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Vokiečiai paims kontrolen Petrogradą
Galbūt dar šiandie vokie 

čiai apims Petrograde
VAIKUS KROVe j MAI
ŠUS IR GIRDĖ JUROSE

Negirdėti turkų žiaurumai 
Trebizonde

SMARKUSIS ELGIN’O 
KUNIGAS SUIMTAS LAI

KANT MIŠIĄ
—------

Bet jis dar pirmiau paleido 7 
šuvius į policiją

Paėmė Nikolajev ir Konotop
Armėnu skerdynes Trebizonde

Holandija atiduodanti talkinin/- 
kams laivus.

PETROGRADAS BUS ATI
DUOTAS VOKIEČIAMS

Vokiečiai sako, kad taikos 
sutartis leidžia jiems kon
troliuoti ir kitus didelius 

miestus

Vokiečiai galbūt šiandie 
Petrogradą.

paims

mas kongresą pasakė, kad yra 
liūdna, jog tokia taika turėjo 
būti ratifikuota, bet jis tikisi, 
jog Rusijos proletariatas grei
tai atsigaus ir atgaus savo pra
laimėtas pozicijas. Jis nurodė 
išsiskirstantiems kongreso na
riams būtiną reikalingumą or
ganizavimosi tėvynės apgyni
mui ir pasipriešinimui priešo a- 
takai, “kuri gali ateiti netikėtai

True translation filed with the post- 
niasler ai Chicago, March 19, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 17. — 
Armėnijos korespondencijų biu
ras Bangoje skelbia, kad turkų 
atgavimas Trebizondo buvo pa

žymėtas naujomis skerdynėmis 
ir kitais žiaurumais.

Tūkstančiai klaidžiojančių ru
sų, kuriuos suėmė turkų kava
lerija, liko sušaudyti, prigirdyti 
ar sudeginti.

Armėnų kankinimas tiesiog 
neaprašomas. Vaikų prikrauti 
maišai buvo metami j jurą, se
ms moterįs ir vyrai buvo nu- 
kryžiavojami ar šiap nužudomi, 
o jaunos moterįs ir merginos 
buv< pavedamos turkams.

VOKIEČIŲ BELAISVIAI 
GELBSTI BOLŠEVIKAMS

Tme translation filed with the post- 
master at Chicago, March 19, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 18.— 
Sovietas užginčija teisingu
mui Berlino bevieliuos žinios, 
kad Vokietijos taikos sąlygos 
duoda vokiečiams teisę įsteigti 
kontrolę dideliuose Rusijos mie
stuose tikslu išpildyti taikos są-

frue translation filed with the post- 
master at Chicago, March 19, 1918, 
r s required by the act of Oct. 6, 1917

CHARBINAS, Kovo 11 (suvė
linta). -— Paliuosuoti vokiečiai 

negu daugelis gali ti-Į b,.lllisviai gclbsli boUcvikllms 
Siberijoj jų kompanijoj prieš 
gen. Seinionovo spfkas. Sužei
sti gcn. Semionovo kareiviai sa
ko, kad mūšyje kovo 1 d. į juos 
šaudė buvusieji vokiečių belais
viai, prisidėjtįsieji prie bolševi
kų spėkų. Apskaitoma, kad 
200 vokiečių dalyvavo mūšyje.

VOKIEČIAI PAĖMĖ NI
KOLAJEVĄ

Eina ant Chersoniaus

Sovietas tečiaus pripažįsta, 
kad vokiečiams leista įsteigti 
kontrolę Petrograde, bet ne ki
tuose Rusijos miestuose.

Maksim Gorki delei to rašo:
“{vairių Rusijos politiškų pa

rtijų atstovų nuomone, Vokieti
jos pastangos įsisteigti kontro
lierius vyriausiuose Rusijos mic- 
stuoses yra pradžia milžiniškos 
kampanijos ramaus veržimosi, 
kurio tikslu yra įgyti Rusijoj 
angščiausią galę.“

Maskvoje ratifikuoto j taikos 
sutartyj yra paragrafas apie į- 
steigimą vokiečių kontrolės, ti
kslu išpildyti taikos sąlygas, 
bet nežinoma ar vien tik Petro
gradas įeina, ar, kaip tai aiškina 
Berlinas, po ta sąlyga papuola ir 
kiti miešti.

Rytmetiniai laikraščiai tikisi, 
kad vokiečiai {steigs savo kon
trolę Petrograde ryto.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 18 — Reu- 
teris praneša iš Petrogrado, kad 
be Odessos vokiečiai užėmė Ni
kolajev prie .Juodųjų jurų.

Kaip Odessa, taip ir Nikola
jev paimti be musių. Odessos

Vokeičiai tuoj aus užgniaužė 
Sovietų abejuose miestuose ir už 
griebė laivų budavojimo vietas

Vokiečiai eina linkui Cherso
niaus.

Pirmas traukinys iš Rerlino

VOKIEČIAI EINA ANT 
CHARKOVO

Turėjo pasitraukt iš Briansk

VISOS RUSUOS SOVIET’ų 
KONGRESAS UŽSIDARĖ

Kvieeiama organizuoti tėvy
nės gynimą, nes vokiečiai ga

li ją užpulti.

True translation filed witn the post- 
jnaster at Chicago, March 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct..6, 1917.

LONDONAS, Kovo 18. — Ex- 
jehange Telegraph praneša suba- 
toj iš Maskvos, kad vokiečių ka
reiviai užėmė Bachmač ir Ko
notop (Černigovo gub., apie 
350 mylių nuo Maskvos), bet 
buvo priversti pasitraukti iš

True 
mns* 
as *

■nslntion filed witbthe post-
‘ Chicago, \Iarch 19, 1918, 

luired by the act of Oct. 6, 1917.
SKVA, Kovo 16. — Visos

pietvakarius nuo Maskvos) lin
kui bazos.

Austrų-vokiečių kareiviai ei
na ant Vorožba ir Charkovo (a- 
pie 400 mylių nuo Maskvos). 
Paliepia evakuoti Charkovą.darė šį vakarą jx> užgyrimui 

perkėlimo sostinės į Maskvą ir 
nutarimo išrinkti naują centrali- 
nį pildomąjį komitetą, suside
dantį iš 200 narių. Kiek pir
miau, po to kai bolševikų di
džiuma savo pasitarime balsavo 
už sąlygas, kongresas didele di
džiuma balsų priėmė Vokietijos 
taikos sąlygas.

Sverdlov, narys cen tralinio j 
pildomojo komiteto, uždarydami! Aleksandrovič.

Nikolai Nikolajevič areš
tuotas.

PETROGRADAS, Kovo 18. -■ 
Didysis kunigaikštis Nikolai Ni
kolajevič vėl areštuotas. Tiki
masi, kad jis kartu su gen. Si- 
linski bus ištremtas į Perm, kur 
jau ištremta di<(. kunig. Miclia-

PERSERGSTI VALSTIE
ČIUS

Kad jie nustos žemės ir 
! laisvės

True translation filed whn the post- 
master ai Chicago, March 19, 1918,’ 
as reguired by the actof Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, K. 15. (su
vėlinta). — Bolševikų vadovė 
Marija Spiridonova atsišaukime 
į valstiečius užreiškia, kad Vo
kietijos taikos sąlygų ratifikaci
ja reiškia, kad jie pražudys ąa- 
vo žemes ir laisvę.

HOLANDIJA ATIDUODA 
LAIVUS TALKININ

KAMS

True translation filed with the post- 
mnstor ai Chicago, March 19, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

HAAGA, Kovo 18. — Holan- 
dijos vajdžia priėmė talkininkų 
sąylgas už vartojimą laivų per
vežimui amunicijos, nežiūrint 
to, kad atstovų butas tam nepri
taria.

Sakoma, kad Rymo katalikų 
ir konservatyvų vadovai ryto
jaus posėdyje atstovų bute išneš 
formalį protestą. Jie sako, kad 
valdžios elgimasis neišreiškia 
šalies valios.

30 DARBININKŲ ŽUVO 
EKSPLOZIJOJ

ELGIN, III.
jaunasis Rymo katalikų kunigas 
John J. McCann, kuris nepaisy
damas net nė vyskupo paliepi
mo išsikraustyti iš parapijos ir 
porą dienų atgal apšaudė para
pijos komitetą, šiandie liko su
imtas, kada komitetas atsikrei
pė prie teismo ir policijos ir ka- 
ka jie atėjo komitetui į pagel- 
bų.

Net ir policijai jis netaip greit 
pasidavė.

Teismo uždraudimas laikyti 
jam mišias šv. Marijos bažny
čioje gautas pėtnyčioj. Bet jo 
negalėjo jam įteikti, nes kuni
gas buvo pasislėpęs.

Per visą subatos naktį bažny
čia buvo policijos dabojama. 
Nedėlios ryte, kada sargas išėjo 
laukan pasirūkyti, atėjo kunigo 
brolis ir įėjo į bažnyčią. Sargas 
nusivijo paskui jį. Bet tasis 
sargą pasitiko dviem šūviais.

Sargas po to nubėgo pasišau
kti policijos, o tuo laiku įspru
ko į bažnyčią ir kunigas ir užra
kino visas duris. Atvyko apie 
15 policistų ir apstojo bažnyčią, 
bei ji jau buvo užrakinta.

Priėjus policijai prie durų ku
nigas iš vidaus paleido du šū
viu. Policija laukė. Už kokios 
valandos policijos viršininkas 
pabarškino į duris ir pareikšda
vo, kad kunigas gražiuoju pa
siduotų. Bet į tai iš bažnyčios 
vidaus atsakyta trimis šūviais.

Nebeliko nieko kita daryti, 
kaip išlaužti bažnyčios duris.

Sakoma, kad belaužiau t duris 
iš bažnyčios paleista dąr du šū
viai. Išlaužta didžiosios ir šo-

Kovo 17. —Va-

t I t

Policija įėjo, žiuri
Mct’.n u ramiai laiko rytmetines 
mišias, o jam tarnauja jo bro
lis. Bažnyčioje apart jųdviejų 
daugiau nieko nebuvo.

Šerifo pagelbininkas tada pri
ėjo prie altoriaus, pertraukė mi
šių ir areštavo vajauną kunigą. 
Kunigas paprašė tik leisti jam 
pabaigti mišią. Pabaigus mišią 
laikyti, kunigui paliepta persirė- 
dy'ti gatvės rūbais, po ko1’smar
kųjį kunigą nugabenta į polici
jos stotį. Ten jis turėjo sėdėti 
kol jo dvi seserįs neužstatė už jį 
$500 kaucijos. Jo brolis liko 
paliuosuotas.

ugi kun.

DR. REITMAN KALĖJI
ME

Už skelbimą gimdymų 
kontrolės

CHICAGO. — Dr. Ben L. Rei- 
tman “sugrįžęs prie dvasios šv.“ 
anarchistas išvažiavo j Clevelan- 
dą, O., kur jis turės atsėdėti 6 
mėnesius Warrensville kalėji
me prie sunkių darbų už skelbi
mą gimdymų kontrolės.

Klek laiko atgal, kada jis dar 
buvo anarchistu ir veikė išvien

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 19, 19J8, 
as requįred by the act of Oct. (j, 1917.

PARYŽIUI, kovo 18. — ()fi-(„ll¥„ . ....................
daliai paskelbia, kad dviejose < su Emmu Goldman ir AL Reit- 
ekspliozijosę, kilusiose pėtny-j manu jis laikė prakalbą Cleve- 
čioje dirbtuvėje La Courneuve,landė už gimdymų kontrolę. Už 
į šiaurę nuo Paryžiaus žuvo 30|tą prakalbą nesenai jis ir liko 
žmonių. Dar daugiau yra su-,nuteistas kalėjimam 
žeistų. Bet nuo to laiko Dr. Beit man

“atvirto“. Jis apleido anarchi
stus ir sugrįžo Į Chicagą prakti
kuoti mediciną, kurią kiek lai
ko atgal jis smerkė ir kuria vi
sai neužsiėmė. Jis buvo gavės ir 
darbą prie sveikatos departa
mento.

Kada atėjo žinia, kad jis liko 
nuteistas, jis tikėjosi kad baus
me bus panaikinta delei jo per
mainymo pažvalgų. Bet kalė
jimo valdyba atsisakė jį paliuo- 
suola nuo bausmės ir jis turėjo 
vykti į kalėjijmą. Tečiaus jis 
ti’-isi, kad jam nereikės ilgai ten 
būti ir kad jis neužilgo bus iš 
ten paliuosuotas.

SUĖMĖ 3,000 RAUDON- 
GVARDIEČIŲ

Finlandijos Baltoji Gvardija

True translation filed vvilh the post- 
master at Chicago, March 19, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917. 
: STOCKHOLM, Kovo 17 (su
vėlinta). — Iš Vazos praneša
ma, kad gcn. Mannerheim, ko
manduojantis valdžios spėko
mis, išvysto pasekmingą ofensi- 
vą prieš sukilėlius ir Raudonąją 
Gvardiją. Jis paėmė Heinola 
miestelį ir suėmė 3,000 Raudon- 
Gvardicčių.

Trockis—Petrogrado komu
nos viršininkas.

True translation filed vvlth the post- 
master ai Chičago, March 19, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Kovo 18. — 
Ambasadorius Francis šiaųdic 
patvirtino presos žinias^kad bu
vęs Rusijos užrubežinių reikalų 
ministeris Leonas Trockis yra 
Petrogrado komunos viršinin
kas. Ambasadorius sako, kad 
Petrogrado bolševikai dabar va
dinasi komunistais. Trockis 
dabar yra žinomas kaipo komu
nos komisaras.

Riaušės Airijoj

True translation filed with the post- 
ir.aster at Chicago, March 19, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

BELFAST, Kovo 18. — Riau
šėse* tarp Sinn Fcin minios ir 
policijos nacionalistų bute Bel- 
faste’e vakar panaudota lazdos, 
pagaliai ir akmens. Buvo girdė- 
ties ir revolverių šūvių. Betvar
kė tęsėsi nuo vidurnakčio iki 
4 vai. ryte ir daug žmonių, jų 
tarpe ir policistų, nugabenta į 
ligonbutį. Tik atvykus kariuo
menei įvykinta tvarka.*

«.........i...... M ........................./ • •

Įdomios
PUMLBOS

ŠIANDIE, (Kovo 19 d.)

Pradžia 7:30 vai. vakare.

M. MELDAŽIO SVET., 
2242 W. 23rd Place

Kalbės visiems geimai žinomi 
kalbėtojai: Dr. A. Montvi- 
das ir P. Kaitis. Užkviečia 
visus atsilankyti.

LSS. 22-roji Kuopa.

Japonija susitarus su Vokietija
Abi nori pasidalinti Rusija

Kaizeris norįs likti Lietuvos 
kunigaikščiu

JAPONIJA ESANTI SUSI
TARUSI SU VOKIETIJA 

PASIDALINT RUSU A

Taip sako Trockis

Vokietija reikalaujanti 9,000,- 
000,000 rublių kontribucijos

Truk translation filed with the post* 
niaster at Chicago, March 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 18. — 
Buvusia bolševikų užrubežinių 
reikalų ministeris Leonas Troc
kis šiandie užreiškė, kad tarp Ja
ponijos ir Vokietijos yra pada
ryta sutartis “pasidalinti Rusi
ja bendrų interesų pamatais.“

Trocki užreiškė, kad didžiau
sia talkininkų klaida buvo “gel
bėjimas Japonijos pienams apie 
Siberijos užėmimą.“

Jis pridūrė:
“Amerika bus pirmoji, kuri 

gailėsis už talkininkų politiką“.
Du komisarai rezignavę

Šiandie patirta, kad iš prieža
sties Sovietų kongreso Maskvo
je subatoj ratifikavimo Vokieti
jos taikos sutarties, rezignavo iš 
kabineto du bolševikų komisa
rai.

Taikos sutartis slepiama?

Delegatas Martov (social-de- 
mokratas) kaltina, kad ratifi
kacijos balsavimas buvo atlik
us pagelba politiškos mašinos.

Jis taipgi sako, kad pilna su
tartis nėra viešai paskelbta ir 
<ad Vokietija reikalavo 9,000,- 
000,000 rublių kontribucijos, o 
ne 3,000,000,000 rub., kaip tai 
juvo paskelbta pirmiau.

Jis taipgi įaltino, kad sutar
tis padaro Petrogradą “laisvu“ 
ir kad tai buvo priežastis Petro
grado evakuacijos.
’erspėja apie Japonijos pavojų

Marios taipgi perspėjo apie 
Javojų iš Japonijos pusės, saky
damas: į

“Mums gręsia išdalinimas ne 
nuo Vokietijos, bet iš Japoni- 
, os.“

Martov vadino denacionaliza- 
ciją Rusijos bankų triumfu ka
pitalistinės Rusijos.

Jis sakė, kad sutartis yra pa
sidalinimu Rusijos tarp Vokie- 
įjos, Austrijos, Japonijos, Ru

munijos ir kitų valstybių.
Jie kvietė atmesti sutartį ir 

susivienyti prieš visus priešus.

BOLŠEVIKAI TIKISI 
SUV. VALSTIJŲ PA- 

GELBOS

Jos yra mažesniu pavojum, 
negu Japonija ar Vokietija.

True translation filcd wilh the post- 
master at Chicago, March 19, 1918, 
as reąulred by the act of Oct. 6,1917.

MASKVA, Kovo 15 (suvėlin
ta). - Valdžios organas Izves- 
tija rašydamas apie prezidento

Wilsono telegramą visos Rusi
jos Sovietų kongresui sako, kad 
Suv. Valstijos pagelbės Rusijai 
ir paliuosuos jos rankas dėl 
□riešinimos Vokietijos ir Japo
nijos imperialistams.

Izvestija tikrina, kad Suv. Va
lstijos kovoje už Rusijos rinkas 
yra daug mažesniu pavoju, ne
gu Vokietija ar Japonija.

KAIZERIS NORĮS BŪTI 
LIETUVOS KUNIGAIK

ŠČIU ,

Norįs pasisavinti ir kitus ca
rų titulus

True translation filed with the post- 
inoster at Ghicago, March 19, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, .Kovo 18. — 
Iš Berlino pranešama, kad kai
zeris, patariant field-maršalui 
von Hindenburg, nutarė pasisa
vinti daugelį Rusijos titulų, ku
rie ikišiol prigulėjo carui. Taip 
jis pasivadins Didžiuoju Kuni
gaikščiu Kurliandijos, Didžiuo
ju Kunigaikščiu Lietuvos, prin
cu Estonijos ir Livonijos. Yra 
dar projektas paskelbti kaizerį 
Finlandijos globėju. Formaliai 
paskelbimai apie tai bus pada^ 
ryti lik tada, kada rytuose įvyks 
ramumas. * .

KAIZERIS TIKISI HIN- 
DENBURGO PERGALĖS

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 19, 1918, 
•s required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 17. — 
Berlino Lok ai Anzeiger rašo, 
kad kaizeris Wilhelma pasiuntė 
Pomeranijos provincijos tary
bai telegramą, kur tarp kitko sa
koma: “Aš tvirtai tikiu, kad 
field-maršidas von Hindenburg 
neužilgo laimės mums pilną per
galę vakariniame fronte“.

FRANCIS VAŽIUOJA j 
JAPONIJA?

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, March 19, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

TOKIO, Kovo 18. — čia gau
ta žinių, kad šiandie laukiama 
atvykstant į Seoul Amerikos a- 
mbasadoriaus Rusijoj David R. 
Francis, Japoniojs ambasado
riaus Ashida ir Anglijos ir Fra
ncuos diplomatiškųjų atstovų.

Skaitykite ir Platinkite
«NT A TT T T P. KT A C ”

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sank ro
vus, kurios skeJbiajil 
Naujienose.

mim nu i■ r........ .. ......... '1'—|;11 J. SL
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NAUJIENOS
VHE LITMUANIAN DAILY NEIMS
PllblMir.l D.nlv e\c<-|4 SunilaV by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1840 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 18-10 S. Halsted St., Chicago, 
IŪ.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago j e—pačtu: į

Metams ............................. S®
Pusei meto ........................ 3-60
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiam ...............
Vienam mėnesiui................

Chicagoje—per nešiotojui?
Viena kopija ..........  J®
Savaitei ................ .
Mėnesiui ............................... J®

Suvienytose Valstijoj M Chicagoje. 
pačtu:

Metams ..........  SM®
Pusei nleto ...»••«••*■••• 
Trims mėnesiam# •••••••• 165 
Dviem mėnesiam »••••••• 1-Jv 
Vienam mėnesiui .••••••• ”5

Kanadoj, metams ..••••••«• 7 JO 
Visur kitur užsieniuose........e.UO

Pinigus reikia siųsti PgČto Mouey 
Orderiu, kartu su užsakymo.

Rašytoją ir korespondentų prašom* 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus vardu. Reikia būtinai raiyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pū
sis, be to paliekant platesnius tar- 
Ius tarp eilučių. Redakcija pašilei* 

o visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

I . ... .. v™

s Redakcijos
Straipsniai

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, March 19, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Rezultatai.
%

Pilny žinių apie New Yor- 
ko seimo darbus mes dar ne
turime, bet, sprendžiant pa
gal jo rezoliucijas, kurios 
buvo paskelbta vakarykščia
me “Naujienų” numeryje, 
galima numanyt, kad iš “di
delio debesio buvo mažas lie- 

• tus.”
Musų dešinieji garsiai šu

kavo, kad jų seimas “parei
kalausiąs” neprigulmybės 
Lietuvai ir kad tuo budu ji
sai padėsiąs Lietuvai įgyt 
laisvę. Bet jo rezoliucijose 
jokių reikalavimų nėra. Re
zoliucijoje apie Lietuvą yra 
tiktai nulankus prašymas, 
kad Amerikos ir talkininkų 
bei neutralių šalių valdžios 
pripažintų, kas seimo nuo
mone, yra reikalinga Lietu
vos plėtojimuisi.

Seimo rezoliucija “nuolan
kiai prašo”, tad minėtosios 
valdžios pripažintų, jogei 
reikia, kad Lietuva pataptų 

, “savaranke ir nepriklauso
ma valstybe”, kad tarptau
tinis taikos kongresas gva- 
rantuotų tą nepriklausomy
bę, ir kad tame kongrese bu
tų leista dalyvaut Lietuvos 
delegatams.

Ką-nors silpnesnio ir la
binus bespalvio sunku yra ir 
sugalvoti. |

Seimas vartoja tokią kal
bą savo rezoliucijoje, tary
tum jisai pats nelabai tiki 
tuo, ką sako. Jisai ne tiktai 
kad “nuolankiai prašo”, bet 
ir tą, ko prašo, išreiškia ne- 
tiesiog; jisai ne prašo ko- 
nors Lietuvai, o tiktai — kad 
valdžios pritartų jo nuomo
nei apie tai, ko reikia Lietu
vai. |

Įsivaizdinkime, kad vald
žios imtų ir ištiesų pripažin
tu, jogei seimo nuomonė a- 
pie Lietuvos reikalus yra tei
singa. Ar tatai reikštų, kad 
jos jau yra prisirengusios iš
pili!' 11 šiitui p i-j.įdavimus? 
Visai ne. Juk galima pripa
žinti, k id to ir to reikia, ir

visgi nedaryti to, kas reikia. 
Valdžios gali pilnai sutikti, 
su tuo, kad netrukdomas 
Lietuvos plėtojimas reika
lauja, idant ji pataptų sava
ranke valstybe; bet jos gali 
kartu atrast, kad Lietuva 
prie savarankumo dar nėra 
pilnai pribrendus, arba kad 
jos savarankumas bus kenk
smingas kitoms valstybėms, 
arba kad jisai kolkas dar y- 
ra neįvykdomas dėl kokių- 
nirs kliūčių. Tuomet tas jų 
pritarimas pritarimu ir pa
liktų.

Bet gal seimas jautėsi, 
kad jisai nėra įgaliotas kal
bėt už Lietuvos žmones ir 
neturi teisės nė reikalaut, nė 
prašyt ko-nors Lietuvai, ir 
todėl pasitenkino vien savo 
pageidavimų išdėstymu. Tai 
butų geras ženklas, rodantis, 
kad seimo delegatai stengėsi 
blaivai protaut. Vienok jei
gu seimas nenorėjo savinties 
teisių, priklausančių Lietu
vos žmonėms, tai jisai turė
jo atsimint, jogei yra daly
kų, surištų su Lietuvos liki
mu, kuriuose turi balsą ne 
tiktai Lietuvos žmonės, o ir 
kitų šalių gyventojai. Svar
biausia tarpe šitų dalykų yra 
tautų apsisprendimo teisė. 
Bet apie šitą teisę seimo re
zoliucijos prašymuose nėra 
nieko pasakyta.

Stačiai nuostabu, kad sei
mas tokį dalyką praleido. 
Klerikalai su. atžagareiviais 
tautininkais, šaukdami sei
mą, sakė, kad jie padės Lie
tuvai išgauti laisvę, o dabar 
jie net neužtiarė Lietuvos tei
sės spręst apie save! Kodėl 
jie taip pasielgė? Mes ma
tome tiktai vieną išaiškini
mą : apsisprendimo obalsį iš
kėlė demokratija (liaudis, 
darbo žmonės), o seimas no
rėjo su demokratija turėt 
juo mažiaus bendra. Savo 
“nuolankiais prašymais” ji
sai kreipėsi į valdžias, nes 
tiktai iš jų jisai laukė išga
nymo Lietuvai. Todėl jisai 
ir stojo ne už tai, kad Lietu
vos žmonės nuspręstų Lietu
vos likimą, o kad jį nuspręs
tų valdžios.

Ir reikėjo seimo, kad pa
rašius prašymą toms vald
žioms ! Juokingi’ žmonės tie 
atžagareiviai.

net ir hlstorijos, vietoje ko- 
kiu-nors argumentų ar išva- 
džijimų. Bet, kadangi žinant 
kun. Maliauską, kas jis tokis, 
visa musų spauda velijo nesi- 
terllot su juo, jis matomai tą 
suprato, kailio laisvumą šmei
žti ir bjauroti ką tiktai jam 
patinka ir kaip jam patinka. 
Kiek mums pranešama jis ne
siliauja bjaurojęs ir toliau mu 
sų organizacijas kaip; SLA., 
TMD. ir kitas, musų laikraš
čius bei dirbančias prie jų y- 
patas ar ir kitus veikiančius 
musų organizacijose^žmones. 
Jis sumaišo ir prikergia kur 
ten girdėtus butus ir nebūtus 
dalykus ir paskui, remdama
sis tais jo sugaudytais paska
la is ir iškraipymais, teršia 
kiek tik jo palaidas liežuvis

GEIDŽIA PASIGARSINTI.

Tūlas Anupras A. Karalius

S. L. A. Reikalai
CHRISTOPHER, ILL.

S. L. A. 161 kuopa savo susi
rinkime nutarė atsišaukti į visas 
S.L.A. kuopas dėl mėnesinių md- 
keščių lentelės pataisymo. Pa
taisymas, kurį kuopa įneša, yra 
toks: panaikinti centus, nes pa
naikinus centus sutrumpintume 
darbą ir sumažintume klaidas. 
Mes prašome, kad visos kuopos 
apsvarstę šitą sumanymą pasiųs
tų savo pritarimą sekančiai mo
kesčių lentelei, kurią mes pada
rėme:

Severos 
šeimyniškos 
Gyduoles
yra buvę populiariškos gyduolės per perėju
sius trisdešimts-septynis metus. Jos yru lai
ko išmėgintos ir vertos jūsų užsitikėjimo.

Severa’s Balsam for Lungs 
(Severos Balsamas Plaučiams) 
yra gera gyduolė nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, bronehi- 
nlinio kosulio, mėšlungišką 
Kropą ir kosulio prie gripos. 
Prekė 25 ir 50c. /

Severa’n Gothard Oil
(Severos Golhardiškas Aliejus) 
yra geras liniinentas vartoto
jams tepimui nuo rheumatizmo, 
neuralgijos, niksterėjinią, susi
mušimą, tinimą, ištinusią gilią, 
šlyvunio sąnarią ir ranmeną, 

Įvairiu skaudėjimą.Prekė 30 arba 60c.

• Apžvalga
TĖVYNĖ APIE KUN. MA- 
LIAUSKĄ.

pusę spaltos, prirodineuamas, 
kad “Naujienos” stengiasi jį 
“kuodaugiausiai apjuodini” ir 
“nctalpina straipsnių, mokinan
čių darbininkus klesinio susipra
timo.” Tą savo pasaką jisai, ka
žin kodėl, vadina “pasiaiškini
mu”.

Bet tai yra ne pasiaiškinimas? 
o pasireklamavimas. P-nui Ka
raliui niekas nedarė jokių užme
timų, dėl kurių jisai turėtu ai- 
škinties, ir jisai į jokius užmeti
mus savo “pasiaiškinime” neat
sako. Visa, kas jam rupi, tai pa
rodyt viešai, kad jisai moka pap- 
liaukšt ant m tisų dienraščio — 
kas šiandie, kaikurių žmonių a- 
kyse, skaitosi nemažu nuopelnu.

“Naujienos” visų-pirma nesi
stengė nieko daryt, kas butų gale 
,ję patarnaut A.A.K. apjuodini- 
mui arba nubaltinimui. Kada 
jisai įsipiršo VIII rajonui už pre
legentą, tai vienas sąjungietis pa
rašė apie tai keletą pastabų, iš
reikšdamas 1ą nuomonę, kad A. 
A. K. yra nekompetentiškas skai 
tyt prelekcijas. “Naujienos” tas 
pastabas išspausdino; bet jos iš
spausdino taip-pat ilgą A. A. K. 
atsakymą į jas. Vėliaus “Nau
jienose” tilpo korespondencija 
iš Valparaiso, kurioje gana švel
nioje formoje buvo pakritikuota 
A.A.K. kalba. P-as A.A. Kara
lius parašė sieksninį grubijoniš- 
ką atsakymą tam koresponden
tui, ir “N.”, dėl 
bes” davė savo 
tam atsakymui, 
žmogelis nori.

• Bet jeigu “Laisvės” redakcija 
galėjo padaryt klaidą, patikėda
ma A.A.K. nusiskundimais delei 
menamo “Naujienų” stengimo
si “apjuodint” jį, tai ji visgi, ro
dos, turėjo suprast, ko yra ver
tas jo priekaištas, buk “Naujie
nos” “netalpina straipsnių, mo
kinančių darbininkus klesinio su 
sipratimo”. šitokių paikų pra
simanymų apie “Laisvę5” “Nau
jienose” niekuomet nebūna. j 

Pas mus yra daug tokių ne
subrendėlių, kurio turi dau
ginus ambicijos, negu košes gal
voje, ir duoti jiems stnįksėt pu
blikos akyse ir niekint laikraš
čius — nevertėtų. i

mi

Amžius $150 $300 $600 $1,000
18—19 15 25 50 85
19—20 15 25 50 85
20—21 15 25 55 90
21—22 15 . 30 55 ■ 90
22—23 15 30 55 95
23—24 15 30 60 1.00
24—25 15 30 60 1.00
25r-26 15 30 60 1.05
2(f—27 15 30 (15 1.10
27—28 15 30 65 1.10
28—29 20 35 75 1.20
29—30 20 35 75 1.20
30—31 20 35 75 1.25
31—32 20 40 75 1.30
32—33 20 40 80 1.35
33—34 20 40 , 85 1.40
34—35 25 45 90 1.60
35—36 25 50 95 1.60
3(J—37 25 50 95 1.6(1
37—38 25 50 1.00 1.70
38—39 25 50 1.00 1.70
39—40 25 50 1.05 1.70
40—41 25 i>5 1.10 1.80
41—42 30 60 1.15 1.95
42—43 30 60 1.20 2.05
43—44 30 60 1.25 2.15
44—45 30 65 1.30 2.25
45—46 35 70
46—47 70
47^-48 3^ 75 i

48—49 40 75
49—5įj 40 80

šventos ramy- 
špaltose vietos 
Ko-gi tad tasai

3

Severa’s Blood Purifier
(Severos Kraujo Valytojas) 
nuo netyro kraujo, vočių, iš
bėrimų, ir nuo (vairių skaudu
lių, paeinančių nuo blogo krau
jo. Prekė $1'25.

Severa’s .Antisepsol
(Severa’s Antisep^olius). Tatai 
yra antiseptiškas skystimas pa
viršutiniam ir i vidų vartoji
mui. Vartojamas, kaipo bur
nai plovimas, gargaliavimui ir 
vietiniams pridėjimams. Reko
menduojamas nuo blogo kva
po, liuosu ištinusių smegenų, 
gerklės skausmo ir užkimimo. 
Prekė 35c.

Severa’s Healing Ointment
(Severos Gydymui MostisI yra 
puikus tepalas dėl žaizdą ir 
isipjovimą, tekančią skaudu
lių, vočių, karbunkulą ir spuo
gą, nusideginuno ir apsišutini- 
ino. Prekė 25 centai.
-------------------------------- T------

Severa’s Regulator

(Severus Reguliatorius) yra 
abelnas stiprintojas, kuris per
gali ypatingas moterą ligas. 
Prekė $1.25.

Severa’s Kidney and Liver 
Remedy

(Severos Gyduolė nuo InkMą 
ir Kepenų) nurodoma, jei ran
dasi uždegimas inkstą arba 
puslėp, sulaikymas arba tekėji
mas perliršto šlapumo, skaus
mingas šlapinimasis, kojų tini
mas ir strėnų skausmai, paei
nanti nuo inkstą betvarkės, 
geltonligė ir skilvio rūgštimas. 
Prekė 75c. ir $1.25.

Severa’s Laxoton
(Severos Laxot6nas) yra veik
smingas ir malonus litrosuoto- 
jas dėl vaikų ir nusilpusioms 
moterims. Atsakantis nuo už
kietėjimo, nevirinimo, jei paei
na nuo užkietėjimo; stokos 
apetito, skilvio rug&tiiino, karš
čio ir išpūtimo pas vaikus. Pre
kė 35c.

Severa’s Balsam of Life 
(Severos Gyvasties Balsamas) 
yra abelnas stiprintojas nuo 
kepeną neveikiamo, nevirini
mo, paprasto užkietėjimo ir 
dispepsijos. Prekė 85c.

Severa’s Liver Pilis.
(Severos Pigulkos nuo Kepe
nų) dėl kepeną betvarkių, už
kietėjimo, liguistos galvos ska
usmo, svaigulio, geltonligės ir 
tulžinės. Prekė 25c.

Severa’s Nervoton
(Severos Nervotonas) Suteikia 
atsakantį palengvinimų nuo 
protiško slėgimo, insomnijos 
arba nemigos, nervą silpnumo, 

. h isterijos ir nerviškumo. Pre
kė $1.25.

Severa’s Soothing Drops

(Severos Raminanti Lašai) pa
lengvina skaudėjimus ir dantų 
dygimo nesmagumus, veja dieg
lius ir nuramina verkiančius 
kūdikius, suteikiant pašilsian
ti miegq. Prekė 25c.

Sevcra’s Stomach 
Bltters

(Severos Skilvinis Bitteris) dėl 
skilvio silpnumo, stokos apeti
to, dispepsijos, nervingumo ir 
užkietėjimo. Prekė 75c. ir $1.59.______

Severa’s Skin Ointment
(Severos Odinė Mostis) nuo 
niežą, ekzemos, dedervinią, už- 
sinuodijimą pastupą, sali rhe- 
num, šašą ir vasarinią išbėri
mą. Prekė 50c.

Severa’s Hair Tonic
(Severos Plaukams Stiprinto
jas). Tatai yra puikus prepa
ratas plaukams ir veiksmingas 
galvos valytojas. Jisai paaks- 
tlna plauku augimų ir nuo jo 
plaukai lieka minkšti ir švel
nus. Prekė 65c.

Tolinus S.L.A. 161 kuopa 
tarė užklaust per kitą laikraštį, 
kodėl musų organas “Tėvynė” 
taip nesirūpina patalpinti kuopų 
reikalus ir skelbimus, o užima 
vietą aprašymais pono Šliupo 
kelionių ir vakarienių, kad net 
juokai imą. iš tokių aprašymų. 
“Tėvynė” nėra leidžiama tokiam 
tikslui, bet pagarsinimui S.L.A. 
kuopų reikalų. O čįa pasiųsk 
musų organui kokį reikalingą 
apgarsinimą, tai žiurėju, už ko
kių šešių mėnesių tepamatysi, 
o jei kaip tai ir visai ne. Taigi 
klausimas, už ką kuopos moka 
tuos centus, ar ne už organą, 
kad jis joms pątabnaųtu. Prašo
me pasitaisymo.

Paskelbtu sulig S. ,L .A. 161 
kuopos nutarimu.

Sekrctorįus Liyd. Lastauskas.
Prierašas, šis.161 kuopos at

sišaukimas ir nutarimas turėtų 
tilpti “Tėvynėje,” o ne kur kitur. 
Bet kadangi kuopa nusiskundžia 
savo organu, kurs matomai yra 
nenormaliame stovyje, “Naujie
nos” sutiko išpildyti SLA. 161 
kuopos norą. Skaitytojai betgi 
turi suprasti, kad mokeščių len
teles pataisymas, kokį siūlo SLA. 
161 kuopa, tai nėra “Naujienų” 
reikalas. Tik kad nepasitarna
vus kaip nors negeistinai Susi
vienijimui, “Naujienoj” užklau
sė S.L.A. reikalų žinovo, ką jis 
mano apie čia siūlomą mokesčių 
lentelės pataisymą. Ir štai ko
kia yra jo nuomonė apie tą pa- 

' tąsymą:
“Kuopa savo pataisymu, mato 

mai, nori sutraukti vienon rub
rikoj) apdraudos mokestis ir tau
tiškus centus. Bet toks sutrau
kimas butų ne pagerinimu bet 
pabloginimu. Dhrbo ir klaidų 
nesumažėtų, bet pasidaugintų. 
Susivienijimo apdraudos mokes- 
tįs yra aprokuolos taip, kad jos 

kjgalėtų būti pastovios, nes jbė pri
valo būti pastovios, ant kiek to 
reikalauja permatymąs. Tuo 
tafįni tautiški centai tai yra tokia 

Į mokestis, 'kurią Susivienijimo 
I nariai galėtų panaikinti bile ka
da, jeigu tik to norėtų, visai ne
kliudant apdraudos mokeščių.

I Tuo budu maišymas pamati
nės nemainomos mokesties su 
laikina ar pašaline mokeįstini bu
tų visai neišmintingas dalykas. 
Tędel S.L.A. 161 kuopos suma
nymui jokiu budu negalima pri
tarti. Jeigu kitos kuopos svar

stytų šitą sumanymą, tai* tik bp- .
Ne-

Severa’s Medicated Skin 
Soap.

(Severos Gydantis, Odinis Mui
las) yra puikus, tyras ir anti
septiškas muilas, toiletui, mau
dynėms, galvos .plovimui ir 
skutimuisi. Reikalingas mau
dant kūdikius ir užlaikymui 

z sveikatos ir tyrumo odos, skal
sios ir plauką. Prekė 25c.

Severa’s Wafers for 
Headache and Neuralgia

(Severos Plotkelės nuo Galvos 
Skausmo ir Neuralgijos) reko
menduojamos palengvinimui 
galvos skausmą. Prekė 25c.

'•Oi!

ūdos fondo. Tokioj organizaci
joj, kaip Susivienijimas, fondų 
atskirumas yra a p d r a u d o s 
fondo saugumo gvarantija. Šioj 
srityj jeigu ko reiktų Susivie
nijime, tai to, kad ne visas lėšų 
fondas kasmet butų išeik veja
mas, ir kad bent koks procentas 
butų pridedamas iš lėšų fondo 
j apdraustos fondą. Kad taip ga- 
galima butų padaryti, Susivieni
jime reikėtų geresnių šeiminin
kų”.

“Naujienų” skaityto 
jams žinotina.

Daugelis lietuvių, dirbančių 
įvairiose miesto dąlyse, dažnai 
klausinėja musų, kur butų gali
ma gauti dienraštį pavieniais 
numeriais. Todėl norėdamas, 
išpildyt jų reikalavimą, Čionai 
paduodu visas tas gatves, kur

S. L. A. organas vėl rašo apie 
žinomąjį “metodologijos dakta
rą”. Sako:

Kiek mums rašoma iš dau
gelio vietų, kuivmun. Maliau- 
skas laikė savo prakalbas ar 
misijas, kaip kad jos kuningų i 
yra vadinamos, tai net šlykš
tu ir skaityti tas vietas, kur 
pakartojama jo žodžiai ir iš
sireiškimai. Jau ir kiti musų 
fanatiški pamokslininkai ne
siskaito su žodžiais, kokius jie 
vartoja minių sufanatizavi- 
mui, ar savo priešų išbjauro- 
jimui, bet taip toli nueiti, kaip 
kun Maliauskas, vargiai kas 
išdrįso, nes kiti vis-gi dar at- 
atsižvelgia, kad kartais gali 
prisieiti atsakyti už savo žod- Laisvės kareiviui, Akron. — 
žius. Kun. Maliausko omenių I Suvartojome kito koresponden- 
nieko panašaus matomai ne-Į to ankščiau atsiųstas apie tą pat 
užeina. Jam matyt rodosi, I žibutes.
kad šioj šalyje nėra jokių įsta-1__ ________ *_________ _
tymų nei atsakomybės, taigi 
jis ir eina palaidai tremdamas
ir bjaurodamas visus ir viską, I Teisėjas Sabath, kriminalia- 
nei kiek neatsižvelgdamas kąlme korte, vakar nuteisė kalėji- 
jjs padarė, ar kokia bus jo da-pnan nuo vienų metų iki gyvos 
rbų pasekmė. I galvos Dan Sharp’ą ir William!

Kaip ir daugelis tos rųšiesl Wh?eller’į. Abudu buvo pasi-l ceikalingai gaišintų laiką, 
pamokslininkų, kun. Maliau-j žymėję banditai, trumpu savo’ kalbant jau apie tautiškų centų 
skas vartoja vien blevizgoji-j karjeros laiku surengę net dvi-|f°ndą, net lėšų fondas nebūtų 
mus ir iškraipymus faktų, o dešimt drąsių užpuolimų. išmintinga prijungti prie apdra- pietvakarinio kampo.

MhMMfc

Redakcijos Atsakymai -- - - - - - - - -

NUTEISĖ DU PLĖŠIKU

nas” pavieniais numeriais, štai 
jos:

j Vidurmiestyj.
t

State ir Madison, šiaurvakari
nis kampas (prie Boston štoro).

State ir Van Buren, ant abiejų 
kampų, prie elevatorioriaus sto
ties. ,lt

State ir 18 st., šiaurvakarinis 
kampas.

Harrison ir Wabash avė., šia
urvakarinis kampas.

Harrison ir State Sts., pietva
karinis kampas.

Clark ir Van Buren st., šiaur
vakarinis kampas.

Fifth Avenue ir Van Buren 
s t. — ant šiaurvakarinio ir piet
rytinio kampų. ,

Franklin ir Van Buren st? ant 
šiaur-vakarinio ir šiaur-rytinio 
kampų.

Adams ir La Šalie st., šiaurva
karinis kampas.
, Franklin ir Madison sts., ant

Severos Gyduolės parsiduoda aptickose visur. Pa
sitaikius, kad jūsų aptiekoriui tuomlaik pritruko 
tūlų musų išdirbtų reikmenų, tai jisai gali jų gauti, 
arba patįs nuo mus pareikalaukite prisiuučiant su 
užsakymu ir reikalingus pinigus.

W. F. Severą Co
Cedar Rapids, Iowa.
— ’• • ■.■J:?... u -'Uė o

Iląlstedar Madison, ant šiaur
vakarinio ir pietvakarinio kam
pų.

Jackson blvd. ir Halsted 
ant šiaur-vakarinio kampo.

Halsted ir Van Buren st., 
pietvakarinio kampo.

Naujienų distrikte.
Halsted ir W. 12 st», ant šiau

rvakarinio kampo ( prie 12 st. 
štoro).

Halsted ir Maxwell Sts., piet
rytinis kampas.

Halsted ir W. 14th st., ant 
šiaur-rytinio kampo (prie Klein 
Bros, štoro).

Halsted st. ir 18 st., ant šiaur
vakarinio ir šiaur-rytinio kam- 
py-

Naujienų ofise, 1840 So. Hal
sted st.

Halsted ir W. 22nd st., ant 
šiaur-rytinio ir šiaur-vakarinio

st.,

ant

(Shoe Bepairing Shop). Ir kam
pas Blue įsiauti ir Western avė, 
prie Macormicko dirbtuvės.

»

North Side distrikte.
Mihvaukee ir Robey, ant šia

ur-rytinio ir piet-vakarinio kam
pų (prie North avė.).

Lincoln st. ir Mihvaukee avė.,

Bridgeporto distrikte.

Halsted ir Archer avė., šiaur
vakarinis ir piet-vakarinis kam
pas.

Halsted ir 31 st., ant šiaurva
karinio ir rytinio kampų.

Halsted ir 35 st., reikalaukite 
ant visų kampų. į
Pas J. B. Aglinską, 3346 So. ■ 

Halsted st. (Naujienų stotis).

Atlantic City distrikte.
Ant Wentworth avė. ir 47 

ant piet-vakarinio kampo.
Halsted ir 47 st., ant šiaur-ry

tinio ir piet-vakarinio kampų.

Town of Lake distrikte.

Prie W. 47 st., kampai Ash
land ir Gross avė., šiaur-rytinio 
kampo ir Naujienų stotyj pas 
agentą A. Bartošių, 4601 So. 
Hermitage ave.\ (John Karnels- 
kio kriaučšapej).

West Side distrikte.
Ant kampų W. 22 st. ir Lca-

vilt st. Pas agentą A. Ambro-

Mihvaukce ir Paulina st., ant 
šiaur-vakarinio kampo.

į Tie, kur norėtų gauti Naujie
nas 
kitę 
nų”
nas galima gauti per pačtą tą 
pačią dien. Beto galima užsisa- 
kyt dienraštį ir per išnešiotojus, 
kurie pristatys jį jums tiesiog 
į namus.

Visur reikalaukite Naujienų. 
Beje, tie, kur norėtumėte platin
ti Naujienas, malonėkite praneš
ti į Naujienų ofisą 1840 So. Hal
sted st., Chicago, III.

J. Aceris,
• N-nų cirkui, užžiuretojas.

į namus kasdieną, malonė- 
užsiprenumeruoti “Naujic- 
ofise. Chicagoj “Naujie-

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Natnų Ofisas:

1223 S. Halsted lt.
Ant trečiu lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas, 

127 N. Dearborn SI. 
1111*13 Daily Bldg.

Te!. Central 4411

St Nariai Cook County R«al Katate Tarybea
A. PETRATIS CO.

Keal Eatate Ofiaaa
Paakolina pinigus. Perka, parduoda Ir 

maino namus, lotas Ir farmaa.
Apsaugoja turt$ nuo ugnica.

Perliuri apstraktus, pabaro popisraa 
NOTARY PURLIO 

711 W. 36ta gatvl 
kampas Halsted Drov«r >4*1 J

VALENTINE DRESSMAK1NG 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Su v. Valstijose. 
Siuvimas, Petreną Kirpimas. De- 
signing, dėl biznio ir namą. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuu- 
ta išmokinti jus pasiūti suk nes ui 
$10. Phone SeeJey 1643

SARA PATEK, Pirmiulnki



I larninkas, Kovo 19, IMIS.

PITTSBURGH, PA

NAUJIENOS, Chicago,*

KORESPONDENCIJOS
■IMB

PROSIDENCE, R.I.

Progresyvia lietuvių judėjimas 
musų mieste nusiragožiavo. Pir
miau dar gyvavo LSS. 197 kuo
pelė, kuri retkarčiais šį tą paren
gdavo, bet jos gyvenimo siūlą 
pakirto LSS. prisidėjimas prie 
anglų socialistų partijos (?! 
Red.) Nuo to laiko gyvename 
kaip užburtame rate, nežinoda
mi nieko daugiau, kaip dirbtuvę 
ir stubą.

Svetimtaučiai, ypatingai rusų 
socialistų kuopa darbuojasi kiek 
galėdami. Kovo 10 d. minimoji 
kuopa buvo sušaukus susirinki
mą visų, kurie supranta rusų ka
lbą. Žmonių susirinko apie 400. 
Kalbėtojai buvo du, anglas ir la
tvis; pastarasis kalbėjo rusiš
kai. Pa|Hisakojo apie šiandieni
nę situaciją Rusijoje.

Pabaigus jam kalbėti pasypi- 
lė eibės apkaltinimų bolševikų, 
skaitymas visų jų “prasižengi
mų,“ kuriuos randa Amerikos 
didlapiuose. Bet kada į kaltini
mus pradėta atsakynėt, tai išėjo, 
ant tos patarlės, “šoko kaip le
vas, tūpė kaip musė.“ Pasirodė, 
kad iš užmetėjų pusės nebuvo 
nei vieno darbininko, visi jie bu
vo biznieriai, verteivos. Ir taip 
iš to didelio debesio lietaus nei 
lašo.

Musų “progresyviškosios“ d ra 
ugijos nusiuntė delegatus į atža
gareivių seimą New Yorkan, bet 
tūli delegatai jau išvažiuojant 
nžreiškė, kad jie nepatvirtinsią 
kreditų Gabrio biurams, Biels- 
kiems, Bartuškoms ir kitiems 
kk rikališkiems diplomatams.

— M.B. Vasiliauskas.

tų prakalbos sutraukė apie tris 
simttis svietelio!

Žmonės eina su progresu. Už
daryti juos tamsiuose viduram
žio skiepuose ir mulkinti juos to
liau tamsybės apaštalams nepa
siseks ! —Darbininkas.

Akron, O. — Kovo 24 dieną vie
tos LSS. 244 kuopa rengia vaka
rą, kuriame dalyvaus ir iš kitų 
miestų pakviesti aktoriai. Bus 
taip jau ir Džinu Bamba su savo 
spyčiais.

Vakaras įvyks salėj n r. 50 S. 
Hawroo st.; prasidės 6:30 vai. 
vakaro. — Laisvės Kareivis.

YOUNGSTOWN, OHIO.

Vietos lietuviai taip sujudo, 
kad nežino nė kur katram bėg
ti. Vieni organizuoja draugijas 
bei kuopas, kiti padus pasipūs
tų kuduliuoja į klerikalų joinar- 
ką... Bet su tuo joinarku tū
liems klapčiukams tikra bėda. 
Čia jų buvo susitarę važiuot apie 
pusę tuzino, bet kad, išskiriant 
davatkas, apšviestesni darbinin
kai nepasidavė klero įtekmei, 
tai, žinoma, ne visiems teko tos 
malones. Užtat jie tarp savęs 
ėmė varžytis dėl jomarko.

Kovo 10 čia turėjo įvykt pra
kalbos, į kurias buvo pakviesta 
drg. K. Petrikienė; bet jai ne
pribuvus ir prakalbos neįvyko.

L.D.L.D. gražiai bujoja. Per 
pastarąsias dvi savaites įstojo 
18 naujų narių. Kovp 10 d. kuo
pa turėjo extra susirinkimą, ku
riame tapo nutarta daug svarbių

AKRON, OHIO.

Tarp ta n finis darbininkų judėjL 
mas.—Drgės Petrikienęs prakal
bom — Klerikalų nepasisekimai.

Įvairių tautų socialistų parti
jos skyriai kovo 10 d. buvo su
rengę. tarptautines prakalbas. 
Dalyvavo rusai, žydai ir lietu
viai. ’ Lietuviškai kalbėjo d. R. 
Grigaliūnas. Kalbėtojai piešė 
Rusijos žmonių judėjimą, jų 
vargus ir kvietė klausytojus pa
dėti kuo galint revoliucinei Ru
sijai jos sunkiose valandose. 
Čia-jau tapo įsteigta raudonoji 
gvardija iŠ šiašiasdešiinta trijų 
žmonių. Dabar skaičius siekia 
jau per šimtą.

turi ir gerai prasilavinusių na
rių. -

Draugai ir draugės, youngsto- 
niečiai, dėkitės visi į šią vienin
telę darbininkų apšvietos draugi
ją. Čia jokio įstojimo nėra, O 
metinė mokestis tiktai 75 cbn. 
Kp. žada įsteigti knygyną, todėl 
visi vietos lietuviai tą sumanymą 
turėtų pa reni t. — Narys.

DONORĄ, PA.

Iš S.L.A. 160 kuopos gy
vavimo.

Pastaruoju laiku S. L. A. 160

Atsišaukimas į Pittsburgo ir 
apielinkės draugijas ir 

kuopas.

nigų duosią, kus reiškė, kad jei
gu bus išrinktas progresyvus 
žmogus, tai pinigų nebus. Jie 
bijojo, kad į valdybą niekas iš 
progresivitįjų nepakliūtų, užtat
rinko savo delegatų kuodaugiau* 

| šia. Nuo parapijos atėjo net 11, 
nors sulyg ■nutarimu galėjo būt

Kovo 10 d. dgės Petrikienės 
prakalbos. Jas surengė bendrai 
vietos LSS. 244 kuopa, ,LDLD. 
kuopa, SLA. kuopa ir Laisvės 
Pašelpinė Draugija. Prakalbos 
labai gerai pavyko. Draugė Pe
trikienė yra puiki kalbėtoja ir 
moka labai užinteresuoti publi
ką. Nedyvai, kad jai užsiminus 
apie aukojimą LSS. Apsigynimo 
Fondui, aukų tapo surinkta 58 
doleriai su centais.

l)-gė Petrikienė ilgai pasiliks 
akroniečių atmintyj.

tėti ir veikti. Kadangi vietinėje 
S.L.A. kuopoje susispietė gabes
ni žmonės, tai ir nuveikti kąnors 
nėra taip sunku, jeigu tik randa
si noras.

Šiuom kartu kuopa rengia 
šiuos vakarus: 9tą balandžio re
ngiama Vakaras A.T. Račiūnui, 
kurs parodys vaizdus iš Rusijos 
revoliucijos ir šiaip iš kares lau
ko, ir Lietuvos paveikslų. Ba
landžio 14, vakare bus sulošta 
du veikaliukai: “Piršlybos” ir 
“Nenorėjai duonos graužk ply-

Pittsiburgo ir Apielinkės lietu
vių draugijų ir kuopų atstovų 
suvažiavimas vasario 24 dieną, I tik 4. Ir jie dar prieš susirinki- 
visapusiškai išgvildenęs klausi-Imą pasiskirstė vietas valdyboj, 
mą, nutarė kaip vienu balsu or-Į Perskaičius dienotvarteį, ten pa- 
ganizuoti vietos draugijų sąry
šį. Buvo išrinkta komisija sa
lei paimti ir paleisti atsišaukimą 
į draugijas, kad paskirtu laikui 
atsiųstų savo įgaliotinius steigia
mąja!) susirinkimam j

Taigi šiuo pranešame gerb. 
draugijoms ir kuopoms, kad vi
sa jau surengta draugijų sąry
šio steigiamajam susirinkimui.

O todėl, gerb. draugijos ir 
kuopos, artimiausiame savo su
sirinkime malonėkite apsvarsty
ti draugijų sąryšio klausimą, ir 
jeigu sutiksite prisidėti prie jo 
įsteigimo, tai malonėkite išrin
kti nuo savo draugijos ar kuopos 
atstovus į steigiamąjį susirinki
mą.

Renkant atstovus meldžiame 
prisitaikyt sekamų taisyklių, bū
tent: rinkite vieną delegatą nuo 
kiekvienų 25 savo draugijos ar 
kuopos narių; jeigu kuri drau
gija neturi nė 25 narių, tai gali 
siųsti vieną delegatą.

Steigiamasis susirinkimas j- 
vyks balandžio 28 dieną š. ip. 
Liet. Mokslo Draugystės salėj, Į 
142 Orr st., Pittsburgh. .Pasė
džiai prasidės nuo 1 valandos po 

pietų.

Delegatų prašome nesi vėluo
ti, bet atvykti laiku, kad butų 
galima .prideramai visi reikalai 
atlikti. * • I

Kad Pittsburgo ir apielinkės 
draugijų sąryšys yra būtinai 
reikalingas, apie tai dviejų nuo
monių negali būti. Matome, kad 
kitos, kolonijos jau seniai turi 
panašius sąryšius, ir tokių sąry-Į 
šių pagalba atlieka pasekmingai 
didelius visuomeninio švieti- M 
mo ir kultūros darbus. Tatai 
ir mums, pittsburgiečiams, la
bai pribrendo laikas savo orga
nizacijų spėkas vienyti, jei nori
me ką nors gera nuveikti ir ne
atsilikti užpakalyj nuo visuome
ninio judėjyno ir darbo.

Dėlto gi visos Pittsburgo ir 
apielinkės draugijos ir kuopos 
išrinkite ir atsiųskite savo atsto
vus Pittsburgo ir Apielinkės 
Draugijų Sąryšio Steigiamą jin 
Susirinkiman balandžio 28 <1., I 
L. M. Draugystės salėn.

Komisijos sekretorius Į
S. Bakanas.

skutiniame punkte pasakyta: 
I valdybos rinkimas. Mes parei- 
kalavom, kad pirmiaus buįjų val
dyba išrinkta, nes kaip baigsis 
susirinkimas, tada valdybos ne
bereikės. Bet vyčiai ėmė rėkt, 
kad valdybos nereikią, nes, esą, 
gali iš socialistų kas patekt, o 
jie esą, priešingi seimui, tai kaip 
tada butų? Taip ir paliko be 
valdybos. Toliau sekė rezoliu
cijų skaitymas. Kad buvo per
skaityta musų rezoliucija, kad 
mes seimą nepripažįstame vi
suotinu, tada mums paliepė ap
leist svetainę, nežiūrint to, kad 
ką-tik buvo nutarę, jog ir paša
liniai žmones gali ten dalyvaut. 
Išvarę visus lauk, ir laikė susi
rinkimą patįs vieni. Taip musų 
vienybė pasibaigė. Kaip girdė
jom paskui, jie išrinko du dele
gatu šeiniau ir paskyrė tam tik
slui 160 dol.

Kovo 10 d. buvo prakalbos. 
Kalbėtojų buvo apie pusė tuzi
no. Visi minėjo apie Lietuvą ir 
kaip jie nori jai laisvės. Išnie
kino bjauriausiai Rusijos revo- 
liucinierius, išniekino visokiais 
išgamomis, vietos lietuvius, ku
rie neprisidėjo prie jų seimo, ir 
tt. Krantavičius dagi atkartoda
mas po kelis kartus tvirtino: 
“Mane visi šio miesto lietuviai 
išrinko ir aš visus lietuvius at
stovausiu - pasakysiu Seime, ko 
jųsndrit!“ 1

Buvo renkamos aukos “dėl iš
gavimo Lietuvai laisvės.“ Surin
kta apie 5(j dol. —V. J.

—r?—r ii,

BOVILL, IDAHO

Darbai Vakarų giriose

Bovill apielinkėj darbai girio
se eina gerai ir "atvažiavusiems 
nesunku jų gauti. Dirbama as
tuonios valandos dienoje ir mo
kama nuo $3. 50 lig $5.00 dienai. 
Valgis atsiena doleris per dieną. 
Darbų giriose galima gauti atva
žiavus į šiuos miestus: Spokane, 
Wash, Seatle, Wash., Tacoma, 
Wash. Be darbų giriose yra ir 
kitokių, ypatingai prie geležin
kelių ir ant ūkių. Ant ūkių mo
kama darbininkui taip jau nuo 
$3.50 iki $5.00 ir valgis. •

— Girių Kirtikas.
GRAND RAPIDS, MICH.

Kad klerikalų vadai pamatė 
paskelbimus apie įvyksiančias 
dgės Petrikienės prakalbas, jie 
tuojau sugalvojo surengti savo 
prakalbas, bažnytiniame skiepe. 
Kalbėt pasikvietė kunigą Cibul- 
skį iš Daytono. Vis dėlto konku
rencijos jiems nepavyko išlaiky
ti: turėjo klausytojų apie porą 
tuzinų davatkų, kuomet socialis-

mų. Gegužio 30 rengiamas ba
lius.

Kuopoje tarp narių, galima sa
kyti, yra sutikimas ir noras vei
kli. Vienas tik vargas, tai nė
ra, kad kas nors galėtų pamokyti 
dainų. Ypatingai dainos yra pa
geidaujamos .rengiant kokius 
nors vakarus ar perstatymus. 
Butų gera, kad kaip vietinės taip 
ir apielinkės draugijos nereng
tų vakarų viršminėtose dienose.

— Kuopos koresp.

THE NEW RIVER COMPANY
The New 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 išmokėsiu- 
Dirbama pilnai. Geri mainituiai uždirba nuo $100.00 iki 
$125.00 j dvi savani. šiuo laiku yra reikalingi keletas gerų 
mainierių, yiep lik geri tegul atsišaukia. Labiaus pageidau
jami su šeimynoms. Jeigu Jus žingeidaujate, ateiKiTe arba 
parašykite mums savo prigimtoje kalboje.

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

Musų atžagareiviai buvo pa
kvietę ir progresyves draugijas 
susirinkiman seimo reikalu. Ir 
visos draugijos buvo išrinkusios 
savo atstovus. Bet atžagareiviai 
labai bijojo, kad į delegatus sei
mai! nepakliūtų socialistai. Mat 
per LSDS. (? ^.), kai buvo dele
gatų rinkimas, vienas suriko: 
“Tik nerinkit tų, kur labai karš
ti!“ Bet kaip tyčia buvo išrin
kti visi socialistai, arba bent jų 
pritarėjai.

Vasario 24 d. bažnytinėj sve
tainėj buvo visuotinas delegatų 
susirinkimas. Buvo tikras show, 
parodęs, kad progresyviai žmo
nes niekados negal su atžagarei- 
viais susitaikyti. Mes bandėme 
nurodyti, kad naujorkiškis “sei
mas” negal būt visuotinas, bet 
atžagareiviai buvo nesukalbami. 
Jie mat žiuri tik, kas kalba, o ne 
ką kalba. Jeigu kalba kunigas 
ar zakrastijonas, tai gerai, o jei 
priešingos pusės — tuojau triuk
šmas, riksmas. Aiškiai buvo ma
tyt, kad jie progresivuosius pa
sikvietė tik tam, kad iš jų išga
vus keletą dešimtinių savo de
legatų kelionės lėšoms padeng
ti. Jie išanksto užreškė, kad jei-* 
gu gerą žmogų (suprask, kunigi
nį) išrinksią delegatu, tai jie pi-

Vyrišką Drapanų Sargenal 
^Nauji neatimti, daryti ant užs« 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 Iki $50, dabar parsiduoda po 915 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 Ik 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik? 
18 doleriu

Pilnas pasirinkimas kailiu 
tų oVerkdtų. ,,

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vi 
$5 ir au 
$4.50.
Iki $7

Sergėkite savo akis

i

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

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Pl/itt’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.

Ypatinga musu paredniu departamente ši metą

Pavasariniai Siutai s25

Keturios kaip tik to styliaus parodytos
$25 yra žemiausi kaina, už kurią jus galite gaut jus užganėdi

nantį siutą. Mes nepaprastai pasiryžome duot ekstra vertes už 
tuos pinigus. Siutai yra padaryti iš čjpėto vilnono materijos, gerai 
pasiūti ir jie yra visuose styliuose $45 parėdnių, Geras stydių pa
sirinkimas, spalvos jr materijos; moterims ir merginoms $25.

VAIKAMS PAREDNIAI
MERGAIČIŲ BALTOS SUKNfiS 
iš plono muslino arba voile, 
karbatkomis apdėta su ranko
mis išmegstais medalijonais; 
balto kasnyko juosia; miera 
nuo’ 8 iki 14 metų. Spe- $g

VILNONIAI PO-
daliai už
MERGAIČI

PLINlNIAI KOTAI
Labai gražaus styliaus pava

sario modelio; spalvos yra ru
svos, mėlynos, žalios ir švie
siai mėlyni: visi su pamušalais 
įr diržais, mieros nuo (i iki 14 
metų. Specialiai lik- $Q 
tai už .................. vb I v

MERGAITĖMS KOTAI
Puikiausių modelių išgeriau- 
sios materijos, su diržais ir ki
šeninis. Kotas yra visas su pa
mušalu. Mieros nuo ( 
14 metu. Specialiai už

D R. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Mndison st. 2225 So. Leavitt St.
Saite 600-612 Khmpas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Huymarket 2563 Phone Canal 4626

Nedčldicniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telepjione Albany 5546

IšKOLEKTUOJ AME SKOLAS VISUR
Iženas skolas, notas ir visokius j ieškojimus darome Suvie
nytose Valstijose ir Kanadoje Absoliutiškai dykai; mokėsite 
mums, jei men iskolvklaosime. Nepaisoma, kur jus gyve
nate, nei kur Jūsų skolininkas gyvena, mes iškolektuosime. 
Jums nieko nekaštuoja duot mums išmėginimui. Rašykite 
arba ateikite pas irtus Šiandie. Gyvenantis kituose miestuo
se kreipkitės laiškais, {dėdami 3c markę atsakymui .
OFISAS ATDARAS Panedėlyje, Seredoje ir Pėtnyčioje, .nuo 
1 iki 6 vai. vakare Utarninke, ketverge ir Subatoje nuo 1 
iki 9 vai. vakare, • .

INTERSTATE LE«AL SERVICE AGENCY 
3114 S. Halsted St., Chicago, III. Phone Boulevard 4899 
“Patarimas, kuris nekaštuoja pinigų, bet sučėdyja juos“.

T«i. Armnage tose

DR. A. J. KAKALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-SPINDUUAI 
3121 N. Weatcra

Telephone Yards 5032

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

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

DR. 0. M. uLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

lelephone Humboldt 1273

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

RpeęlalistaM Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Mllwaukee Avė., 

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

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

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
*3315 8. Halsted St., Chicago

fi^čs nuo $25 iki $85, daba?' 
tižiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
Vaikinams siutai nuo $3.0D

Iki $7.50. <
i Atdara kasdierą, nedėliomts ir 
karais.

' S. G O R D O N
UIS H. Halsted SU Chicasacu.

i r

VUNATINM B«GI8TRUOTA1 KUBAS ^PTIKKOBIUS ANT SK1DGKPOBTO 
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rtaraoaa nuo |I.H Ir 
giiiau. Sidabro rėmuose nuo ll.M ir 
aujttėlau. 'Pritaikome akinius uidykft. 
Atminkit i Galvos sopėjimas, norvilkn* 
maa. akių skaudėjimas, uivllkimua b* 
tt. yra vaisiaia įvairių ligų, kuria galt 
būti ęraialintoe gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas utdykų. Jot perftti ar 
skauda akio. Jei jos raudonos. Jei gal
va aopa, jei blogai matai, jei akis sil
psta, netęak ilgiau, o jistkok pagelbės 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma »- 
kiniai uidyką. Atmink kad mea ker
nam gvarantuojam akinius ir kieakta- 
nam gerai prirenkam.

B. M. MBBIBOBB, Bksportaa Optikas,
M jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistą, ateikit pas mane. Al buvau ap* 
tiekorius Rusijoj viri 10 motų, Amerikoj 14 metą. Al duodu patarimus DYKAI. Galia 
padaryti bliu kokius rusilkus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al sau 
draugas Įmonių M. M. MKBlRnFV, >14» SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

| Dr. A. R. Blumenlhal |

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III, 
Rezidencija:

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

Vai S—11 rytai 1—1 poplati 7—t vak.
Ofisas: 

1900 S. Halsted SL 
Viršuj BUęhofUo AptiakM. 

Tahphon* Canal 114.
Valandos 3—6 po pietą 

liakirtant Nedėldiaaiua ir Seredaa 1 ‘ A! ‘ 1 *' . *

TELEPHONE YARDS WJ4.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki IX 
ii ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicagii.

UMaNUSMS8MaSUMMMaaSSaMHSUMMMW

Skaitykite ir Platinkite
"m.* a ** v-a A /-M

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
• ant.Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero 

SPECIALIAI: Maleva malevojiinut stabų išvidinis, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted St. Chicago, III.

fcMOKYKL®

... ""»■>
■ijgrissn

Jei nori greitai Ir pasekmingai išmokti AngH- 
tkai kalbėti, skaityti ir rašyti, tat lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Cla mokinama.- 
Lietuvių kalbos S.V.Istorljos Laišku Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Prlekybos Teisių
Lotynų ” S. V.Pilietybės Gramatikos

•Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.j
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve^ 

manfilus toliau mokiname per laiškus. Viskas 
[aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School 
13103 S. Halsted St. Chicago III. 
| KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvy s Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 Sq. Halsted St., 

Tel. Drover 7179.
OFISAS: 2359 So. Leavitt Str.
VA!«ANDOS: 4—8 vakare; ne- 

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

SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra į 
tuščias, kada pra ? 
nyksta regėjims.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į val- <r 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vnk. 
nedėldien. nuo 1(1 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephona Huymaiket 2544

DR. A?A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

VALANDOS: 10-11 ryto; 2—S popletų;
7—8 vakare. Nedėliotais 10—12 diena.
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Naujienų B-vės Direk
cijos susirinkimas.

“Sausieji” nepasiduosią.

NAUJIENAS, Chicago, ID.

vyks seredoj, kovo 20 dieną, 8 
vai. vakare Naujienų Redakci
joj. Visi direktoriai yra kvie
čiami atsilankyti paskirtu laiku.

Naujenų B-vės pirm.
P. G ai skis.

Pradėkime organizuot 
apšvietos darbą!

Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Taryba nutarė pradėt apšvie
tus darbo organizavimą. Tuo 
tikslu visose dalyse miesto bus 
šaukiama vietos draugijų, pri
klausančių Chicagos Liet. Darb. 
Tarybai, įgaliotinių susirinki
mai. Tuose susirinkimuose tu
rės būti surasta tinkami budai, 
kaip pasek mingiau pravedus tą j 
sumanymą ir tt. Pinnas toks 
susirinkimas įvyks seredoj, ko
vo 20 dieną “Aušros“ svetainėj, 
3001 So. Halsted St.

Todėl šiuo kviečiu visų vietos 
draugijų, priklausančių Tary
bai, delegatus susirinkti pažy* 
mėton vieton lygiai 7:30 vai. va
kare. Bridgeportiečiams pir
miems išpuls pradėti tasai svar
bus darbas, todėl rcngkimės 
prie jo.

C. L. D. T. Pild. Komiteto 
L Sekretorius.

šaukiasi pagelbon Bryan’ą.

Prohibicijos šalininkai būtinai 
nori priverst rinkimų komisio- 
nerius atiduot prohibicijos klau
simų piliečių nubalsavimui ba
landžio 2 dienų. Kol kas rinki
mų komisionierius dar nepasa
ko kaip bus pasielgtu su “sau
sųjų“ peticija. Pastarieji betgi 
nepasitiki laimėti genimu. Jie 
rengia protesto susirinkimus, 
kur reikale bus užprotestuota 
prieš rinkinių komisionierius. 
Tuo tikslu “sausieji” persisam- 
dė didžiulę šėtrą, kur paskilbu- 
sis evangelikų sorkininkas niau- 
jasi su velniu, ir kviečia ten už 
kalbėtojų buvusįjį demok
ratų kandidatą į prezidentus, 
VViIliam J. Bryanų. Pirmasis 
susirinkimas įvyks .kovo 25 d., 
antras — balandžio 1 d.

extra susirinkimas rinkimų ka- bloškė jį. Garbė kllubiėčiams už 
mpanijos reikalu Socialistų surengimų tokių šaunių pramo- 
Headųuarteryj, 3227 So. Hals
ted gt. Pradžia lygiai 7:30 v. 
vakare.

Kiekvieno nario pareiga at
vykti į šį susirinkimą ir kiek 
galint prisidėti prie rinkimų 
kampanjos darbo. Šiame susi
rinkime turėt būt išrinkta už
tenkamas skaitlius draugų—bal
sų did)toojų-watcherių. Turi
me išanksto prisirengti tai už
duočiai, kurių turėsime atlikti 
balandžio antrų dieną. Padary
kime taip, kad musų wardoje 
repųblikonų ir demokratų sam- 
dytiniai negalėtų pavogti nei 
vieno socialistiško balso 1

Draugai, išpildykime savo pa
reigų! —Sekr. K. Trainis.

gų!

MELROSE PARK

......

—Ten Buvęs.

HA5TER 5Y5TEI1

Utarninkas, Kovo 19, 1918.
LSS. kp. mėnesinis NiiHirlnkinias į-

vyks seredoj, kovo 20 d., 7:30 vai.
vak’. TamulIuOo ir Gudgalio svet.,i AI ...,..... , , ,

447 So. 49 Avė. Visi draugai ir dra- . m.lKALAl JAME karpenderių ir
ugės malonėkite susirinkti paskirtu > ,Ylų P,’’c.,8cn,V naujų vežimų 
alku: turime daug svarbių reikalų. (al bOt .

—Org. A. K. Labanauskas. . Q .K.- Burkauski,Į 4428 S. Ashland Avė. Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

■^^^mM***********1"1****^

CICERO
Pramogos

Nedėlioję, kovo 17 d., LSJ.

Kėsinasi ant organizuo
tų darbininkų

Valstijos prokuroras eina į 
pagelbą samdytojams.

Vakar mes pranešėme. kad 
Mi- 

chels rengiasi areštuot tnlus uni
jų viršininkus, kurie buk esu 
kalti už įvykusias bombų eks- 
pliozijas sųryšyj su Lyon and 
Hcaly kompanijos darbininkų 
streiku.

Užvakar laikytame Chicagos 
Darbo Federacijos susirinkime 
organizuotieji darbininkai vie
šai užneiškė, jogei su įvykusiom 

eksplozijom jie neturi nieko 
bendra, ir kad toks pono Michel- 
so užreiškimas yra niekas dau
giau, kaip kėsinimsais ant dar
bininkų organizacijų. Už įvy
kusias ekspliozijas yra kalta pa
ti kompanija ir jos suverbuoti 
streiklaužiai.

Beto tapo nurodyta, kad poli
cijos departamentas atvirai ei
na į thlkų Lyon ir Healy kom
panijai, kuri griežtai atsisako 
išpildyti teisingus savo darbinn- 
kų reikkalavimus. Jau ne vie
nas policistas tapo iškeltas iš 
Cragin nuovado (kuriame ran
dasi kompanijos dirbtuvė) vien 
tik už tai, kad jie neareštavo 
ramių streikininkų sulig kom
panijos superintendento nuro
dymu.

Miestas negauna 
darbininkų

Viešųjų darbų komisionie
rius Hurry Wallace skundžiasi 
darbininkų stoka. Esą darbini
nkų gavimas tolydžio darosi vis 
sunkesniu. Ypač negaunama 
gatvių valytojų. “Neveizint, kad 
gatvių valytojams miestas mo
ka nuo $3 iki $3.50 už dienos 
dąi^ią, vis dėlto darbininkų ne
galima gauti’’ — sako Wallace.

Liuosų darbininkų (bedar
bių) betgi esą užtektinai. Pri
vatinių asmenų įstaigas jie nuo
lat laiką “apgulimo stovyj“, be 
miestui — nenorį patarnauti.

Kiek tiesos tuose p. VVallace’o 
užreiškimuose, sunku pasakyti. 
Bridgeportiečių domai.

Nelaimė.
Ant 103 ir Longwood galvų 

vakar susikūlė du automobiliai. 
Pasekmėje to — aštuoni žmo
nės, keturi vyrai ir keturios mo
ters, tapo pavojingai sužeisti.

Nespiaudy

Nespiaudykit ant 
šalygatvių!

Vyrai, lookout 
kit ant šalygatvių. Pblicijos de
partamentas įvedė “nespiaudy- 
mo dienų (spitless day). Blo
giausia tečiaus yra tai, kad įves
damas tų naują patvarkymų jis 
nepasakė, kuri diena bus “spit
less’’. Tatai paliekama pasa
kyti pirnuunjam dėdei, kuris jus 
areštuos už spiaudymą ant šaly-

BRIDGEPORT
Rinkimų kampanijos 
reikalu

Ke t v irtos kuopos nariams.

! šiandie įvyksta LSS. 4-tos kp.

INKVIZICIJA
Užslčgimas Gilles Corey

Paveiksluose Su
Paaiškinimais

Utarninke, Kovo-March 19, 1918
LIUOSYBĖS Svet., 1822 Wabansia avė. North Sidėj 
KETVERGE, Kovo (March)) 21, 1918
LIBERTY HALL, 3925S. Kedzie avė. kanip. 39to pi.

(Brighton Park’e)
Pradžia lygiai 8 vai. vakare. | Inžanga 15c ypatai.
Daugelis girdėjote Dr. kun. Maliauskį aiškinant Rpie inkviziciją su 

, os visomis baisenybėmis.
Jet čionai jus panialysitc paveiksluose visus tuos inkvizitorius, su 
ų įrankiais; žmones, I 
(ynio katalikų “progreso

mogų vakarėlį M. Jankaičio sve
tainėje.

Nors žmonių susirinko neper- 
daugiausia, bet vakarėlis buvo 
gana smagus. Vakaro progra
mas, kuris susidėjo iš dainų, 
monologų, kalbų etc., išpildyta 
nei šio nei to. Vienur-kitur, 
tiesa, įsibriovė klaidų. Bet ku
ris gi nepadaro klaidos? Tik te
gul draugai-jaunuoliąi nenulei
džia rankų, tegul lavinasi.

Prakalbos'
Liet. Tautiška Draugystė 

Did. Kunigaikščio Algirdo su
rengė prakalbas nedėlioj, kovo 
17 dienų. Nors paskelbimuose 
buvo minėta, jogei kalbės T. 
Dundulis, bet kalbėtojui nega
lint atvykti, jo vieton kalbėjo 
P. Dubickas. Kalbėjo apie Lie
tuvos praeit, ir dabartinį jos pa
dėjimų. Ta^p kita gerokai už- 
pliekė ir mūsiškiams dvasinin
ką ms-kunigėliams. Nurodė jų 
darbelius praeityj ir dabartinę 
jų politikų. Svetainėje radosi 
keli davatkinai; tiems vyrukams 
pasidarė karšta ir vienas jų pa
leido į kalbėtojų spraustuku. Ki
ti jo pasekėjai gi bandė sukelti 
trukšmų. Kalbėtojas tečiaus 
nekreipė atidžios į tuos pasigai
lėjimo vertus žmogiukus ir tę
sė savo kalbų.

Butų geistina, kad minėta

MOKYKIS KIRPIMO IR DEHIGN1NG 
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ

Mukų •litonin ir ypatlkkas mokiniman pa- 
ilnryn Jum žinovu | trumpų laikų.

Mih turime <1ldžiuu»iuH ir geriausiu* kirpt- 
mo-ckH|gninx ir niuvlmo akyriua, kur mea bu- 
teikslme praktiškų patyrimų kuomet jų mo- 
kynitėti.

Elektra varomo* maitinos musų siuvimo «ky- 
riuoae.

Jų* esate užkviečiami aplankyti Ir pama
tyti musų mokyklą bil«‘ iniku dienų ir va
karais ir gauti speclaližkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mlerą — 
Htailės arba dydžio, iA bile madų knygos.

MA8TER DEH1GNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdžtinls,

N. La Šalie gatv#. Kambarys 416-417? 
prieš City Hali.

Lile
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Indiana Harbor, Ind.—LSS. 217 kp. 
lavinimus susirinkimas įvyks sere
doj, kovo 20 d., A. Mikalavičiaus sve
tainėj, 2112 — 137 St. Pradžią 7:30 
vai. vak.—Malonėsite visi dalyvauti 
min. susirinkime ir nepriklausanti 
kuopai. Bus svarbių diskusijų.

—P. Matdnis.

našių prakalbų, .
—Senas Vargdienis.

L.S.S. Aštunto Ra jo 
no kuopoms.

Harvey, 111.—LSS. 228 kuopa ren
gia prakalbas kovo 21 d. Kalbės vi
siems žinomas Naujienų redaktorius 
P. Grigaitis. Prakalbos įvyks Joe. 
Dndeck Hali, 15639 1 laistei! str. 7:30 
vai. vak. — Draugai ir driųigės ne
pamirškite dieną ir vietą — visi at
silankykite. -—Komitetas.

ASMENŲ JIEšKOJIMĄI
Pajieškau brolio Stanislovo Pilipa

vičiaus, Kauno gub., Šiaulių pav., I’a- 
šiušvės parap., Šaukoto miestelio.— 
Turiu daug svarbių reikalų; kas ži
note jo adresą malonėkite man pra
nešti arba jis pats lai greit parašo.

Julijona Mačiutaitč (sesuo) 
4634 So. Wood St., Chicago, III.

REIKALINGAS vyras arba mergi
na paduoti valgius prie stalų. Nuo
latinis dalbas. Gera mokestis.
3305 So. Halsted St., Chicago.

Paiicškau Juozo Kervaičio ir Jo
no Zavackio, taipgi Pijaus Jusaičio. 
Visi Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Kaupiškių gnuno ir kaimo, Vištyčių 
parapijos. Turiu svarbų reikalą. Jie 
patis ar žinantis juos malonės atsi
šaukti. Jonas Šiugždąs, 
3343 So. Halsted S Chicago, III.

REIKALINGAS atsakantis lietuvi
škas barberis. Geram žmogui darbas 
ant visados. Atsišauki! šiuo adresu: 
10500 Michigan avė., Chicago, III

PARDAVIMUI

Pnjieškau savo tetos, Petronėlės A- 
lijošiukės, kuri gyveno Chicagoje, 
Bridgeporle apiehnkėj. Esu atvaže- 
vęs iš tolimo miesto ir norėčiau pa
simatyti. Simonas Alijošius, 
838 \V. 341h St., Chicago, III.

PARSIDUODA Storas kendžių, ci
garų, tabokos ir visokių mokyklos 
reikmenų.
1811 So. Union avė., Chicago, III.

Pajieškau Karoliams Miškinio ir 
Petro Granicko—pusbrolių, iš Na- 
vesalkos, Balnikų parapijos, Vilkme
rgės pavieto. Pirmiau jie gyven'o 
New Yorko valstijoj Taipgi pajieš
kau draugo Stanislovo Petraucko iš 
Traupiu, taip-pat Balnikų parapijos. 
Jie patįs ar kas juos žinot malonėkit 
atsišaukti. B. Masiunas, 
8127 Normai Avė., Chicago, III.

EXTRA, EXTRA BARGENAS!
Parsiduoda labai pigiai bučernė ir 

grosernė lietuvių ir lenkų apgyven- 
toj vieloj. Biznis išdirbtas per ke
letą metų. Priežastis — savininkas 
turi greitu laiku apleisti šilą biznį, 
ir išeiti ant ūkės. Kas paims Šitą 
biznį, nesigailės. Rašykite j Naujie
nų Ofisą, pažymėdami No 175.

Pajieškau Antano Bajoryno, gyve
no Chicago jc, III., Town of Lake pu
sėj. Norėčiau greitai susižinoti. Kas 
jį žinote praneškite laišku jo adresą.

Mykolas Meiris,
1340 S. Halsted St., Chicago, III.

own of Lake pu- Fl RI BŪT parduota pirmos kle
sos, pilnai pripildyta grosernė. La
bai geras biznis. Lietuvių apgyven
ta vieta. K. Polanek, 
3001 Emerald Avė. Chicago.

ravičiaus kalba ir mažosios pa
nelės, M. Babičiutės, monolo
gas.

Laike programų radosi pora 
jaunuolių, kuriuos moters turė
jo numalšinti. Sarmata, vy
rai!

šven- 
Jei ten ne vie- 
kitas. Randasi

Antaninėj vis dar nėra 
to spakajaus”. 
nas (rūbelis tai 
mat tokių, kur nieku budu ne
gali užmiršt “gerojo, gražiojo ir 
mandagaus užuomaršos Anta
nėlio.. .

Naujasai ganytojas turės daug 
vargo, kol surankios savo iškri
kusių kaimenėlę. —J. Aceris.

TOWN OF LAKE
Svarbios prakalbos

Seredoj, kovo 20 d., vietinė 
LSS. kuopa rengia prakalbas p. 
Blinstrupo svetainėj, kertė 48 ir 
Hermitage gatvių. Kalbės soc. 
kandidatas į kongresmanus iš 
4-to kongresinio distrikto, adv. 
Kazimieras Gugis ir d. J. Am- 
broz., 29-tos wardos soc. kandi
datas į aldermanus. Visi vietos 
lietuviai kviečiami atsilankyti į 
min. prakalbas. Turėsite pro
gos išgirsti ką mano daryti so
cialistų kandidatai, išrinkti į val
diškas vietas ir kų dabar daro 
demokratiški ir republikoniški 
valdininkai, kurie daug ko ža
dėjo piliečiams pereitais rinki
mais. I*Prakalbos rpasidės lygiai 8 
vai. vakare. Įžanga dykai.

Šiuo pranešame visonjs pri
klausančioms Aštuntai Rajonui

Socialistų Partijos 4-to wardo rin
kimų kampanijos komiteto posėdžiai 
įvyksta 7:30 vai. vak., adresu 3227 
S. Halsted St.—Draugai darbininkai, 
.yra užprašomi skaitlipgai atsilanky 
ir susipažint su musų veikimu.

Kviečia —Komitetas.

Pajieškau savo draugo, Antano Jo- 
siukučio, iš Suvalkų gubernijos, Ma- 
riampolčs pavieto, Kvietiškio gmi- 
no, Trakiškių kaimo Malonėkite at
sišaukite šiuo adresu. John Kitchas, 
1142 Svvitzer Avė., Akron Ohio.

RAKANDAI
Į *

nės maršrutas prasidės kovo 27 
dienų. Sulig kuopų dienos yra 
padalinta sekamai:

27
28
30 d. kovo
31 d. kovo .
2 d.

d. kovo 
kovo

<1
6

balandžio 
bal.........
bal; .... 
balj ....

138
158
174
234

kp. 
kp. 
kp.

kp 
kp 
kp

LSS. 22 
. LSŠ. 27 
. LSS. 4 

. . LSS. 81 
LSS. 
LSS. 
LSS. 
LSS.

7 d. bal.............LSS. 235 kp.
9 d. bal.............LSS. 228 kp.
10 d. bal......... LSS. 170 kp.

’ 12 d. bal. .... LSS. 137 kp.
13 d. bal. LSS. S. Chicago kp'.
14 d, bdl
15 d.

LSS. 43 kp. 
bal......... LSS. 126 kp.

17 d. baL .... LSS. 177 kp.
Visos kuopos turi paimt sve

taines paskirtoms dienoms, pra
nešti apie lai sekretoriui ne 
liaus kovo 22 dienos.

Org. K. Ragaišis,
Sekr. J. Jurgaitis,

2301 So. Dearborn 
Chicago,

vė-

st.
III.

MOTERIMS IR MERGINOMS 
Tema “Lyties Hygiena”, rengia L. M. 
A. Dr-ja,’ SEREDOJE, kovo 20 d., 8 
vai. vakare, Mark White Sqnare sve
tainėje, prie S. Halsted ir 29-tos ga
viu. Prelegentu yra pakviestas Gy
dytojas J. Kulis. Vietos ir apielinkės 
moterįs yra kviečiamos skaitlingai 
atsilankyti. Merginos tik virš 16 me
tų senumo bus įleidžiamos. Vyrai 
nebus įleidžiami visai. įžanga dykai.

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk- 
ei ja: klesos dienomis ir va- 

Ikarais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.

BURKEBARBERSCHOOl
612 W. Madison St., Chicago

Sportas
Pereitų šventadienį buvo su-j 

rengta ristynes Columbia sve
tainėje. Rengė jas Baltos Rožes 
Kliubas.

Kaip ir buvo tikėtasi, žmonių 
prisirinko nepaprastai daug. 
Daugeliui neteko sėdyniif. Ir 
tai neveizint to, kad tų patį va
karų musų vyčiai buvo suren- Į.Telephonc Cicero 252 
gę kokį ten perstatymų. Tatai 
rodo, kad rengėjai turi didelės 
įtekmės į vietos lietuvius.

Susirinkusieji turėjo progos 
pamatyt pasižymėjusius musų 
drutuolius, p. p. S. Poškevičių, 
J. Šimkų iv J. Goštautų. Ypač] 
stebino žiūrėtojus S. Poškevi- 
čius, kuris apart sunkių vogų, 
nei šipulius kilnojo dar penkis 
(liktus vyrus. Laimėjo savo lo- 
šį ir pp. Geštaųtas ir Šimkus.

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 14th Street, Cicero, III. 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš Riet, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak. 
NedCldieniais nuo 9 iki 12 v. dieną.

kurie buvo uukonus^p baisiu kHnkjnhJ Ir j Pastarasis neveizint savo pi'ieši- 
■ -j, ■■ ... ........ ninko nederamo elgimosi —par-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge įr Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir J2-ra GATVĖS

. .Chic. Liet. Soc. Vyrų Choro kon
certas įvyks Sunktoje, kovo 23 d. M 
Meldažio svet, 2242 W. 23rd place 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Indomios prakalbos įvyks šiandie, 
(kovo 19), 7:30 vai. vakare, *M. Md- 
dažio svetainėje, 2242 W. 23rd place. 
Kalbės l)r. A. Montvidas i rkiti. Vi
sus kviečia atsilankyti. LSS. 22 kp

Liet. Janitorių Vyrų ir Moterų Pa- 
šelpinio Kliubo balius įvyks subatoj, 
balandžio (April) 6 d., 7 vai. vakare, 
Lauterbach svet., 4819 W. 12th Str. 
Cicero, III. -+- Taipgi mėnesinis Kliu
bo susirinkimas įvyks kovo (March) 
29 d. 1918., Liberty svet., 3420 W. 
12th St., 7:30 v vakare. Būtinai esate 
reikalingas pribūti į susirinkimą: 
bus renkami darbininkai viršminė- 
tam baliui. — Rašt. J. Burčikas.

Nedėlioj, Kovo 24 d. š. m. 1 vai. 
po pietų Fdlovvship House, 831 W. 
33i’(l Place Chicago, įvyks TMI) 22- 
ros kp. mėnesinis susirinkimas su 
programų. Visi lietuviai ir lietuvės 
yra kviečiami atsilankyti ant susi
rinkimo.—Būtinai mums reikalinga 
500 naujų narių.

TMD. 22 kfc. Valdyba.

Liet. Mot. Progr. Susivienijimo 43- 
čia kuopa sušaukė lavinimosi susi
rinkimą seredoj, kovo 20 d. Gudga- 
lio svet., 1447 So. 49 Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visos narės būtinai 
atsilankykite^ —M. Pukienė

Prelekciją moterims ir merginoms 
—Lyties Hygiena—, rengia LMA 
Dr-ja, seredoje. kovo 20 d. 8 valandą 
vakare, Mark White S. Parko svetai
nėje, prie S. Halsted ir 29-tos gatvių. 
Prelegentu yra pakviestas gydyto
jas J. Kulis. Vietos ir apielinkės mo
teris yra kviečiamos skaitlingai at
silankyti. Merginoj tik virš 16 metų 
senumo bus įleidžiamos. Vyrai ne
bus įleidžiami visai. Inžanga dykai.

Ir vėl Inkvizicija paveiksluose su 
paaiškinimais bus rodoma utarnin- 
ke, Kovo 19 d. Liuosybės svet., 1822 
Wabansia ave.*(Norlh Sidėj) ir Ket
verge, kovo 21 d., Liberty Hali, 3925 
So. Kedzie avė., prie 39-to Place (Bri- 
fhton Park’e). Pradžia abiejose vie 
tose 8 valandą vak.

LSS. Aštunto Rajono Centralinio 
Komiteto extra susirinkimas įvyks 
utarninke, kovo 19 d. Aušros svetai
nėje, 3001 So. Halsted st. Pradžia 
7:30 vai. vak. Visi Centralinio Ko- 
kiteto nariai atsilankykite, nes turi
me daug svarbių reikalų dėl marš
ruto ir kitų. _Org.K.. Ragaišis.

LMPS. 9 kuopos Choro extra repe
ticija, vadovaujant p-iai Gugienei, į- 
vvks utarninke, kovo 19 d. 8 vai. v, 
Mark yVhite S svet., Halsted ir 29ta 
gatves. Lošėjos ir dainininkės, ku
rios vaidins “Dvasias Lietuvos girio
se”, atvykite pusvalandį anksčiau. 
Tik sushnildaįnos nesivėhiokite.

—Komitetas.

LSS. 4-tos kuopos extra susirinki
mas įvyks utarninke, kovo 19 d., 7:30 
vai. vakaro, 4-tos wardos Socialistų 
Headkvarteryj, 3227 S. Halsted st.— 
Visi nariai būtinai atvykite, nes yra 
svarbus reikalas. —Valdyba.

Indiana Harbor, Ind. — LSS. 217 
kuopa rengia svarbias prakalbas, 
įied., kovo 24 d T. Ivanovo svet., 2101 
—137 Str. Pradžia 2-rą vai. po piet. 
Kalbės Naujienų Redaktorius ,drg. 
P. Grigaitis tema Lietuvos laisvė. 
Kviečiame vietos ir apielinkės lietu
vius kuoskaitlingiausiai atsilankyti. 
Inžanga veltui. Kviečia Komitetas.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE’

JIEŠKO KAMBARIŲ

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografa, 2 Jewel 
poinls, ir’recordus, taipgi puikų pi
aną 10 melų gvarantuotą ir keletą 
rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9xl2? $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. yVestern av., Chicago

PAJIEŠKO kambario jaunas blai
vas žmogus su septynių metų berne
liu, prie apysenių gyventojų. Geis
tina šeiniyininkč apsiimtų prižiurčti 
vaiką ir pagaminti jam valgį. Atsi
šaukite laišku į Naujienų ofisą pa
žymėdami No 174.

TURI BŪT parduota augštos rų- 
šies mahogany pianas ir puikus pho- 
nographas su daug rekordų, labai 
pigiai. 3844 W. 12 st., 2-ras augštas, 
arti Indcpendance Blvtl Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PASIRANDAVOJA du kambariai. 
Elektros šviesa, vana ir kiti paran
kamai. — Ant 3-či ųhibų.
3338 Emerald Avė. Chicago, III.

PARDUODU 4—5 kambariu ra
kandus visus sykiu arba atskirai. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
išvažiuoja j ūkę (farmą).

William Kundrotas, 2-ras augštas. 
3219 Walluce St., Chicago.

NAMALžEMe

RANDAI
PARSIDUODA LABAI PIGIAI 

FARMOS IR LOTAI.
PARANDAVOJIMUI sankrova, Sto

ras, gera vieta grosernei arba bar- 
bernei. Eelektros Šviesa.
4637 S. Paulina St., arti 47th Street, 

Chciago.

REIKIA DARBININKU

REIKAINGA LEIBERIAI IN FOU- 
NDRY. PASTOVUS DARBAS. GE
RA M O K ĖSTI S. ATSIšAU KI TE.

EMPL. DEPT., GRANE CO., 
40TII ST. AND S. KEDZIE AVĖ.

REIKALINGAS darbininkas į senų 
ponierų dirbtuvę.
613 W. Van Buren St., arti Desplai- 
nes St., « Chicago.

lietuvių apgyventoj vietoj, Harvey, 
III., visai arti dirbtuvių, kuriose dir
ba apie 7 tūkstančiai darbininkų. Pa
prastas darbininkas uždirba nuo tri
jų iki penkių dolerių į dešimts va
landų; ainatninkai uždirba nuo tri
jų ir pusės iki septynių ir pusės. Da
rbą galima gauti visuomet, nes da
bar iš Chicagos daugelis žmonių dir
ba, taipgi iš apielinkės miestukų.

Taigi nepraleiskite šitos geros pro
gos, dabar geras laikas pirkti. Že
mė yra dirbama per daug metų, vis
kas auga ir greitu laiku pakils, ka
dangi Illinois Central R . R. kompa
nija statys didele dirbtuvę (car 
shop), kuri bus didžiausia Ameriko
je.

Arthur T. Mclntosh & Co.
Norėdami plačiau žinoti arba va

žiuoti pažiūrėti, rašykite laišką, mes 
nuvošime ir parvešime su automobi
liam uždyką.

Meldžiu adresuoti taip:
A. B. Ambut, 

157 Paulina st., Box 401, Harvey, III.

REIKALAUJA 2 patyrusios dry 
goods pardavėjos ir čeverykų par- 
dėvėjo. Gera mokestis. Darbas nuo
latinis. Bach’s Dept. Store, 
3641-43-45 S. Halsted St., Chicago.

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo. $8 į savaitę.

Mis. Zymonth,
3252 So. Halsted St., Chicago.

.. r--- -------- ................ į

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

REIKALINGA dvibjų prityrusių 
važnyčiy, 1 prityrusio karpytojo, .> 
prityrusių leiherių dirbti į sengele- 
žių kiemą. Atsišaukite į 1717 Norlh- 
\vestern avė., užpakalyje.

REIKALAUJAMA 4 kriaučių prie 
kostumieriško moterų darbo ir vieno 
kriauČiaus, kuris moka prosyti ir bi- 
skį siūti. Darbas ant visados ir dvie 
jų merginų finišerkų, rankom siūti.

L. KASPER
3117 Wentworth įtve., Chicago.

PARSIDUODA—BARGENAS 3828 
Lowe avė. 4 fintų, po 4 kambarius 
kiekvienas, toiletaš, gazas, kieto me
džio grindįs, namas už $4500; rau
dos neša $564. McDONNELL, 
2630 W. 38th Str., Chicago.

REIKALINGA 5 gerų kriaučių prie 
kostuineriško darbo. Atsišaukite 
greitai. F. Degymas.
833 W. 33rd Sis., Chicagoi

X FARMA
40 akrų puikios žemės, 35 akrai po 

plutfu. 5 akrai medžio, 10 karų do
bilines, 1 grinčia, 1 tvartas, 1 šulinvs. 
žemė aptveria tvoromis; pustrečios 
mylios iki miesto. Kaina $1000 ant 
išmokėjimo.

CHAS ZEKAS
117 N. Dearhorn St., Romn 403. 

Chicago, III.

REIKALINGAS kriaučius prie ko- "lt* f
stumieriško darbo. Geistina kad at-Į PARDUODU medinį namą su 4 
sišauktų kuogreičiausia. Taipgi rei-*kambariais. Maudynė, elektros švie 
kalingas presorius, norintis dirbti sos. gazas. Viskas inlaisyla. 
vakarais. 3249 So. Halsted Sh 1345 So. Harwey Avė., Oak Park, III
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