodo, kad Lietuvai y- 
ra lemtu atsidurti po Vokietijos 
despotų jungu. Kova už Lietu-

m# kovų su tais despotais ir jų
Sėbrais. • : ,

KUNIGO LAUKAIČIO 
KOMPANIJA.

Visi žino, kaip keletas metų 
atgal Suvalkų gubernijos atsto
vas Valstybės Durnoje, kyn. 
Laukaitis, gyrėsi, kad jisai ir ki
ti Lietuvos kunigai laikei pirmo
sios revoliucijos padėjo caro 
valdžiai “maksint kramolų” Lie-

Paskutiniame “Tėvynės” nu
meryje vienas žmogus aprašo 
viešų susirinkimų, kurį sušaukė 
Scrantono diocezijos kunigai 
VVilkes Rarre’yje, Pa., vasario 
17 d. š. m. lame susirinkime 
pirmininkavo p. J. S. Lopą t to 
sekretorium buvo kun. Paukštis 
iš VVilkes Bar re, Pa., o tarpe kai 
bėlojų buvo kun. Jonas Kasa- 
kailis iš Pittslon. kun. Juozas 
Miliauskas iš Varioj* Run. ir kun 
Jonus Kuraitis iš Scrantono. štai 
ką rašo “Tėvynės” korespon 
(kutas apie tuos “dvasiškus”
kalbėtojus:

šie Irįs kunigai išsireiškė 
kad jie yra išdavę valdžiai lie 
t aviškus “bolševikus-cicili 
kus”; girdi, jie pilnai ant to 
užsipt Ine. o mes atlikome kas 
mums priderą; jiems, girdi 
negana kalėjimo, juos reikti’ 
pririšti prie sienos ir kad kul 
k a pervertą jų širdis; jie esą

matos, neverti, kad juos žeme 
nešioja; kad lietuviai nuo jų 
dalintųsi, neprisipažintų, kad 
jie esu tos pačios tautos, kad 
šalintųsi nuo jų, kaipo nuo 
pikčiausio žmogaus. Mes, gir
di, su jais nieko bendro neno 
rime turėti, nei su jais kam.) 
nors tartiesi, nes jie, girdi, ne
pripažįsta nei Visuotino Sei
mo. Tokių pat anatemų me
tė ir ant tų, kurie išdrįs ir to 
liau nepripažinti minėto sei
mo.
Tai tokius dalykus skelbti ta 

juodoji gauja, prisidengusi kri 
kščfonybės skraiste!

PHILADELPHIA PRIE
ŠINGA SEIMUI.

“Keleivyje” aprašyta didelis 
viešas susirinkimas, įvykęs Mi 
sario 24 d. apsvarstymui seimo 
klausimo. Dalyvavo jame žmo 
nes visokių srovių; kalbėtojai 
>uvo socialistai ir tautininkai 

Po kalbų buvo balsavimas, ar 
dalyvaut seime, ar ne. Ir štai 
<ų sako korespondentas:

Išsikalbėjus visiems, buvo 
leista publikai nutart, ar dis
kusini! toliau, ar uždaryt dis
kusijas ir leist balsuot, ar rei 
kalingas minimas seimas, ar 
ne. Nutarta diskusijas uždą 
ryt. Seka balsavimas. Pir 
ma balsuota, ar reikalingai 
visuotinas seimas ir ar reiki? 
mums dalyvauti jame. Už 
seimų 99 balsai, o prieš 383 
halsai. Vadinas, už socialis 
tus didžiuma.

RUSAI ORGANIZUOJA DAR- 
BININKŲ TARYBAS

“Naujienose” jau buvo rašyta 
kad Amerikos rusų darbininkų 
suvažiavimas nutarė visose ko
lonijose organizuot Darbininkų! 
Tarybas. Dabar apie tai rašo ir 
“Laisvė”. Sako:

Metinės sukaktuvės kun. Ežer
skio nekaltybės.

! “Draugas”, teisindamas buvu
sįjį savo prezidentų, kurį arci- 
vyskupas esąs nubaudęs už “ne
padorius santykius su tūla mer
gina”, rašo:

Kun. Ežerskį mylėjo ne tik 
jo parapijonai, bet ir visi, ku
rie jį pažinojo. Yra tai žmo
gus geros širdies. Kaipo to
kiam — ir Dievas ir žmonės 
h ngviau galės atleisti jo pak
lydimus. i

Katalikai neturėtų perdaug 
nusiminti dėl to liūdno atsiti
ktino. Nenuostabu, kad ne 
visi kunigai išlieka tvirti doro
je, kaip-plienas, kad vienus-ki

• Uis iš daugelio nupuola doro
je. ..
Panašiai “Drangas” stengėsi 

išteisinti tų patį kunigų jau pir- 
miaus. Daugelis jau gal yra už
miršę, kad buvusia Cicero lietu
vių parapijos klebonas lygiai 
metai atgal labai pagarsėjo lie
tuvių visuomenėje. Vienas ka
talikas per “Naujienas” paskel
bė, kad kun. Ežerskis užlaikė 
pas save $50.00 jo pinigų, kurie 
buvo paaukauti Lietuvos žmo
nių sušelpimui. Po to paskel
bimo klerikalų “Draugas” ėmė 
bjauriai keikti “Naujienas” ir ai
škinti žmonėms, kad kun. Ežer- 
skio pusėje nebuvę jokio nusi
dėjimo, o tiktai “nekalčiausis už
simiršimas”. Kad apgynus savo 
prietelį, “Draugas” spauzdino il
gus protestus prieš “bedieviškas 
“Naujienas” ir po tais protestais 
rusėsi parapijonai visokio “sto
no” ir lyties. Tarpe pasirašiusių 
jų buvo Dr. A. K. Rutkauskas, 
adv. A. A. šlakis, J. Nausicdienė, 
A. S. Pocius, Dr. S. A. šlakienė 
ir k.

“Nekalčiausis užsimiršimas”.

I čiausiai užsinfiršo” savo kišeniu- 
I je kun. A. Ežerskis, yra vardt 
IK, Montvidas, ir štai kaip jisa. 
I aprašė tų dalykų pereitųjų me- 
I tų “Naujienose”, kovo 1d. nume
ryje.

Jisai, K. Montvidas, daug kar
tų girdėjęs Cicero lietuvių kle
bono pamokslus, raginančius 
šelpt badaujančius Lietuvos žm
onės, ir nutaręs paaukaut $50.0( 
Tolinus seka paties K. Mbntvido 
žodžiai: e

Liepos 11 dienų 1916 m., apie 
5 valandų po pietų, pasiėmiau 
pinigų ir traukiau pas dvasiškų 
jį tėvų kunigų Antanų Ežerskį. 
Kunigas pasitiko mane labai ina- 

Lloniai, Aš tuojau paklausiau, 
ar jis nesutiktų pasiųsti mano 
aukų į katalikų fondų. Kunigas 
Ežerskis maloniai apsiėmė tai 

Į padaryti. Aš buvau labai užga
nėdintas, matydamas, kad kuni
gas neatsisako man, prastam 
darbininkui, patarnauti. Čia jai 
įdaviau jam 50 dolerių. Kuni
gėlis prižadėjo tuojaus pasiųsti 
Tautos Fondan. Tuo pačiu sy
kiu aš norėjau užpirkti už savo 
mirusį tėvelį mišias per ištisus 
metus ir už patarnavimų pasiū
liau 360 dolerių, kas reiškia po 
dolerį dienai. Bet kunigas Eže
rskis pasakė, kad už tokių kai
nų jis negalįs apsiimti.

Prabėgus kelioms savaitėms 
parašė man laiškų ir sako, kad 
už 400 dolerių į metus jis apsii
mtų: jis žinąs kokį ten vienuoly 
na, kuris apsiimąs už tų sumų 
pinigų laikyti mišias kasdieną 
per ištisus metus. Tcčiaus <iš

Amerikos darbiniųkų šuva 
žiavimas, kuriame Vadovavo 
draugai bolševikai iš* “Novy 
M i r”, nutarė organizuoti dar 
Liniukų tarybas. Dabar tu 
luošo miestuose, kaip prane 
ša korespondentai rusų dien
raščio, tos tarybos jau organi 
zuojasi.

Kuomet tasai visuotinas ru 
sų išeivių suvažiavimas buvo 
šaukiamas, “Laisvė“ jam pri
tarė. Gi “Kova” N 49 (to nu
merio skaitytojai negavo) bu
vo jam labai priešinga.

Suvažiavime, kaip męs ir 
tikėjome, paėmė viršų kairie
ji socialistai. Dabar tie patįs 
draugai organizuoja tarybas.

Ir pus rusus nieks prieš lai nicko nebeatsakiau j kun. Ežer- 
neprotesluoja. O kas buvo skio |i)iskl( Taip ir pa8jHko. 
pas mus? Atsimenate perei
tą vasarų?.. Nųo tos dienos, kaip aš įda 

via u Ežerskiui 50 dolerių, aš te

mijaii, kada bus pagarsinta laik
raščiuose mano auka. Bęl. iš
laukęs apie 8 menesius pradė
jau teirautis. Pasisekiau apie 
savo aukotus pinigus draugams. 
Beveik visi juokėsi iš manęs ii 
tvirtino, kad Ežerskis bus pa
siuntęs juos Tautos Fondan. 
Truputį nusirmninaii. *■

Laiškas klerikalą Fondo 
sekretoriui.i i. • H

Tečlaus, kuomet atvykai: Val- 
paraison ir Susipažinau su lietu
viais moksleiviais, aš ir vėl pra
dėjau skųsties jletrts apie tų au
ka. Vienas jų, Kazlauckas, pa
tarė man dalykų ištirti. Aš pa
klausiau jo ir parašiau laiškutį 
Tautos Fondo raštininkui p. Pa
kštui, klausdamas, ar randasi jo 
knygose mano vardas ir tie 50 
dolerių, kuriuos aukavau per 
kun. Ežerskį iš Cicero, III. Jis 
atsako man, kad mano aukoti 
pinigai dar nėra prisiųsti fon- 
<lan. Štai laiškas T. F. rnšt. 
Pakšto:

“Sausio 29, 1917. I p. K. 
Montvidų, Valparaiso, Ind. 
Gerbiamasis Tamista: — La
bai malonu, kad Tamsta au
kavote ir dar prižadate aukau
ti Tautos Fondan, bet nuo 
kun. Ežerskio Tamstos aukų 
aš dar negavau. Tikiuos, kad 
jis užsimiršo. Jeigu jam pri
minsite, tai gal atsiųs. Ge
riausia aukas siųsti tiesiog se
kretoriui, o ant “money or- 
der” užrašyti iždininko (B. 
Vaišnoros) vardų. Lauksime 
Tamstos aukų ir jau dabar-ta
riame nuoširdų ačiū vardan 
nelaimingos Lietuvos. M

Su tikra jiagiirba K. Pak
štai.”

•Šis laiškutis aiškiai parodė, 
jog mano aukauti $50.00 dar 
tebesapnuoja kunigu Ežerskio 
k i še ųė j e. n i ai i i a 11 • jva ryti •< bi
lyka iki galo. Pasiėmiau liudi
ninką, K. J. Kazlaucką, ir va
žiavau pas kunigą A. Ežerskį į 
Cicero, III. > ?

Atsilankymas pas Ežerskį.M ’ . . i
Atvykus pas kun. Ežerskį ir 

trumpai pasikalbėjus apie paša
linius dalykus, aš pradėjau apie 
savo reikalą kalbėti. Pirmiau
sia paklausiau kun. Ežerskio, ar 
jis atmena, kad aš jam siūliau 
360 dolerių už ištisų metų mi
šias. Jis atsakė: taip, ir tuo
jaus, paėmęs kažinkokį laišką 
pradėjo skaityti. Girdi, jis ga
vęs laišką iš kokio tai vienuo
lyno, iš Oregono valstijos, ir vie
nuoliai sutinką atlikti tą darbą 
už 400 dolerių į metus. Aš su
tikau ir tai mokėt.

Toliaus aš sakau: “Tėveli, aš 
norėčiau dar aukoti kelųtų dole
rių nuken tėjusiems lietuviams 
ir, sutraukus į krūvų tų 50 dol. 
kuriuos aukojau praeitų, liepos 
menesį, ir tuos, kur dabar auko
siu, gauti paliudijimą. Ar tam 
sla, tėveli, pasiuntėte jau tą 50 
dol. Fondan?” Ežerskis atsa
kė: “Taip, aš tuojau pasiun
čiau.” Kazlauskas pfidurė: 
“Aš girdėjau, kad kunigai siuiu 
čia aukas į Raudonąjį Kryžių.” 
Ežerskis galutinai pasakė: “No, 
aš pasiunčiau į Tautos Fondą.” 

Tiek man ir tereikėjo. Vis- ■ ■' 
kas buvo aišku. Ir jus, broliai, 
negalite sau perstatyti, ką aš 
jtHičiau. M

Apleidęs kleboniją, sykiu su 
Kazlausku, norėjau tuojau pas
kelbti plačiai visuomenei apie 
kunigo Ežerskio pasielgimą, le- 
čiaus išmintingi žmonės patarė 
man ištirti dalykų gerai. Girdi, 
gal Tautos Fonde įvyko kokia 
klaida. > »

Tolimesni tyrinėjimai.

Paklausiau jų ir, pasiėmęs p. 
B. Fabricų, kaipo liudininkų, pagalios

važiavau pas Pakštų ypatiškai 
pasikalbėti ir įsitikrinti. rė
čiaus veltui, jokių pinigų Tau
tos Fondo rast. Pakšto knygose 
iš neradau. Jis sako; “Tamsta 
važiuok į Cicero ir pasiteirauk 
pas p. Garbuzų, nes jis yra pri- 
liuntęs į l\ F. $59.12, ir nepažy- 
iftėjo, nuo ko l'ie pinigai.”

Aš nuvažiavau ir sužinojau 
nuo pono Gnrbuzo, kad tie pini
gai buvę surinkti iš žmonių vie
name susirinkime ir kad jokių 
pinigų nuo kun. Ežerskio jis nė
ra gavęs. Tuomet aš dar pa
siunčiau laišką j Tautos Fondo 
iždininką, B. Vaišnorą, ir nuo jo 
gavau štai kokį atsakymų!

“Pitlsburgli, Pa., Feb., 9, 
1917. Gerbiamasis: ---Taįlįs
tos minimos sumos pinigų 
mano knygose nesiranda. Ge
riausia pasiteiraukite kun.E- 
žerskio, gal jis su savo komi
tetu persiuntė sykiu aukas, 
tai galėjo susimaišyti. Bet 
jei mane pasiekė aukos, tai 
siuntėjas turės kvitų nuo ma
nęs arba Tautos Fondo rašti
ninko. Su pagarba, JL Vai
šnoras, Kas.”

Advokato laiškas kunigui.
Šis laiškėlis padėjo taškų. 

Paėmiau visus dokumentus ir 
tuojaus atsidūriau pas advokatų I
Iru C. Tiltoną, Valparaiso, Ind. 
šis parašė kunigui A. Ežerskiui 
sekantį laiškus/

Valparaiso,Ind.., 
February 16,1917. 

Rev. Anton Ežerskis,
Cicero, III.

Dcar Sir: —
M r. K. Montvidas complains 

and says that he gavę you the 
sum of Fifty ($50) Dollars,at 
your reųuest, to be given by 
you to a National Fund in 
charge of a Committee a t 
Pittsburgh, Pa. Būt that yon 
have not done so.

Accordingiy, 1 have made a 
careful investigation of these 
Committees, and I find that 
on person or committee au- 
thorized to rcceive this mo
ney is able to give you credit 
for M r. Montvidas $50.00

Therefore, I am now nia- 
king the necessary demand 
of you to return this money, 
$50.00, to me. I shall be 
pleased to receive this money 
from you by return mail, anc 
avoid any further inconve- 
nience or extra expense.

, Very truly yours, 
Ira C. Tilton.

Vos tik spėjo praeiti keletas 
dienų ir gauname nuo “dvasiško 
tėvelio” čekį ant $50.00 ir sekan
čio turinio, angliškai rašytų lai
šką: C

X

Pinigai “atsirado”

Fel). 21, 1917
4943 W. 15 st. Cicero,III. 

Ira C. Tilton. 
Valparaiso III.

Dcar Sir:
1 am inclosing a čhek for 

fifty dollars, vvhich belong to 
Mr. K. Montvidas.

It is necessary to explain 
that I did not reųucst for that 
money to be sent to the Na
tional Fond būt Mr. Montvi
das himsclf was in my Office 
and asked me to help to nia- 
ke that donalion, būt I mis 
laid that uote and ‘forgot 
about that business, which 
would have been done a little 
later on.

Rev. A. Ežerskis.
Taigi matote kokios istorijos. 

Paima iš neturtingo žmogaus 50 Į 
dolerių ir laiko savo globoje 
icr daugiau negu pusę metų. 
Paklausti gi meluoja, sako, buk 
pasiuntę paskirton vieton, ir1 

lik, kuomet prispiri

“fenai turi būti 
30,000 jų — Musų 
Vyrų — visi ruko 
Helmar!”

>iii,i n i ii nnAiiiiil

prie sienos, tuomet tik stengia
si grąžinti.

Ar lai dora, at tai gražu da
ryti ir dagi katalikų kunigui?

Geras pamokinimas žmo
nėms!

K. Montvidas
508 N. Union st.
Valparaiso, Ind.

KAZIMIERAS UUGIS
A D V O K A T A S

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

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofhms:

31211. Halsted St
Ant trečių lubų

Tęl. Drover 1310

Miesto Ofisaal 

127 N. Dearborn St. 
1111-18 Unity Bldg.

Tcl. Central 4411

Nariai Cook Connty itaal Citata Tarybas 
. A. PETRAT1S A CO. 

Kaal Citata Ofiaaa
Paakolina pinigui. Parka, parduoda ir 

maino namai, lotai ir farmaa.
Apsaugoja turte nuo ngniea.

Pordiuri apstraktui, padaro poptoraa 
NOTARY PUBLIC 

761 W. 8bta gatH 
kampai Halited Drav«r IMS

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk-* 
ei ja: 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
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Linksmas ir įdomus

alius
SU ĮVAIRIU PROGRAMŲ

šilas balius bus Įdomus tuo, kad jame kalbės tik-ko par
grįžęs iš Rusijos drg. P. M. KAITIS, kurs papasakos daug įdo
mių dalykų, kų matė ir girdėjo apie dabartinius nuolikius Rusijoj

Vakarų rengia L. S. S. l-toji Kuopa

SUBATOJE. KOVO-MARCH 16, 1918,
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted St.

Durįs atsidarys G v. vak. Programo pradžia lygiai 7 vai. vakare. 
Inžanga 25e ypatai.

Šio Vakaro Programas A

KORESPONDENCIJOS
JAČKSON, MICH.

Lietuvių čia yra pusėtinas bū
rys bet nieko neveikia. Organi- 
zncijAj yru tllc dvi: t2XO Jcp.
ir šy. Kazimiero PašelpinC Drau- 

gystė. Susipratusių, kiek pasi- 
lavinusių žmonių labai maža. 
Vis dėl to pareinu keletas egzem
pliorių pirmeiviškų laikraščių, 
kaip Naujienų, Keleivio etc.

Kadangi čia lietuviai nė turi sa
vo dūšių ganytojo, tai tie, kur be 
kunigo negali apsieiti, glaudžia
si po lenkų kunigo skvernu.

Darbai čia daugiausia auto
mobilių išdirbystėj; mokestis 
nuo 30 iki40 centų per valandų. 
Naujai atvažiavusiems tuo tarpu 
darbas čia nesunku gaut.

— A. Kareckas.

to grdital, ir kada kalba, neper- 
Mraukia kalbančiam. Viškas bū
na gerai. Bet kada balso pra
šo priešingas žmogus, tai nenori 
fgr<*itni ptt uiti lyti. <> lca<l gulinus 
ir duoda balsų, lai kalbančiam 

nuolatos pertaria. Suprantama, 
nepatinku, kad draugystė nepa
aukautų kelių centų darbininkų 
teisėms ginti, taigi, kad tapti- 
ninkai perrėkė ir pamate, kad jų 
kostumierių yra daug, tuomet 
leido per balsus. Ir tai pasirodė, 
kad tik vienas balsas buvo jų pu-

1
2
3
4
5
6

7
K

J. GRUŠO ORKESTRĄ 
... drg. P. M. KAITIS 

. V. BRIEDIS 
A. G. ir J. G.

. ALDONA TRAlNIUTfi 
nakcelį per nakcelį...” ALG. BRIEDIS, 

akompunijuojant VYTAUTUI BRIEDŽIUI 
......... . .....................L. A. KULIKAUSKIUTft 

\LG. BRIEDIS ir p-lč STELA STANIULIUTR

Laisvos Rusijos himnas 
Kalba ’.........
Solo—planas: “1------- -
Duetas (instrumentinis))
Deklemacija 
Solo daina:

Extrn.
Deklemaclja

akompanuojant p-lėi SALOMIJAI STANIVLIUTEI.

“Concert W;dceh . |..........
“My Friend“ 

“Laisvės Karžygiai 
šių nakcelį per nakcelį

WATERBURY, CONN.

10 Estra.
Po programo — šokiai iki Vidurnakčių, griežiant gerai drg. 

J. Grušo orkestrai. Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti.
L.S.S. KETVIRTOJI KUOPA.

Kur Tamsta busi Subatoj?
Visi žada vykt į p. M. MELDAŽIO SV ETAINĘ, 2242 W. 
23rd PI., KOVO 16 d., kad pagerbus mirusio musų rašy
tojo atmintį ir pasigerėjus tikrai geru lošimu:

“Pirmi Žingsniai”

Kovo 3 įvyko Waterbury’o Lie 
tuvių šviesos draugystes susirin
kimas, pirmininkaujant J. Povi- 
laikai tautininkų lyderiui. Per
skaičius protokolų priėjo kalči
au naujų narių priėmimui. Bu
vo jų apie dvylika. Iš tos dvyli
kos naujų narių vienuolika bu
tą socialistų. Persigando tauti- 

, o labiausiai ženum taus- 
buvęs kada tai S.L.A. sek

retorius^ ir Povilaika. Neturė- 
lami aplikuotoms ko užmesti, 
cad nepriėmus į draugijų ir pra- 
leša, kad buk vienas su savo pa- 
?ia nesutinkąs (mųt to vyro pa-

Vakarų rengia DRAMATIŠKAS RATELIS, ir visų vakaro pelnų skiria pa- 
stalymui paminklo musų rašytojui-dramalurgui Bž. Vargsui-LauceviČiui.
Lošime dalyvauja gabiausiosios chicagiečių spėkos—J. Sankunas, J. Brie
dis, J. Buragas, J. Stasiūnas, J. Prušinskas, p-lė Jtemaičiutė, p-ia Miller 
ir kiti. Taigi alsilimkiusieji nelik prisidės prie gero darbo, kurį Ratelis 
pasiėmė ivykint, bet kartu turės progos pamatyti tikrai puikų perstatymų 
Chicngieciai rodo savo prijautimų tam prakilniam darbui. Daugelis vie
tos biznierių pasižadėjo, o kiti ir prisidėjo prie to. Puv. gerb. Meldažis 
mielu noru, sutiko duoLL svetaine veltui. Tai yra tlidclė auka. Tikūuos 
susilaukt tokio jau prijautimo ir iš draugų chieugiečių, kurių mylimiau
siu rašytoju ir darbininku buvo aui. Vargšas-Laucevičius.

Lošimas prasidės lygiai 8 vai. vakarė.,
Inžanga 50c ir 35c. | šokius 25e.

TAIGI, KUR TAMSTA BUSI SUBATOJ, 16 D. KOVO?
DRAMATIŠKAS ratelis.

THE NEW RIVER COMPANY
The Nexv River anglies laukuose dirba 15 kasyklų. Daugiau
siai iš jų guli prie dviejų geležinkelių, gaunanti užtektinai va
gonų ir dirbanti kasdien. Geros mokyklos, bažnyčios ir tt. 
Parduoda stubas savo darbininkams ant lengvų išmokesčių. 

niainieiiai uždirba nuo $100.00 iki 
.šiuo laiku yra reikalingi keletas gerų 

vien lik geri tegul atsišaukia. Labinus pageidau- 
ite arba

Dirbama pilnai. Geri 
$125.60 į dvi savaiti. 
mainierių _
jam! su šeimynoms. Jeigu Jus žiugeidaujate, ate 
parašykite mums savo prigimtoje kalboje.

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

IsKOLEKTUOJAME SKOLAS VISUR
Senas skolas, notas ir visokius iijieikojimus darome Suvie
nytose Valstijose ir Kanadoje Absoliutiškai dykai; mokėsite 
mums, jei mes iikoiektuoslm*. Nepaisoma, kur jus gyve
nate, nei kur jūsų skolininkas Ryvena, mes itkoiektuosime. 
Jums n įritu nekaituoja duot mums išmėginimui. Kabykite 
arba ateikite pas mus Aiandie. Gyvenantis kituose miestuo
se kreipkitės laiškais, Įdėdami 3c markę atsakymui . 
OFISAS ATDARAS Panedėlyje, Seredoje ir Pėtnyėloje, nuo 
l iki 6 vai. vakare Utarnlnkp, ketverge ir Subatoje nuo 1 
iki 9 vai. vakare.

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY 
3114 8. Halsted St., Chieago, III. Phone Houlovard 4889 
“Patarimas, kuris nekaltuoja pinigų, bet sučėdyja juos”.

ROCKFORDIECIŲ ATIDAI

ateikit pm man*. Al buv** 
daoia patarimu DTKAI. U

▼ IMNAT1NIS SCGiaTRUOTAfl MUSAI APTLKAOKIUS ANT BRIDCUIPOBTO 

VYRĄMS IR SUAUGlEMS
Akiniai gakao HBaooaa nao |I.H Ir ta 
eičiau. Sidabro rčtnuoM nuo |1.M fcr 
■uglčlaa. Pritaikomo akiniu* tildyk*. 
Ateniakiti Gal tuo topijtma*, o<rvUk»- 
ma*. akiu akauddjįmM, ulvUkima* ir 
tt. yra raiti aki (vairių ligų, karia gali 
būti praiallntoa gorų akinių pritafty- 

lityrimaa utdykg, joi p ori t i ar 
•bauda akto. Joi Jo* raudono*, J*i sal
va •op*. joi blogai matai, j*l akt* *fl- 
pota, notMk ilgiau, o j įtakok pagalbo* 
aptiokoj, kur kiokvianaaa pritaikoma •> 
kiniai uidykg. Atmink kad ma* k*A> 
nam gvarantuojam akiniu* ir ktoakfo* 

gorai prironkam.
B. M. MMtBOTF, Bkagorta* Optika*.

Jot Jųa ,-rgate ir rolkalanjat* patarimo arba vaia 
ttekonua Racijoj virt 1* motų, Amorikoj 1B natų. ... _ _______________ i

rakomanduoju tik GERUS daktaro*. Al «*o 
CHICAGO, IUL.

3003-3039 S. Halsted St

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

CARR BROS. WRECKING CO.
Chicago, III

Puikiausia Čeverykų Krautuvė 
naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailiu drabužiu. 
Ateikite, o persitikrinsite žemumu 
musų kainu. DUBIN BROS..
1025 S. Main St., Rockford, III.

Ml'ZIKANTAI, jieškantįs apsaugos 
ir. darbo, turėtų prfstot į unijų. Spe
cialia įstojimas iki kovo-march 16 d. 
—$5; po kovo 16 d. bus $25.00. A- 
merican Musicians Union, 218 S. 
Clark St., Chicago.Chicago.

ima priimti, nežiūrint, kad tas 
/yrąs sveikas, jaunas, netfirtuo- 
dis ir doras žmogus. Kiti ban- 
lė aiškinti, kad tas nieko nedaro 
Iraugijai, jei jo pati negyvena 
u juo, bet kur tau. Leista nu- 
mlsuoti. Balsuoja didelė did- 
iuniu, kad priimti, bet pirmi- 
iinkas nežiūri didžiumos, nepri- 
ma. Dėlto vienas nariu, pašiep
ia mus, užreiškė: — “Jeigu taip, 
ai tie, kurie taip priešingi pric- 
niinui to vyro, kad parėję namo 
a įkosi pačias apie stubas, su- 
ig jų teisybe irgi turėtų būt iš
nešti iš draugystės!”

Antrų naujų perstačius, pami
lę jus vardų ir pavardę, vėl Že- 
nantauskao užrinka: <fAr tai tas, 

Kur buvo areštuotas už draftų?” 
Tada iš svetainės pasigirsta bal
sai: “Ar ir to negalima priimti?” 
ir ėmė juoktis visa svetainė.

Matyt, susĮisarmatino tautiniu-) 
kai ir nebedrįso rėkti. Ir tas ta
po priimtas. Tai taip tie tauti- 

rupinasi, kad draugystė 
ir bujotų. Jeigu ne jų par

is žmogus, tai jie nenori ne į 
draugystę priimti. Ko

dėl jie taip bijo socialistų? Ir 
kam dar jie šaukia socialistus 
į vienybę, kad čia aiškiai pasiro
do, jog jie bijo net pašelpinėj 
draugystėje daikte prigulėti?

Antras dalykas vėl vertas pa
žymėti, Sekretorius perskaito 
L.S.S. pild. komiteto (prisiųstų 
atsišaukimų, kad draugija paau
kautų Į Apsigyinmo Fondų. Vie
nas narys pasiprašo balso ir sa
ko: “Šita draugija pasivadinus 
šviesos draugija; jos konstitu
cijoj pasakyta, kad jos tikslas ap 
švietų platinti tarp darbininkų; 
draugija knygynų užlaiko, taigi 
jau butų gėda atsisakyti neauka
vus tokiam šventam reikalui. 
Paskui ir daugybė kitų pritarė,
kad butų paaukauta nors 25 do
leriai. Bet tautininkai, kaip Že
mai! tauskas, Povilaika ir jų kos- 
tuniieriai ėmė rėkti, kad neau
kauti; prirodinėjo, kad priešin
ga buk konstitucijai aukauti po
puli tiškiems reikalams. Ir taip 
lie darbininku priešai dėjo visas 
pastangas, kad tik nebūtų paau
kauta. Labai keistas betgi pir
mininko sauvaliavimas: kada 
reikalaujama balso tai savo ša
lininkams duoda gretai, ir pama-

paskiria aukų iš draugijos iždo. 
Nekuric prašo pirmininko, kad 
paskirtų nors porų narių, kad 
pereitų per svetainę aukų parin
kti. Tada pirmininkas nusira
minęs sako: “Kas man galvoj, te
gul eina ir renka.” Vienas vai
kinas ir viena mergina (mat čia 
sykiu priklauso ir moters) tuo
jau perėjo per svetainę šiek tiek 
surinko aukų.

Trečias dalykas, tai delegatų 
siuntimas į tautiškai-klerikališ- 
kų seimų. Tautininkai šaukia, 

‘kad reikią siųsti kuodaugiausiai 
atstovų; kiti vėl atsistoję kal
ba rimtai ir prirodinėja, kad tas 
seimas nėra svarbus nes tik kle
rikalų lyderiu šaukiamas; dagi 
tautininkai ne visi jam pritaria, 
o socialistai visai nedalyvauja. 
Bet tautininkai i^žia spyčius, 
kad esųs visuotinas seimus ir vi
siems reikią važuoti. Girdi, so
cialistai esu priešingi Lietuvos 
neprigulmybci, socialistai norį, 
kad Lietuva butų po Rusija, kur 
valdo bolševikai, kurie esu vagįs, 
razbaininkai, ęlc. Kiti pastebi, 
kad visliek šita draugija neturi 
kištis į politikų, nes tautininkai 
kų tik buvo taip pasakę, kada 
buvo duotas įnešimas aukoti 
LSS. Apsigynimo Fondui. Čia

.šinli. Žmones vis dar papratę 
Niiiiiminilikus laikyt kokiais tai 
ponais.

Beje, perstatant kandidatus, 
buvo perstatytas Vienas vaiki
nas, bet pirmininkas nuduoda ne 
girdįs. O mat to vaikino butą 
socialisto. Bet pirmininkas sa
ve pasistato pirmiausia kandida
tu, |>nskui <lii tris J»<> Hiivitu, o 
paskui jau tų socialistų —- pen

ktu. Balsuojama pirmiausia 
pats pirmininkas, paskui \ kili 
tautininkai. Pamatęs, kad so
cialistas gali gauti daug balsų, 
Žema n tauskas šoko agitacijų va
ryti: dalindamas pop’ieriukes 
kiekvienam niurna: “Balsuokite 
už Karosų. .. už Karosų!’’ Taip 
ir liko išrinktas tas Karosas.

Aš nežinau, kodęl socialistai 
nesi rašo į S.L.A. Gal tada ne
būtų tokių sauvaliavimų.

—Budežerių Tautietis.

2. Vaisių nepatartina duot nes 
iš pasakymo ir “Lt.” išeitų jog 
visokius vaisius galima duot. 
Tik tūlų vaisių sunkos galima 
duot ir tokiais vaisiais yra oran- 
čiai vynuogės, pyčiai. Bei ir ši
tų nepaįurtina duot daug ir ne 
kas diena. Bananos yra geras 
maistas suaugusiam, bet per-

J. Laurinavičiui, Chicago.
Turite ateit ypatiškai, jei norite 
mano palarnavimo.

J. S t— nas, Delroit, Mieli. - 
Nieko panašaus neapsiimu ir pa
tariu net pas kilus daktarus ne- 
jieškot tokio patarnavimo dėl 
jūsų pačių gerovės.

—Dr. A. Montvidas.

““MOKYKLA
ROCKFORD, ILL.

Aukos L.S.S. Apsig. Fondui.
Vasario 24 d. Liet. Piliečių 

Pašelįpinis kliubas savo mėnesi
niame susirinkime paaukojo 
$10.00 iš savo iždo L.S.S. Apsi- 
sigynimo Fondan, ir $21.00 su
rinko iš susirinkusių narių. Au
kojo šios y pa tos:

Po $1.00: V. Majzeris, Makš- 
taitis, P. čekai tis ir A. Šimonis.

Po 50 centų — W. Ramanau
skas, P. Petrulevičius, M. Janke
vičius, J. Tručinskas, S. Bužin- 
skas, J. čirvinskas, S. Paklaus
ias, P. Zalcckas, R. Jukna, S. 
Vosilius, F. Buškevičius, V.J. La
tvelius, S. Sinkevičius, K. Čirvin
skas, P. Vaitkus, J. Kačinskas, 
J. Vaišnora, W. Masokas, Kubi
lius, G. šimanskas, J. Akelaitis; 
mažiau kaip po 50 centų auka
vusiųjų vardų mums nepriduo
ta, todėl ir nepažymime. Vist 
ųuo L. Piliečių Kliubo gauta 
$31.00, kuriuos pasiunčiamo L.

Jei nori greitai ir pasekmingai temokti Angli- 
kkai kalbėti, tkaityfi Ir rašyti, tai lankyk matų 
nokykią. Apart Anglų kalbos, Čia mokinama
Liotnvių kalbos B.V.IatorlJo* Laiškų RaSymo
Lenkų “ S.V.Valdybos Priekybos Tetoių
Lotynų ” S. V.Pilietybės Gramatikos
Iritmetikoa Geografijos Retorikos, ir tt.g
Ir GRAMMAR Ir HIGH SCHOOL Kurtų. Gyve
jančiu! toliau mokiname per laiSkus. Vitkat 
įtekinama lietuvtekaL

American College Preparatory School 
3103 S. Halsted St. Chicago Ill.I

KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ

Tel. Armltage

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas lt Chirurgas

X-8PINDULIAI
1121 N. Weatcra are,

vakar*.

DR. A. K W MD
Gydytojas ir Chirurgas
OFISAS: 1553 W. Madlaon at., 

kampas Ashland Boul., vir-’ 
šifj banko, Room 600,

, VALANDOS: 10—12-ryte; 5—6 
vak. PHONE Ilaymarket 2563. 
REZIDENCIJA: 3332 North av. 
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PHONE Albany 5546.

a»—a—X

iiias ir vertimas tos pačios kon- 
stitucijos kiton pusėn, vėl rėki
mas, kad čia esanti ne politika, 
o svarbus tautos reikalas, nes 
seimas spręsiąs apfie Lietuvos li
kimų kokia Lietuva turėsian
ti būt'ir kaip valdytis; tas seimas 
sujudinsiąs visų pasšulį ir pri
verstus visas tautas ir šalis skai
tytis su lietuviais, ir tt. ir tt.

Po visų tų deklamavimų leido 
per balsus. Vos ne vos apie dve
ja tas balsų buvo viršaus, kad 
siųsti delegatus. Nutarta siųsti 
du ir paskirta 40 dolerių abiem.

Tai mat, kur tautininkai nesi
gaili mėtyt draugijos pinigų. 
Čia mat taufininkų-klerikalų po
litikos reikalas, o kur darbinin
kų reikalas, ten nereikia. Su
praskit gi broliai, kokjie jie dar
bininkų draugai. Žiūrėkit, dar
bininkai, kokius žmones renka
te draugijų viršininkais — kaip 
jie žiuri į darbininkų reikalus.

Tų pačių dienų buvo ir S.L.A. 
11 kuopos susirinkimas. Nauji] 
narių prisirašė vienas. Viso kuo
poje, girdėjau, yra apie 232 na
riai kuopos pirminiku yra taipgi 
Povilaika. Stebėtina, kokie tie 
Waterburio biznieriai — tautiš-

J. Jakimavičiaus adresu. Dar 
jūrinio pažymėti, kad iš Rock- 
fordo yra jau pasiųsta L.S.S. Ap
sigynimo Fondan $160.85c.

Mes, L.S,S. 75 kuopos komisi
ja, tariame širdingų učių visiems 
aukautojams. .

L. Pulsuckis,
. A. V. Hausmon,

A. J. Valentas.

VA1JENTINE DRESsi^^NG^’ 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, PirmininM k 
K-_______________________________

...................... ...ii —............

Bridgeport Painting Co.
Painters Paper Hangers, 

Calciminers and Artists.
Hardwarc, paint, oil 

and varnish.

Atliekame darbų greitai, teisingai 
už žemų kainų. Dirbame po visas 
dalis Chicagos.

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

Telephone Yards 5032

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

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

J. Romane 
Yards 3064 
I Chicago

| Sveikatos Skyrius
ViiH'iili i ii I iruu'iiimin i t -...ri. r,.*..

Atsakymai į klausimus.

Vyrišką Drapanų Bargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu panA;i' 
tų overkx>tų.

Visai LTažai vartoti siutai ir ove.**- 
kotai, veiC?s nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir autffc&iau. Kelnės nuo $1.50 iki 
■4.50. Valkūnams siutai nuo $3.1^1

- Atdara kasdieną, nedaliomis i? Vy
tarais.

' S. G O R D O N
1415 S. Halsted SU CHIcumu

Telephone llumboldt 1278

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

Specialistas Moteriikų. Vyriikų ir 
Vaikų, talpai Chro.iiiktj Ligų 
OFISAS: 1579 Mi!waukee Avė..

Kami>as North Avė. Kambarys 204 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakar*

jonai. Pavyzdžiui, atėjus lai
kui, kada paprastai atidaroma 
susirinkimai, vienas narys atsis
tojęs mandagiai įneša, kad butų 
susirinkimas atidarytas. Tuoj 
pirmininkas užgrubijonija :“Kad 
mums bus laikas, tai mes ir ati
darysime! Neprašom, kad mus 
kas ragintų... Ponas gali atsi
sėsi!”

Perbėgus visus kuopos reika* 
his, pradėjo rinkti atstovus į 
seimų. Praneša, kad kuopa ge
rai stovinti įtariais ir finansiškai, 
taigi kuopa galinti siųsti net 5 at
stovus. Bet pagalinus 'išrenka
ma lik trįs, ir jiems paskiria po 
20 dolerių, viso 60 dol. Pasiprie
šinimo nėra, nors daugumas ne
norėjo siųsti delegatų. Mat ne
drįsta prieš tautininkus pasiprie-'

T. Girvickui, Sioux City, Ja.— 
Iš aprašymo ligų nespėju. No
rint tikrai ligų žinot, reikia būt 
Apatiškai išegzaminuot, kų tik 
Vietos daktaras tegali atlikti.

F. J. P. iš Rockford, III., klau
sia:

1. Ar nėra kas nors bloga, jei 
vienuolikos mėnesių kūdikis tur 
tik du dantis,.kurie išdygo, kada 
jis buvo penkių mėnesių?

2. Ar gerai llykos menesių 
vaikui duot tokie vaisiai kaip 
bunaųos, obuoliai, oranžini ir tt?

Atsakymai.—
1. Yra kas nors blogo, jei kudi 

kis 11-kos mėnesių turi tik porų 
dantų. Blogumus, turbūt, yra 
maitinime. Nereguliari^ maiti
nimas, maisto kiekybė ir koky
be yra priežastimis. Kurs jų yra 
šiame atsitikime, negalima ži
not, nes neturime paaiškinimų, 
kaip kūdikis maitinamas. Did
žiumoj atsitikimų motinos pra
deda šerti kūdikius košėm, duo
na, arbatom kavom ir kitais 
maistais tuomet, kada, apart sa
vo pieno nieko neturėtų duot, 
Duokite kudikui pieno ir orančių 
sunkos po šaukštų kokius du-tris 
kartus savaitėj. Ir nueikite pas 
vietos daktarų, kad išpasakotu 
kaip tankiai maitint ir kas ga
lima ir kas negalima duot. Jis 
ir vaistus užrašys, %nes kalkių 
druskos gali būt reikalingos.

Dr. A. L. YUŠKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

V*1 B—11 ryte: 1—1 popiet; 7—• vsk.
Ofisas: 

1900 S. Halsted St. 
Viriai Btoehofr* Aptiek**.

Telephon* Canal 114. \
Valandos 8—6 po pieta 

Itakiriant Nedėldtonla* ir 8*r*da*

Dr. Povilas Žilvitis
Lletuvys Gydytojas, Chirurgą

GYVENIMO VIETA: v 
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, I1L

3203

TELEPHONE YARDS 2721
*DR. J. JONIKAITIS.

Medikas ir Chirurgas
• 3315 Halsted St, Chicago

TELEPHONE YARDS 5824.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki D 
iš ryto ir nuo 7 ilki I vai. rak. 
3325 So. Halsted St., ChieaĮe.

AKI 
Akis

SPECIALISTAS 
gzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
į a tuščias, kadų pra 
|/J\ nyksta regčjims, 
IĮ J Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
C thalinometer. Y- 

patinga doma at- 
T kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedeldiėn. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Ar. kamp. 47 et 

Telephone Yards 4317

[Sergėkite savo akis

NcužsilikČkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusl:mi 
apliekoriui ,auksonui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su> 
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą h; 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, pŽtįkrintai.

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

į JOHN SMETANA
• AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3^čicks lubos, virš Plalt’o aptiekos 
l'ėniykite į mano parašą 

Valandos nuo V-tos vaL ryto iki 
8 vaL vakaro. Nedėlioję ntto H 
vai. rj to iki 12 galanda! dieną. 

^******** —

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicage 
Telephon* Hnymarket 2144

DR. A. A. ROTHS
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškoj, Vyrišky, 
.Vaiky ir visy chroniškų ligy

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Telephon* Drover 9693

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—t popūty: 
7—8 vakar*. Nedėliomto 10—12 dieną.



NAUJIENOS, Chicago, lū. Utarninkaa, Kovo 12, 1918.

Qciuc.i-, ir Apielinke
Pavogė 182 automobiliu.

Nuo naujų metų iki vakar 
dienos, taigi bėgiu 70 dienų,

Rengia naują 
maršrutą

LSS. Aštuntas Rajonas rengia 
naują maršrutų šį syk dgei 
Petrikienei, kuri neužilgio at-

nė atvyksta čia, berods, tais pa 
čiais tikslais, kaip kad d. Jake*

Užmušėjai S. Adomaičio 
nuteisti.

Suimtoje, kovo 9 prisaiky lieji 
teisėjai teisėjo K. Scania n riume 
nuteisė Dominiką Pauškiną, St. 
Juodeikį ir Joe. Šileiką nuo vie
nų metų iki gyvos galvos kalė
jimai!. Jie rasti kaltais užmu
šime St. Adomaičio rugsėjo 19 
d. 1917 m. —Koresp.

tomobiliai. Iš jų 117 vėliau su
rasta ir sugrąžinta jų savinin
kams, o 65 dar vis j ieškoma.

visi prrapijonai dabar pas mus 
skaito “Naujienas”. O tai dėl
to, kad “Naujienoms” platinties 
padeda patįs kunigai, tokie kaip 
Antanėlis. —J. Aceris.

Reikalauja atimti laisnius.
Policijos Viršininko pagelbi- 

ninkas Alcock kreipėsi į majo
rą Thompsoną reikalavimu at
imti laisnius 80 saliunų savinin
kams. Esą, jie nepaiso išleistų
jų patvarkymų apie “sausus" 
šventadienius — pardavinėju 
svaiginamuosius gėrimus. Ma
joras Thompson dar nepasakė 
savo nuomonės, bet 
daiktas, kad keliolika 
bus uždaryta.

galimas
galiūnų

Ristynės
Pereitą subatą įvyko 

ristynės Lil>rrty Hali svet, prie 
Kedzie avė. Žinomas lietuvių 
drutuolis Juozas Banccvicius, į

didelės

na tvirtą savo priešininką, St. 
Olyn.

Dar didesnės ristynės rengia
mos kovo 20 d., toje pat svetai
nėje.

Juozas Bancevičius rengiasi 
imtis vienu vakaru net su dviem 
savo priešininkais.' Pažiūrė
sim. ' —X.

Skaitlingas susirinkimas.
Nedėlioj, kovo 10 d., Rusijos 

išveivių socialistini^ organiza
cijų Konferencija surengė dide
les prakalbas — paminėjimą 
metinių Rusijos revoliucijos 
sukaktuvių West Side Audi fo
rmine. Apvaikščiojime daly
vavo visų Rusijos tautų išei
viai: rusai, lietuviai, lenkai, žy
dai, latviai ir anglai. Daugiau
sia kalbėta apie Rusijos revo
liuciją. Nurodyta, kaip Rusijos 
darbininkams prisieina kovot 
su savo buržuazija, kuri pasta
ruoju laiku šaukiasi pagelbon 
kitų šalių buržuaziją. Kalbėto
jai taipjau nurodė, kad viso pa
saulio buržuazija, norėdama pa
ilgint savo viešpatavimą ant da
rbo žmonių klesos, bando už
smaugti Rusų demokratinę val
džią.

Ir policiją apvogė.
Vakar naktį automobilių va

giliai iškirto labai negudrų špo
są pono Funkhouserio “skrajo-. 
jančiam burini”. Ant kertės 
Madison ir Halsted gatvių sto
vėjo puošnus automobilius, 
“Gwendolyn’as”, kaip jį vadino 
detektivai. Godi vagilio akis mat 
mitėmijo, kada “skrajojantis

ir įsėdęs nudūmė. Sugrįžę tva
rkos dabotojai rado... tuščią 
vietą.

Tai jau antru kartu vagiliai 
iškerta policijai lokį šposą. Kiek 
laiko atgal jie nukniaukė jai 
tokį jau automobilių — “Hen- 
■riellą”.

Politikierių šeimi
ninkavimas

Vienas musų skaitytojas, ku
ris dabar randasi municipalėje 
džiovininkų sanatorijoje, pri
siuntė mums laišką, kuriame 
rašoma apie dalykų stovį toje 
sanatorijoje. Tarp kita ten sa
koma: “Aš, būdamas Municipal 
Tuberculosis Sanatoriume, no
riu pranešt, kaip musų politi
kieriai užlaiko džiovininkus”. 
Tiesa... "kadaise ta vieta buvo 
ligoniams, o dabar — politikie
riams... Kas mėnuo ir savaite 
vis eina prastyn. Džcnitorius 
jau paakasavojo iš t. v. Cotta- 
ge, tai dabar pradėjo dirbti li
goniai. Mat, nori sumažini ek- 
spensus... O jau valgis — tai 
tik ne dėl ligonių. Nei vienas 
ligonių nesame valgę tokio val
gio, kokį dabar turime valgyti”. 
Vis dėlto nesveikųjų nepalei
džia iš sanatorijos. Taip tai 
"ligoniai turi pusbadžiais būti.

nu balsu nutarė išnešti protes
to rezoliuciją prieš Japoniją už 
kėsinimąsi ant Rusijos revoliu
cijos laimėjimų. Taipjau tar
ta pasiųsti sveikinimo telegra
mą Rusijon, pasižadant 
r e v< > 1 i uc i n ę prole ta ria to

remti 
karę

hiks-Žmonių buvo apie du 
tančiai. Aukų politiniams 
surinkta šimtas devyniolika do
lerių. —A. K.

Gailėjosi brolio —- 
nusižudė.

Vakar rytą rasta nusižudžiu-

neiseo gt. Nusitroškino guzu. 
Kambarių savininkė p-ia Ida 
Maoff pranešė, kad mergelė la
bai gailėjusis brolio, kuris da
bar randasi Francijos fronte su 
S. V. armija.

tulą

Kurie neturi kur eiti, turi būt 
ant vietos. O Tohpnisono poli
tikieriai niekus daro iš žmonių...c

Kol daktaru ir vyriausiu saha- 
torijos direktorių m buvo 
Dr. Lėks, valgis būdavo geras 
ir daug žmonių pasveikdavo. 
O dabar — žmogus gali tik nu
mirti. .. —Ex patient”.

Pagavo brangakmenių 
vagilį.

Policija vakar areštavo 
Carlęs Sober’ą, 517 So. State
gt. Kaltinamas užpuolime ant 
H. Ifarris, brangakmenų krau
tuvės, kur tapo pavogta už ke
lintą šimtų brangakmenų. Are
štuotojo kišeniuje rasta du re
volveriai, bonkute karbolinės 
rūgšties ir daugybė raktų.

Sužeidė septynis žmones.
Ant kertės Westcrn ir Mont- 

rose gatvių vakar susikūlė du 
automobiliai. Sužeista septyni 
žmonės, jų tarpe vienas turbūt 
mirtinai.

INKVIZICIJA
Paveiksluose Su

Paaiškinimais
Utarninke, Kovo-March 12, 1918

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place 
KETVERGE, KOVO (MARCH> 14, 1918 
MILDA SVETAINĖJE 3142 S. Halsted Street.
Pradžia lygiai 8 vai. vakare. Inžanga 15c ypatai.
Daugelis girdėjote Dr. kun. Maliauskį aiškinant apie inkviziciją su 
jos visomis baisenybėmis.
Bet čioniti jus pamatysite paveiksluose visus tuos inkvizitorius, su 
Jų įrankiais: žmones, kurie buvo aukomis tų baisių kankynių ir 
Rymo katalikų “progreso”. LAISVAMANIU KUČPA.

“Sausieji” protestuoja.
Taip vadinama The Dry Chi

cago Fcdcration vakar surengė 
didelį protesto susirinkimą 
Garrick teatre. “Sausieji bro
liai” smarkiai protestavo prieš 
primetamas jiems suktybes, 
kurias jie buk papildę renkant 
parašus po savo peticija, reika
laujančia, kad prohibicijos kla
usimas butų atiduota visuotinam 
piliečių balsavimui. “Sausieji” 
sako, kad visi parašai, kur buvo 
surinkta po peticija, yra geri. 
Taigi nei vienas jų neturi būt 
numestas į šalį.

ENGLEWOOD
Nori panaudot aukas, surin
ktas nukentėjusiems dėl 
kares, kelionei į “vi
suotiną” seimą.

Ir‘vietos tautininkai užsima
nė šokti sulig kunigų sųiuiko. 
Kovo 6 d. jie buvo sušaukę vie
šą susirinkimą p. J. Baukaus 
svetainėje. Susirinkimo tikslas 
buvo pasitarti, ar reikalinga sių
sti delegatus į “visuotiną” kle
rikalų seimą, kuris įvyks kovo 
T- 14 dd. New Yorke. Tą su
sirinkimą sušaukė vietos ketu
rių draugijų komitetas, įgaliotas 
rinkimui aukų nukentėjusiems 
(|el karės. Mat tie vyrai perma
tė, kad draugijos gali nesiųsti 
delegatų į tą “visuotinąjį” kleri
kalų seimą, nes stipriausios dra
ugijos jau atsisakė nuo tos gar
bes — būti atstovaujamos kle- 
rikališkų politikierių seime. Ki
tos, silpnesniosios, nors dar ne
laikė savo susirinkimų, bet ma
noma, kad ir jos atsisakys

Tuo budu ir tapo sušauk
tas visuotinas susirinkimas, I 
susirinkimą betgi ątsilankė vos 
20 asmenų. Tatai»rodo, kaip 
žiuri į tą seimą vietos lietuviai.

*

Atidarius susirinkimą tuoj pa
kelta klausimas: ar reikalinga 
siųst delegatus į “visuotiną” sei
mą, 
mą.
du. Taigi ant vietos tapo išrin
kta delegatas :— p. B. Janulis.

Po to kilo klausimas: kur 
gauti pinigų pasiuntiniui dele
gato? Sumanyta padaryti an 
vietos kolektą, taigi parinkti au
kų, o reštą — jie turį apie šim
tą dolerių aukų, surinktų nau
dai nukentėjusių.dėl karės. Iš 
ten, girdi, galima bus paimti, 
nes tas seimas mat esą politikos 
reikalas... Taigi tas “raštas", 
;irba teisingiau, pasakius veik vi
si kelionės kaštai, turės būt pa
dengta pinigais, kurie buvo šli
aukanti badaujantiems sušelpti

Į ką visa tai panašu? Kur link 
tie žmones eina?—B. Masiunas.

Kongresai!

KAZIMIERAS GUOIS
Socialistų kandidatas į kon- 

gresmanus iš 4-to kon
gresinio distrikto.

Iloseland, 111.—Aušros Knygyną pa 
aikančių draugijų delegatų susirln- 
dmas atsibus utarninke, 7:30 vai. 
vak. Kovo 12 d.,•10900 Michigan avė.

Rašt. F. Bričkaitė.

LSS. 234 kp. nariai būtinai privalo 
susirinkti utarninke, Kovo 12, 8 vai. 
vak., Settlement svetainėj, 4630 Gross 
avė. Susirinkimas bus paverstas 29 
wardos rinkimų reikalams. Daly
vaus ir amerikiečiai socialistai.

—Sekretorius.

.LSS. 158 kp. i
yks utarninke, kovo 12 <1. 7:30 v.

..LSS. 158 kp. mėn. susirinkimas j* 
vyks utarninke, kovo 12 <1. 7:30 v. 
vak. 1110 So. Centre Purk avė. — 
Draugai ir draugės, malonėkite pri
būti paskirtu laiku: turime daug 
neatidėtinų reikalų. Organizatorius.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI

Pajieškau savo moters—Juzefos 
Puleikienčs (iš namų Karveliutė). 
Prasišalino Kovo 7 d. 1918. Paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pavieto, žigai
čių parap. Vidutinio ūgio, apskri
to veido, kairioje pusėje ant smak
ro turi karpą. Kas tokią patėmysi- 
te, malonėkite pranešti sekamu ad
resu, už ką busiu labai dėkingas.

Juozapas Puteikis, 
4615 S. Rockwell St., ■ Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA dviejų langų plo

vėjų dėl RELIANCE BUILDING. At- 
sR««kįte i o T. ROSCOE 
32 N. State St. and NVashington.

REIKALINGA moteris prižiūrėji
mui dvieiu mažų vaikų. Kreipkitės 

Michalina Kukšta,
920 W. 34111 St., Chicago.

REIKALINGA merginų prie leng
vo dirbtuvės darbo, $8 j savaite.

ARBUCKLE RROS.
Section L.

nn- Tercinai Warehouse, 
365 E. Illinois St., Chicago

REIKALINGI keli gabus šėrų par
davinėtojai. Darbas tiktai ant tru
mpo laiko. Uždarbis nuo $75.00 į 
savaitę iki $175. Reta proga. Nau
dokitės tuojaus. Kompanijai reika
lingi pinigai padidinimui išdirbto 
biznio. Telefonuokite, rašykite ar
ba ateikite po No. 9103 Coimnercial 
avė., So. Chicago. Tel. South Chica
go 1800. k

PARDAVIMUI

Didžiuma stojo už siunti- 
Seimui priešines, rodos,

Pasarga. — 4tasis Distriktas 
apima Chicagos miesto dalį tarp 
51 ir 22 gatvių, ir nuo State st. 
iki Cicero avė., vadinasi, apima 
visa 29 ir 30 wardų dalis į šiau
rį nuo 51-mos gatves; visą 5 
wardą; vakarinę dalį 3 wardo 
(į vakarus nuo State st.); visu 
vakarinę 4-tojo wardo dalį tarp 
.351 h st., iki Parnell avė., iki 34th 
st. iki Halsted ir visą dalį į va
karus nuo Halsted si.; 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.

■imit I ■ i>

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

Alena Okinonicnė,
1850 W. 45th St., Chicago, III.

. .......................................... ’ ....................—

Pajieškau Pusbrolio Juozapo Ta
mošausko ir pusseserės Leonoros, 
Juozapo Puzaro ir Pranciškos Puza- 
raitčs. Jie visi paeina iš Kauno g. 
Šiaulių pav., Akmenės vol. Visi jie 
gyveno Illinois Valstijoje. Malonė
kite atsišaukti arba ka apie juos ži
note —praneškite.

Barbora Juzaraitė,
35. Second st., So. Boston Mass.

PARDAVIMUI pigiai gera bučer- 
nė arba atiduosiu randon. Lietuvių 
Apgyventa vieta. Turi būt parduota 
greitai. Joe Kulash, 
1640 Jeffcrson St., Chicago, III,

VISAI PIGIAI parduodu vieną 11 
geriausių apielinkėj hučernę ir gro- 
sernę uz pigią kainą. Turiu išva
žiuoti pas Savo vyrą ant ūkių pirm 
kovo 15 š. m. Kas gaus tų vietą, ne
sigailės. Kreipkitės dėl platesnių in
formacijų laišku ar ypatiškai 

i Novickiehė,
4330 So. Wood St., Chicago, III.

Pajieškau Jono Rutikaičio, savo 
pusbrolio, iš Suvalkų gub., Mariam- 
polės pav., Butikaičių gmino, Viša
kio Rudos parapijos, Vanidinų kai
mo, Amerikoje gyvena 7 metus. Mel
džiu atsišauktii

Juozapas Stanislovaitis.
Box 453 . Millinocket, Me.

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

PARSIDUODA. Turiu parduoti sa
vo Studio, Paimsite už rinitą pasiū
lymą. Priežastis —. liga. Gera vie
ta, 5 bažnyčios apielinkėje — lietu
vių, lenkų, amerikonų, franeuzų. 
Randa $20. Parsiduos dalis, arba vi
sa. Atsišaukite vakarais.
3861 Archer AVe. Liberty Studio.

RAKANDAI

CICERO
šis ir tas

Nedėlioj, kovo 10 d., LSS. 
138 kp. surengė pramogų vaka
rėlį. Vaidinta vieno akto veika
lėlis “Saliamono sapnas.” Vei
kalas yra geras. Atlikta jis ir
gi nevisai prastai, ę Betgi rei
kalinga pastebėtu draugams 
kuopiečiams: kažin ar neper- 
tankiai pradėjote lošti? Matot 
patįs, kad pasekmės iš to ne
kokios. Ypač iš pastarųjų dvie
jų vakarų.

* * * t
Užvakar, (nedėliojo), kovo 

10 d., Conrad E. Carlson svetai
nėj. Sušaukta mitingas tikslu 
padaryti reikiamų \ prisirengi
mų prie rinkimų kampanijos. 
Turėjo būti ir prakalbos, bet 
dėl areštų socialistų partijos 
centre kalbėtojų nebuvo. Jų 
vieton taigi kalbėjo vietos drau
gai — pats d. Carlsonas, kandi
datas socialistų partijos į mies
to kolektorius, ir kiti. George ir 
Alena Carlson šauniai padaina
vo solo.

Susirinkime praduota daug li
teratūros. 'v

ty svetainėj, 22 PI. ir 52 st. j- 
vyks kitas masinis susirinkimas 
visų socialistų skyrių. Draugai 
lietuviai privalo kuoskaitlin- 
giausia dalyvauti inin. susirin
kime. Pradžia 7:30 vai. vaka
re.

Nedėlioj, kovo 10 d., vietos 
parapijonai turėjo progos išgir
sti naujojo “ganytojo” pamok
slą. Žadėjo būti geru buvusio 
“ganytojo” yietininku, ir pa
graudeno davatkoms, kad jos 
be reikalo nesilankytų į klcbo7 
niją, ir nebcliežuvaufų daugiau 
apie Antanėlio ir Marės “prie
puolius". (iirdi, tegul visa bus 
užmiršta. Aš busiu geras jums, 
o jus man ir gyvensim zgadoje. 
Bet “nekaltosios” mergelės ne
perkalbamos: joms, girdi, se
nasis ganytojas buvęs ir geres
nis ir jaunesnis ir... ilgai jį mi
nėsiančios.

Socialistų Partijos kandida 
tas į aldermanus nuo 4-tos 

wardos.
Pajieškau brolio Juozapo šilio. 

paeina iš Kauno gub., Naumiesčio 
parapijos. Apie 51 metų amžiaus Ma
lonėsite atsišaukti, ar kas žinote— 
praneškite man. Busiu labai dėkinga.

Rozalija šilaitė, 
4401 So. Wood St., Chicago, III.

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

JIEŠKO KAMBARIŲ

REIKALINGAS kambarys vienam 
vaikinui, Bridgeporto apielinkėje,— 
tarpe 31 ir 35 gatvių. Mr. A. J., 
3405 S. Halsted St.,’ Chicago.

PAJIEŠKAU burdo prie blaivų 
žmonių ant Bridgepųrto, arba 18tos 
gatvės apielinkėj, netoli Halsted st. 
Kas turi tokių vietų atsišaukite.

J. Stakutis, 
903 W. 35th St., Chicago, 111.

Rinkimų kam 
panija

A. PETRATIS
Drg. Adolfas Petratis yra sc

PAJ1EŠKAU kambario vienai ypa- 
lai tarpe 35tos ir 28 ir tarpe Halsted 
ir Wullace gatvių apielinkčj. Geisti
na prie laisvų ir blaivų žmonių ir 
kad pagamintų namie valgj. Atsi
šaukite laiškui Joe Grenevich, 
751 W. 35 Str. Chicago.

PIGIAI FORNICIAI
Iš priežasties išvažiavimo ant u- 

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

J A Budzinskis, 
1408 — 49 Ct., Cicero, 111.

NAUJI PIANAI
Tik viena mėnesį vartoti pianai,-— 

parduodu labai pigiai, važiuoju u- 
kininkauti, todėl man labai reiku- 
lingi pinigai. Tavo geriausia pro
ga įsigyti geriausįą pianų už gerai 
sumažintų sumų pinigų. Del plates
nių žinių kreipkitės laišku, arba y- 
patiškai į namus nuo 5 vai. vakare. 
J. Kaulinas, Phone Kenwood 4471, 
4710 S. Calumet avė. Chicago

un

Kampaniją pradedant

rinkimai ir
Užtat visi

12 d., 7:30

gos narys ir pasižymSjęs jos vei 
kėjas. Lietuviai darbininku 
privalo balsuoti už jį sekamait 
rinkimais balandžio 2 dieną.

ss:?—IW ■ 1 1 .-r-
Pranešimai 7

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALAUJU pusininko su $50 

prie bučernės biznio. Gera vieta, 
lietuvių ir lenkų apgyventa. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Mokama cash. 
Norlntįs galėtų ir visai atpirkti. Par
davimo priežastis —1 nemku lenkiš
kai. Atsišaukite i
3045. W. 43 St., Chicago, III.

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

NAMAI-žEMfi

REIKIA DARBININKŲ

Draugai, artinasi 
musų laimėjimas, 
prie darbo!

Utarninke, kovo
v. vakaro, įvyks svarbus rinki
mų kampanijos reikalais VIII 
to Rajono socialistų kuopų val
dybų susirinkimas Lietuvių So
cialistų Ęeadąuarteryj, 3227 S. 
Halsted st.

LSS. 4tos, 22ros, 37tos, 174tos 
ir 234tos kuopų valdybos malo
nės būtinai atvykti į tą susirin
kimą, kad prideramai sutvar
kius ir nustačius rinkimų agita
cijos darbą.

Tarp kita reikės apsvarstyt ir 
dgei Petrikienei rengiamojo 
maršruto reikalus.

LSS. VIII Rajono Komitetas 
S.vS. Meškauskas,

’i K. Ragaišis, v
J. Jurgaitis, sekr.

Milda‘ Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Į VodeviliaUs Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie Šių kainų priskaito m a ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir H-ra GATVfiS

ŠOKIAI
Kiekvieną utarninke, subatą ir ncd. 
vakarais. įžanga 15 c. šokis, 2’zic. 
porai už šok|. Pradžia 7 valandą 
vakare. Muzikantai 7 Jazz Band. 

, Blue Bell Jenniė Dimcing
Academy,

Aš bijau, kad kunigėlių orga
nas visai gali’netekt skaitytojų: 35th ir Archer1 Avė.

Atsišaukimas j chorus. — “Susiv 
Liet. Soc. Dain. Am.” I apskričii 
konferencija išrinko komitetą — dr 
us. J. Mitchcll ir .1. Jankaucką — de 
.sutvarkymo Sus. reikalų, nes seno 
ji valdyba pateko į kariuomenę. Ne 
turėdami antrašų chorų iš kitų mle 
stų, atsišaukiame į juos, kiųl prisius 
tų savo choro sekret. antrašų, tai me: 
prisiusime jums dainų, kurias kų-til 
Sus. pagamino. —J. Jankauckas

1523 yvicker Park Avė.,
Chicago, III

REIKALINGI benčiaus ir floro 
inolderiai prie grei geležies ir braso. 
Geriems darbininkams gera moke
stis. MASON DAVIS and CO 
7740 S. Chicago Avė., Chicago.

FARMA
40 akrų puikios žemės, 35 akrai po 

phigu, 5 akrai medžio, 10 karų do
bilinės, 1 grinčia, 1 tvartas, 1 šulinys. 
Žemė aptverta tvoromis; pustrečios 
mylios iki miesto. Kaina $1000 ant 
išmokėjimo.

v CHAS ZEKAS
117 N. Dearborn St., Room 403. 

Chicago, III.

REIKALINGA gobi, gerai prityru
si prie namų darbo mergina arhp 
moteris. Nedidelė šemyna— 3 ypa- 
tos. Gera mokestis. Tel. Yards 12673/ 

George Kairis,
3301 Lowc Avė., Chicago, III.

Roseland, III. — Nuo kovo 3 die 
nos aš užimsiu LDK. Vytauto No. 1 
Draugystes protokolų raštininko vie 
tų. Todėl gi visais draugystės rei 
kalais kreipkitės šiuo adresu:

A. Grebclis, 
10737 Indiana avė., Roseland, III 

(antros lubos).

Racine, Wis.—“Birutės” daininin 
kų dr-jos susirinkimas bus kovo lt 
d. 7:30 vai. vak. 1230 Cherry Str 
Kviečiu visus atsilankyti, nes turiu 
svarbių reikalų kas link renginu 
koncerto atvelykyje. Atsiveskite ii 
naujų draugų. —Rašt. M. Kasparaitis

Racine, Wis. — LSS. 124 kp. Teat 
ralisko Ratelio mėnesinis susirinki 
mas įvyks kovo 13. 7:30 vai. vakare 
Socialistu Svetainėje, Monument Sq 
500. Visi nariai malonėkite ateiti ii 
naujų draugų atsiveskite. Turime la
bai daug svarbių reikalų. RaŠt. A. C

REIKALINGAS siuvėjas prie vy- 
ško kostumieriško darbo. Main
ykite atsišaukti tuojaus.

St. Alekno,
1 W. 33rd St., Chicago.

PARSIDUODA mūrinis cottage, 4 
kambariai viršuje, 2 kambariai že
mai, elektriška šviesa. Prie moky
klos, kaina $1800, 3726 Ix>we avė. 
Inmokčt pusę, likusius po $15.00 į 
mėnesį, prirokuojant nuošimčius. At
sišaukite pas savininką į 3238 So. 
Halsted St., Chicago, Iii.

REIKALINGAS antrarankis kepė- 
s. MAROZAS BROS.
17 S. Paulina St., Chicago. 

Drover 9799

MAINAU murini namą ant barber- 
nės, saliuno ar kitokio biznio. Na
mas gražioje vietoje— North West 
dalyje, Chicagoje. Turintis kokį nors 
biznį mainams, atsišaukite pas savi
ninkų laišku arba vakarais ypatiškai.

V. ASCILLA
1649 Girard St., Chicago. III.

REIKALINGA moteris sortavimui 
kudurų, Gera mokestis, sanitarė 
ana. LIBERAL JUNK DEALERS 
452 Bhie Island Avė., Chicago

PARDUODU —savo ūkę (farma) 
Wisconsino valstijoj. 120 akrų, apie 
40 darbamos, likusi miškas. Turiu 
eiti kariuomenėm Parduodu greitai 
ir pigiai. Rašykite i Naujienų ofi
są pažymėdami No 172

REIKALINGAS vaikas 16 metų se
imo pasisiuntimui.

WESTERN PREMIUM CO..
46 S. Halsted St., 2nd floor Chgo
.................. —... i ....... .
REIKALINGA moteris arba mer- 
na namų darbui. Darbas lengvas, 
alonėkile atsišaukti laišku sekan
ti adresu: E. J, Gierman, 
422 Charles St., Washington 
jights, III.

LSS. 22ros kuopos lavinimosi su
sirinkimas dcl tūlu priežasčių šian
die, kovo 12, neįvyks. 'Pelnykite pra
nešimų skyrių Naujienose* sekamu 
savaitę. —Agitacijos Komitetas

Inkvizicijos paveikslai bus rodo 
ml Utnrninkrt vakare, M. Meldažio 
svetainėje. 2242 W. 23rd PI. Ketver- ______
ge — Mildos svelainėje, 3142 S. Hal- Geriausia mokestis. ... 
sted St., Visur pradžia 8 vai. vak. J. A. Svilovv.

Chicago Patartina visiems pamatyti. 1765 Ogden Avė.
.... > ■''' ( . 3 ,,

REIKALAUJU patyrusių siuvėjų 
‘ie moteriškų kostumeriskų darbų, 

tusia mokestis. Atsišaukite:

Chicago.

AUTOMOBILIAI

MOTOR TRUCKS
Prieš pirksiant sau naują motori

ni trucką atsilankykite į musų san
krovą REPUBLIC TRUCKS, nuo % 
iki 5 tonų. Taipgi geri jau vartoti 
:r perbudavoti truck’ai už žemą kai
ną. ant išmokėjimų. Pirkite prieš 
mkilsiant kainoms.

Rašykite, arba ateikite pas 
MR. JOS. DVORAK.
1702 S. MICHIGAN AVĖ., 

šaukite Calumet 6820.

Pirkite prieš

arba


