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Vokietija savinasi Lietuvą
Lietuva esanti susivieni

jusi' su Vokietija
Kancleris kalba apie taiko 

sutartį

Visi caro gimines ištremiami
Rusijos gilumon

LIETUVA YRA SUSIVIE
NIJUSI SU VOKIETIJA

Sako Vokietijos kancrelis 
kalbėdamas apie taikos 

.sutartj

Sutartis “nepažeminanti” 
Rusiją.

True translation filed with the post- 
inuster at Chicago, March 30, 1918, 
■s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

COPENHAGEN, * Kovo 
—Kancleris von Hert- 

ling šiandie pirmame skaity
me reichstage taikos sutar
ties su Rusija užreiškė, kad 
jis nenori svarstyti apie Vo
kietijos priešų nuomonę lin
kui sutarties.

Kancleris sak ė:
“Sutartyje su Rusija nėra 

jokių pažeminančių Rusiją 
sąlygų, jei atsitraukiančios 
nuo Rusijos provincijos sa
ko, kad tai yra sulig jų pa
či1* norais ir tas noras yra 
Rusijos priimtas.

KANCLERIS TOLI AUS 
UŽREIŠKĖ, KAD KURLIA 
NDIJA IR LIETUVA YRA 
SUSIVIENIJUSIOMIS SU 
VOKIETIJA POLITIŠKAI, 
EKONOMŠIKAI IR MILI- 
TARIŠKAI.

Paskui pridūrė:
“Livonija ir Estonija yra 

nustatytu sutarties rytiniu 
rubežium, bet mes tikimės, 
kad jos taipgi turės artimus 
ir draugiškus ryšius su Vo
kietija, tečiaus nepertrau
kiant savo draugiškų ryšių 
su Rusija. Lenkija nėra pa
minėta taikos sutartyje ir 
mes stengsimės, jei galėsi
me, gyventi paprastuose ir 
geruose kaimyniškuose san- 
tikiuose su nauja valstybe.

“Jeigu reichstagas priims 
taikos sutartį, taika bus su
grąžinta, visame rytiniame 
fronte, kaip aš tai paskel
biau vas. 24 d., bet tarp tal
kininkų šalių nėra nė ma
žiausio palinkimo užbaigti 
šią baisią karę. Atsakomy
bė už kraujo liejimą puls 
ant galvų tų, kurie nori, tę
simo kraujo liejimo.”

WASHINGTON, Kovo 19. — 
Šiandie prezidentas VVilsonas 
pasirašė po dienos šviesos bi- 
lium. Jis pavaro laikrodį vie* 
na valanda priekyn paskutinį 
nedėldienį kovo mėn. ir atvaro 
atgal paskutinį nedėldienį spa
lio mėn.

TALKININKAI ATMETA
RUSIJOS—VOKIETIJOS 

SUTARTI

Kariaus iki nebus panaikin
ta plėšimų politika.

True translation filed with the post- 
niasjer at Chicago, March 20, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 18. — Au
kščiausia talkininkų kares tary
ba įiereitą naktį išleido paskel
bimų, pasmerkiantį “politiškas 
j > ik tada rys tę, kurios var<k» Vo
kietijos taikos liko papildytos 
prieš Rusijos žmones’’ ir atsisa
kanti pripažinti Vokietijos* tai
kos sutartį.

Paskelbime toliau sakoma:
“Mes kariaujame ir toliau ka- 

liausime, kad kartą ant visados ketai.
užbaigus šių plėšimų politikų ir 
jos viettoje įsteigti ramų viešpa
tavimų organizuotos tiesos.” ..

RUSIJAI KARĖ KAINAVO 
51,000,000,000 RUBLIŲ

Nekurios rusų frakcijos or
ganizuoja pasipriešinimą 
vokiečiams “pietuose”.

True translation filed w!th the post- 
niasjcr at Chicago, Mūre h 20, 1918, 
as reųuired by the act df Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 18.— 
Rusijos valdininkai, jų tarpe bu
vusieji bolševikai social-revo- 
liucionierlai komisarai, kurie 
priešinosi ratifikavimui Brest 
I.itovsko taikos sąlygų, dabar or 
ganizuoja pasipriešinimų vokie
čiams pietuose.

(“Pietuose” greičiausia gal
būt reiškia Ukrainoje, kuri yra 
į pietus nuo Rusijos ir kur vo
kiečiai, pakviesti Ukrainos bur
žuazijos, vis dar tebesiveržia po 
priedanga vykinimo “tvarkos”).

Tarp valdininkų yra Steiii- 
berg, Algasov, šveider, Trutov- 
ski, Kalegajev ir Karelin, social- 
revoliucionieriai, kurie išstojo iš 
ministerijos, kartu su Dibenko 
ir kitais atsiskyrėliais.

50 bolševikų, nepritariančių 
didžiumai, priėmė mažumos ra
portų Sovieto kongresui apie ra
tifikacijų, kuriame sakoma:

“Tarptautinis kapitalizmas 
veržiasi su vokiečiais iš vakarų 
puses, su japonais iš rytų ir su 
unglo-francuzais iš šiaurės.

“Bendru reikalu Sovietų kon
gresas turi paliepti mobilizuoti 
Rusijos apgynėjus, apginkluo
jant valstiečius ir darbininkus.

Rusijos viršininkai šiandie už
ginčijo, kad jie sutiko su vokie
čių bendradarbiavimu valdyme 

šalies. Jie sako, kad tas ben
dradarbiavimas paliečia vien tik 
Petrogradą, kur maža vokiečių 
kunigija, tikimasi, laipsniškai 
bus išplėtota. .

Ištremia Romanovus

Apie tuzinas Romanovų, ku
rių šeimynos nariu yra ir buvęs 
caras, liko ištremti į gilumų 
• tusijos, po išnagriniėjimui nu
žiūrimos kontr-revoliucijos. Jie 
visi nesi interesavo savo likimu 
ir- jij tarpe ir i«-
torikas did, kunigaikštis Nikolai 
Michailovič.

Užrubežinių reikalų ininiste- 
r»s čičerin oficialiai pranešė cen- 
traliniams pildomąja m komite
tui apie ratifikavimą taikos su
tarties.

Jis sako, kad kare Rusijai at
siejo 51,000,000,000 rublių.

VOKIETIJA JAU PASKY
RĖ AMBASADORIŲ

RUSIJOJ
* /

6 komisarai1 rezignavo* ' Vj

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, March 20, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

PETROGRADAS, Kovo 18.4- 
Šiandie patirta, kad be keturių 
ka i r i ų j ų social-re voli ucion ieri ų, 
dėlei Maskvos konferencijos pa
tvirtinimo taikos sutarties, ir du 
bolševikų komisarai apleido Ru
sijos kabinetų. Apie social-re- 
voliucionierių rezignacijų buvo 
žinoma iškalno, bet bolševikų 
pasitraukimas įvyko visai ♦neli-

Rezignavusiais bolševikų ko
misarais yra Dibenko ir Alek
sandra Kollontai. Social-revo- 
liucionieriais yra Steinberg, Ka
legajev, Karelin ir Prošian. Pa
starieji paskelbė, kad jų parti
jos tikslu yra vešli “neatlaidžių 
kare prieš imperializmų”.

šiandie paskelbta, kad pildant 
sutartį su ccntralinėmis valsty
bėmis, pradėta taikos tarybos su 
Rados valdžia Ukrainoj.

Vokietijos užrubežinių reika
lų ministerio von Kuehlmann 
pagelbininkas von Rosenberg li
ko paskirtas ambasadorium. 
Maskvoje. Bailiu atvyks į Pct- 
rogradą rupinties Vokietijos fi
nansiniais reikalais.

RUSAI NORI SUSITARTI 
SU SUV. VALSTIJOMIS

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, March 20, 1918, 
as roųuired by the act pf Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 19.— 
Eina gandai, . kad bolševikai 
bando susitarti su Suv. Valsti
jomis, kad nedaleidus Japonijos 
įsiveržimo Azijos Rusijoje.

Už susitarimų

Po apsvarstymui galimybės 
revoliucijos Vokietijoj ir Japo
nijoj, oficialis valdžios organas 
Izvestija sako, kad Suv. Valsti
jos yra gyvai užinteresuotos pa
laikyme Rusijos stipria ir tikri
na, kad kaip tik amerikiečiai 
persitikrins apie pastovumų So
vieto valdžios, jie aprūpins Ru
siją pinigais, ginklais, garvežiais 
ir inžinieriais, kad galima butų 
suorganizuoti stiprių armijų.

“Priimant tų pagelbų”, sako 
Izvestija, “Rusija nesuriš savo 
rankų. Priešingai, turėdama pa 
ramų šios stiprios demokratijos,

KARINGASISELGINO 
KUNIGAS VISTIEK DAR 
NEMANO PASIDUOTI

Jis neapleisiąs savo parapi
jos, kuri jam duoda nema
žą pelną.

ELGIN, III. Kovo 19. — Va- 
jaunasis Rymo katalikų šv. Ma
rijos parapijos klebonas kun. 
John J. McCann, kuris šaudė į 
parapijos komitetų ir net į poli- 
cijij, i« tejimiiiA jį iivaryti isi pa- 

rapijos vyskupo paliepimu, vis- 
Tiek dar neketina nusileisti ir 
apleisti partipiją. Jis grasina 

visiems ir vyskupui, ir para
pijai ir kuo ne visoms svietui.

Jis nenori apleisti parapijos. 
Ir kaip jis jų apleisiųs? Parapi
ja yra jam verta $100,060 ir duo
da jam pelno po <$4,000 kasmet. 
Tokių šiltų vietelę kadir garsiam 
katalikų rašytojui ir teologui, 
nesinori apleisti.

Todėl jis ir grasina.
Vyskupui jis grasina nuvilki- 

mu jo vyskupiškų rūbų.
Komitetui — pareikalavimu 

atlyginimo už neteisingą arešta
vimų.

Jis net nestosiąs į teismų pa
siteisinimui už teismo panieki
nimų.

Delei tokių kunige grasinimų, 
jei jis juos išpildys, manoma, 
kils ilga byla, apeliacijos ir tt.

Kun. McCann dar kaltina vy
sk uų Muldoon, kad tasis norė
jęs jį, kunigų net penkis sykius 
išvogti ir pasodinti į beprotna
mį. Jis sako, kad Elgine buvo 
platinami gandai apie kun. Mc
Cann nužiūrėtų beprotystę.

revoliucinė Rusija paliuosuos 
savo rankas atgavimui savo spė
kos ir sprendžiamam pasiprie
šinimui prieš kėsininiųsi ant jos 
gyvastie^ Vokietijos ir Japonijos 
imperialistų, kurie, jei dar nė
ra susitaikę, neužilgo tai pada
rys”.

VOKIEČIU BELAISVIAI
PAĖMĖ ROSTOVĄ

3060 belaisvių apsiginglavo 
ir paėmė miestą

True translation filed with the post- 
niaskT at Chicago, March 20, 1918, 
as reųuired by theact.of Oct. 6, 1917

PETROGRADAS, Kovo 18.— 
Pranešama, kad 3,000 pustrų ir 
vokiečių belaisvių Rostove ap
siginklavo ir paėmė miestų. Gar
sus gvardijos pulkas iš Maskvos 
liko nuginkluotas. '

PALIUOSUOTI BELAIS
VIAI GELBSTI BOLŠE

VIKAMS 

2,000 belaisvių gelbėjo atsi
imti Blagovieščenską.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 20. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Kovo 19. — Su
lig Tokyo išleisto pusiau ofici- 
alio pranešimo, perduoto Reu- 
teriu, 2000 ginkluotų vokiečių 
belaisvių pagelbėjo bolševikams 
sumušti kontr-revoliucines spė
kas mūšyje Blagovieščenske, A- 
niuro provincijos sostinėj, Sibe- 
rijoj.

Kalbėdamas atstovų bute Ja- nę po priedą 
ponijos kares ministeris paša- ma prašant finams.

kt, kad yra 94,600 vokiečių be
laisvių, į rytus Baikalo ežero ir 
60,000 į vakarus nuo tos vietos. 
Esųntįs rytuose belaisviai yra 
nesuvaldomi ir bando įsigyti gi
nklus. *

Talkininkai remia kontr-revo- 
lluciją

1000 kontr-revoliucionierių, 
vadovaujamų gen. Semionovo, 
priešinasi bolševikams į rytus 
nuo Baikalo ežero. Talkiųinkai 
remia fjen. Scmioiiovų, bet jo 
spėkos yra silpnos, kuomet bol
ševikų spėkos auga ir jie gauna 
ginklus ir amunicijų.

VOKIEČIAI PRADĖS 
OFENSIVA?

Kviečia korespondentus 
vykti j frontą

True. translation filed with the post- 
master at Chicago, March 20, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Kovo 19. — Ex- 
change Telcgrapb koresponden
tus Copenbagene praneša, kad 
vokiečių armijos viršininkai pa
kvietė daugelį neutralių šalių 
laikraščių korespondentų daly
vauti vokiečių ofensive vakari
niame fronte.

Sakoma, kad korespondentai 
išvažiuoja į frontą ryto.

.......................i...... i. I Hilu I

DIDELIS GROBIS PAIM
TAS ODESOJE

Turkija sutikusi taikinties 
su Kaukazu.

True translation filed with the post- 
niaster at 'Chicago, March 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETBOGRADAS, Kovo 18. — 
Sulig čia gautų žinių keturi pul
kai austrų-vokiečių paėmė Ode- 
ssų be mūšio. Austrų-vokiečių 
spėkos paėmė daugybę karės 
medegos ir kitokio grobio, ka
dangi greitumas austrų-vokie
čių užėmimo padare išgabeni
mų negalimu. Prieš pasitrauk
siant rusai padare silpnas pasta
ngas padegti Odcssų, bet liko su
kliudyti greitu priešo atvykimu.

Nikolajeve bankai tuojaus at
naujino veikimų po vokiečių 
kontrole.

Charkov liko skubiai apleis
tas, kada patirta, jog austrų-vo- 
■kiečių kareiviai užėmė Bach- 
mač, Konotop ir Vorošba.

Turkijos armijos viršininkas 
priėmė autonomiškos Kaukazo 
valdžios pasiuulymų tarties apie 
atskira taikkų.

DELKO VOKIEČIAI UŽĖ
MĖ ALAND SALAS

Kad negalėjo priversti Šve
dijos dalyvauti taikos ta
rybose.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917*

WASHINGTON, Kovo 19. — 
šiandie i‘ Franci jos gautuose o- 
ficialiuose pranešimuose Vokie
tija yra kaltinama bandyme pri
versti Švediją likti dalininke 
Brest-Litovsko konferencijose, 
išrišimui Baltikų paliečiančių 
klausimų. Nepasisekus tai dip
lomatijai, Vokietija panaudojo 
spėkų, užimdama Aland salas ir 
išsodindama ten savo kariuome- 

nga, kad tas da?o-

Vokietija paskyrė Lietuvai 
valdone

Vokietija prižada Latvijai 
neprigulmyhę

> 'Bl

Lietuvių taryba Voroneže areštuota
VOKIEČIAI PASKYIĖ
LIETUVAI VALDONĄ

Jis taipgi valdys ir Kurlian- 
diją. Spręs apie Lietuvos 
likimą.

True translation filed with the post- 
nvaster at Chicago, March 20, 1918, 
«s reąuired by. the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 19. 
Iš Berlino pranešama, kad 
grafas von Kayserling liko* 
paskirtas komisionierium 
dėl Kurliandijos, Lietuvos ir 
kitų rytinių teritorijų, a- 
piart Lenkijos.

Jis yra įgaliotas “vesti vi
sus politiškus reikalus, taip
gi vystymąsi tų teritorijų, 
taipgi nustatyti jų busiančią 
formą ir santykius su Vokie
tija”.
Pokilyje surengtame pager
bimui Kurliandijos delegaci
jos, valstybės ministerio pa
gelbininkas Radowitz pasa
kė:

“Imperatorius man pave
dė pripažinti Kurliandijos 
kunigaikštystės, kaipo lais
vos ir neprigulmingos kuni
gaikštystės ir užtikrinti Vo
kietijos protekciją ir pagel- 
bą nustatant konstituciją, 
suteikiančią parlamentą lai
svais pamatais ir artimą gi
minystę su Vokietija”.

VOKIEČIAI SIŲS KOLO- 
nistus j LATVIJA

, f 

50,606 kolonistų bus pasiusta 
iš Bavarijos.

■ - »

True translation filed tyith the post- 
niaster at Chicago, March 20, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 19. — 
Annemasse, Francijos praneša
ma į Daily Mail, kad susirinku
si Munich’e Bavarijos Koloniza
cijos Draugija nutarė pasiųsti 
50,000 vokiečių kolonistų į Kur- 
liandijų.

LAIŠKAI j RUSIJA SULAI
KYTI ŠVEDIJOJ

Negali pristatyti jų į Rusiją

True translation filed with tne post- 
master ai Chicago, March 29, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917

STOCKHOLM' Kovo 19. - 
Daugybė laiškų į Rusiją čia su
sirinko, kadangi per keletu sa
vaičių jų negalima pasiųsti per 
Finlondiją. Dabar yra vedamos 
tąiyįjos, kad atgaivinus krasos 
komunikaciją per Vokietijų.

Ant Aland salų esantįs vokie
čiai atkirto kabelį tarp Švedijos 
ir pietinės Finlandijos ir Rusijos

AREŠTAVO LIETUVIŲ 
TARYBA VORONEŽE.

Visi Romanovai turi regist- 
ruoties

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Mareli 20, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 19. — 
Visiems nariams caro Romano
vo šeimynos, virš 16 m. am
žiaus, gyvenantiems Petrogra
de, paliepta tuojuas užsiregist
ruoti. Tų paliepimą išleido ko
misija užgnįiužimui kontr-re- 
vuliucijosĮ.

Iš dabar gyvenančių Petrogra 
dc Romanovų yra tik didieji ku
nigaikščiai Nikolai Michailovič 
ir Sergei Michailovič.

Išleistas paliepimas apie pil
na demobilizacijų kareivių Pet
rogrado distrikte.

Lietuvių tautinė taryba areš
tuota Voroneže.

50 ŽMONIŲ ŽUVO KOB- 
LENZE

Nuo talkininkų aeroplanų 
bombų

True translatinn filed wfrn the pnst- 
nuistcr ai Chicago, March 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 19. —Ti
mes rašo, kad sulig neutralės 
šalies keleivio, kuris panedėlyj, 
atvyko į Ilangų, 50 žmonių už
mušta ir daugybe nuostolių pri
daryta talkininkų aviatorių nu
mestomis bombomis, kada jie 
užpuolė ant Koblenz miesto Vo
kietijoj kovo 12 d.
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AMBASADOSIUS FRAN
CIS TEBĖRA VOLOGDOJ.

\VASIIINGTON, Kovo 19. — 
šiandie valstybes departamente 
gautoji telegrama nuo ambasa
doriaus Francis Vologdoje, da
tuota kovo 1 7d., pertikrino val
dininkus, kad Tokyo praneši
mai, jog ambasadorius yra ke
lyje . Korėjos sostinę Seoul, yra 
neteisingi.

Rekomenduoja pakėlimą 
algos krasos darbininkams.

WASH1NGTON, Kovo 19. — 
Senato krasos sub-komitetas 
peržiurėdaams krasos biudžeto 
bilių rekomendavo pakėlimą al
gos 15 nuoš. visiems krasos dar
bininkams, kaip dirbantiems už 
metinę algą, taip ir padieniams, 
nežiūrint rųšių ir klasių. Re
komendacijų turi patvirtinti pil
nas komitetas, bet tikimasi, kad 
ir jis priims.
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skelbdama, jogei “pati Lietu-J 
va norinti prijungimo savo 
Krašto prie Vokietijos”! 
Pirma jisai to “nežinojo”; 
tiktai dabar jisai gavo tokią 
žinią “iš tikrų šaltinių”.

Klerikalų organas nežino
jo apie tą Vokietijos pieną, 
nežiūrint to, kad “Naujie
nos” nuolatos rašo apie jį 
jau dauginus, kaip du mene
siu laiko; nežiūrint to, kad 
jau vasario 17 d. Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tary
ba priėmė rezoliuciją, per- 
segėjančią lietuvių visuome
nę nuo tokio Vokietijos pie
no; ir nežiūrint to, kad Chi-

darbininkų konferencija, 
kurią sušaukė Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tary
ba, kovo 3 d. išleido praneši
mą, kuriame tas Vokietijos 
Dienas buvo dar kartą pla
čiai išaiškintas.

NAUJIENOS, Chicago, III

Apžvalga

Haiytojų ir korespondentu prašome 
■iunčianms išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesia: 
Naujieny Redakcijai, o ne Redukto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyt 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
b(5s, be to paliekant platesnius tar- 
tus tarp eUučią. Redakcija pasilal- 

o visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
kaklelių pakankamai persiuntimo 
IHoms apmokėti.

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

Redakcijos
Straipsniai

*

Gegužės 5 d. sukaks šim- 
tametinės Karoliaus Markso 
gimimo dienos sukaktuvės. 
Socialistai visose šalyse ren
giasi iškilmingai jas apvaik
ščioti. Turėtų neatsilikt ir 
lietuviai socialistai.

New Yorko seime dalyva
vo taip-pat ir keliolika socia
listų ir socialistų simpatiza- 
torių iš rytinių valstijų kolo
nijų. Bet kokia jų buvo po
zicija tuose klausimuose, ku
riuos apgiedojo (apgiedojo, 
o ne apsvarstė!) seimas? Jei
gu jie manė, kad, nesilaiky
dami vienos taktikos su so
cialistų organizacija, jie ga
lės ko-nors atsiekti, tai jie

ti ie atsiekė.

Billy Sunday Chicagoje 
pritraukia dešimtis tūkstan
čių žmonių j savo “pamoks
lus”. Pajieškokite kitą šalį, 
kur toks “pamokslininkas” 
turėtų šitokio pasisekimo 
didmiesčio gyventojų minio
se.

Republikonai su demokra
tais tariasi apie “fuziją” (su
sivienijimą) rinkimams, kad 
sumušus socialistus; nes, 
skyrium eidami, jie bijosi 
pralaimėti. Bet vis nesusi
taria. Mat, nors ir baisu, 
kad nebūtų išrinkti socialis
tai, bet sunku ir pasidalinti 
“džiabais”. Ir republikonų 
ir demokratų politikieriai 
kiekvieni norėtų visus džia- 
bus pasiimti ^au.

O socialistai tarp savęs 
nesivaržo. Kokius kandida
tus paskiria organizacija, už 
tokius socialistai ir balsuo
ja. Jiems rupi ne “džiabai”, 
o iškovojimas geresnių sąly
gų darbininkų klesai.

kiai žinojo, ką rašė apie tai 
‘‘Naujienos” ir ką pasakė sa
vo rezoliucijoje ir pranešime 
Darbininkų Tarybos konfe
rencijos, nes jisai daug kar
tų minėjo apie tai. Bet ji
sai, ažuot prisidėjęs prie tų 
persergėjimų, šmeižė, kiek 
drūtas, ir “Naujienas” ir 
Darbininkų Tarybą. Jisai 
gynė Vilniaus “seimą”, kuris 
išsireiškė už Lietuvos sąjun- 
jungę su Vokietija; jisai gy
nė Lietuvos landratą, kuris 
paskelbė Lietuvos “neprigul- 
mybę” nuo Rusijos tokiu mo
mentu; kada Rusija reikala
vo, kad Vokietija ištrauktų 
savo armijas iš Lietuvos ir 
duotų jai progos laisvai ap
sispręsti; jisai teisino net ir 
vyskupą Karevičių, kuris ta
rėsi su Hertlingu ir Hinden- 
būrgu apie tai, kad Lietuvą 
pavertus “krikščioniškai- 
konservatyve monarchiją” 
po Vokietijos globa.

O dabar jisai staigu paty
rė “iš tikrų šaltinių”, jogei 
kaizerio valdžia ketina už
grobt Lietuvą, sakydama, 
kad to nori patįs lietuviai! 
[r jisai dar turi drąsos tvir
tinti, kad to “norėti gali tik 
saujelė vokiečių kolonistų 
Lietuvoje ir vienas-kitas vo- 
kietys z baronas-dvarinin- 
kas”. '

Tame tai ir dalykas, kad 
kaizerio valdžia gali remties 
savo apgavingoje politikoje 
ne vien vokiečių kolonistais 
ir vokiečiu baronais-dvari- 
ninkais — o ir VILNIAUS 
LIETUVIŲ SEIMU, LIE
TUVOS LANDRATU ir 
VYSKUPU KAREVIČIUM: 
tomis įstaigomis ir žmonė
mis, kurių politiką gynė kle- 
rikaN “Draugas” (ir tauti
ninkų “Lietuva”)!

Jeigu klerikalų organas, 
pagalios, ištiesų jau pamatė, 
kad Lietuvai gręsia pavojus 
pasidaryt kaizerio apgavys
tės auka, tai jo pareiga yra 
tarti aiškų žodį apie tuos 
Žmones ir tas įstaigas, kurie 
davėsi būti tos apgavystės 
Įrankiais. Ažuot mulkinęs 
savą skaitytojus negudrio
mis pasakomis apie kokius 
-tai slaptus “šaltinius”, iš ku
rių jisai buk semia savo “ži
nias”, jis turėtų be išsisuki- 
lėjimų pasmerkt Lietuvos 
aisves pardaviką—vyskupą 
Karevičių ir jo sėbrus!

' kelias, kuris gal vis dar su
laikys pilietiųę kąrę, yra su
sitaikyme tarpe su kilusios de
mokratijos dalies* ir kitų de
mokratinių organizacijų, kla
usime demokratines valdžios, 
kurią pripažintų visa revoliu
cinė demokratija ir kuriai 
Laikinoji Valdžia galėtų ati
duot savo galią be kovos;

'I' a i, menševikų frakcija 
(suprask: Kongrese. “N.” 
Red,) ragina Kongresą ofici
aliai pripažinti, kad reikia 
draugiškai išrišti įvykusį kri- 
zisą, suorganizuojant valdžią, 
susidedlmčią iš visų demokra
tinių elementų atstovų; ir 
menševikaif-internacionalistai, 
turėdami šitą tikslą omenėje, 
siūlo Kongresui paskirt dele
gaciją pasitarimui su kitais 
demokratijos organais ir su 
visomis socialistų partijomis.

Ir, koliai nebus matyt šitos 
delegacijos veikimo rezulta
tų, menševikų-įnternaęionalis- 

, tų frakcija siūlo Kongresui pe
rtraukti savo darbus.
Bet bolševikų valdomas kon

gresas atmetę šitą pasiūlymą. 
Vėliaus bolševikai atmetė ir pa

New Yorko Seime.

Tnie translatlon filed with the post- 
inusler at Chicago, Mareh 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Ant galo, 
“išgirdo”.

Ant galo ir klerikalų or
imas “išgirdo”, kad Vokie- 
ja nori apgaut pasaulį, pa-

PLĖŠIKAI SIAUČIA
Du apsiginklavę banditai va

kar užpuolė Hendstrom and 
Barry kompanijos agentą Hen
ry Islerį ant Harrison gatves, 
tarpe Clark ir La Šalie gatvių. 
Atėmė $1,810 ir pabėgo. Už
puolimo laiku gatvėj radosi da
ugybė žmonių, ir nei vienas ne
drįso pastot kelią banditams. 
Vėliau atvyko visa eskadra po
licinių, bet j ieškok tu — vande-i 
nyj akmens.

Truc translution fllcd wlth the post- 
nm.'.ter ?d Chicago, Mareli 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 0, 1917. 
VIS TIE PARADOKSAI.

“Laisve” dar vis kartoja tą 
“paradoksą” (Leistą dalyką), 
kad, Husijos menševikai dalyva
vo “buržuazinėje” valdžioje, o 
nedalyvuaja bolševikų valdžioje. 
Bet ji mėgsta tiktai tokius para
doksus, kurie tinka jos nuomo
nes parėmimui; kuomet gi mes 
jai nurodome kitokį paradoksą, 
tai ji užreiškia, kad jisai esąs 
“m vietoje”.

M ('-s nurodėme, kad atstovas 
Ruehlė išstojo iš vokiečių social
demokratų reichstago frakcijos, 
bet neišstojo iš huržuaziško rei
chstago. Tai yra paradoksas, pa- 
nAšus i “Laisves” paradoksą. 
Vienok ji supinto jį taip, kad 
mes nupeikėme Ruehle už tą jo 
“paradoksališką” pasielgimą, ir 
ji ėmė jį teisint: girdi, taip, kaip 
jis, pasielgė ir Hanse, ir toks pa
sielgimas esąs teisingas ir tt. Vi
sai be reikalo šitie teisinimai!

Juk visas musų pavyzdžio tik
slas buvo iNirodyt, kad nevisuo- 
met yra bloga, kas išrodo para- 
doksališka. Ir specialiai mes no
rėjome, kad “Laisvė”, ažuot ten
kinusi prikaišiojimais “buržua
zijos rėmimo” menševikams, pa
žvelgtų j dalyką šiek tiek giliaus. 
Nes tokios rųšies prikaišiojimai 
pasidarė šiandie perdaug pigus 
argumentas, šiandie yra daug 
žmonių, kurie tids prikaišioji
mais “riša” visus klausimus.

“Buržuazijos rėmimas” mu
ms, mokslinio socializmo pase
kėjams, neprivalo būti baidykle, 
nes mes žinome, kad gali būt 
tūkstančiai atsitikimų, kuomet 
socialistai ne tiktai turi teisės 
remti buržuaziją, o ir pareigos. 
Visas klausimas yra tiktai tame, 
kaip remti ir prie kokių aplinky
bių.

Menševikų taktika Rusijoje 
biivo tokia: remti revoliucinę 
valdžią tiek, kiek ji pildo Dar
bininkų Atstovų Tarybų reika
lavimus, ir kovot su ja, kuomet 
ji tiems reikalavimams prieši
nasi. Ir nėra abejonės, kad ši
ta taktika, apskritai imant, bu
vo teisinga. Ačiū jai, Rusijos 
revoliucija pirmame pusmetyje 
ėjo nuo laimėjimo prie laimėji
mo.

Iš anthos pusės, bolševikų ta
ktika buvo tokia: neremt jokios 
valdžios, kuri nėra vienų darbi- I’vikij spaudą, ir kad tai buvo 
ninku rankose; praktikoje-gi ši-j “liūdnas apsireiškimas.” 
ta taktika pas juos susivedė prie Į Vienok ji dar vis randa, jogei 
to, kad nepripažint jokios vai-1 menševikus reikią nupeikti už 
džios, kuri nėra absoliutėje bol-jtai, kad Kerenskio valdžia irgi 
šėrikų kontrolėje. Todėl jie I vartojo spėką prieš savo politiš- 
keletą kartų atmetė menševikų j kus priešus, o jie “rėmė tą val- 
pasiulymus sudaryti valdžią iš re Į džią.” Bet Kerehskio valdžia 
voliucinės demokratijos (t. y. Į juk ne menševikai! Kercn- 
socialistų) partijų. Anąsyk mes I skio valdžia buvo koalicinė — 
padavėme menševikų centro ko-j pusiau-buržuazinė, pusiau-socia 
miteto nutarimą, kuriame sto-1 Hstine: to reikia niekuomet ne- 
jama už tokios valdžios sudary-1 užmiršti. Ir menševikai joje 
mą, o dabar supažindinsime I sudarė liktai silpną mažumą. Ta 
skaitytojus su turiniu rezoliuci-1 -gi valdžia, kuri paskui triuški- 
jos, kurią įteikė mcnševilrtj-in-1lno nięnševikus, susidėjo iš vie- 
ternacionalistų vadas, L. Mar-|nU balįevikų. Tai yra didelis 
tov, antram Tarybų kongresui I skirtumas.
(ta rezoliucija išspausdinta pir-l Skirtumas yra teČiaus ne tik
iname šių metų * “The CIass Į lai jŲ padėjime valdžios <idu- 
Struggle” numeryje): I ie, o ir linkui valdžios. Bolše-

Kadangi, .vien a, per-pikai boikotavo Kerenskio val- 
vorsinas, kurio rezultate visa I džią (štai kur “boikolizinas”!) 
valdžia Petrograde pateko į I *r atvirai šaukė žmones nuversti 
Kariškai-Revoliucinio Kon>i-| 1$ ginklais, nežiūrint to, kad ją 
t( to rankas, tik viena diena I l’čniė Darbininkų Atstovų Tary- 
prieš Kongreso atidarymą, ta-1 ha; o menševikai kritikavo Le
po įvykintas vienos tiktai bol-| ni»() valdžią ir siūlė DarbįriinĮcų 
ševikų partijos veikimu iri Atstovų Taryboms ramiu budu 
grynai kariško pobūdžio prie-l perkeisti ją. Todėl Kerenskio 
monėmis; I valdžia turėjo daug (langiaus

Kadangi, antra, šis per-1 pamato žiauriai elgtics su boL 
versmas grasina iššaukti kra- pcvikais, negu bolševikai su me- 
ujo liejimą, pilietinę karę ir I nševifcais.
triumfą kontr-revoliucijos, I Bet, ant galo, Lenino valdžia 
kuri kraujuje paskandins pro-Į juk yra “darbininkiška vaL 
letariato judėjimą ir tuo bu-Įdžia”! lai išjos, rodos, reikėtų 
du suardys visus revoliucijos į laukti, kad ji bus šyelnesuė su 
laipiojimus; Į socialistais, negu “buržuązine”

Kadangi, trečia, šito-A Kerenskio valdžia. Tuo-gi tar- 
kiame padėjime vienintelis Pu yra visa! priešingai. Jau ši-

sąjungos pasiūlymą, kuriam, 
kaip žinome, pritarė ųienševikų 
partijos centro komitetas. O 
“Laisvė” prisispyrus vis tvirti
na, jogei menševikai yra kalti, 
kad nebuvo sudaryta valdžia iš 
visų socialistinių partijų.

(jė'i'ai bent tiek, kad ji dabar 
jauk nebeprikaišioja , menševi
kams “boikotizmo”, kaip ji bu
vo padarius pirma. Tur-but jau 
ji suprato, kad negalima kaltint 
juos “boikotizmu”, kuomet ji 
pati žino, kad bolševikai, neva 
kviesdami kitas socialistų parti
jas j vienybę, iškalno reikalavo, 
kad jiems butų pavesta absoliu
te didžiuma vietų valdžioje. Ži
nant bent) tiek, jąų yra aišku, 
kad čia eina kalba ne apie bol
ševikų boikotąvimą, o apie ne
susitaikymą dėl jų sąlygų.

O mes, be to, dar parodėme, 
kad pirnųiRniais, kurie ėmė da
ryt pastangas suvienyt revoliu
cinę demokratiją/ buvo kaip 
tik ne bolševikai, o menševikai.

Vienpusiškai perstatydama 
dalykus, “Laisvė”-pirma kaltino 
menševikus ir Juo, kad jie “bai
dais” straipsniais savo spaudo
je trukdė socialistų vienijimąsi, 
o dabąr jau ir ji pripažįsta, kad 
bolševikai spėka stabdo menše-

(Nuo musų korespondento).

Sulaukus rezoliuciją.

Su rezoliucijomis seime buvo 
visai nepaprasta. Rezoliucija 
viena po kitos skaitoma, pina
ma dalykai krūvon. Kuomet 
skaitytojas perskaito vienų rezo
liuciją. tai kitas iš narių paste
bi, kad čia jau perskaityta per
daug ant sykio. Skaitytojas at
siprašo, girdi, “porą puslapių 
perdaug pagriebiau”, čia turė
tų būti pirma rezoliucija prezi
dentui pasveikinti, pagal jų mą
stymą, bet viskas eina į krūvą.

šiek-tiek suradus, kokią rezo
liuciją skaito, žmogus, iš bokso 
sėdynės, šaukia: “ I mukę the 
motion, that the resolution be 
adopted as read”. Kitas kur
tai surinka: “I second the mą- 
tion!”

Pirmininkas leidžia klausimą 
nubalsavimui. Balsavimas ran
kų pakėlimu — didžiuma. Bet 
kur tai vienas sušunka, kad to
kios garbingos rezoliucijos tu
rėtų būt balsuojama atsistoji
mu. Atsistojimas irgi buvo di
džiumoje. Pati rezoliucija ne
buvo leista.diskusijoms, bet lie
pta priimti, ir atliktas kriukis.

Antra rezoliucija skaitoma. 
Ta antroji taipgi angliškai. Šita 
rezoliucija taipgi adresuojama 
ponui prezidentui, kad duotų 
Lietuvai laisvę arba užtartų Lie
tuvos reikalus taikos konferen
cijoje. Perskaičius rezoliuciją 
angliškai, svarstoma lietuviškai. 
Daugelis delegatų nesupranta 
net nė kas skaityta. Protestai, 
kad skaitytų lietuviškai, bet ko
misija lietuviškai parašytos re- 
zoliucijojs neturi. čia Vienas 
aiškina, kitas aiškina rezoliuci
jos prasmę, da kiti duoda patai
symus prie rezoliucijos. Ponas 
St. Gegužis* vice-pirm., duoda 
smarkią pastabą, kad rezoliuci
ja būtinai butų skaitoma lietu
viškai.

Diskusijos nukrypsta linkui 
to, kur rezoliucija buvo adre
suojama, ar lik prez. Wilsonui. 
ar ir kitoms šalims. Nurodoma, 
kad teikiu kreipties tik į tas ša
lis, kurios stovi prieš Vokietiją, 
ir su jomis tik turėtų reikalo.

Kur buvęs, išlenda Šimkus su 
savo dvylekiu. Žmogus šaukia 
gvoltu, kad Lietuva yra Vokie
tijos naguose ir dėlto mes lygiai 
privalą kreiptis į Berlyną kaip

shingtoną. ‘
Ateina ir katalikų Pakštas kal

bėti. Koks žmogus, tokia ir kal
ba. Jis šaukia g voltu, kad “Lie
tuvai pagelbą duos tik ginkluo
tos spėkos ir augščiausis die-

Toliau da vienas kitas kalba, 
bet greitai uždaromos diskusi 
jos.

Diskusijas uždarius betgi vėl 
duodama balsas kunigui Augus- 
laičiui. Kunigas pradeda kažin- 
ką kalbėti apie amendmentus, 
rezoliucijas ir panašiai. Matyt, 
kun. Augustaitis menkai tesu
pranta anglų kalbą, o rezoliuci
jos kaip tik buvo skaitytos-ang
liškai. Pirmininkas jį sustabdo, 
bet kun. Augustaitis spiriasi, 
kaip ožys ant ledo, kad jis dar 
nepabaigęs kalbėti.

Gauna balso F. J. Bagočius. 
Kalba aiškiai, analizuodamas 
khtsimą kur adresuoiį rezoliuci- 
įas^ Jis sako, kad “žmogus per
daug klauso paparčio” (suprask, 
kunigo Augustaičio). Pagaliaus, 
kad užglosčius “papartį^’, šmei
žia Rusiją klaipo anarchištišką, 
su kuria susikalbėt negalima. 
“Rezoliuciją — šaukia jis - rei- 

tąp vienas faktas turėtų kiekvie
nam žmogui parodyt, kad bol
ševikų taktikoje yra kas-nors 
radikaliai bloga - jeigu jie ta
po priversti taip “paradoksališ- 
kai” elgties.

Sereda, Kovo 20, 1918.

kia adresuot visam pasnuliui, te
gul ją skaito dangus Ir praga
ras, Kaizeris ir Trockis ir kiek
vienas Afrikos parazitas.”

šauksmai iš publikos, kad re
zoliucija butų skaitoma lietuviš
kai. Skaitoma ir lietuviškai, su 
pirmininko pastaba, kad rezo
liucija iki šiol da nebuvus pri-

Šimkaus sorkės.
Po priėmimo rezoliucijos, Ši

mkus ištaiso komediją. Jis, iš
bėgęs prieš publiką, šaukia gie
dot himną. Pats tuojau pripuo
lęs prie piano skambina, delega
tai sustoję gieda “Lietuva Tėvy
ne Musų’’. Pagiedojus, vėl (la
vai šaukt riksmu už tėvynę,'už 
prezidentą Wilsoną, už karei* 
vius tranšėjose, už Vilniaus ko
mitetą, kuris reikalaująs Lietu
vai nepriguhnybės. Ant galo 
tautininkų Liutkauskas sumano 
ir už Amerikos draugijas, ku
rios prisidėjo prie šio seimo.

Srovių santykiai.
Eina diskusijos apie santy

kius tarpe katalikų srovės ir ta
utininkų. Balutis aiškina sutar
tį su katalikais ant popieros, ir 
reprezentuoja savo srovę. Iš pu
blikos pasigirsta protestai su 
klausimais “Kokia srovė?” Dau
gelis pradeda šaukti: “šliuptar- 
nių!” Svetainėj trukšmas, švil
pimas, riksmas. Balutis užreiš- 
kia, kad ateityje to nebusią ir 
seimas busiąs užbaigtas su mal
da, kaip norį katalikai, čia jau

ti. Jis atakuoja sumanymą ste
igti komisijas pardavinėjimui 
laisvės paskolos bondsų ir taupi- 
nimo ženklelių. Nurodo, kad 
“jeigu mes įsteigsime savo sky
rius, tai mes neteksime visuo
menės. Kurie perka tuos bond- 
sus ir štampas, tie žino, kur pir
kti ir be iftusų skyrių”.

Bet tolesnėse diskusijose vis 
agituojama už bondsuš. Duoda
mas balsas vienam kareiviui. 
Tas nurodo, kad jie, kareiviai, 
esą net priversti pirkti laisvės 
paskolos bondsus, arba esą pri- 
v’liojami.
to nepasako. Seimas galinus su
tinka, kad rezoliucija butų pri
imta, pavedant rezoliucijų komi
sija'. tinkamai pataisyti ir išsių
sti prezidentui.

Betgi nieko apribo

Moterįs!
Stiii kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė- 
i’au nuo skausmų... ji ra-

o. “Aš sunykau dėl 
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

GARDUI
Motery Tonikas

. * —t • _1 _ _ •

įvyko, taip pasakius, “clash”l 
tarp katalikų ir tautininkų. . ’

Seimas prie užbaigos. Į
Pirmos dienos pavakariu, tai 

buvo apie 5 vai., seimo progra
mas užbaigtas, ant stalo daugiau 
nieko neturima. Sumanoma 
padaryt bent kuriam laikui se
sijos pertrauką, bet didžiuma 
nenori, lauke lietus lįja. Daug 
duodama pastabų pirmininkui, 
Miliauskui, kad nemokąs vest 
susirinkimo. Liepiama atiduot, g 
tvarkos vedimą vice-pirm. Gc- —

Čiu apsimetęs, to negirdi.
Čia vėl pakišama ta pati rezo

liucija, kuri buvo priimta ir ap
giedota, kad Lietuvos klausimu 
butų duota lietuviams reprezen
tacija taikos konferencijoj. Mat, 
šita rezoliucija buvo priimta ir 
vėl sugrąžinta rezoliucijų komi
sijai taisyti. St. Gegužis vėl rei
kalauja, kad ręzoliucija butų 
skaitoma lietuviškai. Bet lietu
viškos rezoliucijos nėra, ir čia 
Balutis sutinka skaityt ją lietu
viškai, “nors šlubuojant biskį,’ 
jis sako. Na, ir skaitė tą rezo
liuciją, arba, geriau sakant, pa
sakė prakalbą prie teksto. Re-

daugi reguliariškų balsavimų 
nėra, tai tik taip sau riksmu pri
imama, ir užbaigtas dalykas.

Skaitoma pasveikinimo teleg
rama prezidentui Wilsonui, ku
rioje pasižadama remi visa ga
lia karę su priešu, perkant lais- 

wės paskolos bondus ir taupini- 
mo ženklelius. Prieš šitokio tu
rinio rezoliuciją pakįla protes
tai. Kalbėtojas sako: “Rezoliu
cija yra fanatiška dėl priežas
ties, kad trįs milionai lietuvių 
yra po vokiečių kurka. Šita re
zoliucija neatsako į klausimą, 
nes joj pasakyta steigt skyrius 
pardavinėjimui bondų ir štam
pų arba remti armiją, kurios vi
si gal bijo. Tuo klausimu da
ugiau ima ir susibara, kaip tos 
ilgiau kalba kunigai, bet bekal
bėdami ima ir susibara, kaip tos 
lietuviškos davatkos.

Barniai galinus sustabdomi, 
ir diskusijos eina toliau. Vienas 
kunigas protestuoja, kad, girdi, 
“eit prieš Vokietijos valdžią tai 
butų tik erzinimas ir nesuradi
mas galo”.

Klausimu kalba ir daugiau ku
nigų, ir visų vis patariama pačią 
rezoliuciją “apkarpyt”.

Gavęs balso Vinikaitis pasa-J 
ko tai, apie ką visi bijojo išsilar-

Aš pradėjau Gardui, a 
Trumpu laiku aš patė- 
mijau žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
melą. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda (’ardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink (‘.ardui. 
Pas visus aptiekorius.

E-73

PUS-PALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu, kad 

smuiką grajisi į 
4-ias lekcijas per 

pus balsio sys- 
temą ,kad ir ne- . 
žinai nė vienos 
notos. Taip aiŠ> 
ki ir lengva pus
balsio systema, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 

kompozitoriai 
nesinaudojo jąja 
anksčiau.
PrivatiŠkos lek
cijos ant smui
kus, mandolinos, 
gitaros ir har-

manijos.
NAUJAGADYNIŠKA

KONSERVATORIJA
FRANK BAGDŽIUNAS 

Direktorius
3343 So. Union Avė. Chicago. įjį

Kazimieras Gugis

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

Visokius dokumentus ir popieras.

Miesto Ofisas?
127 M. Desrbo o St 

H11 -13 Unity Bldtf.
Tel. Central 4411

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant tračių lubų
Tai. Drover 1310

yr**1*—.......................   ■'■■■
Nariai Cook County Reni Ei ta t* Taryba* 

A. PETRATIS & CO. 
Itoal Katate Ofiaaa

Paskolina pinifftM. Perka, parduoda b 
Maine namne, lotus ir fermas. 

Apsaugoja turtą nu a ugnies. 
Peržiūri apatraktus, pat'aro popiaraa 

NOTARY PUOLIO
<111 W. 15 ta gatvl 
kampas Halsted Drovn t4M

VALENTINE DRESSMAKING 
CO L GEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. \Diplomal. 
Lengvi išmokėjimai, (tvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Scelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Telephonc Cicero 252

DR. S. NA1KELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 14th Street, Cicero, III. 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš ptel, 
nuo 3dki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak. 
Nedčldicniais nuo 9 iki 12 v. dieną.’
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DETROIT, MICH.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

Saugioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamojo Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ckarlng House) Depozitą 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. 

WALENTY SZYMANSK1 
pirklys 
H. E. OTTE

Ką Bell System a 
Daro

1
....

SKUBUMAS yra svarbiausiu elementu laiku ir va
landos

Telefono operatorė yra išlavinta publikos tar
naitė. Prieš prileidžianl ją užėmimui vietos prie swi- 
tchboard, ji pereina sistenuitį instrukcijų kursą, ku
ris esti prirengtas išvystymui apsukrumo minties, su- 
kuncentravimui jos ant veikiamo darbd, sumanume 
greituose atsitikimuose ir luojaučio veikimo.

Tvarkymui didžio rinkinio biznio, kuris pereina 
vien per tolimų distancijų linijas, Bell Systeina turi 
specialiai išlavintų 12JMH) operatorkų tolimos distan
cijos metodose ir praktikoje^

Ant išvystymo greitame susinešime per tuksian
čius šių operatorių remesia naudingumas Bell Syste- 
mos valdžiai ir žmonėms.

Skubumas perleidime susinešimų, kurie liečia dir
bimą orlaivių, laivų, amunicijos ir kilų tokių — vi
suose valdžios veikimuose — bus faktorium sučėdy- 
nia humaniškos gyvybės, kuomet šie įtaisui paskubins 
karės užbaigą.

•VATB»

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY

W. KASPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR 
Vice-prezidentas 

WILLIAM OETTING 
prez. Oeting Bros. . 

CHARLES KRUPKA

vice-prez. Nat. City Bank

Bros. Ice

vlce-prezidentas
PADCJLMAS
PERVIRUS
KAPITALASvusoDEianE

6"Į

KORESPONDENCIJOS
....

kai ir kili, ir vis dar naujų pri
sideda, Tikrai, tie ciarbinipkai 
išisiubavo. Nežinia ar tai iš 
priežasties gerų ar blogų laikų...

į-^7.. » 

WAUKEGAN, ILL.

Draugo atsisveikinimas.

Kovo 12 dieną tapo pašauktas 
važiuoti kariuomenėn draugas 
BrMasiliūnas. Tai buvo veiklus 
vietos lietuvių durbipinkų judė
jime vyras, priklausė prie socia
listų kuopos, taipgi prie vietos 
choro. Prieš pat išvažiuosiant, 
norėdamas atsisveikinti su drau
gais, užsiprašė visą jų būrį. Į 
išleistuves atsilankė taip jau visi 
choristai, kurie d. Lankeliui ve
dant, sudainavo keletą dainelių.

—;---------------------- -  ---  ■ '   7".1. ■ j ' , i. n .   ......... ........................................ .............. ................

SVARBESNIS NEGU KITI

Koncertas su IPrograrnvi
Rengiamas L. S. S. VIII Rajono, įvyks

BALANDŽIO-APRIL 14, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place, Chicago 

Koncertas bus trumpas bet įdomus. Programą atliks gabiausi Chicagos vei
kėjai. Užkviečiame jaunuomenę. Nesigailėsite atsilankę. 
Grieš GRUŠO orkestrą. Kviečia KOMITETAS.

■"UI .

ra

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai ,sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimąs pilvelio, nuslalfnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir uz rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Billeria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stlprėt, gerai dirbt. 
Kraujus išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė no ‘ 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 n 
vnitė po buteli Salutaras, Bifteria, ir po u mcn. savu pu veiksi© pa 
mačiau toki skirtiųną kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smhglai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras;

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Hakted St., Telephone Canal 6417. Chicago, III.

V

Kovo 10 d. buvo čia L.T.S. pa
rengtos prakalbos su paveikslais. 
Kun. M. X. Mockus rodė ir aiš
kino visą Kristaus gyvenimą. 
Kun. M. X. Mockus buvo apsi
rengęs dvasiškais rūbais atbula 
apykakle. Išrodė, dailus kimi, 
gas. Išaiškinęs Kristaus gyveni
mą. jo dievystę, jo žmogystę, jo 
išdavimą, jo kančias, mirtį, pri
sikėlimą ir žengimą į dangų, pa
rodė paveikslais, kaip velnias 
Kristų vedė ant augšto kalno pa
rodyti visas karalystes ir svieto 
galybę. Bet velnias išrodė dai
lus, gerbeniuotas, kniuba nosike 
ir be ragu; tur būt jaunas buvo. 
Baigiant paveikslus rodyti buvo 
parodytu ir tikrasis pasaulio iš-< 
ganytojas, tai — darbininkas, I Be to, buvo nuoširdžių asisveiki- 
diktas vyras, valdytojas pasau-|n*,no kalbų ir prakalbėlių apie 
lio ir visų dykaduonių, šiuo pu-1 įvarius darbininkų reikalus. Dg. 
blika buvo labai patenkinta, iriMotejaitis savo prakalbos pa
dėkojo už tokį pasidarbavimą. I baigoj užsiminė taip jau apie 

Pabaigus prakalbas, kalbėto- politikinius persekiojimus šioje I 
jas užklausė publikos, ar nega-1 Šalyj ir paagitavo draugus atl
ietų pagelbėti nupirkti aparatą Į Sąjungos Apsiginimo Fon- 
rodymui paveikslų. Publika su-l^ui, ir tas jo atsiliepimas rado 
tiko ir suauknvo $23.16; Į nuoširdų pritarimą susurinku-j

— J. Rūkas. Į šiųjų, nes tuojau tapo suauko- 
| ta $19. (M). Aukojo:

D. Cipala, J. Kučis, J. Milašc- 
vičia, K. Sabaliauckas, B. čižau-| 
ckas, U. čižauckienė, A. Petkus 
po $1; A. Juškauckas 75c; A. 
Abmraziunienė, J. Balionas, P. Į 
Juškauckiene, K. Badavičienė, D Į 
Andrėškevičiutė, J Damijonaitis [ 
S. Guokas, F. Belskis, B. Mase-1 
liūnas, K. Bluožis, J. Mačiulis,! 
J. Maseliunas po 50 c.; M. 0- 
žaliutė 30 c.; J. Lankelis, J. Mo
tejaitis, A. Andriuškewičia, A. 
Mikna, A. PHValkiš, P. Pa vai- ‘ Ikienė, P. Sprindis, B. Bučienė, 
W. šidlauckas, A. Bastienč, A. 
Stočkus, A. Stlisevičia, P. ęuraĮ 
po 25 centus;’A. Sabeckis 30 c. 
Ir šiek tiek smulkesnių aukų.

Aukos pasiųstos Apsigynimo 
Fondo kasieriui J. Matjošaičiui.

— Ten buvęs.

BALTIMORE, MD.

t

HA5TER 5Y5TEf1

4

t>t. Inkstui atsigavo. Reu- 
krutine. Vidurių rėžimai 

mėnesių išgerdavao kas si* 
tena, ir po 3 ruėn. savo paveiksle pa

DR. G. M. 6LASER
Praktikuoju 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 no piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. NedGlio- 
liiis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

T«L Arnitage 9M

DR. A, J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chlrurgis 

Z-SPINDULIAI 
3121 N. Weatera ava.

MOKYKIS KIRPIMO IR DERIGNING 
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ APKĖDALŲ

Mv,ų »ixtema ir yputiAkan mokinimą*1 l>a- 
<lary» jus žinovu | trumpą laika.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi- mo-deuianinK ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką |>atyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečinmi aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą blle laiku — dieną ir va
karais ir Kauti speciališkai pildą kainą.

Patrenoa daromos paltai Jūsų mierą — bile 
stailėn arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTER DE8IGNING 8CHOOL
J. F. Kasnteka, Perdštinis,

118 N. La Šalie ąatve. Kambarys 416-417. 
prieš City Hali.

Telephone Humboldt 1278

M. SAHUD M. D.
Senas Huaas Gydytojas ir Chiruhraa 

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

Kampas North Avė. Kambarys 206 
VALANDOS: 8:30 iki 10 Išryto 
1:30 iki 3 ir 7:30 Iki 9 vakare

Kovo 9 d. anglai socialistai 
Shollom svetainėje buvo paren
gę bankietą. Publikos susirinko 
daug ir jvarių tautų. Pirmiau
sia valgyta vakarienę, paskui tę
sėsi prakalbos iki pirmai valan
dai nakties. Svarbiausiu kalbė
toju buvo teisėjas Jacob Panken, 
iš New Yorko. Jis daug nauja 
papasakojo apie teisinus ir kaip 
kapitalistai nenorėjo jo įsileisti 
už tesėja. (Panken yra socialis
tas ir ant socialistų tikieto išrin
ktas).

’ V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Ltnnber Co, 

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
prez. Atla?

[Brewing Co
‘ GEO. C. WILCE

vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA

kusierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Co.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. - *'

Dabartinė* gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
| H branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
. J didel].

Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi- 

H duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
pigesnę cicnią.

Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
Į gi pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 

n butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis
1 į? „I.OXOL,” o taipgi musų pavardė.

Tikrasis PA1N-EXPELLERIS parduodamas visose 
jE aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

Baltiinoriečiai rengiasi prie di 
delio darbo. Norima išrinkti iš 
trečiojo distrikto kongtesmanų 
į Washingtonų. Kandidatas M. 
Toole — senas Baltimarės socia
listas ir įžymus veikėjas.

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos ; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigu mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

TBLEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
1315 C. Halsted St., Chicagn

74-80 Wa»hington Street, New York

Baltimorėj šiuo sykiu darbų 
pakankamai yra. Rubsiuviai ir 
šiaip fabrikų darbininkai dirba 
gerai, bet mokestis tai labai me
nka. Dar kai kur moka už va
landų darbo tik 23 centus.

■■■■■■■

Chicago, III.

, 12th St. Tel. Kedzie 8*03 
Paulina. Tel. Weatern II 
1514-16 W. 12th St, arti 
St. Lonte Ava. ii 1115-17 
8o. Paulina St., arti IZth

A St, Chicago, DL

1553 \V. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phonc Ifaymarket 2563

i PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

I SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubij išvidaua, po $1.19 už gal. 
CARR BROS. WRECKIN,G CO.

į 3003-.1039 S. Halsted St.,

Extra Pranešimas
I

Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 
pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikft- 
ciojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoi). ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės žemiau nurody
tu adresu. Taipgi dar turiu “Naujienų” pikniko li
kusių paveikslų. Kas norite galite gauti.

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

Telefonas Yards 1546.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone I 

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

- .......... ...................................... |__
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Skaitykite ir Platinkite

Iš Baltimorės į atžagareivių 
sėtinių tuę būt bus daugiausia. 
Rengiasi taip kaiip į prakalbas. 
Daugelis jų neturi jokios nuovo
kos apie politikų, o vienok va
žiuoja į politišką seimų Lietuvai 
“laisvės”, išgauti. , Z. G.

v ........ .
ST. LOUIS, MO.

Streikas.

Patartina lietuviams neva
žiuoti čionai darbo jieškoli, nes 
čia visa eilė streikų. Streikuoja 
chemikalų darbinikai, groserių, 
gazo, tabako, bekerių, Storų par
davėjai, ofisų bildingų darbinin-

Didelės 
Ristynės 
Sered. Kovo 20,1918 
LIBERTY HALE 
Kedzįe avė. ir 39th Place 

8 vai. vak« įžanga 35, 50 ir 75c. 
Dar šioje' aplelinkėie' nebuvo 
panašių Rlstynių, kokios dubur 
rengiamos.

Juozapas Bancevičius, lietu
vis čiampionas, risis galutinai 
su dviem rusais vienu vakaru, 
su St. Leonoff ir Bill Jaras, už 
didelius pinigus.

Tanias Rolevič, lenkų čtam- 
pionas, su Doni Dudinsku, Ot- 
to Propotnik su Joe Pishnish, 
Gustus Kinas su M. Jelnievvski. 
Visos poros risis galutinai.

Tikielai išanksto parduoda
ma Liberty Bufete* 
J. Klovas —• teisėjas.

PITTSTON, PA.

Kovo 14 d. p. Račiūnas radę 
čia judamus paveikslus “iš ka-l 
rėš frontų,” kaip jis pats juosi 
vadina. Reikia pastebėti kad pa
veikslai menki, daugiausia tai 
iškarpos iš laikraščių ir magazi
nų. Tokių ir dar geresnių pavei
kslų galima matyti paprastuose 
ten troliuose už 5 arba 10 centų. Į 
Gi ponas Račiūnas ima net po 
25 centus. .

Apgarsinimuose p. R. žada pa
rodyt visokių “stebuklų”. Pav., 
jis sako parodysiu, kaip vokie
čių zdpelinai skrajoja ant Kau
no, etc. Tiesa, p. R. parodė zc- 
peliną skrajojantį augščiau mie
sto, bet tai ne ant Kauno ir nė 
karės metu, nes jis buvo visai 
žemai, ir miestas dauginus pa
našus į Berliną. Be to, tie pavei
kslai išeitų kiek geriaus, jei p. R. 
neaiškintų jų reikšmės, arba jei 
aiškintų kiek geriaus. Pavyž- 
džiui, aiškino susirinkusiems, 
kad “Kaukazijoj du kartu šal-. 
čiaus negu Amerikoj”. Mat, ge
ografijos žinovas. Aplamai jo 
“aiškinimuose.” pilna nesąmo- 
nių. . '

Kiek geriau išeitų iliustracijos, 
jeigu, butų tinkamai varsotos, ar
ba visai nevarsotos. Kai kurių 
lietuvaičių veidai taip raudonai 
nutepti, kad nei indijonės taip 
nesitepa. —- Pittetonietis.

PRANEŠIMAS
t

UŽLAIKAU EKSPRESĄ. — Kas 
norite keltis į kitų vietą, kreipkitės 
j mane. Greitas, mandagus ir nebran
gus patarnavimas. Pristatau anglis 
ir malkas. .. .

Vincentas Milašius
133 N. llth Avė., Melrose Park, III.

Vyrišky Drapan y'flargenal 
•Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo f 30 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
r 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 11d 
18 doleri ij.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamiki 
tų ovcrkjtų.

Visai įvažai vartoti siutai ii* over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augs&au. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.04 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis Ii* ffr 
karais.

•-> S.GORDON
UIS S. Halsted Sl, Chkaau. M

RAYMOND, WASH.
Nuo kovo pirmos dienos šių 

metų vyresnybė privertė lentų 
pjovykhi ir miškų kirtėjų kom- v 
panijas duoti darbininkajns 8 
vai. darbo dienų, o mokestį nus
tatė nuoz45 . iki 55 c. valandai. 
Tas vyresnybės nustatymas dar
bo sąlygų apėmė dvi Vakarines 
valstijas, Washingtono ir Orega- 
no. Taipogi valdžia privertė mi
škų kirtimo kompanijas, kad pa- 
5,

statytų .dubininkams otelius ir 
galiamus butus su patalais.

Mat iki tol būdavo vargingas 
gyvenimas miškų kirtėjų-—dar
bininkų: būdavo pastatyti dideli 
rūmai, kaip tvartai, lovų nebū
davo; darbininkas eidamas iš 
vienos vietos į kitų darbo jieško- 
tų turėdavo ant savo nugaros 
neštis visų patalų, o nuėjęs į ki
tų vielų, vis tų patį rasdavo: tu
rėdavo gulėti ant grindų po ke
letu desėtkų viename rūme, pa
sitiesę savo blanketus.

Praėjusių vasarų, khda darbi
ninkai streikavo, reikalaudami 
8 valandų, darbo dienos su tų
jų pačia niokestiiu kaip buvo 
mokama už 10 valandų, tai kom
panijos spyrėsi iš paskutinio ir 
žudė po kelioliką tūkstančių do
lerių. Bet veltui, nes nespėjo 
praslinkti penki menesiai kaip 
tapo vyresnybes priverstos sutei
kti 8 vai. dienos darbų ir su mo
kestini už 1Q valandų. —

Čia praeitų žiemų visai sniego 
nebuvo, oras šiltas, taip kad 
pernykšte žolė dar tebežaliuoja.

— Ed. Blaškevičius.

Tol. Cicero 252

>DR;A.P. Gurskis
DENTISTAS

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

Kampas 491h Avė.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą 
4712 So .Ashland Avė. 

arti 47-tqs gatvės.

| TELEPHONE YARDS BG34.

|Dr.P.G.Wiegner
| Priėmimo volando* nuo 8 iki ii
I ii ryto ir nuo 7 iki 9 vaL vak. 
| 8325 So. Halated 8L, Chicaga. 
IjųrararauraoraMraraMMHraaHMi

Tel. Armltage 6580

AKUŠERE
A. M. KA1TIENB

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip Įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo- 
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
b

1436 N. Ashland Avė., Chicago

Telephone Yards 5032

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

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

Sergėkite savo akis

Neužsilikėkit 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 istyrt jus akis ir pririnkti 
Rims 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 Platvo aptiekos 
Tėmykite į mano parašą 

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

mokyklą. Apart Anglų kalbos, eta mokinama

■ SBrerK«.
mp Uotu v lakei.

American Gollege Preparatory Schooi :
3103 S. Halsted Si. Chicago III.

KABPAS 31-MOS IRHALSTED.GATVUJ

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

• Vodeviliais Permaina..
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

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

1 c ir 2c kariškos mokestįa 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVfiS

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja l)\krd 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 

/ patinga donia at- 
> Kreipiama Į vai- 

kusi Vai.: nuo 9 ryto iki 
nedėtdien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317

vuk

t-.-,- > >

Rezid. 933 S, Ashland Blvci <‘b>< »►.•« 
Telaphon* Haymarket 3644

l)li< A A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9993

VALANDOS: 10-11 ryto; 2—8 po pietų t
7—8 vakare. Nedėliomh 10—12 dien«.



NAUJIENOS, Chicago, DJ.

Naujienų B-vės Direk
cijos susirinkimas.

Naujienų Direkcijos posėdis į- 
vyks seredoj, kovo 20 dieną, 8 
vai. vakare Naujienų Redakcn 
joj. Visi direktoriai yra kvie
čiami atsilankyti paskirtu laiku. 
, Na u jenų B-vės pirm.

P. Galskis.

kilt ir šiandie pat, jeigu tik sa
mdytojai atsisakys išpildyt dar
bininkų reikalavimus. Darbi
ninkai reikalauja algų padidini
mo 25 nuoš. Dalis darbininkų 
jau vakar nepasirodė dirbtuvė
se. Samdytojai kol-kas dar 
^vyruoja: nepasako, išpildys jie 
savo darbininkų reikalavimus, 
ar ne.

Prasižengimai
Policija vakar areštavo jaunų 

pašautų lietuvį, tūlų Frank Gab
rį. Manoma, kad tai ištrukęs iš 
policijos rankų, plėšikas. Gab
riui peršauta nosis ir sutriuškin
ti du rankos pirštai revolverio 
kulka. Sužeistasai kreipėsi į 
Polyclinic ligoninę prašydamas 
daktariškos pagelbos. Ligoninės 
valdžia tuoj pranešė policijai, 
kuri jį ir areštavo. Gabrys nu
gabenta į kalėjimo ligoninę.

Kandidatas į aldermanus , .LSS. 124 kuopos susirinkimas į- 
vyks kovo 20, 7:30 vai. vakare. 500 
Monumcnt S. Socialistų salėj. Drau
gai ir draugės, malonėkite atsilan
kyti, nes turim daug svarbių reika
lų. —Org. B. Kaz.

Kenosha, Wis. — Draugystės Lie
tuvos Balsas metinis susirinkimas į- 
vyks kovo 24 d., Slitz svetainėje.— 
Visi susirinkite. Turim labui svarbių 
reikalų. Pereitam susirinkime, kaip 
žinot, nutarta imti organu Naujie
nos. šiame susirinkime taigi orga
nas turės būt užrašinėjama.

—Sekr. FeiiZ Bartkus. ■

■SSEMS

RANDAI

Sereda, Kovo 20, 1918.

REIKIA DARBININKŲ

PARANDAVOJIMUI sankrova, Sto
ras, gera vieta grosernei arba bar- 
>ernei. Eelektros Šviesa.

4637 S. Paulina St., arti 47th Street, 
’ Chciago.

r.' .............................. i . j
REIKIA DARBININKŲ

Pradėkime organizuot 
apšvietos darbų!

■ Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Taryba nutarė pradėt apšvie
tos darbo organizavimų. 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.

J ieško dviejų mergelių
jaunų 

ir Gol-mergelių —‘ Mary May 
(lies Crast. Pabėgusios, 
narna jauni kavalieriai.

sumanymą ir tt. Pirmas 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 rengkimės 
prie jo.

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

Bausmės.
Teisėjas Gralnn vakar nutei

sė p-ią Grareta Fatta 200 dol. 
pabaudos ir užsimokėti teismo 
kaštus. Užlaikiusi ištvirkavimo 
urvą.

Nepažįstamas banditas užva
kar vakare užpuolė Smith Ma- 
nufacturing kompanijos kasini
nkę, p-lę Florence Smith, ir Ha
linai sumušęs ją pabėgo su 687 
doleriais, .Pinigus mergelė ne
šėsi iš banko darbininkų algų iš
mokėjimui, Banditas dar ne
pagautas. «

Prohibicijos šalininkai 
pralaimėjo

Kunigėliai “darbuojasi”
Vienoje vietoje vakar buvo 

surengta skaitlingas kunigų su
sirinkimas. Tapo išnešta rezo
liucija, reikalaujanti, kad šven
tadieniais butų uždaryta netik 
saliunai, bet taipjau kabaretai, 
šokių svetainės ir visi pigesnieji 
teatrai.

Kunigėliai gudrus. Jie žino, 
kad uždarius vsa pasilinksmini
mo įstaigas būtinai turės padi
dėti jų suninkąs biznis.

Trįs banditai, kur pereitos gu
ba tos naktį užpuolė kelintą pra
eivių ant 35 ir Union gatvių, va
kar tapo pripažinti 35 gatvės 
nuovadoj. Juos pripažino patįs 
užpultieji žmonės.

—o—
Paskilbęs apgavikas ir užpul 

dinėtojas, Clarcnce Brown, va
kar prisipažino prieš teisėją 
Kernsteną. Bus pasiųstas Pon- 
tiaco reformatorijon “ant pa* 
kutos”.

CHARLES H. BERANEK
:'-i. . »

Socialistų kandidatas į alderma- 
nus iš 12-tos wardos.

; <. | I : ■ '

' Draugas Charles H. Beranek 
yra pasižymėjęs visuomenės vei
kėjas ir kovotojas už darbinin
kų klcsos reikalus. Jis yra stip
raus čekų socialistų dienraščio 
“Spravedlnosl” redaktorius. 12- 
losios vvardos draugai tegul pa
sirūpina, kad sekamais rinki
mais jis butų išrinktas į miesto 
tarybą darbininkų reikalus gin
ti.

Indiana Harbor, Ind.—LSS. 217 kp. 
lavinimas susirinkimas įvyks sere
doj, kovo 20 <1., A. Mikalnvičlaus sve
tainėj, 2112 — 137 St. Pradžia 7:30 
vai. vak.—Malonėsite visi dalyvauti 
min. susirinkime ir nepriklausanti 
kuopai. Bus svarbių diskusijų.

—P. Matonis.i

Harvey, III.—LŠS. 228 kuopa ren
gia prakalbas kovo 21 d. Kalbės vi
siems žinomas Naujienų redaktorius 
P. Grigaitis. Prakalbos įvyks Joe. 
Dudeck Hali, 15639 Halsted str. 7:30 
vai. vak. — Draugai ir draugės ne
pamirškite dieną ir vietą — 'visi at
silankykite. —Komitetas.

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

Kviečia —Komitetas.

A M M R ■ ■ Vyrami ir Moterims VI- 11 A U U JI I JOKIOS rųliM matalo 11 11 K 11 ii I Hrb“ medtlo dirbamos* V n 11 U II I lapo**, fabrikvo**, ho- 
teliuoM, r**toranuoa, 

SunuoM, IgonbUiuo**, rattinl**, aankrovoM, 
aamiiOM Ir tt. Pamatyklt muaų DIDELI *u- 
raia. Otriausio* mokesti*.

Advance Employment Ezchange 
1-raa augštas^-179 W. Washington st

REIKAINGA LF.IBERIAI IN FOU- 

NDRY. PASTOVUS DARBAS, GE

RA MOKESTIS. ATSIŠAUKITE.

EMPL. DEPT., CRANE CO., 

40TH ST. AND S. KEDZIE AVĖ.

- . .. .
REIKALINGAS darbininkas į senų

nes St.,

mierų dirbtuvę.
3 W. Van Buren St., arti Desplai- 

Chicago.

REIKALINGAS kriaučius prie ko- 
stumieriško darbo. Geistina kad at
sišauktų kuogreičiausia. Taipgi rei
kalingas presorius, norintis dirbti 
vakarais. 3249 So. Halsted Sb

REIKALAUJAME karpenderių ir 
kalvių prie senų ir naujų vežimų 
darbo. Atsišaukite pas:

K. K. Burkauski, .. j 
4428 S. Ashland Avė. Chicago.

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

PARDAVIMUI

EXTRA, EXTRA RARGENASI
Parsiduoda labai pigiai bučernė ir 

grosernė lietuvių ir lenkų apgyven- 
toj vieloj. Biznis išdirbtas per ko
letų metų. Priežastis*—< savininkus 
Imi greitu laiku apleisti šitų biznį, 
ir išeiti ant ūkės. Kas paims šitų 
bizn|, nesigailės. Rašykite į Naujie
nų Ofisų, pažymėdami No 175.

Biblija atidengė paslaptį.
Užkietėję bedieviai juokiasi 

iš krikščionių “išminties rašto”, 
Biblijos. Bet poniai Lillian 
Brachvogel ji atidengė didelę 
paslaptį ir padėjo išgaut iš tei
sėjo — divorsą.

Kartą ji užsimanė pasiskai
tyt tą “išminties raštą”. Be
skaitant poniutė, tur būt, užsnū
do — ir knyga atsidūrė ties jos 
kojomis. Pakėlusi knygą ji pa
matė ant žemės kon vertą, užad-

Rinkimą komisionieriai 
atmetė ją peticiją.

Prohibicijos šalininkai, paga
lios, pralaimėjo. Rinkimų ko
misionieriai vakar atmetė jų 
peticiją, reikalaujančią atiduot 
prohibicijos klausimą piliečių 
nubalsavimui balandžio 2 dieną. 
Peticija tapo atmesta pamatuo- 
j ii n ties tuo, kad po ja nebuvo 
surinkta ganėtino skaitliaus pa
rašų. Nors, tiesa, pasirašiusių
po “sausųjų brolių” peticija bu- resuotą jos prisickai. . Pastara- 
vo 148,651 asmuo. Bet iš jų Į sis, matoma', buvo paslėptas “iš- 
“legalių balsuotojų” rasta vos 
98,912. Visi kiti parašai pasi
rodė netikusiais. Vadinas, sto- 
kavo 7,515 parašų, kadangi ma
žiausias skaitlius, kurio reika
laujama, idant klausimas galė
tų eiti balsavimui, tup būt 106, 
427 parašai.

Tuoj po to, kaip tapo paskel
btas komisionierių nuospren
dis, prohibicionistų vadas Yar-

minties rašte” Poniutė liko žin
geidi: kas galėjo rašyti ištiki
mam jos Galiui. Ir... tai butą 
meiles laiško nuo tūlos pane
les iš Kentucky valstijos.
' Ponia Brachvogel pristatė 
laiškų teisėjui Brothers’ui, o šis 
davė jai divorsų.

Svetimtaučiai lietu-, 
vių vakare.

Chicagos Liet. Soc. Vyrų Cho
ras rengia puikų koncertą suba
toj, kovo 22 dieną, M. Meldažio 
svetainėje. Tarp kitų koncerte 
dalyvaus pasižymėjęs muzikas, 
Rudolf von Liebich ir Douglas 
Robson, kuris tarpe anglų yra 
žinomas kaipo “škotų poetą ir 
daininikas”. Beto, lietuvių pub
lika, berods, pirmą sykį turės 
progos išgirsti skandinavų cho
rą “Kamratern”, kuris skaitosi 
vienu geriausių chorų Chicagoj.

Kadangi vakaro progralnas y- 
ra gana platus ir įdomus, reikia 
tikėties, kad šis choro parengi
mas sutrauks nemaža publikos, 
ypačiai pačių kuopiečių, kurie 
palaiko min. chorą.

—J. Jankauskas.

Vietos lietuvių domai.
Sekamą sabalą, kovo 23 d. L. 

S. S. 235-toji kuopa rengia svar
bias prakalbas. Kalbės “Naujie
nų” redaktorius d. P. Grigaitis 
ir 9-tos wardos soc. kandidatas 
į aldermanus d. Zėphiere Pepin. 
Prakalbos rengiama West Pūli
niai! Turner Hali, 12001 So. Hal
sted gt. Pradžia lygiai 7 vai. 
vakaro. . >

Westpulhnaniečiai dar pirmą 
sykį turės progos išgirsti Naujie
nų redaktoriaus, d. P. Grigaičio, 
prakalbą. Taigi atsilankykite 
kuoskaitlingiausiai. —-J- J- B.

..Chic. Liet. Soe. Vyrų Choro kon
certas ivyks Subirtoje, kovo 23 d. M. 
Meldažio svet, 2242 W. 23rd place. 
Pradžia 7:30 vai. vata.

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 ivyks kovo (March) 
29 d. 1918., Liberty svet., 3420 W. 
12th St., 7:30 v vakare. Būtinai esate 
reikalingas pribūti i susirinkimų: 
bus renkami darbininkai viršminė- 
tam baliui. — Rašt. J. Burčikas.

Nedėlioj. Kovo 24 d. š. m. 1 vai. 
po pietų Fcllowship House, 831 W. 
33rd Place Chicago, įvyks TMD 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 kp. Valdyba.

Draugijų domai.
Kadangi daugelis vietos drau

gijų jau pasižadėjo remti soc

REIKALAUJA 2 patyrusios dry 
goods pardavėjos merginos ir.čeve- 
rykų pardavėja mergina. Gera mo
kestis. Darbas nuolatinis.

Bach’s Dept. Store. 
3641-43-45 S. Halsted St., Chicago.

TURI BŪT parduota pirmos kle- 
sos, pilnai pripildyta grosernė. La
bai geras biznis. Lietuvių apgyven
ta vieta. K. Polanek,.
3001 Emerald Avė. Chicago.

RAKANDAI
REIKALINGA mergina prie abcl- 

no namų darbo. $8 į savaitę.
Mrs. Zymonth, • 

3252 So. Halsted St., Chicago.

REIKALINGA dviejų prityrusių 
važnyčių, 1 prityrusio karpytojo, 5 
prityrusių leiberių dirbti į scngelc- 
zių kiemą. Atsišaukite į 1717 North- 
western avc., užpakalyje.

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuofą ir keletą 
rakando už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago
■ .  ..... ........... ..... ............. i ■ .... w M

REIKALINGA 5 gerų kriaučių prie 
kostumeriško darbo. Atsišaukite 
greitai. ( F. Degymas.
833 W. 33rd Sts., • Chicago.

TURI BŪT parduota augštos rų- 
Sies inahogany pianas ir puikus pho- 
nographas su daug rekordų, labai 
pigiai. 3844 W. 12 st., 2-ras augštas, 
arti Independance Blvdi Chicago.

džiui ilgą protesto rezoliucijų, 
kurioj sakoma, kad komisionie- 
riai esą pasidavę “Slapiųjų bro
lių” įtekmei. Prohibicionistai 
ketina atiduot tą klausimą į tei
smo rankas.

Gali kilt rubsiu-
vių streikas.

Rubsiuviai, priklausantį^ Uni
ted Garment Workers unijai, 
rengiasi streikan. Streikas gali

Pašovė nekaltų moterį
Kilus susirėmimui tarpe po- 

licisto J. Mulherno ir vežėjo J. 
Mellerio ant Laflin ir 63-čios gt. 
tapo mirtinai pašauta moteris 
Easter Stanton, 863 E. 63 gt. 
Kulka pervėrė vidurius. Mote
ris norėjo perskirt besipešan
čius. o tuo tarpu policistas pa
leido šūvį. Iš susijudinimo mo- 

teris nei nejautė žaizdos. Tik 
kuomet ji tapo nuvežta į polici
jos stotį kartu su Milleriu, mo
teris apalpo. Nėra vilties pasvei-

<^¥IR|«IV
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INKVIZICIJA

mierą Gugį, tai šiuo drįstame 
kreipties į visas vietos draugi
jas prašymu, idant jos j nevei
kia u prisidėtų prie to taip svar
baus darbo. Taigi šiuo kviečfa- 
ine visas draugijas ir kuopas, i- 
dant jos išrinktų savo įgalioti
nių ir atsiųstų juos į sekamą su
sirinkimą, kuris yra šaukiama 
ketverge, kovo 21 d., Liet. Soc. 
Headąuarteryj, 3227 So. Halstec 
st. Pradžia lygiai 8 vai. vakaro.

Kurios tiri, unijos nespėtų iš
rinkti savo įgaliotinių, tegul at
vyksta jų valdybos.

Tikimės, kad gerb. draugijos 
supras reikalo svarbą ir ateis 
mums į pagelbą.

LSS. VIII Rajono 
Rinkimų Komitetas:

J. Prušinskas,
K. Kairys, 
K. Jamontas.

BRIDGEPORT
Bridgeporto draugijų 
domai

■ . ■ ■ i * ■ »,

Visų Bridgpporto draugijų ir 
kuopų, priklausančių Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tarybai, 
delegatai/ dalyvavusieji pereito
se Tarybos kpnferencijose, šiuo 
maloniai kviečiami atsilankyti j 
susirinkimą, kuris įvyks šiandie, 
7:30 vai. vakare, “Aušros” sve
tainėje, 3001 So. Halsted st. Tu
rėsime aptarti daug svarbių 
reikalų apšvietos darbo organi
zavimo klausimu.

Geri), delegatai yra kviečiami 
atsilankyt lygiai paskirtu laiku, 
idant neįvyktų bereikalingų 
trukdymų susirinkimo vedime.

Ch. L.D.T. Pild. Komiteto
*" Sekretorius.

Liet. Mot. Progr. Susivienijimo 43- 
čia kuopa sušaukė lavinimosi susi
rinkimų seredoj, kovo 20 d. Gudga- 
lio svet, 
7:30 vai. vakare. Visos narės būtinai 
atsilankykite. —M. Puklęnė

eredoj, kovo 20 d. Gudga-
1447 So. 49 Avė. Pradžia

PARDUODU 4—5 kambariu ra
kandus visus sykiu arba atskirai. 
Priežastis pardavimo —- savininkas 
išvažiuoja į ūkę (formų).

VVilliam Kundrotas, 2-ras augštas. 
3219 Wallace St., Chicago.

įgaliotasai

•9, <U..laUSJLLSLU "A---------

Pranešimai

Prelekciją moterims ir merginoms 
—Lyties Hygicna—, rengia LMA 
Dr-ja, seredoje, kovo 20 u. 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- 
terįs yra kviečiamos skaitlingai at
silankyti. Merginos tik virš 16 metų 
.senumo bus įleidžiamos. Vyrai ne
bus įleidžiami visai. Inžanga dykai.

Ir vėl Inkvizicija paveiksluose su 
paaiškinimais bus rodoma Ket
verge, kovo 21 d., Liberty Hali, 3925 
So. Kedzie avė., prie 39-to Plače (Bri- 
ghton Park’e)*. Pradžia 8 valandų 
vakare.

ALFRED DEAKER & COHN, iš
dirbėjai puikių išeiginių rūbų, reika
lauja merginų sekančių:

SeemerB prie kelnių, 
Seem stitehers ant kotų, 
Prie mašinų operatorių, 
merg. prie Lewis kirtimo mašinų, 
I'inišerkų prie kotų 
rinišerkų prie kelnių, 
Skylių dirbėjų, 
Kraštų apsiuvėjų.

Pastovus darbas, švarios sanitarės 
dienos šviesa apšviestos šapos. Ge
ra mokestis. Atsišaukite pasirengę 
darban: Kmployment Office, 423 S. 
Markct Si., Chicago.

PARSIDUODA — 6 kainbarių ra
kandai tarp ju — 3 lovos ir Daven- 
port. Phone Wentworth 1945 
1359 W. 55th Str., Chicago

NAMAI-žEMč
PARDUODU —savo ūkę (farma) 

Wisconsino valstijoj. 120 akrų, apie 
40 darbanios, likusi miškas. Turiu 

........... - - - - j 
Rašykite L Naujienų ofi- 
lami No 172

eiti kariuomenėn. Parduodu greitai 
ir pigiai, f' ’ ’ ’* ’ XT ”— "

Indiana Harbor, Ind. — LSS. 217 
kuopa rengia svarbias prakalbas, 
ncd.. 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.

PARSIDUODA—BARGENAS 3828 
Lowe avė. 4 flatų, po 4 kambarius 
kiekvienas, toilelas, gazas, kieto me
džio grindįs, namas už $4500; ran
dus neša $564. McDONNELL, 
2630 W. 38th Str., Chicago.

Paveiksluose Su
Paaiškinimais

KETVERGE. Kovo (March)) 21, 1918
LIBERTY HALL, 3925S. Kedzie avė. kamp. 39to pi.

(Brighton I'ark’e)
Pradžia lygiai 8 vai. vakare. Inžanga 15c ypatai.
Daugelis girdėjote Dr. kun. Maliauskį aiškinant apie inkviziciją su 
los visomis baisenybėmis.
Bet čionai jus pamatysite paveiksluose visus tuos inkvizitorius, su 
jų įrankiais; žmones, kurie buvo aukomis tų baisių kankynių ir 
Rymo katalikų “progreso”. LAISVAMANIU KUČPA.

Svarbus susirinkimas
Petnyčioj, kovo 22 dieną, Chi

cagos Liaudies Taryba rengia 
masinį susirinkimą Chicago te
atre ,kertė 7-tos ir VVabash gat
vių. Vyriausi vakaro kalbėto
jai bus Lincoln Steffens ir Dr. 
Rovin’as, iš Detroito. Kalbės a- 
pie opiuosius dienos klausimus, 
su kuriais turėtų arčiau susipa
žinti kiekvienas darbininkas, tai
gi ir lietuviai. Susrinkimas 
prasidės lygiai aštuntų vai. va
karo.

Lietuviai, kur supranta anglų 
kalbą, tegul atsilanko į min. su
sirinkimą. Inžangos bilietų kai
nos, perkant išanksto (1541 U-

LSJL. 1-mos kuopos repeticija “Ne 
tikėtai” įvyks šiandie, 20 d kovo, 
Aušros svet, 3001 S. Halsted Street, 
7:30 vai. vakare. Nariai, pasižadėju
sieji lošti, būtinai atvykti. —Komit.

LSS. 235 kuopos pusmetinis susi
rinkimas įvyks Ketverge, Kovo 21 d, 
720 XV. 120 Str., 7:30 vul. vakare.----
Draugai nepamirškite atsilankyti, 
nes yra daug svarbių dalykų aptart. 
Kviečiami ir nauji nariai ateiti ir 
prisirašyti prie vietinės kuopos.

—Org. J. J. B.
..Ilarvey, III.— Ch. L D. Taryba 
rengia referatą kovo 24. Kalbės M. 
Jurgelionienė. Referatas rengiamas 
J. Dudeck Hali, 15639 Halsted Str. 
7:30 vai. vak. — Inžanga dykai. Kvie
čia visus atsilankyti, nes referato | simatyti 
turinys yra labai svarbu žinoti kiek 
vienam darbininkui ir darbminkcį.

—Laikinasis Komitetas.

Chic. Liet. Soc. Vyrų Choras ren
gia puiku koncertą subatos vak. ko
vo 23, Meldažio svet. Dalyvauja; 
lietuviai, anglai, škotai ir švedai.

Chicago Heights, III. — šiuo kvie
čiu visus vietos draugijų priklausan
čių Ch. L. D. Tarybai uclegatus su
sirinkti į žemiaus pask. vietą (Ka
da? Red.). Taipgi/kviečiame ir Ste- 
ger, III. delegatus.' Nepamirškite at
silankyti, nes turėsim apsvarstyt 
daug svarbių reikalų. Gąli atsilankyti 
ir ne-delegątai. Susirinkimo vieta: 
An. Veiselm svėtainėK 833 E. 14 str., 
Chicago Hėights, III.. Pradžia 8 vai. 
vak. Ch. LDT. Laikin. Komitetas

L.V. Knygyno P. V. D, Cihcagos 
mėnesinis susirinkimas įvyks pane- 
dėlv vakare 8 v., vak. 25 di kovo, 
Viešo Knygyno bute, 731 W. 18 st. 
Draugijų atstovai, malonėkite nepa- 
niršti atsilankyti: turim daug svar
bų reikalų apšvitrs'tymui.

-^-Valdyba.

Racine, Wis.—LSS. 124 kp. choras 
rengia puikų koncertą ir balių, kovo 

'23 d., Turner Hali Lincoln St (gali
ma privažiuoti Douglas karais). Pro- 

‘ ’ iai 8 v. vjikarc.
lwau-f

LSS. 124 kp. Choras.

LSS. kp. mėnesinis susirinkimas į- 
vyks seredoj, kovo 20 d., 7:30 vai. 
vak. Tamuhuno ir Gudgalio svet., 
1447 So. 49 Avė. Visi draugai ir dra
ugės malonėkite susirinkti paskirtu 
laiku: turime daug svarbių reikalų.

—Org. A. K. Labanauskas.

ALFRED DECKER & Cohn, išdir
bėjai pnikių išeiginių drabužių, rei
kalauja vyrų darbininkų sekančių:

Seemers prie kelinių.
Seem štitehers prie kotų, 
operatorių prie mašinos, 
ir kraštų apsiuvėjų.

Pastovus darbas, svarios, sanitarės, 
dienos šviesa apšviečiamos,' šapos, 
gera mokestis. Atsišaukite prisiren
gė dirbti*. I£mploymcnt Office, 423 S. 
Market St., Chicago.

PARDUODU medinį namą su 4 
kambariais. \Maudy n ė, elektros švie
sos, gaza.s. viskas intaisyta.
1345 So. Ilarvvey Avė., Oak Park, III

J' HUl privazamn* ««<■ «ooZ.
nitv Bldg. ir 1505 Lake View gramas prasidės lygiai 8 v. ya

; . * . . Kviečiame kenoshiečhis iivmih
i Bldg) 25c; prie durų—35c. kiečius. r ~ \

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Stanislovo Pilipa- 

vičiaus, Kutino Htil>., Šiaulių pt»v., Pa- 
SiušvCs purių)., Šaukoto miestelio.----
Turiu daug svarbių reikalų; kas ži
note jo adresą malonėkite man pra
nešti arba jis pats lai greit parašo.

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

FARMOS, FARMOS!
Parsiduoda Wisconsino valstijoje 

40 akrų žemės su namais, tik pus
antros mylios nuo miesto, Eaglc ri- 
ver. Gera proga norinčiam pirkti 
farma netoli miesto. Kaina $1,600. 
Trečdalį reikia išmokėti, likusius ant 
išmokėjimo.

JOHN JESEVICH ,
Box 302, Eaglc Rivcr, NVisconsIn.

■■■i.. >,

Pajieškau savo tetos, Petronėlės A- 
lijošiukės, kuri gyveno Chicagoje, 
Bridgeporte apielinkėj. Esu atvaže- 
vęs iš tolimo miesto ir norėčiau pa
simatyti. 
838 W. 34th

Simonas Alijošius, 
St., Chicago, III

REIKALINGI agentai pardavinėji
mui po $10.00 už metus nelaimingų 
atsitikimų ir sveikatos policies ir 
$10.00 už metus automobilių policy, 
didelis < uždarbis.
Commercial Casualty Insurance Co., 
175 W. Jackson Blvd. Chicago.

1409 Insurance Ex. Bldg.
T. K. Novotny, Jr. State manager.

KAS TURITE išraudavo ji mui ūke 
(fąrmą) ne mažiau 40 ir daugiau 60 
akrų, su budintais. su gyvuliais ar
ba be gyvulių, atsišaukite šiuo ant
rašu. Antanas Montrimas, 
723 Barber Str., Chicago, 111.

Pajieškau Karoliaus Miškinio ir 
Petro Granicko—pusbrolių, iš Na- 
vesalkps, Balnikų parapijos, Vilkme
rgės pavieto. Pirmiau jie gyveno 
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.

REIKALINGAS barkiperis kalban
tis lenkiškai ir lietuviškai. Nuolati
nis darbas, gera užmokestis. Atsi
šaukite 2065 W. Coulter St., ir Hoyne 
avė., x Chicago.
— Il». I *■■■« f Į I ■ Į

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

Mykolas Meiris,
L340 S. Halsted St., Chicago, III.

........ ,

REIKALINGA 2 vyrų į skarų iš- 
dirbyste; lengvos teliuku skuros iš
dirbėjai. Gera priga išmokt ama
to. Darbas nuolatos. M. ZUMER, 
2137 S. Racine Avė., arti 22ros gatv.

FARMA
86 akrai, 76 akrai dirbamos, 10 ak
rų miško, sodnas, žemė aptverta tvo
romis. 7-nių kainbarių grinčiu, tvar- 
tas-daržinė ir daugelis mažesnių bu- 
dinkų. šulinis su vėjine pumpa. Ant 
kranto dilelės upės—Samarizort,*l Mj 
mylios iki miesto Fabriono. Kainu 
$1800; įmokėt $800.

United Land and Investment Co.
117 N. Dearborn St., Room 403 

Chicagoę III.

Pajieškau, pusbrolio Povilo Baile
lio, Kauno gub., Krinčino parapijos, 
40 metų amžiaus. Malonėsit atsišau
kti, ar kas jį žinote, praneškite man. 
Busiu labai dėkingas. Jonas Shimbel, 
R. 7, Box 117, Merrill, Wis.

REIKALINGA 2 atsakančių kriau
čių prie kostumieriškų moteriškų 
kautų. Pastovus darbas. Get ą mo
kestis. * S. BALSIE,
1546 E. 63rd St., Chicago.

i GERA PROGA — kas norėtų mai
nyti grosernės biznį arba gerų ken- 
džių Storą ant loto; atsišaukite adr.: 
2508 \V. Augusi St., pas K. Jakubka.

MOKYKI/ >s

RASTA-PAMESTA
KAS lošėjų palikote pereitą nedė- 

lią drabužius Meldažio svetainėje at
sišaukite į LSS. 234 kuopos komitetą 
adresu: P. Karneckas, 4421 S. Marsh- 
field avė., 3čias augštas, iš fronto, 
tarp 6 ir 8 vai. vakaro.

• REIKALINGI 3 kriaučiai, 1 biišel- 
manas, 1 pirmos eilės coat makeris 
prie vyriško darbo, ir 1 prie mote
riško darbo. Pastovus darbas, gera 
mokestis. WM. VALENTINE 
3310 So. Halsted St., Chicago.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knyfvedys- 
tės, stenografijos, typewritin|L pirk- 
lyhos teisių, Suv. Valst. istorijos. •- 
belnos istorijos, geografijos, poltti- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dallle- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo N ryto 
iki 5 po pie\ u; vak. nuo 7:30 iki l:>i

Chicago, UI

REIKĄLINGA merginos lengvam 
dirbtuvės darbui, taipgi viena mer
gina, kaipo Time keeper.

M Zumer, . .
2137 S. Racine avė., arti 22ros gatv. 3106 So. Htlsted St


