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Kontr-revoliucionieriai iš 
vyti iš Siberijos

ARKLIENA VIENATINE 
MĖSA PETROGRADE

Ilgiausios ’eilės žmonių stov 
prieš sankrovas,, kad nu
sipirkus nors arklienos.

VVIIsonas prižada remti Rusiją
Darbininku knngrasas susirinku

Vokiečiai arti Odessos, kurią ru 
sai rengiasi ginti

IŠVIJO KONTRREVO
LIUCIONIERIUS Iš 

SIBERIJOS

PREZIDENTAS WILSO- 
NAS RUSIJAI

Gen. Semiono v pasitraukė 
Manžuriją

True translation filed with the post- 
masjer at Chicago, March 13, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

CHARB1NAS, Manžuriją, Ko
vo 12. — Iš parubežio praneša
ma, kad anti-bolševikų vadovai 
Siberijoj gen. Semionov pasi
traukė į Manžuriją, stumiamas 
stipresnių bolševikų spėkų.

Nutaikjpnas bolševikų ugnies 
mūšiuose, manoma, parodo, 
kad bolševikams gelbsti buvu
sieji vokiečių belaisviai.

Gen Semionov besitraukda
mas susirinko ir išsivežė ir už
muštuosius su sužeistaisiais. 
Slaugytojai ir pagelbiniai bū
riai šiandie išvažiuoja iš Charbi- 
no.

Sakoma, kad gen. Semionovo 
amunicija yni išsibaigusi, 
sibaigę ir pinigai.

Iš-

CHINIJA PERSPĖJA 
RUSIJĄ

Grąsina kare

<True translation filed witn the post- 
nuustar ut Chicago, March 13, 1918, 
•s required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 12. —Chi- 
nų komanduotojas Charbine, 
Manžurijoj, perspėjo vadovą 
bolševikų spėkų Siberijoj, kad į- 
ėjimas į Chinijos teritoriją bus 
skaitomas karės aktu.

Tokia žinia atėjo subatoje iš 
Charbino į Pekiną.

VAKAR PRASIDĖJO RU
SIJOS SOVIETŲ KONG

RESAS

Susirenka ir Vokietijos rei
chstagas ratifikavimui tai 
kos sutarties.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 12 .—Šian 
die buvo paskirta susirinkimui 
Vokietijos reichstago Berti ne 
ratifikavimui taikos sutarties su 
Rusija.

Šiandie taipgi susirenka Mas
kvoje visos Rusijos Sovietų kon
gresas, kuris irgi svarstys apie 
ratifikavimą Vokietijos taikos 
sąlygų-

Pastarųjų didnų presos žinios 
iš Petrogrado labai mažai skel
bė apie galimybę sutarties rati
fikavimo. Jeigu kongresas vis • # 
dar kontroliuojamas premiepo 
Lenino, galbus jis ir sutiks pri
imti vokiečių sąlygas.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Prižada remti Rusiją ir at
gauti jos pilną neprigul- 
mybę.

True translation filed witb the post- 
miuler at Chicago, March 13, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Kovo 11. — 
Prezidentas Wilsonas šiandie 
pasiuntė visos Rusijos Sovietų 
kongresui sekamą telegramą, iš
reiškiančią Amerikos užuojautą 
ir prižandančią remti laisvąją 
Rusiją:

“Leiskite man pasinatfdoti 
proga susirinkimo Sovietų kon
greso užreiškimui nuoširdžios 
užuojautos, kurią Suv. Valstijų 
žmonės jaučia dėl Rusijos žmo
nių šioje valandoje, kada Vo
kietijos valdžia įsiveržė, kad su- 
trukdžius ir pasukus atgal visą 
kovą už laisvę ir kad uždėjus

RusijosVokietijos norus ant 
žmonių.

“Nors Suv. Valstijų valdžia, 
ant nelaimės, dabar dar nėra ga
lėję suteikti tiesioginę ir veikmi
ngą pagelbą, kurią ji norėtų su
teikti. aš noriu per kongresą už
tikrinti Rusijos žmones, kad ji 
pasinaudos kiekviena proga, kad 
įgyjus Rusijai dar sykį pilną sa- 
vystovybę ir neprigulmybę jos 
p įčios reikaluose ir pilnai sugrą
žinus jai didelę rolę Europos ir 
moderniškojo pasaulio gyveni-

“Visa širdis Suv. Valstijų žino 
nių yra su Rusijos žmonėmis, jų 
bandyme ant visados pasiliuo- 
suoti nuo autokratiškos valdžios 
ir likti valdytojais savo gyveni
mo.“

VOKIEČIAI Už 9 MYLIŲ 
NUO ODESSOS

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 13, 1918, 
«• reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

ROTTERDAM, Kovo 12. — 
čia gauta iš Hamburgo privatiš- 
ka telegrama, kad vokiečių ka
reiviai dabar yra 9 mylių atstu
me nuo Odesos.

RUSAI RENGIASI GINTI 
ODESSĄ

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 13, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 0,1917.

PETROGRADAS, Kovo 12. — 
Austrijos ir RunAinijos armijos 
artinasi prie Odesos ir svetimų 
valstybių konsulai ir valdinin
kai skubiai apleidžia miestą. Ne
senai mieste viešpatavusi pani
ka liko sustabdyta ir žmonės pa- 
syviškai laukia tolimesnių atsi
tikimų.

Maisto yra užtektinai.
Raudonosios Gvardijos kvatie

roję paskelbta, kad 60,000 stojo revoliucinės artnijos. 
liuosnoriais ginti miestą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 13, 1918, 

Jas requlred bytneactofOct.6, 1917.
PETROGRADAS. Kovo 12. — 

Arkliena yra vienatinė mėsa ga
unama Petrograde ir ilgos eilės 
apleistų ir alkanų žmonių stovi 

h>er kelis blokus abiejose pusėse 
hnėsos sankrovų. Labiau maišy
tos minios negalima nė įsivaiz
dinti. Vaikai, nuplyšę ir gerai 
aprėdyti; kailiniuotos moterįs, 

Iapiplyšę tarnai,.gatvių šlavėjai ir 
armijos oficieriai su neįtikėtinu 
kantrumu laukia ištisas valan
das, kad gavus kelis svarus ar
klienos.

Kiekviena eilė galinus virsta 
pasipiktinimo esančia tvarka 
susirinkimu. Ypač pyksta mo
ters, kaltindamos bolševikus už 

(savo visus vargus. Pastovėjus 
valandėlę linijoj būtinai užgirsi 
išreiškimą vilties, kad vokiečiai 
neužilgo užims Petrogradą ir 
niekas prieš tai neprotestuoja.

Valgo dvėselieną.
i Gera arkliena galbūt yra gere
snė už blogą jautieną, bet Petro
grado arkliai nėra užmušinėja* 
jni. Jie yra surenkami į centra- 
linę išdalinimo stotį iš visų mie
sto dalių, kur jie padvėsė pa
kinkiuose.

Arkliena kainuoja vidutiniš
kai 3 rub. svarui.

Pirmiau Petrogradas buvo pa 
garsėjęs daugybe balandžių, ku
rie gyveno bažnyčių bokštuose, 
bet dabar didžiuma jų atsidūrė 
į verdamuosius puodus.

Šuiųs ir katės taipgi nyksta.

Maisto kainos.

vadovų yra arcliitiejus ir kele
tas popų. < V ’ (

Liepia melsties už kaizerį.

Vokiečių armija Dvinske (Di- 
naburge) išleido paliepimą mel
sties už kaizerio sveikatą visose 
bažnyčiose ir sinagogose.

\ L "I >
Ne sandarbininkauja. 1

Žinia (ji tilpo vakar Naujieno
se), kad Bundo vadovas Abra- 
movič sandarbininkauja nauja
me bolševikų laikraštyje “Ko- 
munist“ yra neteisinga, pranešta 
iš nesusipratimo.

JAPONIJA DAR NENU- 
SPRENDE

Dar nėra nutarusi apie in
tervenciją Siberijoj

Štai keletas kainų maisto Pe
trograde:

Bulvės — 2 rub. svarui; svie
stas 12V2 rub. sv.; cukrus 15 rub. 
sv., sriuba — 6 rub.; miltai —, 
5 rub.; ryžiai — 8 rub.; duona 
—nuo 2 iki 7 rub. svarui.

BOLŠEVIKŲ PARTIJA 
TURI 300,000 NARIŲ 

f __

Bado riaušės Smolenske.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 13, 1918, 
as require<! by the act of Oct. 6, 1917.

New Yorko žydų socialistų 
laikraščio Forvvard spccialis ko
respondentas telegramoje iš Pe
trogrado, datuotoj kovo 10 d. 
p.v.neša:

Bolševikų centralinis komite
tas pranešė dabar laikomam bo
lševikų kongresui, kad bolševi
kų partija turi 300,000 narių.

Centralinis bolševikų partijos 
organas Pravda turi 85,000 skai 
tytojų.

Areštuoja spekuliatorius
Pastaromis dienomis Petro

grade areštuota daugiau kaip

Bado riaušės*.
Smolenske įvyko bado maiš

tas prieš Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybą. Užmušta 12 

, žmonių.
Nepavykusi kontr-revoliucija.

Omske, Siberijoj kontrrevo
liuciniai elementai padarė ban
dymą užgriebti valdžią į savo 
rankas.

I Sukilimas likd numalšintas

Neužilgo pradės imti an 
tra draftaTrue translation filed with the post- 

ninster at Chicago, Mareli 13, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 12.- Reu- 
I terio žinia iš Shanghai paduoda 
kovo 9 Tokyo pranešimą, kad 
Japonijos premieras Terandu 
atsakydamas į klausimą atsto
vų bute pasakė, kad Japonija 
dar nėra nusprendusi apie siun
timą kareivių į Siberiją. Vald
žia, sakė jis, pavartosianti šia
me dalyke visą atsargumą.

» - i < »...............   *

„1^. t-l J- I JAPONAI išsodinę ka- pasilikti Finlandijos REIVIUS VLADIVO-
uoate. ŠTOKE

RUSŲ LAIVYNAS APLEI
STAS

Turės

True translation filed with the post-1 . v .... v .
master at Chicago, March 13, 1918, Taip TSSO GorglO laikrastlS.
as required by the act of Oct. 6, 1917. Į

LONDONAS, Kovo 12.
mes Petrogrado korespondentas!]“}«• 
praneša, kad visas Rusijos Bal- LONDONAS. Kovo 8. (suvč- 
tiko laivynas yra Helsmgforse, |jllta) _ pct do luikruščio 
Finlandtjoj. bet įgulos ištirpo ir Novaja 2iz„ sausio 19 (| 
k-ek^ename laive pasiliko <«k Luris k(J lik či„ gautaSi 1)a(|u()(|a 
saigy a. smulkmenasapieišsodinimąja-

Dreadnautat neužilgo išplauksi . . . ... .. . .v , , ... . .. ponų kareivių Vladivostoke sau-i Krotišthdtą, bet likusis laivy-| . - .* ... ..... Is*o men.nas pasiliks Fmlandijoj. | T .. x.. . . . .1 j j i Laikraštis sako, kad japonų
Korespondentas sako, kad vi- kruizeris Mikado atvyko 12 <1., 

si kilnojanii dalykai ant Aurora L sausio 14 d utpiaukS ,|nr ,|H 
ir Diana kruizerių, esančių Ne- kruizeriai
vos upžje, liko jurininkų išne- 4,000 kareivių liko išsodinta ir 

° daugybė oficierių atvažiuoja ka-
......... sdien į Vladivostoką.

SVARSTYS SANTYKIUS! Japonų .admirolas užtikrino 
SU UKRAINA [vietos Darbininkų ir Kareiviui

atstovų Tarybą, kad kareivių ir 
laivų atvykimas neturi būti skai
toma pradžia kariško veikimo, 
bet kad jie yra ten apgynimui 

True translation filed v/iih the post-1 Japonijos pavaldinių.
ninstor at Chicago, March 13, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Kovo 12. — 
Sulig oficialės žinios, rytoj Vie- 
nnoje įvyks Austro-Vengrijos ir 
Vokietijos atstovų konferencija 
tikslu apsvarstyti įsteigimą ofi
cialių ryšių su Ukraina ir su
tvarkyti iiųportavimą grudų.

Iš Lembergo į Genevą prane
šama, kad. centralinių valstybių 
taikos sutartis su Ukraina šukė-J 
l£ pasipiktinimą tarpe esančių 
austrų armijoj lenkų legionie
rių. Legionieriai, kurie suda
ro pagelbinius pulkus, sakoma 
esą arti sukilimo.

Manifestacijos įvyko Galici
jos miestuose ir lenkų laikraš
čiai liko sustabdyti už išspaus
dinimą lenkų kliubo ViennojcJ 
proklamacijos.

Ti-ĮlYue translation filed with the post-

tankai vis dar nerimauja 
delei taikos su Ukraina

Paskolino Kubai

True translation filed with tne post- 
master at Chicago, March 13, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WAShNgTON, Kovo 12. — 
Nauja talkininkė virto Sūv. Val
stijų skolininke, kada šiandie iž
do ministerija suteikė $15,000,- 
000 kreditą Kubos valdžiai, kad 
pagelbėjus jos kariniame prisi
rengime.

Tuo pačius laiku nauji $200,- 
000 kreditai suteikti Anglijai. A- 
bi paskolos neš naujas 5 nuoš. 
palūkanas. .< ■

PARIS, Ilk, Kovo 12. — Du 
blokai biznio distrikte Charles- 
ton, III. miestelyj dega. Gaisras 
nuolatos plėtojasi.

FALL RJVER, Mass.', Kovo 12 
miesto audinyčių ugnia- 
streikuoja, reikalaudami 
darbo dienoje. Jie pir-

—šio 
gesini

18 vai.
hniau

Tarp areštuotųjų suokalbio unijos.

Pašauks kariuomenėn 800,000 
žmonių

Vokiečiai užpuolė Paryžių

Kovo 29 d. bus pašaukta 95,000 
žmonių kariuomenėn

ANTROJO DRAFTO ŠAU
KIMAS PRASIDĖS 

KOVO 29

Bus pašaukta 95,000 žmonių 
kariuomenėn.

kariuomenėn vienu

Novaja Žizn sako, kad Vladi
vostoko publika labai sujudusi 
ir kad revoliucinis komitetas 
koncentruoja bolševikų karei

vius.
(Bolševikų valdžia sausio 20 

d. pareikalavo iš Anglijos ir Ja
ponijos ambasadų Petrograde 
pasiaiškinimo apie praneštąjį 
anglų ir japonų kruizerių įėji
mą į Vladivostoko uostą. Japo
nijos ambasada tuoj oficialiai 
užginčijo žiniai, kad japonų spė
kos liko išsodintos Vladivostoke, 
Kartu paaiškinta, kad japonų 
kruizerio buvimas Vladivostoke 
neturi nieko bendra su situacija 
Rusijoj. Anglijos ambasada at
sakė, kad anglų kriiizeriai at
plaukė į Vladivostoką apginti 
talkininkų pavaldinius prieš ga
limus sumišimus).

—— ■■■■  ............................ .......  ...

Ragino gauti grudų iš 
Ukrainos

AMSTERDAM, K. 11. — At
stovas Trvelstra liūdnoj kalboj 
atstovų bute apie prospektus ga
vimo grudų iš Amerikos, ragi
no valdžią bandyti gauti garudų 
iš Ukrainos.

True translation filed with the post- 
| master at Chicago, Mareli 13, 1918, 

as required by the act of Oct. 6, 1917-.
WASHINGT()N, D. C. Kovo 

114. — Provost Marshal gen. 
Crowder šiandien paliepė pa
šaukti kariuomenė 95,000 draf- 
tuolų žmonių. šaukimas ka
riuomenėn prasidės kovo 29 d. 
ir tęsis {lenkias dienas. Bus šau
kiami kareiviai iš kiekvienos 

Į valstijos, apart Iowa ir Minne
sota. Tarp šaukiamųjų yra pa- 

| silikę nuo pirmojo drafto ir taip
gi pripliolantįs antram draftui.

Kiek žmonių antrojo drafto 
yra paliesta šiuo paliepimu, gen. 
Crowdėr ofisas nesakė. Mano- 
maf kad šiuo šaukimu bus be
veik užbaigtas pirmas draftas ir 
kad tai yra dalimi paskelbto ple- *no šaukti registrantus mažomis 
grupėmis ir taip greitai 
greit jiems parūpinta vieta.

Parūpins dnibužius.

Kares departamentas yra 
bar prisirengęs parūpinti drabu
žius ir kitas reikmenis visiems 
šaukiamiems žmonėms. Vei- 
kianis kvatiermeisteris gen. Go- 
etals dabar rūpinasi pristatymu 
žieminių drabužių kad .sudarius 
reikalinga rezervą sekamai žie
mai.

Pašauktieji balandžio mėn. 
kareiviai gaus žieminius drabu
žius, bet jie neužilgo bus pa
keisti vasariniais drabužiais. Ar
mijos sandeliuose yra užtektinai 
vasarinių rūbų, kaip Čia, taip ir 
užjūry j. ' *

Kaipo pavyzdys didelio pro
greso padaryto aprūpinime dra
bužiais yra faktas, kad kiekvie
nam kareiviui, siunčiamam už- 
jurin, sėdant į transportą sutei
kiami visi nauji rūbai.

kaip

tuoj klesoj. Išdalinimo tiks
lams bus skaitoma, kad 800,000 
žmonių sudaro antrą drafta, 
nors tiek žmonių niekad nebus 
pašaukta 
laiku.

žmonės esantįs kitose klesose, 
ar taipgi ir 1 klesoj, bus šaukia
mi mažais būreliais, kad pasL 
naudojus jų specialėmis techni
škomis kvalifikacijomis, ar pa
siuntimui jų į mokyklas įgyti 
tas kvalifikacijas.

Gen. Crpwder lečiaus galuti
nai užreiškia, kad nebus tunaus 
ištraukimo didelio • skaičiaus 
žmonių iš pramonės ar žemdir
bystės ateinančią vasarą, bet 
kad jie bus ištraukiami mAžais 
būreliais per visus metus. Pa
duoti tikrąja skaillinę, sako jis, 
butų suteikimas priešui kariškų 
žinių.

Nors gen. Cro\vder šavo pra
nešime nepaskryrė laiko, bet ka
dangi buvo pranešta, kad reik
menis ir drapanos dėl antrojo 
drafto žmonių bus parūpinti ba
landžio mėn. ir kadangi tikima
si, kad iki to laiko kongresas pa
darys pageidaujamas permainas 
įstatymuose pirmojo pašaukimo 
galima tikėties apie ta laiką, t. 
y. sekamą balandžio mėn.

Turės 2,500,000 kareivių 
WASHINGTON, Kovo 12.

Kada bus užbaigtas antras draf
tas ir bus pašaukta 800,000 ka
reivių, tai įskaitant reguliarę 
armija, nacionalę gvardiją, liuo- 
sa norius ir rezervą, Suv. Valsti
jos turės armija iš 2,500,000 ka
reivių.

Laike karės su Ispanija Suv. 
Valstijos turėjo 272,000 kareivių 
ir oficierių.

Bučeriai organizuojami
CHICAGO. Nuo lapkr, mėn. 

pereitų .metų Anudgamated 
Meat Cutlers and Butcher Wor- 
kmen suorganizavo seka liras a- 
pielinkes:

SdUth St. Paul, Minu.; Fort 
Worth, Tex.; Long Beach, Cal.; 
Beno, Nev.; Taft, Cal.; Minnea- 
polis, Minu.; Billings, Mont.; 
Tulsa, Okla.; Miami, Fla.; ketu
ri lokalai Chicagoje ir du—Kau
šas City, Kan.

BUS ŠAUKIAMA 800,000
KAREIVIŲ

Antrame drafte

NEW ORLEANS, La., kovo 
11. — Didelis laivų traukėjas pa
skendo Mississippi upėje susi-

True translation filed witn tne post- 
master at Chicago, March 13, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 
• WASHINGT()N, Kovo 12. — 
Provost Marshal gen. Crowder 
šiandie pirmu sykiu oficialiai pa 
skelbė apie antro drafto laiką. 
Antras draftas bus pašauktas 
tuoj kaip kongresas priims prie
dą) prie įstatymų, kad paskirsty
mas šaukiamųjų skaičiaus pa
gal valstijas butų daromas ne pa

VOKIEČIAI VĖL BOM
BARDAVO PARYŽIŲ

34 žmonės užmušti, 66 užtro
ško. 4 vokiečių aeroplanai 
nušauti.

True translation filed With the post- 
niastei* at Chicago, March 13, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Kovo 12. - Per
eitos nakties vokiečių aeroplanų 
užpuolime, kuriame 4 priešo ae
roplanai lapo nušauti, 34 žmo
nės liko užmušti ir 79 sužeisti 
Paryžiuje ir priemiesčiuose.

Belo 66 žmonės užtroško susi
grūdime panikoje prie geležiu-, 
kelio įėjimo, kur žmonės bandė 
pasislėpti nuo bombų. Tarp 
užtroškusiųjų daugiausia yra 
moters ir vaikai.

Apie 60 aeroplanų perėjo fra- 
neuzų liniją, bet ačiū artilerijos 
ugniai, kuri laike užpuolimo bu- 

.vo palaikoma visu smarkumu,
rjikalavo ir pripažinimo durus su kitu hiivu. Kartu su gal gyventojų skaičių, o pagal ne visi aeroplanai galėjo pasiek-

juo žuvo ir 9 nariai įgulos. \ skaičių registrantų, esančių 1-fi miestą.
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Pinigus reikia siųsti Mto Moaey 
Orderiu, kartu su uisakyuM.

Rašytoją ir korespondentų prašomo 
•iunčiainus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesu?! 
Naujieną Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
«čs, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jvi bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
tinklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyti gali
ma tik nuo d iki 6:30 vai. vak.

l

Redakcijos 
Straipsniai 

________ __ .'

True translation filed with the P°st- 
niuster at Chicago, March 13, 
as reųuired by the a«t of Oct. 6,

Prezidento 
pasveikinimas 
Rusijai.

1918,
1917.

dar
yra

Prezidentas Wilsonas 
kartų parodė, kad jisai 
gabus politikas.

Užvakar jisai pasiuntė pa
sveikinimo telegramą Rusi
jos Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybų kongresui, 
išreikšdamas Amerikos sim
patiją Rusijos žmonėms ir 
jos pasiryžimą padėt Rusijai 
ąnt visados nusikratyt auto-

Šita telegrama turi kele
riopą reikšmę. Viena ji ste
ngiasi įtikinti Rusijos demo
kratiją, kad Su v. Valstijos 
nepritaria toms talkininkų 
valdžioms, kurios rengiasi 
pavartot spėką prieš Rusiją, 
idant padarius joje “tvar
ką.“ Antra, ji turi tikslą su- 
stiprint Rusijoje tą dalį žmo
nių, kuri stoja už ^ovą su 
Vokietija. Wilsonas neiš
reiškia šito tikslo savo pa
sveikinime; jisai susilaiko 
nuo davimo kokių-nors pata
rimų Rusijai, bet tai ne su
mažins, o padidins jo tele
gramos veikmę.

Bet ypatingai reikšminga 
yra prezidento telegrama 
tuo, kad jisai kreipiasi ja į 
Rusijos revoliucinės demo
kratijos organą — Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta
rybą. Jisai sveikina ją,'kuo
met viso pasaulio kapitalis
tinė spauda drabsto ją pur
vais. Tai yra drąsus ir pra
kilnus žingsnis — tą reikia 
pripažinti, nors kiekvienam 
yra aišku, kad tarpe Rusijos 
revoliucionierių ir Wilsono 
yra giliausis principialis ski
rtumas. Suv. Valstijų pre
zidentas yra buržuazijos at- 
stovas, o Rusijos revoliucinė 
Taryba yra mirtinas buržua
zijos priešas.

Išreikšdamas savo simpa
tiją Rusijos žmonėms per 
Darbininkų ir Kareivių At
stu vii Tarybą, prezidentas ; 
Wilsonas tuo patim pripažį- :

m, 

vilką. Francijos kapitalistai i 
Prūsijos kaizeriu, kaip broliai 
su broliu, ėjo išvien ant Pary
žiaus, bombardavo tą savo gra 
žiausią sostinę ir Komuną pas- 
cundino darbininkų kraujuose.

Kad Komuna tuo kart buvo 
tokia baisi, jog staiga suvienijo 
du kariaujančiu priešu, tai da
bar ji tūkstantį kartų baisesnė. 
Nes tada ji buvo tiktai vienam 
mieste, d dabar — visoj didžioje 
Rusijoj. Tada Francijos bur- 
žuažijai ir Vokietijos monar
chijai — aristokratijai ji lygiai 
buvo pavojinga, bet dabar ji — 
iš Rusijos — nesulyginamai pa- 
vojingesndį yisųprrnia Vokieti
jos monarchijai, o paskui Ang
lijos monarchijai ir ant galo vi
sai phitokratijai.

Štai kodėl Anglijos lordizmas 
prakalbėjo Lansdoavne’o lupo
mis, kad ji nenorinti Vokietijos 
išnaikinti, nenorinti joje pada
ryti kitą kokią valdžios formą, 
bet norinti tiktai “pcace“, — 
taikytis ir toliau visus nesutiki
mus išrišti draugišku teismu — 
arbitracija, o ne kare!

Anglijos monarchija ir visa 
valdančioji klesa turi artimus 
giminiškus-šliubiifius ryšius su 
Vokietijos valdonais, o šie — su 
Romanovais. Jiiy galėjo tarp 

savęs “muštis”, koliai tuose 
mūšiuose krisdavo tiktai tų ir 
kitų valdiniai — “piliečiai“. Da
bar gi patiems giminėms smū
giai grąsia, tai ir galima sakyti, 

“kad jie pradeda naturališkai gai
lėtis vieni kitų.

(Bus daugiau).

J8M

sta šitą įstaigą tikru Rusijos Ir jie turės juk su jais kovot,- 
žmonių atstovu ir jų valios nes tiktai kovos keliu darbi- 

tikra Rusijos ninkai gali įgyt daugiaus tei
sių ir žmoniškas gyvenimo 
sąlygas. Ar ne musų parei
ga bus suteikti jiems pagal
bos?

Turime apie tai pradėt ga
lvot jau šiandie. Reikia at
simint, kad toje valandoje, 
kada atsidarys kelias į Lie
tuvą, Amerikos lietuvių at
žagareiviai jau bus prisiren
gę padėt savo sėbrams Lie
tuvoje !

Lietuvos darbininkams rei 
kės atgaivint savb organiza-

pildytoji! 
valdžia.

Kokią įtekmę padarys 
Suv. Valstijų prezidento pa
sveikinimas į Rusijos žmo
nes, sunku įspėt, nežinant, 
koks ūpas tenai dabar vieš
patauja. Bet jo įtekmė į 
šios šalies demokratiją bus 
didelė. Tie elementai, kurie 
stojo už tai, kad Amerika 
paremtų Rusijos revoliucijos 
tikslus, skaityt-Witsono žin
gsnį savo laimėjimu.

Jeigu talkininkai laikytų
si tokios pat politikos, kaip ci.ias, sutvert savo spaudą ir 
Wilsonas, tai Vokietijos au- užmegst ryšius su tarptau- 
tokratija greitai butų prive- Gniu darbininkų judėjimu, 
rsta nusilenkti. Tokia talki- Jei mes jų neparemsime ši- 
ninkų politika tuo laiku, ka- tuose reikaluose, tai kas-gi 
da rinkosi Brest Litovsko 
konferencija, butų veikiau
sia jau atvedus pasaulį prie 
taikos.

True franslidion fileH wilh Ihe posf- 
masler ai Chicago, March \ 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct 6, 1917.

Kova prieš 
kaizerizmą.

juos parems?
Turime organizuot jninias 

kovai už Lietuvos laisvę. 
Svarstykite, draugai, šitą 
klausimą ir veikite. Nes dar
bininkų priešai nesnaudžia.

----- -

su

KETURI U PALŲ SIJONAS.—Pavyzdys No/. 8692.
Sis dailus keturių palų sijo

nas dabar kaip tik tinka prie 
lengvos pavasarinės bliuskos. 
Priešakinis ir užpakalinis palai 
taip sukirpti viršuj, kad jie tu
ri pavidalą plataus diržo, šonais 
susegiojamo. šoniniai palai su- 
stulpuojami to plataus diržo a- 
pačia. Apatiniais diržo kraštais, 
taipjau priešakinio užpakalinio 
jxdų kraštais eina stambus ma
šina išvaryti peltakiai. Sijonui 
galima vartot vilnonę arba šil
kinę materiją, poplin, Frencb 
sergq henrielta arba gabardi
ne.

Sijonui pavyzdys No. 8692 su
kirptas penkeriopo didumo', mie-

ros 24, 26, 28, 30 ir 32 colių per juosmenį. Sijono žemutinės 
dalies plotis yra 2^ jardo. Sijonui mieros 26 colių per juos
menį reikia 3% jardo materijos 36 colių platumo, arba 2% jar
do, jei materija yra 54 colių pločio.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiam sijonui sukirpti ir pasiūti pavyzdį, 

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

Jeigu dalykų stovis pasau
lyje griežtai nepersikeis iki 
karės pabaigos, tai Lietuva 
pataps pusiau-autokratinės 
Prūsijos dalim. Žuvus pir- 
mesniam jos prispaudėjui, 
carizmui, ji pateks po nauju 
despotu, kaizeriška valdžia.

Kova už Lietuvos laisvę 
bus kova su šituo naujuoju 
despotu. Butų gerai, kad A- 
merikos lietuviai darbinin
kai, kurie per eilę metų rė
mė laisvės judėjimą Lietuvo
je, jau dabar pradėtų reng- 
ties padėt Lietuvos darbo 
žmonėms šitoje kovoje.

Reikia turėt omenėje, kad 
kaizerizmas yra pavojinges
nis laisvės priešas, negu ca
rizmas. Caro valdžia Rusi
joje niekas nebuvo patenkin
tas, išimant tiktai neskait- 
linprų bajorų luomą, stambią
ją biurokratiją ir kunigiją. 
O kaizerį Vokietijoje remia 
beveik visos žmonių klesos, 
ir net dalis darbininkų.

Su kaizerizmu todėl bus 
daug sunkiaus kovot; ypa
tingai atžagareiviškoje Prū
sijoje, kur tokią didelę galią 
turi bajorai-junkeriai.

Be to, pakliuvus Lietuvai I 
po Prūsijos valdžia, įgis nau* 
jų talkininku juodieji Lietu-1 
vos gaivalai. Jeigu Lietu-j 
vos kunigai garbindavo net 
kruvinąjį idiotą Mikę, tai ga
lima sau įsivaizdint, kaip jie 
šliaužios pilvais prieš plačia
burnį kaizerį Wilhelmą! Jei
gu Lietuvos Laukaičiai padė
davo “malšint kramolą” net 
puslaukiniems kazokams, tai 
su kokiu džiaugsmu jie eis 
išvien su “kulturingiausiais” 
Prūsų žandarais!

O karės laiku darbininkų 
judėjimas Lietuvoje kone vi
sai sustojo. Užėjus priešo 
armijoms ir suirus industri
joms Lietuvos miestuose, 
darbininkų organizacijos, jų 
spauda, jų visi kovos laimė
jimai tenai turėjo pražūti. 
Vienintelės organizacijos, 
kurias nedaug tepalietę ka
rės audra Lietuvoje, yra pa
rapijos. Kiekviename beveik 
mieste ir bažnytkiemyje pa
liko po vieną arba po keletą 
kunigų, ir jie, žinoma, sten
giasi laikyt visą visuomenės 
judėjimą — jei kokė tenai 
apsireiškia — paimt savo 
kontrolėje. O kad sustipri
nus savo poziciją ateičiai, jie 
kaip matėme iš vyskupo Ka
revičiaus žygių, jau mėgina 
susitart su busimais Lietu
vos valdonais.

Kada pasibaigs karė, tai 
Lietuvos darbininkai stovės ' 
prieš galingus, sočius ir ge-j' 
rai apsiginklavusius priešus. 1

'I ruc trnnslntion filc<l with the post- 
nuisler ut Chicago, March 13, 1918, 
as rcųuircd by. <he act of Oct. 6,1917.

Anglija mezga ryšius 
su Vokietija

Kuomet kilo Rusijoj pereito 
lapkričio revoliucija, arba “bol
ševikų sukilimas“, tai netrukus 
gavome iš Londono žinių apie 
Anglijos valdžios kritiką savęs. 
Nepamenu, koks, bet žinau, kad 
augštas valdininkas, anot Ame
rikos dienraščių pranešimo, ai
škiai pasakė, kad Anglija didelę 
klaidą padarius tuom, kad ne
paisiusi Rusijos, per pirštus 
žiūrėjusi į jos revoliuciją. Jei
gu, girdi, tuojaus, kaip tik kilo 
revoliucija, būtume ėję su pata
rimais ir pagelba, tai Rusija bu-

Skaitytoju Balsai
*

vietą tarpe didžiųjų “komerci
nių šalių“ ir pripažįstanti jai^ 
jurų laisvę, o tarptautinius “di
sputus“ norinti rišti trečiųjų tei
smu (“by arbitration“).

Tai yra drąsus kirčiai ir jie 
daug reiškia tarptautinėj politi
koj. “Pearson’s Magazine” 
(sausio mėn. š. ih.) tvirtina, 
kad lordas La n s d o w n e 
kalba ne a s m e n i š k a i; jisai 
kalbąs vis nuo “Didžiosios Bri
tanijos“, o tas laiškią, kad jis 
tą savo laiškų pirm ajSskėlb- 
siant rodęs lordui Rosebery ir 
gal p. Asųuith’ui ir kitiems, ir 
gavo jų pritarimą. Ir “Pear- 
on’s“ sako:

“Štdi yra R'itsija, mėginanti į- 
kurt \ socialiatišką respubliką, 
kas išgąstį daro lordui Lansdo- 
wne> labiau net, nekaip Ameri
kos kapitalistinė demokratija.“

Šitas laikraštis sako, kad An
glijos “augštoji klesa“ turinti 
daug artimesnes simpatijas su 
Vokietija ir jos aristokratija 
(“junkerdom“), negu su Ame
rikos nekulturine demokratija, 
kaip jie vadina.

Kad taip yra, tai nėra abejo
nės. Ret jeigu taip, tai dabar 
šimtą kartų Vokietija jiems si- 
mpatiškesnė už Rusiją!

Rusija, ta bolševikiška Rusi
ja, rankose tų “išdavikiškų'“ ir 
“kaizerio dnmgų“, buvo dar nė 
šio, nė to, kolei ncapskelbė, ka< 
visa ponijos galybė ir reikšmė 
galutinai turi būt išnaikinta: 
dvarai, klioštorių laukai ir visa 
žeme turi būt tuojau^ naciona
lizuota; fabrikai, kasyklos ir vi
sa pramonija turi pereit į pa
čių dirbančiųjų valdybą. Nėr 
(privatjško biznio, nėr pelnų 
Kam tokia Rusija mums, Vokie
tijos ir Anglijos aristokratams 
-kapitalistams, reikalinga? Ji 
nereikalinga,. ipenaudinga, • bet

I tų likus mus drauge ir šitokios baisiai blėdinga. Ta Rusijos 
“anarchijos nebūtų įvykę. Da- I “pavietrė“ ateis,į Vokietiją, o pa- 
bar gi, esą, jau pervėhi. Toji Į į Ątfgjjję | Ąpsižmrėkim, 
ją sąjungininkė dabar esanti I |()rdai ir barpnairjpnkcmi! At- 
jiems dingus. pi minkime. Ją, aeną, o teisingu

Skaitant šitokią koresponden-1 pasaką: du hv^ipe^anti (( šunes, 
Icijų. jau tuomet, be nbejo, ncvie-l pumutę vilkų, piilicfĮijn ir
I nam kilo mintis, kad Anglijos I ubu šoka gintis^ nuo bendro prie- 

lordizmas — monarchija ren-|§o. O(Į .
ftiasi dirbti dėl Rusijos (bet ne ¥ w
” .... . ... . v. - | Kaizeris—Rusijos žandaras.Į Rusijai).. Anglija jau nežiuręs 
per pirštus; ji nepaliks taip da- Vasario 20 d. Amerikos vaka- 
lykams eiti Rusijoj, kaip jie ei- rimuose dienraščiuose pasiro- 
na. Ji dabar gyvai užsiintere- dė žinia, atėjus per “Unitei 
savo tąja dingusia savo sąjun-l Press” agentūrą iš Petrogrado, 
gininke. Kodėl užsiinteresavo? I kuri skamba šiaip:

I Ne dėlto, kad ją prikėlus iš gra-Į “Vokietija apginanti tvarką, 
bo. Juk dar pirnfiau Amerikos Į išsiteisina savo žygį į Rusiją“, 
komisijos narys, generolas Po šitokiu antrašu eina žinia:
Scolt, sugrįžęs iš Rusijos paša- “Petrogradas, vasario 19 d.
kė, kad, girdi, mums nėra ko (pavejinta)\ — Carskoje Selo 
norėti, kad Rusijos armi ja eitų bevielio lelegrpfo stotis šiandien 
prieš teutonus, darytų užpuoli-1 pagavo princo Leopoldo kalbą, 
mus — ofensyvus, gana to, kad prisakančią vokiečiams eiti 
ji stovi dar kares lauke ir tuo-Į prieš Rusiją, sakant: 
mi prilaiko rytiniam fronte 
daugel vokiečių armijos divizi> 
jų. Ir dienraščiai ilgai rašinėjo 

hiagyrus Rusijai, kuri nekariau
dama sulaiko ten apie 140 vo
kiškų divizijų arba tris milio- 
mis kareivių, kurie, jei ne Ru
sija, eitų į Vakarų frontą ir mu
štų anglus-francuzus. Taipgi 
prikelti iš grabo kariaujančią 
Rusiją nebuvo vilties. Ir užsi- 
interesavimas galėjo būt tik 
tas, kad ta naujoji nekariaujan
ti “pavietrė 
Rusijos aristokratiją — poniją I Francija. Jie to trokšte trokš- 
iš paskutinių kampučių, neatei- ta jau kelintas mėnesis — nuo 
tų į Angilją, prieš josios lordus. Kerenskio puolimo, o bolševikų 

[ Matyt, dėlto lordas Lansdow- įsigalėjimo. t
ne lapkričio 29 d. prabilo savo Andt “Komunistų Manifesto!’, 
garsiom viešame laiške, kad J apie vidurį 19-tojo amžiaus po 
girdi, “Didžioji Britanija nenori Europą vaikščiojo baisi .bųržu- 
išnaikinti Vokietijos“ (“does not azams socializiųo “šmėkla“. Da- 
wish to annihilate Germany”).

Toliau jis užreiškia, kad “Di
džioji Britanija nesistengia už- 
<tėti ant Vokietijos žmonių jo
kios valdžios formos prieš jų 
pasirinkimą” (“does not seek to 
impose tipon the Gerinan peop- 
le a form of government against 
their choice“). Tai yra du kir
čiai j savo imperializmą.. Tre
čias kirtis: Anglija neturinti jo
kio geismo užginčyti Vokietijai šunes susivienijo prieš vieną moka.

“ ‘Mes nenorim jokių aneksi
jų arba kontribucijų, bet norim 
tik tvarkos. Rusiją yra anarchi
jos centras. Ta pavietre plati
nasi po Europą. Vokiečiai gina 
tvardą Europoje’ ”. — (“Pitts.< 
Sun.”, vas. 20).

Šita pati žinia atėjo ir per 
Amsterdamą ir ipatilpo rytmeti
niuose dienraščiuose 21;d. vasa
rio. . : «i i

Nėra abejonės, kad jie tą “pa
vietrę” nori išnaikintiz^Nema- 

, kuri šluoja šalin I žiau to nori ir Anglija, ir net

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Ąr reikalingas lietuvių soci- 
ąlistų chorų susivienijimas?

“Naujienų” nr 52 drg. J. S. 
Pruselaitis rašo apie reikalingu- 
.mij ntįfai'vinti Lictii’vių Cliorų 
Susivienijimą. Nurodo iš to 

naudą. Aišku, kad Susivieniji- 
mas reikalingas, nes chorams 
reikia dainų, o pavieniai chorai 
neįstengia pasigaminti ir atspau- 
zdinti naujų dainų, nes tam 
reikia daug pinigų, o chore yra 
jų mažai, ar visai nėra. Visa 
tai galima atsiekti tik Susivie
nijus, nes kur daugybė, ten ga
lybė.

Susivienijimo centras gali pa
tarnauti chorams apsimainyme 
dainų, taip kad tos, kur buvo 
pasenusios Bostone, butų nau
jos Chicagoj, ar kur kitur, ir tt.

Tik klausimas, apie kokį susi
vienijimą drg. Pruselaitis kalba. 
Jei apie “Susivienijimą“, kuris 
trįs metai atgal įsisjeigė Cbica- 
Igoj, tai netiktų pavardijimas. 
Chicagoj yra kilęs “Susivieniji
mas Lietuvių Socialistų Daini
ninkų Amerikoje“, kurio vardas 
tinka netik chorams, bet ir kva
rtetams, solistams ir 11.

x Jei yra kitas susivienijimas, ir 
norima j j atgaivinti, tai ar 
kalinga socialistams laikyt 
panašias organizacijas?

Draugai, nesiskirstykipi, bet 
jungkiines j vieną Susivieniji
mą, nes darbas ir tikslas visų 
vienodi.
i Di*g. Pruselaitis mano, kad 
geriaus tiktų pakeitus žodį So
cialistų — Progresyvišku, ge- 
rįaus sakant, bepartyviŠku cho
rų susi vieni j imiK Jis nurodo 
kaipo klaidą tverti Socialistų 
Susivienijimą Klaida, kurią pa
darė socialistai vokiečiai ir len
kai, sutverdami bepar.tyvišką

rei- 
dvi

I bar jau ne šmėkla, bet tikra, 
gyva, veikianti “paviclrČ?, r.
Paryžiaus Komuna ir Rusija, 

j Keturiasdešimta aštuoneri 
metai atgal tas pats Prūsų kai- 

Į zeriztnas sumušė Franciją, Fra
ncuos revoliucionieriai, ta pro
ga pasinaudodami, įkūrė Pary
žiaus mieste socialisjišką tvar- pasibaigė taip, kaip su mūsiš
ką vadinamą “Paryžiaus Ko-! kiu SLA. Tautiečiams teko pi- 
numą”. Staiga du besiėdanti nigąi, o socialistams puiki pa-

Ir jie dabar turi soci-

but mums lekcija. Ten, kaip 
tik susivienijimas pakilo ir pat
riotai |sighvo prie iždo, prasidė
jo fiersekiojimas socialistų, ir

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

čia. Įdedu 10 centą, už kuriuos prašau atsiųsti man Pavyzdi

No. 8692 — Miera per juosmenį................... colių

VARDAS IR PAVARDĖ ...................................................................................

ADRESAS:

alsių dainininkų susivienijimą 
be barnių, be bėdos, ir didelę 
naudą. Lenkų “Nove Žycic” 
choras, patsai turėjo apleisti pro- 
gresyvišką Susivienijimą“ ir 
visą savo darbą ir pinigus pa
likti patriotiškiems politikie
riams.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Saturmflf* Geneva. — Tokių 

merginų, čia gimusių ir ne Čia 
gimusių, visur yra. 
tės nėra išėmimas, 
ką svarbesnio.

Petrui Mikutėnui,
— Apie jūsų *AfMšaUkimą“ 
nieko nežinome, nes neesame 
gavę.

St.-charlie-
R aušinėkite

Roselafld.

Ne klaida, drauge, bet musų 
reikalas yra tverti socialinių 

dain. susivienijimą, kurs paga
mintų nuims darbininkiškų, re- 
voliucinių dainų, pakeliančių 
darbininkų dvasią.

Liet. Progr. chorų susiv. ne
atsako lietuviams dainininkams, 
nes jam gal nerūpės kvartetų 
ar socialistų reikalai, gal ir jie 
sumanys Įverti susivienijimus, 
kurių yra tie patįs reikalai.

Vienas, kuris patenkintų vi
sus lietuvius dainininkus, yra 
“Sus. Liet. Soc Dain. Am.,“ ku
riame priguli progresyviški, 
tautiški, bepartyviški ir tik 4 
procentas soc. chorų. Jis turi 
konstituciją, kuri suteikia cho
rams pilną autonomiją viduri
niuose savo reikaluose. Susiv. 
nereikalauja, kad nariai turėtų 
būti būtinai socialistai. Tvar
kosi referendumu arba suvažia
vimais. Turto turi apie porą 
desetkų dainų, daugelis p. Pet
rausko kompozicijos ir atspauz- 
dinęs ant mimiograpo duoda sa
vo chorams dovanai.

Del platesnių žinių chorai ga
li kreiptis į “Susiv. Liet. Soc. 
Dain Am.“ Komitetą.

—J. Jankauskas,

1523 Wicker Park Avė., 
Chicago, III.

PUS-PALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu, kad 

smuiką grajisi i 
4-ias lekcijas per 

pus-balsio sys- 
teiną ,kad ir ne
žinai nė vienos 
notos. Taip aiš
ki ir lengva pus
balsio systemat 
kad net dyvai 
kaip muzikos 

kompozitoriai 
nesinaudojo jqja 
anksčiau. 
Privatiškos lek
cijos ant smui
kus, mandolinos, 
gitaros ir har-

monijos.
NAUJAGADYNI6KA

KONSERVATORIJA 
FRANK BAGDŽIUNAS 

Direktorius
3343 So. Union Avė. Chicago.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofiaaa:

1123 3. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisast 

127 N. Deirborn lt. 
1111-13 Kaily BM(.

Te). Central 4411

Nariai Cook Caunty Raal Katate Tarybai 
A PETRATIS & CO. 

Raal Katate Ofiaaa
Paakolina pinigu*. Parka, parduoda tr 

maino narnos, latoa Ir farmaa. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies. 

Pertluri apstraktua, padaro popiaraa 
NOTART PUBLIC

711 W. ISta gatvi 
kampa* Halated Dr*r*r 14M

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

Saugioje ir Tikroje Batikoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
o Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ckaring House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
■L,______

W. KASPAR
prezidentus

OTTO KASPAR 
viče-prezidentas

WILLIAM OETTJNG
L--—CHARLES -------------
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. 
WALENTY SZYMANSKI V. E. MASHEK

/pirklys prez. Pilsen Lmnber Co.
II. E. OTTE J. PESHEL

vice-prez. Nat. City Bank sekr. Turk Mnfg. Co.
GEO. C. WlLCE OTTO KUB1N

vice-prez. T. Wilce Co. • prez. Atlas 
JOZEF SIKYTA [Brevving Co.

kasierius

vice-prez. Nat. City Bank 

prez. Oeti ng Bros. Ice Co.
FIARLES KRUPKA _______________

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI



KORESPONDENCIJOS Į Į
_________________ ' T ■ ... MMMMMM
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SHEBOYGAN, WIS.

šis miestelis stovi prie Michi- 
gan ežero. Gyventojų turi apie 
301 tūkstančių, tarpe jų apie 150Įžiaus. 
lietuvių šeimynų ir apie tiekjau 
pavienių. Jie turi įvairių drau
gijų, draugijėlių, prie kurių vi
si susispietę lietuviai darbuojasi 
kaip kas gali. Darbščiausi, ži
noma, progresyvių draugijų na
riai. Jau buvo minėta Naujie
nose, kad praeitais metais pro- 
gresyvės draugijas nupirko bo
tus viešai svetainei statyti. Šį 
pavasarį žada pradėti darbą. 
Svetainės pasistatymo reikalu i 
rūpinais šios draugijos: Ameri
kos Lietuvių l’kėsų Kliubas, 
Lietuvos Simų Dr-ja, Birutės | 
Batelis ir Lieti tvos Seserų 
g oi bos dr-ja.

Vasario 16 dieną persisikyrė 
su šiuo pasauliu Kazimieras 
Stražinskas, o kovo 5 d. pasimi
rė F. Daugirdas, 11 metų am- 

—-G. J. M—tls.

==■

MONTEIIO, MAS.

Bagočiaus prakalbos.

Tai^i musų LLDVU., kuriai 
priklauso visokių pakraipų lie
tuviai moksleiviai, griežtai pro-
* . • 4 W a • « V ■ W • •

Skaitykite musų pranešimą 

k“rĮs tilps Pčtnyčios 

™!Pegl

Dramatiškas Ratelis.

Vasario 26 d. Brocktono Cos- 
Hjupolitan Garmenl Corporation 
(apsiaustų nuo lietaus išdirbys- 
te) buvo surengus prakalbas p. 
F. J. Bagočiui. Kalbėjo jis apie 
tą įstaigą ir ragino žmonės pri-| Publika prisijuokė, kiek tik no-r 
klausyti į ją.

Vasario 27 F. J. Bagoi'ius skai-1^n,,t k« ži,,uu J
l'ė paskaitą. Prieš paskaita sa
kės norįs paaiškinti kiek apie 
dabartinį padėjimą Rusijoj. Na, 
aiškino, dieve duok jam sveika
tos, lygiai taip, kaip musų kle
rikalų organas Darbininkas kad 
aiškina. Stebėtinas tas p. Bago- 
čius savo nęnusistovėjiniu. Sy
kį kalbėdamas apie Rusiją iš- 
giria bolševikus, dabar vėl išnie
kina juos kaip beišmanydamas. 
Jo prakalba publika buvo labai 
nepasitenkinus, ir eidama iš sa- 

pabrukti. I lės žmonės visaip apie p. Bago-

šė pašaipos veikalėlį “Mulkių A- 
paštalas”. Balsys buvo ‘‘pirmi
ninkas“ o Vyreli unas-^-Račkulis.

kad tie ponai negali ir neturi 
tiesos kalbėti visų Amerikos lie
tuvių vardu. Jie gali kalbėti tik 
savo vardu kaipo klerikalai ir 
atžagareiviškesnis elementas iš 
tautininkų si’ovės.

Tolinus, mes, kaipo mokslei
viai ir kaipo lietuvių visuome
nės dalis, perspėjame savo bro
lius, lietuvius darbininkus, kad 
jie nesidėtų su tais žmonėmis, 
kurie jau taip daug sykių mus 
suvylė savo prižadais. Iš jų da- 

mpėjo|rbų me8 pažįstame juos.
—Varde LLDVU. Komitetas.

Pa-

Švento Juozapo Draugija 
sario pabaigoj turėjo extra 
sirinkimą, kuriame buvo pienuo
jama, kaip pasigauti ir kunigo 
globai atiduoti Lietuvos Sūnų 
draugiją. Mat. musų fanatikai, 
patįs negalėdami apsieiti be ku
nigo apiekos, stengiasi ir kitus 
po kunigo skvernu 
Bet vargiai jiems pasiseks tątaiįčjų atsiliepė... 

*- • 
Melodrama “Birute” 

scenoj.
Kovo 2 d. Ltuosybės Choras, 

gerb. Mikui Petrauskui vadovau
jant, statė scenoj melodramą Bi
rutę, Nusisekė gerai. Svarbiau
sią, Birutės rolę, turėjo p-lė V. 
Putvinskaitė, Keistučio— M. Ke
mzūra, Krives-Krivaičio — J. 
Vireliunas. Jie buvo geriausi, 
nors neblogai savo uždavinius 
atliko ir kiti artistai.

va-
Sll-

Vasario 10 dienų buvo dvie
jų narsių vyrų kova ant Water 
st. Vienas jų Lietuvių Bymo- 
Katulikų Susivienijimo narys, o 
antras vytis. Pakovoję, abudu 
atsidūrė teisme. Kovo 2 dieną 
teismas nubaudė “rymietį“ už
mokėti vyčiui 1 dol. už nudra- 
skymą kišenių ir 15 dolerių tei
smo lėšų.

rėjo, iš Balulio pasigirimų: “Ar 
— išėjau 

I didelius mokslus — aštuonioli- 
ką universitetų perėjau...” 

! Lėšoms padengti buvo surin
kta lldolerių su centais aukų.

“Vyskupas” Mickevičius.
Kovo 4 lankės čia su “pamoks

lais“ neprigulmingųjų “vysku
pas“ Mickevičius. Vietos kuni
gas buvo uždraudęs savo parapi- 
jona ms eiti į Mickevičiaus pra
kalbas, bet veltui: jų prisirinko 
pilna svetaine, šiaip ai^ taip, 
reikia pasakyt, kad Mickevičius 
daug geriau kalba ir šio to nau
dingesnio žmonėms papasakoja, 
negu musų “rainiškiai“. ‘

— žurnalo Studentas.

SO. OMAHA, NEBR.

Nepatinka klerikalams

P" MAIf V1ZVakariRšPlVuIlL

Jei nori rreital Ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalMti. skaityti Ir rašyti tai lankyk matų 
mokyklą. Apart Angių kalbos, čia mokinama
Lietuvių kalbos S.V.IitoriJos Laiškų Rašymo 
L*kų " S. V. Valdybos P r lėky boa Teisių
Lotynų ” S. V.PilietybSs Gramatikos

«Atitmetikoa Geografijos Retorikos, ir tt.i
Ur GRAMMAR ir RIGH SCHOOL Kursų. Gyvoj 
nančiui toHan mokiname per laiškus. Vilkai 
aiškinama liotnviškaL

American Collige Preparatory School 
3103 3. Halsted St. ' Chicago lu_. 

| KAMPAS 31 -MOS IR HALSTED GATVIŲ

“Mulkių Apaštalas**

Kovo 3 d. L.S.S. 17 kuopa tu
rėjo surengus vakarėlį įvairiu 
programų. l)g. M. Dusevičius 
laikė trumpų prakalbą, kurioj 
jis atakavo Bagocių dėl jo insi
nuacijų prieš bolševikus. Po jo 
kalbos p-lė Bubliauskiutė pade- 
klamųvo eilės, taip jau ir ple 
Vikinevičiutė. Pagalinus dd. P. 
M. Balsys ir J. Vireliunas sulo-

-T
MO

12th St Tel. Kedzle 8802 
Paulina. Tel. Weatern 15 
1514-ie W. 12th 8L, arti 
St Loula Arėk Ir 1115-17 
8o. Paulina St. arti 12th 
St, Chicago, IIL

M

PIRMA NEGU PIRKS! GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginės Popieros.'

CARR BROS. VVRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, UI.

PAIN-EXPELLER i♦. • 
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimą ir skausmą. ••

Dabartinės gyvenimo’ aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
dideli. 1
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butą ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musą pavardė.
Tikrasis. PAI-N-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mąs. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus. '
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Wa«hinston Street, New York

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

Pirmo. “Naujieną” metiniu sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotą ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (ChicagoD. ir žinomojo musą rašėjo —* 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės žemiau nurody
tu adresu. Taipgi dar turiu “Naujienų” pikniko li
kusių paveikslą. Kas norite galite gauti.

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, III. 

.Telefonas Yards 1546.

Rusižkos ir Turkiškos Vanos
9

T H :
Wh'SA

f suprast. Ir čia jiems
tik savo politikai, pavartot liau
dį, pasįkinkyt ją ir jos lėšomis 
pasiųsti savo tąrną klerikalų 
seiman.

P-as Ak-Sar-Ben-ietis turėtų
žinot sykį ant visados, kad ank-. Valparaiso, Ind. - Nesenai! 
sčiau ar vėliau yla turi iSlįst iš al)lt(i^lllc iš Liet Da|.b Litcr.
maišo, ir išlenda. -Narys. 4 eg knygų Užtai

Į LDL. Draugijai tariame nuošir- 
dų ačiū.

Į Literatiškos Dr-stes Lietuvių
2 kp. I Valparaiso Lįpiversiteto Rdštini-
d. K. nkė \ —N. širdutė.

reda- ... a ... __________ ________

PAMKOJIMAS ldld-jai.

—Narys.

SCRANTON, PA.

I Franeštlamus apie vietos 
I tuvių bruzdėjimą, aš parašau, 
I kad vietos draugijos nepasida- 
llina dėl išrinkimo delegatų į kle- 

rikalų) seimą New Yorke, ir 
kad laisvosios draugijos daugiau 
sini|iatizuoja d-geį. K. J-nei kai
po gabiausiai ir veikliausiai 
inusų kolonijos moteriai, ir 
mąs|o apie jos siuntimą seiman 
kaipo delegatės.

Kad Vasario 24 dieną buvo su
šauktas susirinkimas, kad galu
tinai pasitarti, kokiu budu pri
sidėt prie seimo, laisvosios 

draugijosisakė savo komitetams 
idant jie stovėtų už tai, kad sei
mas .butų atidėtas ant toliau. 
Tarp subrinkusių komitetų tas 
obalsis ir buvo paskleistas, kad 
prie srovinio seimo neprisidėti. 
Ant to ir katalikiškos dr-jos, ir 
parapijos komitetas sutiko, ir 
nutarė išnešt rezoliuciją ir pa
skelbt visuose laikraščiuose.

Bet štai Chicaginio kunigų 
Draugo 52 num. p. Ak. Sar. Ben
io tis rašo, kad socialistai viską 
pasigavę į savo rankas, taip kaip 
bolševikai Rusijoj. Ir kur jie 
nueisią, kad jų vadovė esanti pa
prasta “bobelka”, nemokanti ra 
šyt.—

Man nenuostabu, kad sociali
stai ir laisvamaniai vadovauja 
draugijose, nes jie yra gabesni, 
labiau apsišvietę,/ geriau su
sipažinę su visokiais reikalais. 
Bet įdomu, kad laike komitetų 
susirinkimo jie patraukė prie 

savęs ir parapiją, ir patį poną 
Ak-sar-benietį, nes visi katali
kai palaikė laisvąją pusę.

Dalykas toks. Progresyvieji 
yra. rimti žmones, moka orien- 
t'uotics visokiuose klausimuose, 
pažįsta žmonių reikalus ir vado
vaujasi demokratybės princi
pais. O to musų vadovėliai iš 
klerikalų abazo nenori žinot nei 

, • 1 < ■ •• > r
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MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato’ dabar; užtekti
nai praktikos; gera instrufc 
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.

BHRKE BARBEI SCHOOL
612 W. Madison St.» Chicago lietuvių vardu.

lie-

Kovo 3 d. vietinė LSS. 
buvo surengus prakalbas 
Petrikienei, Moterų Balso 
ktorei. Publikos lankėsi ne-1 
mažai. Aukų LSS. Apsig. Fon-| 
dui surinkta 66 doleriai su cen-J 
tais. Jos pasiųsta Apsigynimo 
Fondan. Dgė Petrikienė kalbė
jo, pirmu atveju, apie darbinin
kų padėjimą šioj šalyj ir jų vą-l 
dų kimšimą į kalėjimus. AnNl 
ru atveju kalbėjo apie reikalą 
moterims organizuotis idant pa- 
sekmingiau kovojus už savo, 
kaipo moterų ir darbininkų tei- Į 
sės.

“Donoščikai“ ir čia veikė, no
rėjo prakalbas-suardyti. Jie at- 
sivedė net tris “dėdes”, vienas Į Z”
jų buvo dargi lietuvis, ir vienas 
policijos vyresnysis. Prakal
boms pribaigus polienionų vy-| 
resnysis'priėjo prie kalbėtojos ir 
pareikalavo, kad j# paaiškintų 
jam, apie ką ji kalbėjus. Tatai 
padarius,’ Ir kad “dėdės“ paty
rė, jog nieko helojdiiško nekal
bama, jie išėjo iš svetainės. Pa
sirodė, khd vyčiukai donosus 
nešioja policijom \

—Koy^O dieną .buvo. atsilan
kęs p. Račiūnas su krutumais 
paveikslais. Paveikslus rodė iš 
karės lauko ir iš Rusijos revo
liucijos. Publikos lankėsi daug 
daugiau negu tikėtasi; mat žmo
nės visi norėjo pamatyti kaip 
caras Mikė kraustosi nuo sosto.

—Balandžio 4 dieną LSSx 2 
kuopa rengia didelį balių.

—Pas mus, Serantone, ar tik 
nekils revoliucija prieš kunigą 
Kurą. To visa priežastis — at
statymas vargonininko nuo vie
tos. Mat parūpi jonai nori, kad 
butų senasis vargonininkas, o 
kunigas nenori. Kada kunigas 
ilsisakė priimti atgal vargoni
ninką, parapijonai pareikalavo, 
kad kunigas apleistų jųjų para
piją, bet kunigas apie tai nei 
nenusiimi. Tuomet kreipėsi pa
rapijonai į vyskupą, prirydami, 
kad jiems duotų kitą kunigą. 
Bet vyskupas štai kokj jiems 
davė atsakymą: “Aš daugiau at
sisakau turėti kokių-nors rei
kalų su polanderiais!“

Mat, kaip vyskupui užrašė 
bažnyčią, tai buvo geri Rymo- 
katalikai, o dabar jau “polande- 
riai”. \

Bet kaip girdėti, titi musų ku
nigėlis Kuras čia neilgai bepa
silaikysiąs. —P. S. Rasinskas.

Del klerikalų ir tautininkų 
seimo.

♦ T* J • ‘ ‘ \ /

Valparaiso, Ind - Mes, Lie
tuvių LR^ratiška Dr-ja Valpa- 
taiso Universiteto, laikytame sa
vo susirinkime, kovo 8 d, š. m., 
nutarėm išnešti papeikimo žo
dį visiems tiems seimo rengė
jams, kurie bahdo įkalbėti mu
sų lietuvių visuomenei, buk šis 
seimas busiąs visuotinas, ir jie 
bando kalbėti visų Aiperikos

Tel. Armltage 8580

AKUŠERE
A. M. KAITIENfi

Sugabiai Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip jvairio- 
ae moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevlliaus Permaina. 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

T ___ _ -1___ Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
| DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 5?-ra GATVES

Telęphone Humboldt 1273

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1S79 Mllwaukee Are..

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

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 0 vakare

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
NedSliomis pagal sutarimą 

4712 So .Ashland Avė.
. , arti 47-tos /{atvės;

Telephone Yards 5032

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

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

ŠOKIAI
Kiekvieni), utarntnką, subalą ir ncd. Vakarais. Įžanga 15 c. šokis, 2%c. 
florai už šoki. Pradžia 7 valandą 
vakare. Muzikantai 7. Jazz Band.

Blue Bell Jennie Dancing 
Acadeiny,

35th ir Archer Avė., Chicago

J

MUZIKANTAI, jieškantįs apsaugos 
ir darbo, turėtą pristot į uniją. Spe? 
ėialis įstojimas iki kovo-march 16 d. 
■f~$5; po kovo 16 d. bus $25.00. A- 
merienn Musicians Union, 218 S. 
Clark St., Chicago.

ROCKFORDIECIŲ ATIDAI

Puikiausia Ceverykų Krautuvė 
naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailių drabužių. 
Ateikite, o persitikrinsite žemumu 
musų kainų. DUBIN BROS., 
)025 S. Malu St., Rockford, III.
ėmMi nli )■ > ...................11'i
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DR. A. MONTVIDl
Gydytojas ir Chirurgas ‘ 
OFISAS: 1553 W. Madison st., 

kampas Ashland Boul., vir- J 
šž/j banko, Room 600.

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

Moterįs!
šiai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mis. W. 'I'. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmą... ji ra
šo. “Aš sunykau dcl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

GARDO
Motery Tonikas

nrerjj Aš pradėjau Cardui.
Trumpu laiku aš patė-
nujau žymą skirtumą. 
Su Kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
motą. Jeigu jus kenčia
te, jąs galite pagodoti 
reikšmę-—būt stipria ir 
sveika, 'l akstančiai mo- 
terą duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink Cardui. 
Pas visus aptickorius.

E-73

VALENTINE DRESSMAKING^  ̂
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreną 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, PirmlninH ,

Bridgeport Painting Co.
Painters Paper Hangers,

Ca^ciminers and Artists.
Hardvvare, 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

J. Romane
Yards $064

Chicago

Vyrišky DrapanųBargmf 
AVauji neatimti, daryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 8*1 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu parneš* 
tą o verkit ą.

Visai Ląižai vartoti siutai ir ovet* 
kotai, vetfiės nuo $25 iki $85, daba? 
$5 ir auflŠ&iau. Kelnės nuo $1.50 ik! 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0( 
Iki $7.50,

Atdara kasdieną, nedėliomis ir vt* 
karais.

S.GORDON
14)5 S. Halsted SU ChicafiHU M

Tol. Cicero 252

.Dr.A.P. Gurskis
DENTISTASi •

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedalioms pagal sutartį.
4847 W. 14th St., Cicero, III.

Kampas 49th Avė.
3ES

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
• 3316 Halsted St., Chjeago

v«i. armitags vs«

DR. A. d, KARALIUS
Gydytojas Ii Chirurgas 

X-SPINDULIAI
2121 N. W ėst era ava.

T«L Yards 3654. AKUfil 1 1 a 

iMis.A.VIDIKASį 
Baigusi Akušerijos Ko* į 
legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanljos ho- 
pitalėse ir Philadel- 

phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie giin* 
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 80. Halsted StC., 

(Ant antrą lubą) 
Chicago.

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

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

SPECIALISTAS 
Moterišką, Vyrišką ir Vaiką 

Taipgi Chronišką Ligą 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

TELEPHONE YARDS IM4.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimd valandos nuo 8 11d 12 
ii ryto ir nuo 7 iki • vaL v*b 
8325 So. Halsted 81, Chicago.

MM*MSUtMia •

Dr, A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 
Mes vartojame 

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

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

Telephone Yards 4317

[Sergėkite savo akis

K*

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksbriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogi).

AŠ turiu 15 metą patyrimą ir 
galiu iŠtyrt jąs 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 PJatt’o aptiekos 
Tėmykite į mano parašą 

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

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicaga 
Telephone Haymarket 2644

DR. A. A. ROTHI
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišku, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 8693

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—S popiety
7—8 vakare. NecUHomb 10—12 dienų.

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
- Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep
sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiinas. Kraujo, inkstą, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, ka<i 
begyvensiu. Visur jieškpjau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir uz rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada •pareikalavau Sahitaras vaistą, Bittcria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligą. Bėgiu 3 mėnesių išgsrdsvas kas sa
vaitė į)o buteli SalUtaras, Bitteria. ir imi 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Sahitaras mylistu ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION .1. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted SL Telephone Canal 6417. Chicago, 111.
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Draugijų domai
Chicagos Lietuvių Darbinin

kų Tarybos pildomasis komite
tas nutarė parengti eilę refera
tų (paskaitų) visose Chicagos 
dalyse ir priemiesčiuose Kad 
šitą dalyką įvykdinus, kiekvie
noje miesto dalyje reikės su
tverti tam tikri komitetai iš de
legatų draugijų, priklausančių 
Darbininkų Tarybai. Taigi 
draugijų delegatai malonės žiū
rėt “Naujienų” pranešimus, kad 
nepraleidus susirinkimo savo 
distrikte.

Ch. L. D. T. pild. Kom.
J. Jakavičius, sekr.

užtėmys šią žinutę — tegul ne
pamiršta nukiutint j miesto ro- 
tužę, kad pasisveikinus su po
nu Schuettleriu,

Nori pakelt pieno kainas.
Pieno kompanijos ir vėl ren

giasi padidint pieno kainas — 
po 13 centų kvortai, kadangi 
farmerių organizacija atsisakai^ 
’ti pristatyt joms pieną, jeigu 
nebus mokama-po .$3.10 už 1OO 
svarų vietoj dabar mokamų 
$2.83 už 100 svarų. , :

Kaip tik suminėjo Ežerskio 
vardą, parapijonai, ypač moters, 
pradėjo juoktis.,.

O vis dėlto kunigo Antano 
gailinius. Gailisi labiausia mo
terėles ir mergeles. Sako, Ini-

Kandidatas Kongresan

Crone pagautas?
ChicagieČiai, tur būt, dar at

simena garsųjį Crone’ą, kur trįs 
metai atgal, sako, užnuodijęs 
arcivyskupo Mundelein ir jo 
bankietininkų pietus, dingo nei 
akmuo vandenyj. Deltd Cro- 
ne’o Chicagos laikraščių redak
toriai ir reporteriai supustijo 
kelioliką birkavų popieros ir ra
šalo. Dabar tas pdsakiškasai 
Crone esąs areštuotas Pitts- 
burge. Prosekutorius Charles 
Furthmaifas, kur visą laiką ne
pasek minga i jieškojo Crone’o, 
žada vykt į Pittsbugą, kad as
meniškai pasimačius su ponu

Pavogė keturis 
automobilius.

Begiu pastarųjų dvidešimt ke
turių valandų Chicagoj tapo pa
vogta dar keturi automobiliai. 
Vagiliai nepagauti.

sados švelniai apsieiti.
Gi naująjį kleboną charakte

rizuoja taip:
—Mažiukas, senokas, šiurkš

tus. Su žmogum dorai apsiei
ti nemoka... —M. B.T LL ' _ _ ____ -

TOWN OF LAKE

Banditų žygiai
Pereitą naktį apie 12 vai. 3 

banditai buvo įsilaužę į reziden
ciją tūlų turtuolių Vogei. 3408 Crone’u — jeigu bent toks Cro- 
Michigan gav. Namiškių tuo 
tarpu nebuvo namie, bet neuž- 
ilgio jie sugrįžo (buvo kur tai 
išvažiavę),. Banditai tuojaus 
juos suėmė, pririšo prie krėslų 
ir. atėmę apie 10,000 dolerių ver
tės deimantų ir kitokių graznų, 
taipjau pinigų, pasišalino.

ne’as gyvena pasaulyj.

Nepavyko įkinkyt draugiją 
į klerikalų vežimėlį

Kovo 9 d. L. T. Tėvynės My
lėtojų draugystė No 1, laikė ex- 
tra susirinkimą reikalu klerika-. 
lų “visuotino” seimo.

Draugystes pirmininkas, A. 
Beržinskis, atidarydamas susi
rinkimą, pranešė susirinkimo 
tikslą, bet niekas neprašo balso

LSS. 4-tos kuopos, LSJL. 1-moa kp. 
r LMPS. 9-tos kuopos apšvietos ko
misijos narių susirinkimas įvvks 

ketvergje, Kovo 14 d., 7:30 vai. vak., 
3227 S. Halsted St. (4-tos wardos so
cialistų headųuarters). Visi komite
to nariai būtinai turi atsilankyti, nes 
randasi ypatingai svarbių reikalų ap
tarimui. Ncatsilankiusius skaitysi
me atsisakiusiais iš komisijos.

—Apšv. Valdyba.

LSS. 81-os kuopos mėneHinis susi
rinkimus įvyks ketverge, Kovo 14 d. 
7:30 vai. vakare, Liuosybės svel. — 
Visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes bus daug svarbių reikalų aptarti.

—RaŠt P. Mankevičius

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAMA: kompetentiško 
vyro pne čeverykų. Turi kalbėli 
enkiška ir lietuviškai. Taipgi to

kio, kuris gali pirkti ir parduoti Če- 
Velykus, ir hirčli bent kiek supra- 
* PH’kl.vstOje. Pastovi vieta ir 
inokesinie gera mokestį geram žino- 
4ui. Atsišaukite j Carson Pirie 
S<‘ott and (.o, Wholesaie House, A- 
dams and branklin sts., apie 2 va). 

»o pietų, Seredoje. Klauskite Fred 
Clark. Kenosha, Wis.

Liet. Mot. Progr. Suaivtenijimo 43- 
čia kuopa rengiu i lavinimos susirin
kimų pėtnyčioj, kovo 15 d. Gudga- 
lio svetainėje, 1447 So. 49 avė. Pra
džia 8 vai. vakare. Bus lekcija te^ 
ma “Parlamentarinės tiesos”. Narės 
būtinai privalo atsilankyti. Kviečia
ma ir pašaliniai. —M. Bakienė.

LSS. 37 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, Kovo 14 d., 
7:30 vai. vakare, adresu: 731 W. 18 
str. —Visi draugai būtinai malonė
kite atsilankyti, nes daug svarbių 
reikalų randasi. Kviečiame ir nau
jus draugus atsilankyti. —Valdyba.

vieno kuopos nario
Ištikiu, tai

REIKALINGA dvieju langu nlo- 
yėjų dėl RELIANCE BUJLDING. At
sišaukite | T. ROSCOE 
32 N. State St. and Washington.

REIKALINGA moteris prižiūrėji
mui dviejų mažų vaikų, kreipkitės 

. Michalina Kukšta,
920 W. 34th St., Chicago.

Laimėjo bylą.
Antanas Mežlaiškis, gyvenąs 

3154 W. 23rd st., turėjo bylą su 
savo broliu ir dar vienu žmo
gum. Byla ėjo prieš Grand Ju- 
ry seredoje, ketverge ir pėtny- 
čioje. Nuosprendis tapo išneš
tas suimtoje. P-as Mežlaiškis 
laimėjo bylą; jam tapo priteis
ta $315.

Dar vienas naujienietis 
paimta kariuomenėn.

Vakar atsisveikino su chica- 
giečiais žinomasai Naujienų B- 
vės veikėjas ir jos sekretorius d. 
Povylas Čereška. Išvažiavo į 
Kelly Field stovyklą, šalę San 
Antonio, Texas valstijoj. Drg. 
P. čereška buvo vienas veikles
niųjų narių LSS. 22roj kuopoj.

ENGLEWOOD
Draugų apsileidimas

Kovo 10 d. J. Butkevičiaus 
svetainėje turėjo įvykt vietinės 
LSS. 170tos kuopos susirinki
mas. Bet paskirtą valandą į 
svetainę atėjo tik vienas narys—’ 
ir nei vieno iš penkiolikos narių 
aš pats. Išlaukiau dvi valandi, 
ir nei
neteko pamatyti.
pirmas toks “skaitlingas” susi
rinkimas. Jeigu draugai ir at
eityj taip uoliai lankysis į savo 
susirinkimus .— well, welL..

ir nekalba. 1 ada pirmininkas pa L ug (b(|ebs progresas. Sarmata
prašo tūlą atžagareivį-klerikalą, L pikta kad musų d^ugai (ja. 
idant jis paaiškintų apie visuo-l o k)kj “progresą”, ypačiai da
liną seimą . Tasai tuoj prade-1 kartjnju |aįku< kuomet viso pa- 
jo dalykus kraipyt tvirtindamas.Iuyo susipratusieji darbininkai 
buk visos draugystės prisideda- Į r()do didžiausį veiklumą. Aš ti- 
nčios prie seimo, ir siunčia į ji|kiU> kad/tuiiems gali būt aplin

kybės Dcpavelija. Bet kad visi 
negalėtų atsilankyti — Betikiu.

Draugai, tik nelaukime, kad 
musų darbą atliktų davatkos ir 
vyčiai! —K.S.P.K.

Gazo kompanija pralaimėjo.

Negalės pakelt gazo 
kainą.

Pagalios miesto valdžia atsi
sakė išpildyt gazo kompanijos 
reikalavimą, leisti jai pakelt 
gazo kanų. Miesto valdžia už- 
reiškė, kad sulig miesto tarybos 
tarimu iš birželio 25 d. 1917 m., 
su kuriuo sutiko ir pati gazo 
kompanija, dabartinės kainos 
turi būt galėję iki liepos 31 d. 
š. m. Kuomet užsibaigs tos su
tarties laikas, tik tuomet busią

Tūkstantis dol. atlyginimo.
Ponia Dorothy Miller paskel

bė duosianti tūkstantį dolerių 
atlyginimo tam, kurs suras jos 
žiedas ir kitus brangakmenis, 
viso 5.000 dol. vertės. Brange
nybes išvogta pora dienų atgal 
iš jos brangakmeny krautuvės 
67 E. Madison gt.

KAZIMIERAS GUOIS
Socialistų kandidatas į kon- 

gresmanus iŠ 4-to kon
gresinio distrikto.

kainų
Gazo kompanija jau senai 

skundžiasi, kad ji, nabagė, ne
begalinti sudurt galą su galu, va
dinas, vietoj pelno turinti nuos-

Ponas Schuettleris 
jaučiasi “fine”.

Ponas Schuettleris, Chicagos 
policijos viršininkas, jaučiasi 
“fine”. Jis dabar ilsis šiltojoj

24(1 svarų. Chicagoj būdamas 
jis tesvėręs vos 215 svarų. Ba
landžio pirmą jis manąs sugrįž
ti Chicagon ir su visais malo
niai pasisveikint miesto rotužėj. 
Tad jeigu koks prakilnus yan-
kė, beskaitydamas Naujienas, sugrįžo atgal nuovandon.

Lavonai, lavonai, lavonai...
—įponš viršininke, pons vir

šininke... namas nr. 117 N. E- 
lizabeth gatvėj pilnas lavonų, 
lavonų, lavonų!.. Kažkas ner
vingai riktelėjo telefonu Des- 
įplaines nuovadom Policijos 
stotyj kilo kone panika. Kiek 
ten radosi policistų, visi nulėkė 
nurodyton vieton. Nubėgę išver
to duris. Pirmutiniam kamba

ryj ant grindų gulėjo keturi la
vonai, trįs vyrai ir viena mote
ris.

Brr.... skerdyklos, įkirto vie
nas policistas. Jieškota toliau. 
Brr! dar trįs lavonai prausy- 
nėj... Toliau — dar daugiau.

—Pasaka, ar tikrenybė?! — 
riktelėjo vienas policistas. Kur 
tie skerdikai, kur?...

Klausimas betgi veikiai išsiri
jo. Tūlas žmogelis priėjo ir 
pastebėjo, kad jie bereikalo lau
žiasi į svetimą namą.

—Pora mėnesių atgal tą na
mą buvo pasisamdžius Jenner 
Medical kolegija. Tur būt po
nai profesoriai dar nespėjo per
gabenti juos (lavonus) kiton 
vieton.

Policistai uždarinėjo duris ir

savo delegatus ir tt. Kilo ilgos 
diskusijos. Sugaišyta virš dvi 
valandi brangaus laiko. Vis 
dėlto, galų gale tapo nutarta ne
dalyvauti tame klerikalų seime. 

Čia matau reikalo pažymėti 
keistą elgimąsi draugystės pre
zidento, p. A. Bcržinskio. Pa
davęs klausimą balsavimui, jis 
pats laikė iškėlęs ranką už sei
mą. Ir laikė tol, kol skaitytojai 
suskaitė balsus Bet veltui jojo, 
straksėjimas. Tėvynės Mylėto
jų draugystės nariai jau supra-j 
nta atžagareivių politikas, ir jų 
straksėjimai tik dar labiau žmo
nes nuo jų atstumia. i

Be abejonės, kad susirinki-1
mas butų ir rezoliuciją išnešęs I kukytatale kpvo 8 d., nu-
prieš klerikalų seimą. Bet pir-l išnešti protesto rpžoliuci-
mininkas pasirūpino greitai už-i J? PrM‘ klerikalų “visuotiną” 
daryt susirinkimą. Bet užten-1 se*nl9* Vėlaui taigi buvo duota 
ka ir to, kad jo pastangos, įkin-|ineSinia8’ ka<* ^i draugija taip- 
kyt draugiją į klerikalų vežimė-Iiau užgįrtų Sąjungos įneštą re
tį, nuėjo niekais. Įžoliuciją. Tečiaus .vienas narys

Dr-stė L. T. Tėvynės Mylė-1 užsispyrė, kad esą Teikia nepri- 
tojų No. 1 yra viena didžiausių I sideti, bet išnešti rezoliuciją at- 
draugijų šioje apielinkėje. Jon| sk*ra^ varde tos draugijos na- 
prikaluso virš 400 narių. I Kuomet iš vieno įnešųno 

_ p Narys. I Pas^ar^ du, tai nariai, nežino- 
»_ I darni už kurią čia bebalsuoti ė-

mė ir atmetė tą rezoliuciją. Vė- 
ROSELAND jilau pats {nešėjas gailėjosi pa- 

Atsisako dalyvauti daręs klaidu, bet jau buvo vė-
klerikalų seime J lu patapti M. lat yra negera.

Vietinė SLA. 139 kuopa vien
balsiai nutarė nedalyvauti atža
gareivių “visuotinam” seime.

MELROSE PARK.
Iš draugijų yeikimo

Nedėlioję, kovo p 10 d., laikė 
savo mėnesinį susirinkimą Ku
nigaikščio .Algirdo Draugija. 
Tani kita draugijos delegatas į 
vietos Draugijų Sąjungą išda
vė savo raportą aš Sąjungos 
veikimo. Savo raporte jis pa
minėjo, kad« Sąjungos susirin-

INKVIZICIJA
■ h

Užslėgimas Gilles Corey.

Paveiksluose Su
r

Paaiškinimais
Ketverge, Kovo-March J4, 1918

MILDA SVETAINĖJE 3142 S. Halsted Street.
Pradžia lygiai 8 vai. vakare. Inžanga 15c ypatai.
Daugelis girdėjote Dr. kun. Maliauskj aiškinant apie inkvįzįcijų su 
jos visomis baisenybėmis.
Bet čim ai jus pamatysite paveiksluose visus tuos inkvizitorius, su 
jų įrankiais; žmones, kurie buvo aukomis tų baisių kankynių ir 
Rymo katalikų “progreso”. •LAISVAMANIŲ KUČPA.

Tame pačiame susirinkime 
buvo inauguracija naujosios 

Taipjau nutarta užklausti Tė- Fr-jos valdybos. Senieji valdy- 
vynės redakcijos, ar Dr. Šliupo Ibos nariai, pirmininkas ir raš- 
laiškai yra apmokami, ar ne? I Hninkas, teikėsi pasakyti spyčių 
Vadinas, norima sužinot, ar turi aPie sl,v? “veikimą” ir tūlų ko- 
kiek pamato paskleisti gandai. | resI>on<le,,t« bepamatingus už- 
buk yra padaryta^ kontraktas sipuldinėjimus ant jų. Pirmi- 
apmokėti J. šliupui iškilnu ūkininkas net bandė skaityt netei- 
jo laiškus. _ Narys. I sinfias korespondencijas”, bet

 Į nelaimė, jo esama menko skai
tytojo. Taigi susirinkusieji 

CICERO I *r ne8a^j° suprasti jo “sic-
bizonių”... Užtaigi už jį atkal- 

Naujo klebono pasiveikinimas Įbėjo “iškaibingasai” sekreto- 
su savo avinyčia. I rjus jjs Hesjog pasakė, kad tos 

Nedėlioj, kovo 10, kunigo Vai-|“korespQndeprijpųlw| gazietas”, 
čiunas, atkeltas čia vieton pasi-jtai yra “Šdčializmo darbas”, 
šalinusio nežinia kur kunigo Į Girdi, tas “išbėlializmas” nesu- 
Antano Ežerskio, pasisveikino I-pranta savo principų ir tt. Pri- 
su savo naujais parapijonais irlsifninė korespondenciją, kuri 
Ijaraipijonėmis. Perskaitęs per|^P° ‘‘Naujienose” vasario 9 d., 
pamokslą duotą jam arcivysku-1 ir po kuria pasirašė tūlas Se- 

'l>o mandatą, graudeno praapijo- Įnas Varguolis. Ten buvo apra- 
nus, kad be reikalo nesilankytų Į tyla pirmininko spyčius paren- 
pas jį klebonijon, kad moters gtame draugijos jubilėjiniame 
nenešiotų kalbų ir tt. Į vakare.

Kokią atmintį paliko parapi-1 sekretoriaus 
jonuose kunigas Antanas, parei-l sukėlė nepasilikėjimo tarpe na- 
škia šis atsitikimas: Kunigas rių, ir daugelis net mano, kad 
Vaičiūnas, atsirekomenduoda- tos korespondencijos autorius 
mas žmonėms per pamokslą, Į esąs aš. Taigi butų gera, kad 
pasakė: Į Senas Varguolis savo vardą pa-

— Jo mylista arcivyskupas I skelbtų, idant bereikalo nema- 
paskyre mane jūsų klebonu ant nyty> kad aš tą korespondenci- 
vietos kun. Ežerskio... ją rašęs. M. Katarski.

t>

Tokie nepamatingi
užsivarinėjimai

Senas Varguolis savo vardą pa-

ją rašęs.

Pasarga. — 4tasis Distriktas 
apima Chicagos miesto dalį tarp 
51 ir 22 gatvių, ir nuo State st. 
iki Cicero avė., vadinasi, apima 
visą 29 ir 30 wardų dalis į šiau
rę nuo 51-mos gatvės; visą 5 
wardą; vakarinę dalį 3 wardo 
(į vakarus nuo State st.); visą 
vakarinę 4-tojo wardo dalį tarp 
35th st., iki Parnell avė., iki 34 th 
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.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau Pusbrolio Juozapo Ta

mošausko ir pusseserės Leonoros, 
Juozapo Puzaro ir Pranciškos Puza- 
raitės. Jie visi paeina iš Kauno 
Šiaulių pav., Akmenės vok Visi jie 
gyveno Illinois Valstijoje. Malonė
kite atsišaukti arba ka apie juos ži
note —praneškite’.

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

REIKALINGA merginų prie leng
vo dirbtuvės darbo, $8 į savaite 

ARBUCKLE BROS.
Section L. 

nnr Vllgh Terminal Warehouse,365 E. Illinois St., Chicago

Socialistų Partijos kandida> 
tas į aldermanus nuo 4-tos 

wardos.

Pajieškau pusbrolio Kastanto Šin
kūno. Malonėkite atsišaukti.

Pranas Meilius, 
10701 So. State st., Chicago, III.

P/VJIEšKAU kambario vienai ypa- 
tai tarpe 35tos ir 28 ir tarpe Halsted 
ir Wallace gatvių anielinkėj. Geisti
na prie laisvų ir blaivų žmonių ir 
kad pagamintų namie valgį. Atsi
šaukite laiškui Joe Grencvich, 
751 W. 85 Str. Chicago.

REIKALINGAS kambarys vienam 
vaikinui, Bridgeporto apielinkėje,— 
tarpe 31 ir 35 gatvių. Mr. A. J., 3405 S. Halsted St-., Chicago.
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A. PETRATIS
Drg. Adolfas Petrulis yra se

nas Lietuvių SočiaJistų Sąjun
gos narys ir pasižymėjęs jos vei
kėjas. darbininkai 
privalo balsuoti už jį sekamais 
rinkimais balandžio 2 dieną.

Pranešimai
Atsišaukimas į chorus. — “Susiv. 

Liet.- Soc. Dain. Am.” I apskričio 
konferencija išrinko komitetų — dr- 
us>. J. Mitchell ir J. .lankauckų — dėl 
sutvarkymo Sus. reikalų, nes seno
ji valdyba pateko į kariuomenę. Ne
turėdami antrašų chorų iš kitų mie
stų, atsišaukiame į jups, kad prisiųs
tų savo choro sekret. antrašų, tai mes 
prisiusime jums dainų, kurias kų-tik 
Sus. pagamino. —J. Jankauckas,

1523 Wicker Purk Avė., 
Chicago, III.

Roseland, III. — Nuo kovo 3 die
nos aš užimsiu LDK. Vytauto No. 2 
Draugystės protokolų raštininko vie
tų. Todėl gi visais draugystės rei
kalais kreipkitės šiuo adresu:

A. Grėbei i s, 
10737 Indiana avė., Roseland, III. 

(antros lubos).

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.

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- 
Jingi pinigai padidinimui išdirbio 
biznio. Telefonuokite, rašykite ar
ba ateikite po No. 9103 Commerctal 
avė., So. Chicago. Tel. South Chica
go 1800.

PARDAVIMUI
PARDUODAMA pirmos klesos lie

tuviška valgykla geroj lietuviškoj a- 
pichnkėj. Biznis labai geras, per 8 
metus išdirbtas.
3£28 S. Halsted St., Chigago, UI.

KRETINGIŠKIS VEVIRŽENIšKLS 
pajieško brolio Antano Galdiko. Pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pavie
to, Veviržėnų valst, Misgirių kaimo. 
Pajieškau aš brolis Povylas Galdi
kas, staliorius, virš 20 metų. Kretin
goj gyvenęs savininku dirbtuvės. Aš 
atvažiavau į Chica^ų J line 6, 1913, su 
visa mano familijii. Labai dėkin
gas bučiau, kad pats ar kas kitas j 
žinantis praneštų man laišku. Girdė
jau, pirma gyvenęs Nevy Yorke, 
Mano adresas: P. Galdikas, 
819 W. 34th Str., Chicago, III.

v

JIEŠKO KAMBARIŲ

REIKIA DARBININKŲ
**■■*■*■■ Vyrama ir Moterim* VIII A D D A I ŠOKIOS rųliea metalo 11 U K n 11 I Br,)H medžio dirbamo** U 11 11 U n I iapoae. fabrikuose, ko

teliuose, restoranuos, ša
itanuose, ligonbuiittose, raktinėse, sankrovose, 
namuose ir tt Pamatyklt musų DIDELI su- 
raka. Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchange 
ž-raa augštas.—179 W. Waahingtoii at

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

PARSIDUODA fotografiškoji ga
lerija ant žemutinio floro, su trimis 
aparatais: 5x7, 8x10 ir 11x14. Dvi 
šiaurinės oro Šviesos. Elektros ir du
jų kambarinė šviesa. Biznis kostu- 
mieriškas ir nuo 13 metų išdirbtas, 
prie viešos gatvės, aplinkiniais gy
ventojui susideda iš visokių tautų. 
Mieste yra apie 25‘ tūkstančiai gy
ventojų. Pardavimo priežastis ant 
užklausimo, šiame mėnesyje turi 
būti parduota. L. Jucius, ‘ 
760 Marion St., Waukegan, III.

PARSIDUODA 2 bučernės ir gro- 
sernė, 2auto-packerd ir Ford. For
das su dviem bodies. 1 bučernė ir 
grosernė, 1 auto- parduodame. Prie
žastis — partneris eina kariuome
nėn. Parsiduoda pigiai. Atsišauki! 
laišku tokiu adresu:

Naujienos, No 173,
1810 So. Halsted St., Chicago, III.
S.ĮJĮLL.1.—j—1! ii., i. imu i i

RAKANDAI
Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 

springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
anų 10 metų gvarantuotų ir keiktų 
rakandu už pirmų pasiūlymų. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

PIGIAI FORNIčIAI
Iš priežasties išvažiavimo ant U- 

kio, parduodu labai pigiai dar mažai 
vartotus keturių kambarių forni- 
čius. \ Parsiduos visi kartu.

nvivAinurr > a • « . po vięną šmotų. AtsišaukiREIKALINGI benčiauš ir floro rais.
molderiai prie grei geležies ir braso. J A Budzinskis,
Geriems darbininkams gera mokė-11408 — 49 Ct., Cicero JI)stis. MASON DAVIS and CO _______ *_________ \ *
7740 S. Chicago Avė., Chicago. .. ---- ‘U~~'A. . I N AMALzEMe

. arba ir 
te vaka*

—— j MAINAU mūrinį namą ant barber-
REIKALINGAS antrarankis kepė- n6s’ sa,ian<? ar kitokio biznio. Na- 

jas. MAROZAS BROS. i mas .gražioje vietoje— North West 
4617 S. Pablina Si., Chicago. < hicagoje. Turintis kokį nors 

Drover 9799 bizių mainams, atsišaukite pas savi-
. ___________  ninką laišku arba vakarais ypatiškak

REIKALINGA moterįs sortavimui r., . Y: ASCILLA
skudurų. Gera mokestis, sanitarė P Gnard St., Chicago. III. 
šapa. LIBERAL JUNK DEALERS .................. .... -.......  - i
14o2 Bhie Island Avė., Chicago PARDUODU —savo ūkę (famia) 

- --------------------- |Wisconsino valstijoj. 120 akrų, apie 
REIKALINGAS vaikas 16 melų sc- 40 (kirbamos, likusi miškas. Turiu 

numo pasisiuntinųii.----------------------e,ti kariuomenėm Parduodu -greitai
WESTERN PREMIUM CO., ir P‘«‘«i- Rašykite i Naujienų ofi- 

1246 S. Halsted St., 2nd floor Chgo pažymėdami No 172

AUTOMOBILIAI
REIKALAUJU keturių kriaučių 

prie naujų siuvimo ir senų taisymo. 
I Atsišaukite greitai. Phone 1461. 
351 N. Chicago, St., Kenosha, Wis.

__ _ " I 
■" I

REIKALINGA moteris arba mer- }L 
gina namų darbui. Darbas lengvas. *r.°yM-------
Malonėkite atsišaukti laišku sekan- >kl 0 ] 
čiu adresu: E. J. Gierman, pr perbudavoti h 
10422 Charles St., Washington ant išmokėjimų. 
Heights, III. pakilsiant kainoms.

. . Rašykite, arba ateikite pas 
. ‘ MR. JOS. DVORAK.

REIKALAUJAMA jaunų vyrų dir- 1702 S. MICHIGAN AVĖ.,
bti maišų dirbtuvėje. Geras, pašto- arba šaukite Caluniet 6820. 
vus darbas. ---------

Socialistų Svetainėje, Monųment'Su.’lan<^ 
rrAA t ..T ...... lOLtn w»nnnA d > Chicago, III. .. I ■■ ■■ ..... ■ ■ AI|. Į Į.IW I LB.»

Racine, Wis.—-“Birutės” daininin
kų dr-jos susirinkimas bus kovo 13 
d. 7:30 vai. vok. 1230 Cherry Str. 
Kviečiu visus atsilankyti, nes turim 
svarbių reikalų kas link rengimo 
koncerto atvelykyje. Atsiveskite ir 
naujų draugų.—Raįt. M. Kasparaitis

Racine, Wis. — LSS. .124 kp. Teat- 
Fališko Ratelio mėnesinis susirinki
mas įvyks kovo 13,_ 7:30 vai. vakare, 
500. Visi nariai malonėkite ateiti įrp449 Wallace St., 
naujų draugų atsiveskite. Turime la-| 
bai daug svarbių reikalų. Rašt. A. C. i —1

---------  REIKALINGA mergina į saliuną.
Inkvizicijos paveikslai bus rodo !'.csl,"'ikt'i!s ir. 8cra mokestis,

mi ketverge - Mildos svetainėje,- Atsipilkite laišku ar ypatiškai . 
3142 S. Halsted St., Pradžia 8 vai. Q10i ' ' Ihitkevich 
vakaru Patartina vfoimna namolvli 8134 Vinceillies UVO., Chicago, III. vakarą i atartina visiems pamatyti. Į Telephone Stevvart 5730

Rockford, III. LSS. 75 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks kovo 17 <1. 
1:30 po pietų, K. of P. svet., 218 S. 
Main St. Draugai ir d—\ 17!
žiu atvykti paskirtu laiku, nes ran 
dasi daug svarbiu reikalu.

—Rašt.A. Meldažis.

MOTOR TRUCKS

Prieš pirksiant sau naujų motori- 
į truckų atsilankykite į musų san- 
rovų REPUBLIC TRUCKS, nuo % 

i tonų. Taipgi geri jau vartoti 
budavoti truck’ai už žemų kai- 

Pirkite prieš

MOKYKLOS

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knyfve4ya> 
tės, stenografijos, tvpewrhing. pirš
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, pollti- 
kinės ekonomijos, pilietyitės, dallie- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo • nrt« 
‘ nuo 7:80 iki l:M.

L Chlcafo, lU

.. -.u k,.. REIKALAUJU trijų gerų kriaučių
draugės, meld-įprie naujų vyriškų drabužių siuvi-į 
laiku, nes ran- mo, taip-gi prie senų taisymo. ____

S. Geležius • Iki 5 po piety; vak. i
10504 Michigan Avė., Chicago, 111. 8106 So. Hifsted St.


