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Vokiečiai stato pavojui!
Maskva

Petrogradas arti puolimo

------------- LOBAM 1 .■------ JH-JJg

Amerikos konsulas Maskvoj Su- 
mmers praneša valstybės depar
tamentui, kad stovėjusieji Ode
ssoje rusų kari‘ki laivai pabėgo 
į Sevostopolį, kada vokiečiai už
ėmė Odessą. Nesenai presos ži
nios iš Bcrllno skelbė, kad 15 
laivų liko paimta, ką užimta 
miestą.
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Rusija ir taika
KO RUSIJA NETEKO 

PRIIMDAMA VOKIEČIŲ 
PADIKTUOTA TAIKĄ

Rusiją laukia Chinijos liki
mas, sako Maksim Gorki.

Vokiečiai tebesiveržia Ukrainoj
Vokiečių pienai 

Latvijoj
BARONAI VALDO KUR- 

LIANDIJĄ

SUV. VALSTIJOS UŽ
GRIEBĖ ROLANDUOS 

LAIVUS

Pavesta juos laivyno depar
tamento kontrolėn

Trockis karės ministe 
riti Maskvoje

Nepasisekęs indų sukilimas prieš 
anglus

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, March 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Kovo 20. — 
šiandie vakare prezidentas Wil- 
sonas išleido proklamaciją, pa
imančių 400,000 tonų įtalpos 
Holąndijos laivus, esančius Suv. 
Valstijų vandenyse.

Tuo pačiu laiku tas pats pa
daryta kitų talkininkų šalių, ku
rių uostuose yra 200,000 tonų į- 
talpos laivų.

Sekretorius Daniels paskelbė, 
kad laivus paima laivyno depar
tamentas. Jis leidžia suprasti, 
kad laivai kol-kas pasiliks lai
vyno kontrolėje.

Tas reiškia, kad laivai tuojaus 
'bus panaudoti reikalingiausiam 
karės darbui — pervežimui ka
reivių į Franciją ir prigabeni- 
mui maisto talkininkams.

Bolševikai nedarys koalicijos
True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 21, 1918, 
a* reąuired by tho act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 19. — 
Žinomas rusų rašytojas Maksim 
Gorki savo laikraštyj “Novaja 
žiz,n” rašo aštrų straipsnį “Kn 
Rusija pražudė”, kuriame tarp 
kitko sakoma:

“Rusija geriau supras kailiu 
begėdiškos taikos, jei vieton di
skusijų ji vartos faktus, paro
domus skaitlinių. Mes abejoja
me, ar Rusija pergyvens tok 
kraujo tekėjimą, kokį Vokietija 
nori padaryti, — būtent aneksa- 
vimą ketvirtdalio visos Rusijos 
gyventojų ir užėmimų ar kont
rolę trečdalio Rusų produktyvūs 
žemdirbystės teritorijos. Rusi
ja turi greitai tai apsvarstyti, 
ar nupulti taip žemai, kaip Tur
kija ar Chinija.

“Mes apgailaujame pavojin
gus eksperimentus, kaip nacio
nalizavimas ba 
pramonijos, kuriuos valdžia pra 
ktiškai sunaikino ir suardė.

* ’ 1 - ą i"
“Tikslu padaryti šiame daly

ke konkliuzijųj mes kalbėsime 
tik apie centraliiiių valstybių už
imtąsias teritorijas, būtent — 
Lenkiją, Baltiko provincijas, Ga
liciją Ir Besarabiją, kuri jau y- 
ra austrų-rumiuių užimta; taip
gi Batumų ir kitas Kaukazo da
lis. In musų apskaitliavimus į- 
cina ir Ukraina, kadangi Rada 
pasirašė po taikos sutartim, ati
duodančia Ukrainą Vokietijos e 
konominiam viešpatavimui.

Ko Rusija neteko

“Štai ką Rusija pražudė: Te
ritoriją — 707,000 ketvirt, vior- 
stų, arba 4 nuoš. visos Rusijos 
ploto; gyventojų — 40,000,000, 
arba 26 nuoš. visų Rusijos gy
ventojų; žemdirbystės žemės, 
normaliai apdirbamos — 56,- 

000,000 akrų, ar 27 nuoš. mais
to — 58,000,000 tonų kas met, 
arba 37 nuoš. visoj Rusijoj pa
gaminamo maisto; geležinkelių 
—17,500 viorstų, arba 26 nuoš.; 
industrijų vertės 925,000,000 ru
blių, arba 33 nuoš.; mašinerijų 
—575,000,000 arklių spėkos, ar
ba 39 nuoš.; anglių — 20,000,- 
000 tonų kasmet, arba 75 nuoš.; 
geležies 3,800,000,000 tonų 73 
nuoš.

“Prieš karę visa Rusijos val
stybė kasmet iškasdavo 40,000,- 
000 tonų anglių ir 5,200,-000 to
nų geležies. Jeigu Vokietijos 
taikos sutartis bus nuolatinė, 
Rusija galės pagaminti kasmet 
tik 10,000,000 tonų anglių ir 1,- 
400,000 tonų geležies.

“Rusijos pramoninis vysty
mas per pastaruosius dvidešimt 
melų bus pilnai nutrintas.”

Kalba apie užmezgimą artimes
nių ryšių su Amerika

TROCKIS MASKVOJE rimti, užreikšdamas, kad Rusi
ja negali surišti save pareiga lin
ukui “kapitalistiškos Amerikos” 

čio linas pabriežė, kad Sovie
tai nejieškotų formalio sąryšio 
su Suv. Valstijomis, bet jie ti
kisi, kad Suv. Valstijos norėtų 
gyventi draugiškume ir bend
rystėje su Rusija, kaipo priemo
ne apgynimui sayo pačių inte
resų prieš Japonijos besi verži
mus.

cgaiima nė svarstyti apie 
Rusi jos-Amerikos sąryšį”, pa
sakė Trocki, kada jam pranešta 
apie čičerino užreiškimą.

“Socialistine Rusija niekad ne 
gali užsidėti pareigų linkui ka
pitalistinės Amerikos. Tečiaus 
yra galiniu, kad Amerika jeiš- 
kos artimesnių ryšių su Rusija 
dėlei Japonijos situacijos.”

Baronų valdžia—tai vokie- 
ViB L. ♦ •• i čių projektas pavergimui
Vėl be^imaS ĮSVeneCIJOSĮ Lietuvos ir Kurliandijos.

True translation filed with tne post
as reąuired by the act of Oct..6, 1917.’ 

WASHINGTON, Kovo 20. —
Dar daugiau šviesos metama ant 
vokiečių projekto visiškam pa
vergimui Rusijos Baltiko provi- 

True translation filed with the post-1 "ci^ čitl 8<'utal"e oficialiame 
mastei at Chicago, March 21, 1918,1 pranešime iš Franciios, kuria- 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917. nlc sak0Inu. , [ >

LONDONAS, Kovo 20. “Von Kueblmann (Vokietijojs
ndie gautoji iš Petrogrado kiniaiužrubežinių reikalų ministeris) 

kad panedėlio naktį trįsj išVySte didelį diplomatišką pro-
- jų vardai! jekt*į, kuris be tiesioginių anek- 

kuriems buvo|8įjy pavestų Vokietijai protek-
■ toratą Kurliandijos ir Lietuvos, 
Į atiduodant Rusijos Lenkiją Au- 
I strijai. Gen. Ludendorff opozi- 
I cija privertė užmesti tą pieną, 
I ant kiek tas paliečia Austriją ir 
I Lenkiją, bet karinė administra- 
I cija labai rimtai bandė tai išpil- 

Truę translatipn fHedfwttb thf po* dyti esančiose po Vokietijos įte- muster at Chicago, March 21, 1018, , .....
•s reąuired by the act of Oct. 6, 1917 | kme teritorijose.

TOKIO, Kovo 19. — čia gau
btosios konfidencialės žinios pa

tvirtina, kad buvęs Rusijos pre- 
inicras Kerenskis dabar randasi 
Christianijoj, Norvegijos sosti
nėj. Jokių smulkmenų nepa
duodama.

——— frue translation filed with tne post-
VOKIEČIAI GRESIA [TRYS PETROGRADO KO- inaster at Chicago, March 21, 1918, 

MASKVAI | MISARAI ESĄ NUŽU- 
-------- DYTI

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Rūpinsis Maskvos apgynimu
MASKVA, Kovo 19.

ministeris Leonas Trockis atvy
ko iš Petrogrado į Maskvą ru- 
pinties apgynimu miesto, delei 
matomo vokiečių noro jį apsu
pti.

Kares

Petrogrado puolimas esąs 
arti žmogžudystė neišaiškinta

True translation filed with the posG 
inaster at Chicago, March 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 20. — Su4 
lig pranešimų iš Petrogrado į 
kelis rytmetinius laikraščius, 
vokiečių užėmimas Petrogrado 
yni tik valandų dalyku. Sako
ma, kad Rusijos sostinė užėmė 
laikinąją poziciją ir neparodo 
mažiausių ženklų organizuotam 
pasipriešinimui.

Apsupa Maskvą

Invairios žinios iš Rusijos tai
pgi išreiškia didelį susirūpinimą, 
kaip pasirodo, a {įsupamuoju ju
dėjimu a lįst rų-vok iečių spėkų 
vedamų prieš Maskvą.

Sulig tų žinių, eina kalbos apie 
|M'rkėlinią valdžios į Sarjov (gal 
būt Saratov, 450 mylių į piet
ryčius nuo Maskvos) ar į Nižni 
Novgorod (265 m. į šiaurryčius 
nuo Maskvos).

Reuterio telegrama iš Petro
grado, datuota kovo 19 d. pra
neša, kad Rusijos bažnyčios pat
riarchas pasiuntė pravoslavams 
pranešimą, užreiškiantį, kad ba
žnyčia negali skaityti surišančia 
taikos, kuri išdalina šalį ir pave
da viešpatavimui svetimos val
stybės pergalėtojams.

Ragina sukilti
Laikraštis “Komunist” užreiš- 

kia, kad Rusijos proletariatas 
negali daryti tolimesnių nusilei
dimų, bet turi būti pasirengęs 
sukilti bile valandą, nežiūrint 
stovio prisirengimo.

Kiti pranešimai iš Petrogrado 
sako, kad liaudies komisarų ta
ryba paliepė areštuoti laivyno 
komisionierių Bibenko už 
priešinimąsi ratifikavimui 
kos sutarties.

liaudies komisarai 
nepaduodami,
pavesta organizavimas revoliu
cinio laivyno, ] 
žmogžudystė dar neišaiškinta.

KEKENSKIS ESĄS 
CHRISTIANIJOJ

■ -......... .. — h. >i

INDŲ SUKILIMAI PRIEŠ 
. ANGLUS

Daug žmonių žuvo susirėmi
muose

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.1 

. LONDONAS, Kovo 20. —In
dijos ofisas pranešąs, kad tar
pe Beluchistano gyventojų išti
ko sukilimas, užsibaigęs mū
šiais, kuriuose nemažai žmonių 
žuvo. Gyventojai užpuolė ang
lų postus ir liko pilnai atmušti. 
Prieš sukilėlius griebtasi baud
žiamųjų priemonių.

Oficiali* pranešimas sako:
“Indijos ofisas praneša, kad 

Maris atsinešimas Bcluchistane, 
kuris per nekurį laiką buvo ne
užganėdinantis, nesenai išsivys
tė į eilę nedorybių. Nekuriuose 
atsitikimuose gelbiami kotranų 
jie perkirto telegrafo vielas, ša
udė į traukinius ir keliose apie- 
linkėse už ir jų t ribos rybose su
naikino valdžios nuosavybes. 
Jie taipgi suorganizavo ir darė 
atakas ant musų postų Gumbaz 
ir Fort Munro, kur jie liko pil
nai atmušti. Jie aplaikė daug 
nuostolių.

“Jų elgimasis tečiaus tebėra 
iššaukiąs. Prieš juos griebtasi 
baudžiamųjų priemonių. Dvie
juose atsitikimuose musų aero
planai nesenai pasekmingai bo- 

i c,▼i■ ■.|mbardavo jų tribų koncentraci
nius atnaujintas ant vokiečių už- jps • jutas.”

jo
tai-

Vokiečiai eina priekyn 
Ukrainoje

Reuteris praneša iš Petro
grado, jog gauta žinių, kad vo
kiečiai pasiekė Dno stoties apie- 
linkę, apie 150 mylių į pietus 
nuo Petrogrado.

Austrų-vokiečių besi veržimas 
pietinėj Rusijoj tebesitęsia. Prie
šas užėmė Sumi, 5 valandų ėji
me nuo Charkovo.

Ukrainos tautinė taryba pas
kelbė karės stovį Poltavos, Čer
nigovo ir Charkovo gubernijo-

Tavorinių traukinių judėji-
llicio et 111<1 ii j i«i icio ctiiL vunivviy .

imtų geležinkelių linijų arti Bal
ti ko. Į

Skaitykite ir Platinkite

BOLŠEVIKAI NEDARYS 
KOALICIJOS

Jtus, kaip nacio 
ikų, fabrikų ir

Rubsiuvių Judė 
jimas

Pasitraukusių ministerių 
vietas užims vien bol- 
Jjolsevikai.

“Rugsėjo mėn. 1917 m. Balti- 
ko provincijos liko atiduotos 
valdžion vyriausios kvatieros 
rytinių armijų. Be jokio atidė
liojimo jos liko suorganizuotos. 

! Kurliandijos seimas, kuris buvo 
ir prie Rusijos valdžios, bet ku
ris buvo sušaukiamas per kelin
tą metų nereguliariai, tapo iš
rinktas iš dvarponių. Visi ba
ronai yra vokiečių paėjimo.

“Rūgs. 21 d. nutarta kreipties 
į vytinusįjį komanduotoją var
du laikinės tarybos, atstovau
jančios visas šalies klcsas, o ne 
vien dvarininkus.

“Ta įstaiga sekamai buvo su
organizuota: 6 delegatai nuo di
džiųjų žemės savininkų,, 6 nuo 
vidutiniškųjų dvarininkų, I nuo 
miestų, 1 nuo šalies, 3 nuo ku
nigijos, gvarantuojant, kad ma 
žuma Kurliandijos gyventojų- 
vokiečiai turės didžiumą atsto
vų.

Del didesnio saugumo 20 ta
rybos narij nebuvo rengami už- 
interesuotųjų, bet paskiriami 
paties seimo. Jie galėjo būti tik 
nuolankiais tarnais vokiečių ra
nkose.

“Tai yra ši provincinė taryba, 
kuri susirinko kovo 8 d., pirmi
ninkaujant vokiečių administra
cijai ir priėmė rezoliuciją, pagal 
iniciativą 6 baronų, pasiūlyti 
ti Berlino valdžiai eilę karinių, 
muitų, duoklių, teisiškų ir uni
versiteto sutarčių, taipgi pasiū
lyti kunigaikštystės karūną kai
zeriui ^Vilhelmui.

“Pan-germanų presą supran
tama entuziastiška, kuomet kiti 
laikraščiai išreiškia nekilti nusi
stebėjimą. Tėčiaus kaizeris iŠ- 

| rodo palinkusiu priimti karūną, 
jei ne dėl savęs, lai dėl vieno sa
vo sūnų.”

riją, kad ištyrus teisingumą 
pranešimų apie apginklavimą

Vokiečiai nesuėme rusų lai
vyno Odessoje

WASHINGTON, Kovo 20. —

AMERIKIEČIAI VYKSTA 
SIBERIJON

PETROGRADAS, Kovo 20.— 
Amerikos misija aplankys Sibe-

JAPONIJOS AMBASADO
RIUS MANŽURIJOJ

PEKINAS, Kovo 20. — Sulig 
čia gautų žinių, Chinijos ir Ja
ponijos ambasadoriai, lydimi 
narių Amerikos diplomatiškojo 
skyriaus atvyko iš Petragrado į 
Manžuriją, Rusijos Raudonąja! 
Gvardijai užtikrinus saugią ke-

Reikalaus pakėimo 
mokesties

CHICAGO, III. Panedėlyje į- 
vyko Joint Board susirinkimas, 
kuriame dalyvavo visų skyrių 
atstovai, priklausantis prie 
Hart Schaffncr and Mara Joint 
Poard*. Šiame susirinkime bu
vo pakeltas klausimas apie pa
kėlimą algos visiems darbinin
kams, dirbantiems Hart Schaf- 
fner and Mara firmoj. Likois 
vienbalsiai nutarta reikalauti 
pakėlimo algos ir įgalita virši
ninkus pradėti veikti tame rei
kale. Tas daug reikšmės turės 
ir ant associacijos firmų, nes jei
gu Hari, Schaffncr ir Mara pa
kels • įgą savo darbininkams, 
ai ?r kitos firmos turės pasekti, 

m s kitaip galėtų įvykti Chicagoj 
streikas, kas darbdaviams nėra 
agcidautimi. —Koresp.

3,000 rubsiuvių streikuoja
ST. LOUIS, — Sukatoje su

streikavo 3,000 rubsiuvių 6 fir
mų po to, kaip samdytojai atsi
sakė pakelti darbininkams algą.

—Koresp.

Injunction prieš Amalgama- 
ted Clothing Workers of 

America
BROOKLYN, N. Y. — Sam 

Glass firma gavo injunction 
irieš Amalgamated Clothing 

Workcrs of America, jos virši
ninkus ir vielinius skyrius. Strci 
kas minetoj firmoj tęsiasi jau 
nuo sausio 4-tos. Mat firma ne
norinti išpildyti darbininkų rei
kalavimų ir nenori pripažinti li
nijos. —Koresp.

- ■ -

GYVENTOJAI BĖGA Iš 
VENECIJOS

True translation filed with, the post- 
masler at Chicago, March 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

VENECIJA, Kpvo 18. — De
lei nesenai įvykusių orinių už
puolimų bėgimas iš Venecijos 
vėl atsinaujino. Išeinantis tra
ukiniai yra perpildyti bėgančiai- ■ *
siais, o gondolos (valtįs) sku
biai krausto baldus į vietas, c- 
sančtas už pavojaus zono.

Gyveninį ir pirklybos dist- 
riktai išrodo apleistais. Palo- 
ciai palei didįjį kanalą yra visi 
uždaryti, kadangi šiai daliai pa
skutiniuose užpuolimuose pada 
ryta daug nuostolių.

Santykiai su talkininkais 
nepersimainę

True translation filed with the poat- 
mnster at Chicago, March 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Kovo 20. — Rusi
jos santykiai su talkininkais yra 
nepersimainę. Taip užreiškė 
šiandie pasikalbėjime užrubeži- 
nių reikalų ministeris čičerin. 
Tečiaus jis pridūrė, kad draugi
škesni santikiai užmezgiaini su 
Suv. Valstijomis. Kalbėdamas 
apie prezidento Wilsono telegra 
mą Rusijai, jis pasakė, jog ji pa
rodo, kad Amerika nesigriebs 
agresyvių priemonių prieš ją.

Belaisviai nesiginkuoja
Leonas Trockis ir kiti bolše

vikų vadovai, sakoma, užginči
ja gandams, kad dideli pulkai J sc Sibcrijos dalyse, 
austrų-vokiečių belaisvių liko 
bolševikų apginkluoti Irkutske, 
Čitoje ir kituose Sibcrijos mies
tuose, taipgi ir Europos Rusi-

TALKININKAI GELBSTI
GEN. SEMIONOVUI

Duoda jam pinigus karei su 
bolševikais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PEKIN, Kovo 18. — Gen. Sc- 
mionov dabar yra užėmęs stip
rią strategišką poziciją 60 mylių 
nuo Chinijos rubežiaus, kur jis 
laukia daugiau artilerijos ir kul- 
kasvaidžių. Juos jam prižadėjo 
Charbino komitetas, kuris vei
kia kaipo jo generalis štabas ir 
rengia panašius judėjimus kito-

Paskubintas, kad Suv. Valsti
jos siunčia misiją ištyrimui pra
nešimų apie apginklavimą be
laisvių yra valdžios organų pri
imamas entuziastiškai.

Nedarys koalicijos

Premieras Leninas skelbia, 
kad jis nemano sudaryti koalici
ją su kitomis socialistiškomis 
partijomis, bet užreiŠkia, kad 
vietos pasitraukusių protestui 
prieš taikos sutarties ratifikavi
mą ministerių, bus užpildytos

Gen Semionov pranešė, kad 
aekurie kariniai reikmenįs pa
kirks jį už trijų savaičių, kada 
jis bus prisirengęs eiti prieš bol
ševikus.

Anglai ir japonai gelbsti gen- 
Semionovą finansiškai.

Kaip pirmiau pranešta, Chini- 
ja pranešė bolševikų vadovams, 
kad jų kareiviai pereis rubežių, 
tas skaitysis paskelbimu karės.

Cbiniečių kareiviai skubiai 
mobilizuojami Kirin provincijoj 
r stiprios spėkos yra siučiamos 
apgynimui rubežiaus.

DAR APIE VAJAUNĄ 
ELGINO “FATHERĮ”
ELGIN, III., Kovo 20. - 

šalintasis šv. Marijos parapijos
klebonas “fatheris” John J. Mc 
Cann nori “žut-but” pasilikti 
savo vietbj.

Pa-

TIKISI SUSITARIMO SU 
SUV. VALSTIJOMIS

Trockis gi priešingas tokiam 
susitarimui

True translatlon filed whn the post- 
rrastcr at Chicago, March 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 20 — 
LVmbežinių reikalų ųiipisteris 
čičerin šiandie užreiškč, kad ko 
misarų taryba svarstė galimybę, 
kad Suv. Valstijos priešinsis Ja
ponijos veikimui tolimuose ry
tuose. Jis sake, jog jis mano, 
kad galima yra tarybos tame 
dalyke tarp Rusijos ir Suv. Val
stijų.
* Kares ministeris Leonas Troc
kį yra grieštai priešingas čičc-

.apaštališkąjį

gynė savo bažnyčią,«kada jį ban
dyta iŠ jos pašalinti, bet dabar 
atsišaukė ir į
(popiežiaus) delegatą Suv. Val
stijose kun. John Bonzano, kad 
tasis, kaipo Vatikano atstovas į- 
simaišylų į tą reikalą ir neleistų 
Rockfordo diecezijos vyskupui 
Muldoon pašalinti jį, kun. Mc- 
Cann, iš parapijos, kurios klebo
nu jis išbuvo apie 20 metų ir ku» 
ri duoda jam gerą pelną.

Sakoma, kad jeigu į tą daly
ką įsimaišytų popiežiaus delega
tas, tai galutiną nusprendi turč
ių padaryti pats Vatikanas.

Bylos teismuose eis savo ke
liu.

r '
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Kas jiems rupi?
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1810 S. lialsted St., Chicago, 
IŪ. Telefonas: Canal 1506.

Užsinakomoji Kaina:
Chlca«oje— pačtu: »

Metams ...........................
Pusei meto ....................<
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiam .......
Vienam menesiui...........

Chtcagoje—per nešiotoja
Viena kopija......... .
Savaitei ......................
Mėnesiui ..............................

Suvienytose Valatijoa^ »• GNcagoJe, 
pačtu:

Metams .................. . OM®
Pusei meto .........• •«
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam •••
Vienam mėnesiui ...

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačio Mooey
Orderiu, kartu su užsakymu

$6.00
3.50
145
1.41

1.65

45 
1JN 
8.00

Rašytojų ir korespondentų pra*onit 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto-

Per keletą savaičių Ame
rikos spauda baisiausiu įnir
timu atakavo Finlendijos 
revoliucionierius, sukilusius 
prieš buržuazine valdžią. 
Nebuvo tos niekšybės, ku
rios ji nebūtų nuvertus ant 
jų galvos.

0 kokia yra ta valdžia, ku
rią nori numesti finų revo
liucionieriai?

Ta valdžia nesenai padarė- 
su Vokietija taiką, pagal ku
rią Vokietija įgįja kontrolę 
ant Baltiko juros. Girdėt 
buvo riet, kad ji pasiūlė Vo
kietijai paskirt Finlendijai 
kunigaikštį.

Jt pakvietė į Finlendiją 
Vokietijos kariuomenę, ku
ri dabar, išvien su buržuazi
nės valdžios kariuomene, koi lauš vaidu. Keikia būtinai rašyti ■ . i .v- j •aiAhiai ir ant vienos -popieros pu- voja prieš raudonąją gfVai'- 

•«s. be to paliekant platesnius tar- v- nakvipfp VO-)us tarp eilučių. Itcilakcija pašilai- C11JR. JI, TOGOS, paKVieie VU 
co visas teises rankraščius taisyti ir kieČlUS užimti ir Alandų SH- 

Jtnunpinli. Netinkami spaudai ras-
ai naikinami, arba grąžinami atgal, las BaltlkO JUTOje. 
ei bėgiu dviejų savaičių autorius , , v nrnnpq-
tareikalauja jų ir atsiunčia krasos Į (.) KOVO 1O G. DUVO praneš
ienklelių pakankamai persiuntimo kad Finlendijos blirŽUazi- 
--------------- --------------------  nes valdžios prezidentas, tei 
Asmeniškai Redaktorių matyti gali- sėjas SvillhllfvUCh, atvyko j 
m. tik nuo 5 iki 5:30 vai. vnk. | Berljnif( pabėgęs jg sav0 "tė- 

vynas”! s
Taigi aišku, kad ta Finlen

dijos valdžia, prieš kurią su
kilo revoliucionieriai, susi
vienijo su Amerikos ir talki
ninkų priešu, Vokietijos kai
zeriu. Bet ar “patriotinė” 
spauda Amerikoje smerkia 
ją už tai? Ne, ji gina ją, 
kiek drūta, o jos priešus, re
voliucionierius, kurie kovo
ja taip-pat ir prieš Vokieti
jos kariuomenę, ji, kaip tik 
įmanydama, juodina.

Kas-gi tad rupi tai “patri
otinei” spaudai ir tiems žmo
nėms, kurių interesams ji 
tarnauja? Tėvynė? 
rio sumušimas?....

klinėms kasdien reikia sun
kiai kovot už savo būvį.

Augščiaus paduotoji nuo
mone apie seimą rodo, kad 
toks nepasitenkinimas jau 

(apsireiškia.
įdomu yra pastebėt, kad 

toje komedijoje tautininkų 
vadai lošė beveik prastesnes 
roles, negu klerikalai. “Lai
svės” reporteris, pavyzdžiui, 
pažymi šitokį dalyką: kleri- 
kaių atstovas , Miliauskas, 
kalbėdamas tuoj po seimo 
atidarymo, buvo mandagus 
ir neužgauliojo kitų partijų 
žmonių; o p. Vinikaitis, tau
tininkų atstovas, taip plūdo 
socialistus, kad net kunigai 
ėmė prieš jį protestuot, du 
kartu jisai buvo perspėtas ir 
pagalios sustabdytas.

Pastebėta taip-pat, kad 
tautininkas Šimkus seime vi- 
sus “subytino” savo užsipul
dinėjimais ant socialistų.

Tai yra ne naujiena. Pa- 
meu me, kaip p. šliupas aną
met AVilkes-Barre’s konfe
rencijoje aršinus už kunigus 
varėsi prieš socialistus.

Ir nenuostabu, k*a<l taip 
dedasi. Klerikalai yra stip
rus, o tautininkai silpni. Dėl
to kad tautininkai smunka, 
tai jie ir pyksta. Pyksta, a- 
not tos patarlės, “kaip uba
gas trupinius pabėręs”.

Ir ateityje jiems, tur-but 
yra lemta dar labiaus pykti.

............

ti

pas jį nei išpažinties, nei vai
kų nešt krikštyk
Negalėdami niekaip atsikraty- 
nuo klebono, parapijonai pa

galios sustreikavo, išeidami iš 
bažnyčios, kad Krasnickas ren
gėsi sakyt pamokslą. Ir jisai 
buvo priverstas išvažiuot.

Ežerskis, Krasnickas — tokie 
yra musų kunigų typai. O jie 
(betgi giriasi, kad jie “mokiną” 
žmonės doros, ir kad be jų svie
tas pražūtų! Juo greičiaus žmo 
nes atsikratys nuo tokių “moki
ntojų”, tuo bus sveikiau ir jų kū
nui ir dvasiai.

Skaitytoju Balsai
' [Už tšreikitas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Dvejopa demokratija,

Tūlas p. F. V., Draugo 39 nu- 
meryj, apie socialistus taip sa
ko:

Socialistai yra tarptautinis 
darbininkų politikos judėjimas, 
eurs organizuotų minių spėka st
engiasi išgriauti šių laikų pasau
lio... tvarką... o ant tų griuvė
sių statyt naują, geresnę tvar
ką”... Socialistų, vis tiek kurio 
krypsnio, galutinas tikslas esąs,

Redakcijos 
Straipsniai ]

True tronslation filed with the post- 
mastei* nl Chicago, Mareli 21, 11)18, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Prūsiška “Nepri- 
gulmybė ’ ’ Lietuvai.

Kalbėdamas reichstage a- 
pie taikos sutartį su Rusija, 
Vokietijos imperijos kancle
ris, von Hertling, aiškino, 
kad Vokietija neužgrobusi 
Latvijos ir Lietuvos. Girdi, 
jos pačios pertraukusios ry
šius su Rusija ir išreiškusios 
norą būti “po galinga musų 
globa.”

Von Hertling pasakė, kad 
pas jį atsilankiusi delegaci
ja, paskirta Kuršo seimo, ir 
užreiškusi, joge! Latvija gei
džianti susijungti su Vokie
tija ekonominiais, militariais 
ir politiniais ryšiais, būdama 
“nepriklausoma” valstybė. 
Ir kancleris su džiaugsmu 
pritaręs tam delegacijos už- 
reiškimui. Po to von Hert-i

“Ne seimas, 
o komedija ’ ’.

DVASIŠKI TEVELIA!.”

Kaize-

Apžvalga

“Keleivyje” aprašyta įdomi re 
voliucija”, kurią pakėlė Cajnb- 
ridge, Mass., parapijonai prieš 
savo kleboną. Iš to aprašymo 
matyt, kokių yra gaivalų tarpe 
tų “dūšių ganytojų”. Štai ką 
mes tenai skaitome:

Cambridge’aus lietuviai ka
talikai šiandien mano ,kad jie 
yra suradę gerinusį būdą atsi
kratymui nuo nepageidauja
mo kunigo. Tas būdas—tai 
“streikas bažnyčioj.”

Pastačius Cambridgeaus 
lietuviams bažnyčią, už kle 
boną jiems buvo prisiųstas tū
las-Krasnickas, kurį tūli sakė
si pažinoję Lietuvoj# kaipo 
kriaučių.

Paėmęs parapijos reikalus į' 
savo rankas, kun. Krasnickas 
tuojaus sukėlė prieš save dau
gelį žmonių, netik pažangųjį],

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

Severa’s Blood Purifler
(Severos Kraujo Valytojas) 
nuo netyro kraujo, vočių, iš
bėrimų, ir nuo įvairių skaudu
lių, paeinančių nuo blogo krau
jo. Prekė $1.25.

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

Severa’s Kidney and Liver 
Remedy

(Severus Gyduolė nuo Inkstų 
ir Kepenų) nurodoma, jei nin-. 
dasi uždegimas inkstų arba 
pūslės, sulaikymas arba tekėji
mas pertiršto šlapumo, skaus
mingas šlapinimasis, kojų tini
mas ir Mrėnų skausmai, paei
nanti nuo inkstų betvarkės, 
gcltonligė ir skilvio rūgštimas. 
Prekė 75c. ir $1.25.

Severa’s Balsam for LungH 
fScvcros Balsainas Plaučiams) 
yra gera gyduolė nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, bronchi- 
alinio kosulio, mėšlungiškų 
krupų ir kosulio prie gripos. 
Prekė 25 ir 50c.

Severa’s Gothard Oil 
(Severos Gothardiškas Aliejus) 
yra geras linimentas vartoto- 
jams.tepimui nuo rheumatizmo, 
neuralgijos, niksterėjimų, susi
mušimų, tinimų, ištinusių gilių, 
štyvumo sąnarių ir raumenų, 
dieglių ir dairiu skaudėjimų. 
Prekė 30 arba 60c.

Severai Balsam of Life
(Severos Gyvasties Bahamas) 
yra abelnas stiprintojas nuo 
kepenų neveiklumo, nevlrini- 
mo, paprasto užkietėjimo ir 
dispepsijos. Prekė 85c.

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

Severa’s Healing Ointmcnt
(Severos Gydymui Mostis) yra puikus tepalas dėl žaizdų ir 
isipjovinių, tekančių skaudu
lių, vočių, karbunkulų ir spuo
gų, nusideginimo ir upsišulini- 
mo. Prekė 25 centai.

Severa’s Laxotbn
(Severos Laxotonas) yra veik
smingas ir malonus liuosnoto- 
jas dėl vaikų ir nusilpusioms 
moterims. Atsakantis nuo už- 

’kietėjimo, nevirinimo, jei paei
na nuo užkietėjimo; stokos 
apetito, skilvio rugštumo, karš
čio ir išpūtimo pas vaikus. Pre
kė 35c.

Severa’s Nervoton
(Severos Ncrvotoflas) suteikia 
atsakantį palengvinimų nuo 
protiško slėgimo, insomnijos 
arba nemigos, nervų silpnumo, 
hislerijos ir nerviškumo. Pre
kė $1.25.

Už keleto dienų jisai lau
kia panašios deputacijos ir 
nuo lietuvių, ir tuomet Lie
tuva taip-pat bus pripažinta 
“nepriklausoma valstybe”.

Tai toks yra likimas tų už
kariautųjų šalių. Jos virsta 
grobimu Vokietijos militari- 
stų naguose.

Ir dabar jus matote, kokią 
reikšmę turi žodis “nepri
klausomybė” tų grobikų lu
pose. Jus matote taip-pat, 
kad šita “nepriklausomybė” 
yra vykdinama pagelba tam 
tikrų elementų tosą užka
riautose šalyse. Jie ateina 
pas kaizerįo ministerius ir 
kalba visos šalies vardu, buk 
ji norinti būt “nepriklauso
ma” po Vokietijos jungu.

Mes Žinome, kas yra tie 
Vokietijos grobikų pagelbi- 
ninkai Lietuvoje. Mes rodė
me jų išdavikiškus darbus 
visuomenei. O ką darė mu- 

u ■ - 1

seimo rengėjų, o mus tiktai 
suvarė į salę, kad paužtume 
ir balsuotume, žodžiu, “ni
ekei show”.

Tą mes permatėme išank- 
sto. Klerikalų ir atžagarei
vių tautininkų bosai taip vis
ką rengė, kad nieko kita ir 
negalėjo išeit iš to “seimo”, 
kaip lošimas.

“Manadžeriai”, suorgani
zavusieji tą lošimą, gal ir busi 

I juo patenkinti. Nes publi
kos jie turėjo gana daug ir 
ji„ apskritai imant, atliko 
neblogiausiai tą rolę, kuri 
jai buvo paskirta: pagiedojo, 
paplojo, parėkavo, oratorių 
paklausė ir išsiskirstė.

Vienok mes abejojame, ar 
gerai jausis po tų “ceremo
nijų” patįs delegatai. Dau- 

a . . . .„, . .gelis jų veikiausia supras,sy patriotai tautininkai su kad jie buvo ti ir ant 
Ev!“18;’ ^„^?U08| juoko pastatyti. Važinėji- 

mas už šimtų mylių ir eikvo
jimas laiko ir pinigų tam tik
tai, kad dalyvavus menkoje 
komedijoje, gali patikti tik 
nuobodaujantiems dykaduoj

Takią nuomonę apie seimą 
išreiškia žmonės, dalyvavu
sieji jame.

Teko išgirst, ką sako kai- 
kurie iš jų apie tą savo “pa
sivažinėjimą.” Girdi: nuvy
kome vienam dalykui, o ra
dome kitą dalyką. Manėme, 
kad seime reikės mums svar
styt apie tai, kaip padėjus iš- 
gaut Lietuvai laisvę. Bet 
svarstyt neteko. Seimo de
legatai nieko nesvarstė. Vis
kas buvo iškalno padaryta Į <kį norėjo jį areštuoti, o už mu- 

šimąsi kita moteris buvo pa
traukus jį teisman ir Krasnickas 

buvo nubaustas .$20.

Atėjus Lietuvių dienai, kuo
met visos Cambridgeaus lietu-] 
vių draugijos — katalikų, so

nes tai buvo didelis grubijo- 
nas, turėjo labai palaidą lic4 
žuvį, o kartais ir kumščios ne
galėdavo suvaldyt. Už šlykš
tų apšmeižimą per pamokslą 
viena mergina ir moteris sy-

sokios valdžios į savo rankas ir 
“Negana ką valdžios, bet ir visų 
turtų, dirbtuvių, visos komerci
jos sistemos, visų žemes turtų, 
girių, mainų, vienu žiodžiu visa 
to, iš ko yra žmonijai nauda.” 
Ir socialistai skelbia, sako p.F.V. 
“kad kuomet viskas busią socia
listų rankose, tai pasaulyj busiąs 
rojus, viešpatausianti brolybė, 
lygybe ir meilė.”

Jaip, socialistai siekiasi to, 
kad visa, kas yra ant žemės, pri
klausytų visiemi žmonėms ly
giai, kad visi žmonės galėtų gra
žiai gyventi, naudodamies savo 
darbo vaisiais. \

Nugi, jeigu aš tariu, akėju sė
ju, pjaunu, kodelgi aš negaliu sa
vo darbo vaisiais! ndudoties?

Kadcl mes tą $avo žemės ka
muolį išmarginpm, išpuošėm, 
kai kokiais blizgančiais, augštais 
mūrais, bokštais, palociais, o 
patįs negalime juose gyventi?

Kodėl keli “poliai”, kur nieko 
nedirba, pasiima sau tuos pa- 
ločius ir juose lėbauja, o žmonės, 
kur juos sttydami prakaitą liejo, 
turi gyvent urvuose ir laužuose?

Kodėl pavargę, pajuodę darbi
ninkai dirba dienas ir naktis, o 
vis dėl to skursta, ir jų vaiku
čiai išalkę, apdriskę ir basi be- 
gioju?

Ar tai teisinga šitokia “pašau- 
lio tvarka?”

Ar tai neteisingas socialistų 
reikalavimas, kad šitokia begė
diška “tvarka” butų pakeista 
geresniu tvarka?

Žemė yra musų motina; tai gi 
visi, kurie dirbame, privalome ir 
turtais naudoties ir gyvent kaip 
žmones. O kurie nieko nevei
kia, tiems nė valgyt nereikia.

Ponas F. V. gina “krikščio- 
I nių demokratiją”, kuri ir-gi ko-

ture rinkti aukas išvictio ir su- voja,,,i” už ly«ias ,eisC8 darbi- 
rinktus pingus siųsti į Raudo- ,link,» ,r moterų” ir savo veiki- 
nųjj Kryžių, tai Krasnickas ,no Pama‘«'» dedanti Kristaus 
darė ką tik galėjo, kad šitam ,noksl« ~ meil«’ teisingumą”... 
bendram darbui pakenkus. Kame yra ta “krikščionių de- 
Jisai užsisakė sau popierinių nlokra“t«- "kur kovoja už lygias 
dėžučių ir išleido savo rinki- tciscs darbininkų”?
kus aukoms rinkti. Kad aš Byvctičiau atskirtas

nuo pasaulio ir nežinočiau daly- 
šitokiais savo darbais kimi- kų, gal patikėčiau, kad yra to

gas Krasnickas žmonėms taip kia “krikščionių demokratija”, 
įLirejo, kad jie pradėjo reika-| kur “kovoja už lygias teises dur
ianti iš kardinolo naujo kuni
go. Siuntė jie komisijas su 
skundais paą diecezijos virši
ninką kelis kartus; kėlė pa
rapijoj streikus; kvietė nepri- 
guhningų kunigų ir tvėrė nau
ją parapiją, bet nuo kun. Kra- 
si’icko kaip negalėjo atsikra
tyti, taip negalėjo. j

Katalikai pradėjo jo taip ne
kęsti, kad jau nebenorėjo eit

Severa’s Regulator
(Severas Reguliatorius) yra 
abelnas stiprintojas, kuris per
gali ypatingas moterų ligas. 
Preke $1.25.

Severa’s Medicated Skin 
Soap.

(Severos Gydantis, Odinis Mui
las) yra puikus, tyras ir anti- 
sepiiškas muilas, toiletui, mau
dynėms, galvos ploviniui ir 
skutimuisi. Reikalingas mau
dant kūdikius ir užlaikymui 
sveikatos ir tyrumo odos, skal
pus ir plaukų. Prekė 25c.

Severa’s Wafers for 
Heiftlache and Neuralgia

(Severos PlotkelCs nuo Galvos 
Skausmo ir Neuralgijos) reko
menduojamos palengvinimui 
galvos skausmų. Prekč 25c.

Amerika yra krikščioniškos; di
džiuma jų krikščioniškų valsty- 
tybių su pasididžiavimu vadina 
save “demokratiškomis”.' Ak, 
nugi: tai čia ve ta “krikščioniš
ka demokratija”!

Bet jeigu tokia ta “krikščio
niška demokratija”, tai p. F. V. 
bereikalo ją darbininkams per
ša. Darbininkai labai gerai ją 
pažįsta — iš patyrimų ant savo 
kailio.

Ko darbininkai siekiasi, ko 
nori įvykinti, tai — socialčs dc-^ 
mokratijos.

Ir to jie paseks.
— J. J. Chesunas.

Atsakymai į klausimus

Severa’s Stomach 
Bltters

(Severos Skilviais Hitleris) dėl 
skilvio silpnumo, stokos apeti
to, dispepsijos, nervingumo ir

• užkietėjimo. Prekė 75c. ir $1.50.

Severa’s Skln Ointment
(Severos Odinė Mostis) nuo 
niežų, ekzcmos, dedervinių, už- 
sinuodijimų pasilipu, sali rhe- 
num, šašų ii* vasarinių išbėri
mų. Preke 50c.

Severa’s Soothing Dropa'
(Severos Raminanti Lašai) pa
lengvina skaudėjimus ir dantų 
dygimo nesmagumus, veja dieg
lius ir nuramina verkiančius 
kūdikius, suteikiant pašilsian
ti miegą. Prekė 25c.

Severa’s Hair Tonic

(Severos Plaukams Stiprinto
jas). Tatai yra puikus prepa
ratas plaukams ir veiksmingas 
galvos valytojas. Jisai paaks- 
lina plaukų augimą ir nuo jo 
plaukai lieka minkšti ir švel
nus. Prekė 65c.

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

W. F. Severą Co
Cedar Rapids, Iowa.

bei jo uždegimas ir daugelis pa
našių apsireiškimų. Net padag- 
ra, kuri paeina nuo tingėjimo ir 
maisto perviršio, priskaitoma 
prie reumatizmo. Sustingimas 
strėnose sujungtas su lengvu 
maudė j imu pasijudinus senatvėj 
irgi vadinamas reumatizmu. Tu
rint tokį didelį skaitlių taip vadi
namų reumatizmų, negalima ži
not apie kurį jų klausėju nori 
žinot. Norint duot kiek plates
nį supratimą apie“reumatizmą” 
reikėtų parašyt pusėtinai dide
lę knygą. Net chroniškas sąna
rių skaudėjimas, ypač prieš lic-

aveles beganys

išdavikus ir šmeižė mus.
Musų atžagareiviškieji “pa 

trintai” nesenai laikė didelį 
seimą. Ar jie užprotestavo 
prieš tuos kaizerio talkinin-i 
kus? Ar jie pareikalavo, kad niams, o ne darbo žmonėms,

bininkų ir moterų”.
Bet juk tai melų melas.
Per tuksiančius metų buvo 

Skelbiamas “Kristaus mokslas”, 
o ką sako istorija, ir ką pergy
vename šiandie?

Kokių biivo skerdynių ir kra
ujo liejimų, ir kokios dabar ei
na žudynės!

O juk šiame dvidešimtame 
šimtmelyj beveik visa Europa ir

B.V.J. iš Cleveland Ohio, klau
sia:

1. Kaip gydy ties nuo ’reuma- 
tizmo ir kokius vaistus vartot?

2. Ar gulama pilnai išsigydyt 
iš reumatizmo ir jei taip, tai ko
kiu budu?

3. Ar gerai vartot nuo reuma
tizmo taip vadinama Wintcr 
green?

4. Kaip užsilaikyt laike gydy
mosi ir turėjimo reumatizmo? ’

5; Kaip ilgai ima, kol reumati
zmas išgydomas?

Aš turiu reumatizmą per ke
letą metų ir negaliu išsigydyt.

Atsakymas. —
Reumatizmo yra dvi fonui — 

aštrusis ir chroniškas. Klausėją 
(yra moteris) pabaigoj nurodo, 

jog ji kalba apie chroniškąją for
mą. Tečiaus reumatizmu va
dinama yra žmonių ir net dau
gelio daktarų visą eilę ligų, da
rančių lengvą ir atsikartojantį 
skaudėjimą; Skaudėjimai rau
menyse dėl nervų tam tikrų ligų, 
gėlimai kauluose dėl sypilio, sci- 
atiškojo nervo reakcija į slėgimą

paeiti nuo maišytojų bakterijom 
uždegimo sąnarių plėvių, jis ga
li paeti nuo gonorrheos, nuo sy- 
philio... Todėl vienas reumatiz
mas gali trauktis ilgiau už kitą, 
vienam gydyt reikalingi visai 
kitokie vaistai negu kitam, užsi
laikymas irgi šiek-tiek skirsis 
kožnoj formoj. Kada nuo vieno

lengvai ir j neilgą laiką, nuo kito 
sunku išsigydyt net j porą metų 
ir ilgiau. Kada vienoj reumatiz
mo formoj taip vadinami win-

boti, kitoj formoj jie nieko ge
ro nepadarys.

Kaip matote, į klausimus ne
galima nieko aiškaus atsakyti, 
nes <isi jie nėra aiškus nekalba 
apie vieną specialę ligą.

Dr. A. Montvidas,

Pastabėlės
Kai-kurie parapijonai susirū

pinę klausinėja vienas kito: 
“Driko vyskupas “miltina” ku
nigus iš vienos parapijos į kitą?”

Argi nežinote, kad jis bi jo, kad 
jie ilgai būdami vienoj vietoj 
perdaug nepriprastų prie para
ri j onkų ir kad paskui nereikėtų 
siųsti ant “pakiltos”? ^leigu visi 
ant sykio pakutavosis, kas gi

J
I <•

Geras dalykas būt geros šir
dies “kunigui”. Toksai kad ir 
ką blogiausia padarytų vis tiek 
sako: “Tokiam Dievas ir žmonės 
atleis.” O kitokio “stono” žmo
gus, taip jau geros širdies, nors 
ir geriausia padarytum žmoni
jai vistiek busi “tautos išgama”.

Ką čia žiūrėti į žmogaus dar
bus, geriaus žiūrėkime, kokio ji
sai „stono”.

Draugo redaktoriai, iniltyt, 
tiesiai nuo ežios paimti laikraš-

šioties dulęinis, tą pat jie daro 
ir redaktoriaus kėdėj sėdėdami.

— J. Dančiukas.

L.S. Sąjungoje
..... .. ........... .....

.Kovos administratorius 
paleista.

Apžvalgos num. 2 pranešama:
Šiomis dienomis prispikin- 

tieji teisėjai svarstė paduotus 
ant dd. J. Šukio ir J. V. Stilso- 
no skundus. Ant Stilsono už 
pirmąjį warrantą sustatė ap
kaltinimo aktą, o antrame wa- 
rrante kaltinimus rado nepa
matuotais ir d. Šukys tapo 
paliuosuotas. Tuo budu, bus 
teisiamas tik vienas Stilsonas. 
Kada bus byla, da nežinoma.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krimMoliOkuose 
taip ir civiliOkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3121 S. Halstsd St.

Aut trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofinasr 
1X7 N. Deirbern St. 

1111-13 Unity Blde.
Tcl. Central 4411

Skaitykite ir Platinkite « M
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CAMBRIDGE, MASS.

Klerikalų prakalbos.

Kovo 10 d. klerikalai buvo su
rengę prakalbas. Kalbėjo so
cialistų šmeižikas “Darbininko” 
redaktorius, Gudas.

Savo kalboje, visu įnirtimu 
šmeižė socialistus, ypatingai Ru
sijos bolševikus ir lietuvius Chi- 
cagiečius, kam pastarieji anglų 
spaudoje “primelavo” apie vys
kupą Karevičių irt seimą. Jis 
Kmvvičių teisina, tikrindamas, 
kad jis monarcijos pas kaizerį 
neprašęs. Girdi, kad žinąs vys
kupą Karevičių, tas žinąs, kad 
jis monarchijos negalėjęs pra
šyti; mes sako nežinome, ko jis 
prašęs.

Vienas Vokietijos laikraštis 
melagingai paskelbęs tą žinią. 
Ir tam esą priežastis: reikią at
minti, kad Vokietijoje dabar 
esanti baisi cenzūrą,jokios val
džiai netinkamos žinios nepralei
džiama. Laikraštis, negalėda
mas rašyti teisybės parašęs ki
taip, o musų socialistui išpūtę 
ilidžiausį burbulą, šmeižią vei
kėjus. Ir lt.

Žmogus “nežino” ką Karevi
čius prašė, bet “žino”, kad lai
kraštis “melavo”. Matomai, sp
rendžia pagal savo redaguoja
mą “Darbininką” .

Žmones šmeižimų nemyli. Šią

bridgiuje kalbėjo ir atru sykiu 
jo “prakalbos,” iš 300 ypatų, iš
klausė apie 15-20 ypatų. Kuo
met (indas pradeda koliolies, 
žmonės eina laukan.

— Uranas.

SO. BOSTON, MASS.

Kovo 9 d. Dudley Opera Hou- 
se sulošta pirmu kart naujas vei
kalas “Kryžeivis.” Lošė LSS. 
6(1 kp.aktoriai. Geriausiai lošė 
F. Ramanauckas Makaro rolėj, 
F. Bamanauskienė — Gresini- 
nės, O. Žvingilutė Slankos, B.M. 
Mizara — Krako, T. Gre.viškis— 
Vaidylos, ir L. B. S. Butėno.

Publikos buvo apie 100. Įžan
gą 60 kuopa įsimanė daryti aug
sią — 50c. 75c. ir $1.00, todėl 
uždarbio kuopai liko mažiausia, 
koks šimtas dolerių. Publikos 
Jhivo privažiavę iš visų apielin- 
kių, (’ambridge, iš Montello, Nor 
\voodo, Lasvrence, Cambridge, 
Pcabody ir VVorcesten).

cialistų viešas susirinkimas ir di-

NAUJIENOS, Chicago, III

Sub., Kovo-March 23,1918
M. Meldažio Svetainėj,

22-12 Wčst 23rd Placij
Pradžia 7:30 vai. vak.

PROGRAMAS
po vadovyste J. GRUŠO 

ioc. Vyrą
;.........  J. KATILIAUS

Tnžairga 35c ir 50c

1 Orkestru ................................... po vauovysic .». ’
2 Darbininką Maršas, Chicagos Liet. Soc. Vyr

Chorus po vadovyste ............................J.

' »*«' «<■ «bni M .............  ..knM

Minneapolis socialistai turi 
nuosavią svetainę, kurios pasta
tymas atsiėjo apie 20 tūkstan
čių dolerių suviršum. Dauge- 
gelis miesto viršininkų, kaip pat
sai miesto majoras, policijos

skusijos. Ihiblikos taip jau bu- viršininkas, daugelis aldermanų 
vo prisirinkus pilna svetaine ir ir fcįfp įvairių valdininkų Į— 
sudėjo aukų Rusijos revoliuci-1 socialistai, išrinkti ant socialis- 
jai suvirš 600 dol tų partijos tikslo.

Kokį tai didelį įspūdį į žnio- 
Vakare, 8 vai., So Bostono tei-j gų daro, kada matai darbininkų 

sino salėj įvyko prakalbos su susirinkimuose dalyvaujant įvai- 
dainomis ir muzika, surengtos! rjU8 niiesto valdininkus ir ben- 
inirslo valdininkų tikski išaiški-1 (įrai svarstant einamuosius dar- 
ti ir paagituoti, ka reiškia karės 
taupomosios stempos. Kalbėjo 
keli valdininkai, angliškai, ir ne
atvykus F.J. Bagočiui, kalbėjo 
K. Šidlauskas lietuviškai. Pu
blikos buvo pilna svetainė.

Tą pat vakarą lietuvių svetai
nėj buvo prakalbos LSS. 60 kp. 
Kalbėjo drg. S. Michelsonas ir 
V. Ambrazaitis. Publikos buvo 
nedaugiausia, apie»200 žmonių.

Taip jau tą patį vakarą buvo

Burleigh str. Kalbėjo d. J. B. 
Smelstoirus. • Prakalbas rengė 
Lietuvių Darb. Lit. Dr. kuopa. 
Žmonių buvo pilna svetainė.

—J. P. Raulinaitis.

MINNEAPOLIS IR ST. PAUL 
MINN.

Neužtikdamas lietuvių lai
kraščiuose jokių žinių iš šios pa
dangės, stengsiuosi šį tą parašyti.

Mineapolis ir St. Piaul randasi 
keturis šimtus suviršum mylių 
į žibinių vakarus nuo Chicagos

žiemius nuo Omabos. Gyven
tojų turi: Minneapolis 363 tuks
iančių suviršum, o St. Paul tru
putį daugiau kaip 217 tūksta
nčius. (sulig 1916 metų stati
stikos). Abu tuodu miestu su
daro kaip ir vieną miestą; juodu

skiria tik Mississippi upė. 
Mississippi upės krantais guli ne
dideli kalneliai, apaugę ąžuo-

►

Ant rytojaus, 3 vai. po piet, 
toj pačioj svetainėj buvervisų so-

Kazimieras 
Januškevičia

lais, tarp kurių slepiaisi čiabu
vių butai. Tie butai atovi pai
ručiais, taip kad pažvelgus į jų 
retumą visai neatrodo į didinio

Klimatas čia pusėtinai šaltas. 
Žiemos laiku paprastas šaltis tai 
nuQ 5 ikil5 laipsnių žemiau ze- 
ro, nors dažnai esti šalčių nuo 
29 iki30 laipsnių žemiau zero.

Gyventojai didžiumoj vokie
čiai, švedai ir šiek tiek graikų. 
Koks skaičius lietuvių, nepavyko 
sužinoti, bet tur-but labhi ma
žas, kadangi čia nėra ne jokios 
jų organizacijos ar draugijos.

Palyginant su miesto didumu 
ir gyventojų skaičium, Minea- 
polyj industrija nedaug dar te- 
išsipletojus. Pirmą beveik vie
tą užima malūnai, taip jau yra 
medžio ir geležies dirbtuvių. St. 
Paul yra dvi batų dirbtuvės, gy-j 
vulių skerdyklos, kame dirba 
apie pusantro tūkstančio darbi
ninkų, ir geležies lieykla. Taip

j jau daug įvairių smulkesnių dir
btuvėlių.

Darbininkai didžiumoj gerai 
susiorganizavę į dhrbo unijas. 
'Jų susipratimas gana aukštai 
stovi Minneapolyi išeina du dar- 
binikišku savaitraščių: “Tįe Mi
nneapolis Labor Beview,” uni
jų organas išeinąs kas pčlnyčia 
keturių pusių formato, ir “The 
New Times,” socialistų organas, 
lokio jau pamato leidžiamas kas 
subata. Pastarasis yra šaunus 
a gi ta ty vis laikraštis, kairiųjų 
socialistų krypsnio.

—
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Kalbu ., l’hilozofijo.s d-ras RUDOLF von LIEBICH 
Solo .....................  p-16 SOFIJĄ LAUĘINAVIČIUTfi

pianu pritars p-lė E. G. MAKAR 
Aido Moterą Choras, iš Poseland, po vad. GIRNIAUS 
Lietuvių Kvartetas: V. ASCILLA, P. MANKEVIČIA,

J. TANKAUCKAS ir J. STONIS 
Aido Mišrus Choras, po vad, .......... M. GIRNIAUS
Solo (angliškai) .................. p. DOUGLAS ROBSON

pianu pritars muzikos daktaras R. von LIEBICH 
Daina (švediškai): “Hor sangens dess maktiga tor- 
ner”..............Skandinavą Socialistą Vyrą Choras—

“Koitrraterrih”, po vadovyste J. It. SEABLOOM

v

Puikus Koncertas
Dar pirmą kartą tokis Koncertas Chicagoje

Rengia Ia M. P. S. 9-tus Kuopos Choras, įvyks
Nedėlioję, Kovo-March 24, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place

10
11
12

n

15

16

alo

Solo-pianas, muzikos d-ras Rl'DOLF von LII.BICH 
Daina atliks..........p-16 SOFIJA LAURINAVICIUTfi
Lietuviu Kvartetas.
“Aido” Apšru.s Choras, po vad......... M. GIRNIAUS į
Proletariato Daina, pagaminta per dr. R. von Liebich 

išpildys................
“Kcntucky Babe” (angliškai),.......... .... ...... ........

ras “Koinraterna”, po vad. .1. R. SIlABLOOM 
šokiai ir žaidimai. '
Tik šį kartą ’jąs pasigėrėsite laisvės daila, proletari- 
daina ir tvirčiausia spėka.
L’žkvicčia visus ChicagOB Liet Soc. Vyrų ChoraH.

DOUGLASROBSON 
... švedų Soc. cho-

Pradžia 6 vai. vakare

Dainuojant bus suvaidinta Kl. Jurgelionio veikalas

“LIETUVOS GIRIOSE”
Taipjau bus solo, duetų, kvartetų, piano solo ir 

visas L.M.P.S. 9 kuopos Choras

Inžanga 35c ir 50c

Vakaras bus labai gražus ir įdomus. Todėl gerbiamą 
publiką kviečiame skaitlingai atsilankyti. 
------  --------------- -- - —r- -t—______ ______________

persiskyrė su šiuo pasauliu
Kovo 20 d. 7:50 vai. ryte.
Velionis 38 metą amžiaus

Paėjo iš Kauno gub., Panevė
žio pavieto, Krenčino parap., 
Mežiunų sodžiaus. Paliko Lie
tuvoje dvi sescri ir brolį.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioje. 
Kovo 22 d. 10:30 vai. ryto, iš 
namą 1257 So. Crawford avė., 
prie 13-tos gatvės į Liet. Tau
tiškas kapines.

Kviečiama atsilankyti į šer- 
nienis visus gimines, draugus 
ir pažįstamus ir dalyvauti lai
dotuvėse.

I bininkų reikalus! O j ule tuo pa
čiu kartu kitur, kur visa ką val
do kapitalo ir buržuazijos atsto
vai, dedama visos pastangos, kad 
išardžius panašius darbininkų 
Susirinkimus, kad dar labjau 

darbininkus pavergus ir išnau
dojus, atsidėkojant jiems už tai, 
kad tie nesusipratę darbininkai 
balsavo ir rinko sau viršijam-) 
kais kapitalo tarnautojus — re- 
publikonus ar demokratų poli
tikierius. į

Victos socialistai veiklus ir c- 
nergingi. Dabar jie varo vėl sti 
prią agitaciją, kad sekamais 
rinkimais pravedus savi kandi
datus, ir tai jiems be abejo, pa
siseks. Jie turi didelio žmonių 
pritarimo. Į kandidatų nomi
nuojamos susirinkimus publi
kos suplaukdavo nuo dviejų iki 
trijų ir keturių tūkstančių.
,♦ Sausio 19 d. vietos socialistai *
rengė diskusijas tarptautinės 
politikos ir taikos klausimais. 
Buvo paskelbta, kad diskusijos 
prasidės 8 vai. vakaro, o žiūrėk, 
dar visą pusvalandį prieš tai jau 
didžiulė Auditorium salė buvo 
kimštinai prisikimšus žmonių, 
gi vėliau jau visos minios turėjo 
stovėt lauke arba grįžtu namo, 
nebctclpant svetainėj. Susirinki
me tapo priimta rezoliucijos tai
kos reikalu etc.

Vasario 10 dieną taip jau įvy
ko didelis susirinkimas, kuriame 
kalbėjo vietos oratorius M. Bcn- 
tall apie senojo caro režimą Ru
sijoj, kuomet darbininkai turė
davo slapta laikyti savo susirin
kimus miškuose, ir kaip jie šian
die viso pasaulio darbininkų kle- 
sos akįs ir viltįs yra atkreiptos į 
Rusijos proletariatą, kaipo į sa
vo vadavą ir išliuosuotuoją.

Vasario 24 d. Auditorium sa
lėj d. C.L. Drake rodė kru ta
ni uosius paveikslus iš įvairių 
pramonijos šakų, kur darbinin
kai turi praleist visas savo gy
venimo dienas. Paveikslai, ži
noma, buvo aiškinami. Įžangos 
reikėjo mokėt nuo 25 centų iki 
pusantro dolerio, ibet vis dėlto 
publikos buvo labai daug. Pel
nas, koks iš to buvo, skiriamas 
socialistų kampanijos fondui.

Įsakymu taap vadinamosios 
valstijos gynimo komisijos, va
sario 25 — 27 čia turėjo regist
ruotis kiekvienas vyras ir mote
ris, pradedant nuo 14 metų am
žiaus. Ta registracija, tai kaipo 
priemone apsisaugojimui nuo 
šnipų. — Pipiro Brolis.

NORTH CHICAGO,ILL.

North Chicago miestelis tai 
kaip ir dalis Waukegano. Juo
du vieną nuo kito skiria Dešim
toji gatvė. Tirštai lenkų gyve
namas. Yra kiek ir lietuvių, bet 
jie beveik jokio gyvumo nepa-
rodo.

Kovo 17 dieną lenkai buvo su
rengę čhi dideles išleistuves len
kų liuosanorių, kurių buvo apie 
dvidešimt šu viršum. Kadangi 
liuosanoriais daugiausia rupino-

-—r-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevilimis Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED Ir 32-ra GATVĖS

DR. A.J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI

DR. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. •> 2225 So. Leavitt St.
Silite 600-612 Kampas 22nd pi.

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

Nedėldicniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5516

E-11”....  *..... .  ii.. .  ■ ii liiiM

VyriškŲDrapanųSargenai 
*Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertėk nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 Ai 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 Hd 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamHl 
tą overkotą.

Visai LAažai vartoti siutai ir over
kotai, vedies nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $1.50 aki 
84.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
Iki $7.50

Atdara kasdierą, nedaliomis ir w 
karais.

•>* S. G O R D O N v 
14113 S Halsted SL. dalcascv

*Nauji neatimti, daryti ant užs»

Valandos: 9—12 rytoj 1—*

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.VIDIKAS 
Baigusi Akušerijos Ko- 
iegiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
pitalėse ir Philadel-

phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 

^£3113 -go. Halsted Str., 
(Ant antrą lubą) 

Chicago

ISKOLEKTUOJAME SKOLAS VISUR
Senus tdcolai*, notne ir visokius iAjiežkojimus darome Suvie
nytose Valstijose ir Kunadojc Absoliutiškai dykai; mokėsite 
mums, jei mes iškolektuosime. Nepaisoma, kur jus gyve
nate, nei kur jūsų skolininkas gyvena, mes iSkolektuosimc. 
Jums nieko nekaltuoju duot mums išmėginimui. Rašykite 
arba ateikite pas mus šiandie. Gyvenantis kituose miestuo
se kreipkitės laiškais, ]dėdarni 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 LEKĄL SERVICE AGENCY 
3114 S. Halsted St., Chicago, III. Phone lloulevard 4899 
“Patarimas, kuris nekaštuojn pinigą, bet su^Myja juos”.
——— ---- j--- -—•—— -----—— ----  - 1  ----

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.19 už gal.
UARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted St., Chicago, 111.

-

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

SPECIALISTAS 
Moterišką, Vyrišką ir Vaiką 

Taipgi Chronišku Ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687

Nariai Cook County Reni Katate Taryto* 
A. PETRATIS & CO.

Kcal Katate Ofisai
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namas, lotas ir formas. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies. 

Peržiūri apstraktus, padaro popiorao 
' PUBLIC

7*1 W. I5ta latvi 
kampas Halsted Dravar 1444

' VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv, Valstijose. 
Siuvimas, Pctreną Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai, 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukuos ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmi nlnki ,

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komisinę.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

Sergėkite savo akis

Dr. Povilas Žilvitis
Lictuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

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

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

si vietinis lenkų kunigas, tai ir 
išleistuvės įvyko su visoms baž
nytinėms ceremonijomis. Liuo- 
sanorius lydėta su amerikoniš
komis ir lenkų vėliavomis.

r
Šiaip čia*nieko nauja. Žmo- 

neliai kaip kitur taip ir čia ken
čia vis tas pačias bedas.

— Girios Paukštis.

HA5TER 5Y5TEI1

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

AŠ turiu 15 metą patyrimą ir 
galiu ištyrl jąs akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, messtai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė*1 Chicago.
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptickos 
Tėmykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-los vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Redakcijos Atsakymai

'Jięlephone Yąrds 5032

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

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

TELEPHONE YARDS 2721

*DR. J. JONIKAI t »s 
Medikas ir Chirurgas-

€3315 S. Halsted St, Chicagrt 1

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APKfiDALŲ

Muitų sistema ir ypatiškas mokinimas pa* 
darys jus žinovu i trumpą laiką. K

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi. 
■po-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

. Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bilc laiku — dieną ir va
karais ir gauti flpccialikkai pigią kainą.

I'atrenos daromos pagal Jūsų mierą — bilc 
stailčs arba dydžio, iš bile madų knygos.

MA8TER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Pcrdštlnis,

118 N. La Salk gatvė, Kambarys 416-417. 
prieš City Hali.

Negalime išLeo J. Schultz.
Spauzdinti.

Buvusiai Kunigo Gaspadinei.
- - Neverta atsakynėti į tai, ką 
kunigų afganuose tauškiama. 
Šuva loja, vėjas nešioja.

Dilgelių Vainikėliui. — Apie 
tai tegul pakaks to, 
buvo rašyta pirmiau.

kas jau

Jei nori greitai ir pasekmingai Išmokti Anglį-

Lietuvių kalbos S.V.Įstorljoe Laiškų Rašymo 
Lenku ” S.V.Valdybos Prlekybos Teisių

S.V.HUctyb«s Gramatika
Mittnotlkos Geografijos Retorikos, it tt. 
r GRAMMAR Ir HIGH SCHOOL Kuršų. Gyve 

nčius toliau mokinamo per laiškus. Viskas 
ama lietuviškai.

American Gollege Piapa ratory School
3to3 S. Halsted Si. Chicago III.

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

Telephone Humboldt 1273

M. SAHUD M. D 
Senon iiusnii (lydy to jis ir Chirurgas 

Spccinlista? Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS; 1579 M4wauke« AveM 

‘Kaftfjins North Avo. Kambarys 206 
VALANDOS: 8:30 ’ki 10 išryto 
1:30 iki 3 ir 7:30 ik'. 9 vukare

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimus yra 
tuščius, kada pra 
nyksta regčjims. 
Mes vartojame 

pagerintą . Oph- 
thalniometcr. Y- 
patinęfa doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėkiion. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 at 

Telephone Yards 4317

TELEPHONE YARDS 5814.

D r. P.G. Wiegner
Priimtino valandos nuo 8 iki 11 

’ ll ryto ir nuo 7 iki * vai. vak.
8325 So. Halatęd 8L, Chlcage.

1

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicnge 
Telephone llaymarket 2544

DR.JLA. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
T«lepho(ta Dcover 9693

VALANDOSt 10—11 ryto; 2—* popiety; 
7—8 vakare. Nedaliomis 10—12 dieną.

I. • <
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Nusigando socialistų

Republikonai ir demokratai 
vienijasi.

Republikonai ir demokratai 
27-toj vvardoj pasibučiavo ir pri
siekė bendrai kovoti prieš “rau
donąjį pavojų“'socialistus. Tas 
pasibučiavimas įvyko užvakar 
vakare, kuomet demokratai at
šaukė savo kandidatą, James’ą 
L. Daugerthy, naudai republi- 
koniško “brolio“ Oliver Watso- 
110. Atšaukdami savo kandida
tą demokratai prigraudeno de
mokratiškus balsuotojus atiduot 
savo balsus už republikonų kan
didatą. Savo revoliucijoj dem. 
pildomasis komitetas sako:

“Kadangi mes, demokratų or
ganizacijos pildantysis komite
tas 27-toj wardoj, permatome, 
jogei išrinkimas socialistų kan
didato išstatytų pavojun geriau
sius musų šalies žmonių intere
sus, todelei nutarėm pareikalau
ti demokratų kandidato, idant 
ištrauktų savo kandidatūrą, kad 
tuo budu suteikus musų para
mos republikonų kandidatui O- 
hver VVatsonui“. t

Vadinas, kapitalistų bernai 
27-toj wardoj susivienijo. O 
susivienyti juos privertė baimė 

socialistų, kurie rengiasi išrinkt, 
šalę d. John Kennedy, .antrą 
soc. aldermaną, d. Carl. D. Tho- 
mpsoną. Ar tečiaus toji “vie
nybė“ išgelbės susi vienįj tįsius 
republikonus ir demokratus, 
dar pamatysime. Bet labai ga
limas daiktas, kad jie sulauks 
tokio pat likimo, kaip pereitais 
rinkimais, kuomet soc. kandida
tas į aldermanus gavo didesnį 
balsų skaitlių, negu republikonų 
ir demokratų kandidatai kartu 
sudėtu - *

Moterų 
koncertas

Liet. Moterų Progresyvio Su
sivienijimo 9-tos kuopos choras 
rengia koncertą nedėlioj, kovo 
24 dieną, M, Meldažio svetainėj. 
Be moterų choro, kurio puikio1- 
mis dainomis chacagicčiai jau 
turėjo progos pasigėrėti, bus ir 
šiaip įvairių parinktinų gabalė
lių.

Chicagiečiai privalo paremti 
Šį progresyviųjų moterų paren
gimą.

Rubsiuvių susirinkimas
Rubsiuviai, priklausantįs Uni

ted Garment Workcrs unijai, 
užvakar vakare laike didelį ma
sinį susirinkimą West Side Au- 
ditoriume. Susirinkime daly
vavo apie 1500 žmonių — vyrų 
ir moterų. Rubsiuvių ūpas pa
kilęs ir jie nežada pasiduot, kol 
samdytojai neišpildys d a r b i- 
ninkų reikalavimus.

Barzdaskučiai rengiasi 
streikan

Organizuotieji barzdaskučiai 
rengiasi prie streiko. Jeigu jų 
reikalavimai nebusią išpildyti 
iki gegužės 1 dienos, apie 10 tū
kstančių darbininkų mes darbą, 
taigi sustreikuos. Barzdasku
čiai reikalauja 18 dol. savaitinės 
algos ir 50 nuošimčio viso to 
uždarbio, kuris viršys 26 dol. 
savaitinio uždarbio.

Samdytojų asociacija, kol kas 
spiriasi, nežada išpildyt darbi
ninkų reikalavimų. Tuo tikslu 
samdytojai sudarę 50 tūkstan
čių dol. fondą, kuris bus panau
dotas kovai prieš streikininkus

UniCBgO, 11L
SB

Ketvergas, Kovo 21, 1918.

Jieško nusibankrutijusio 
bankininko

Policija jieško nusibankruti
jusio privatinio banko savinin
ko, Max Silver’io. Metai atgal 
tas bankininkas išdūmė “kur 
akįs veda ir kur kojos neša.“ 
Nesenai dingo ir jo moteris. Ma
noma, kad ji turėjo nukeliauti 
pas savo prisieką. Policijai įsa
kyta “ant žut-but“ su j ieškoti 
Silverman’ą ir sugrąžint į Chi- 
cagą.

remti šį choro parengimą. Juo 
daugiau bus publikos, tuo dau
giau choras turės įplaukų -pel- 
no ir tuo mažiau paskui kuopos 
turės išmokėti iš savo iždo cho
ro palaikymui. Be to, rodos, bu
tų sarmata draugams socialis
tams laukti, kad į jų įstaigos 
parengimus lankytus “pašalinė 
publika“. Iki šiol, nežinia ko
dėl, taip ir buvo daroma. Atei
tyj to neturėtų būti.

Choro koncerte? be lietuvių 
dalyvauja ir svetimtaučių cho
rai ir keli pasižymėję mužikai 
bei dainininkai. —Socialistas.

į organizuotų darbininkų eiles 
kovai už geresnę ateitį. Geriau
sių pasekmnių, draugai!

—Ten Buvęs.

Priešinasi kalinių 
darbui

Balsuokite už jį!

Cicero. III. T M D. 118 kuopa laikys 
savo susirinkimą pėtnyčioj, kovo 22 
d. 8val. vak. Tamulhino ir Gudga- 
lio svet., 1447 S 49th Avė —Visi kuo
pos nariai teiksitės atsilankyti, ku
rie dar nėra užsimokėję už 1917 m. 
ir užsimokėkite, tad gausite naudin
gų knygų, nes ant to susirinkimo 
bus dalinama Kultūros Istorija po 3 
tomus ir Dešimt metų Tautiniai kul
tūriniai Darbo: Lietuvoje. Taipgi 
kviečiami atsilankyti vis lietuviai ir 
lietuvaitės atsilankyti ir prisirašyti.

—Sekr. K. Kairia.

LMPS. 43-čios kuopos repeticija— 
“Be šulo” ir kitų monologų bei dia
logų Įvyks ketverge, kovo 21 d. M. 
Jankaičio svet., 4837 14th.sC—Lpšė-

kaip 7 vul. vak.
jai, malonėkite susirinkti nevėliau

‘ -J. Uktveris.

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

arbo

AARON HENRY

Socialistų kandidatas į alder
manus nuo 30-tos wardos.

Drg. Aaron Henry yra senas 
ir veiklus socialistų Partijos na
rys. Lietuviai darbininkai pri
valo atiduot už jį savo balsus 
balandžio 2 dieną.

Nedėlioj, Kovo 24 d. š. m. 1 vai. 
po pietų Fellowship Hoilse, 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.

AUKA.

Soc. Rinkinių Kampanijos 
Fondan.

Kovo 17d., paminint gerb. J. 
Guscho vardadienį, besilinksmi
nantis svečiai nutarė pažymėti 
bankietą ir auka Socialistų Rin
kimų Kampanijos Fondan. Au
kojo šie draugai: Po. 1.00: K. 
Mazūras, S, Balsis, V. Guschus, 
J. Guschus^ K. Guschus, D. Ne
oninis; po 50c.:
M. Mazurienė ir 
•Viso $8.00.

Ir vėl Inkvizicija paveiksluose su 
paaiškinimais bus rodoma Ket
verge, kovo 21 d., Liberty Hali, 3925 
So. Kedzie avc„ prie 39-to Place (Bri- 
ghton Park’c). Pradžia 8 valandą 
vakare.

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

Aukavusiems 
ačiū.

A. Valažienė,
M. Mozūraitė.

tariu širdingą

Pranešimai
LSS. 235 kuopbs pusmetinis susi

rinkimas įvyks Ketverge, Kovo 21 d, 
720 W. 120 Str.,<7:30 vai. vakare.— 
Draugai nepamirškite atsilankyti, 
nes yra daug svarbių dalykų aptart. 
Kviečiami ir nauji nariai ateiti ir 
prisirašyti prie vietinės kuopos.

—Org. J. J. B.

Chic. Liet. So<%. Vyrų Choras ren
gia puikų koncertą subatos vak. ko
vo 23, Meldažio svet. Dalyvauja: 
lietuviai, anglai, škotai ir švedai.

REIKIA DARBININKŲ v
REIKALINGAS preseris vakarais 

r subatomis po pietų. Gera užmo
tos! is. Atsišaukite į J. Pocius, 

2102 W. 22nd Sti, Ir Hoyne avė.
Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA jauna vedusi pora 
prižhirėjimul daktaro ofiso ir atsa
kymui telefono. Randa dykai.
4726 S\ Ashland Avė., Chicago.

LMPS. 9 kuopos Chord generalė 
repeticija įvyks pėtnyČioje, kovo 22 
<1. 8 vai. vakare, M. Meldažio svetai
nėje, 2242 W. 23rd PI. Dainininkės, 
malonėkite atvykti paženklintu lai
ku. —Komitetas.

REIKALAUJAMA 4 kriaučių prie 
kostumieriško moterų darbo ir vieno 
kriaučiaus. kuris moka prosyti ir bi-i 
sk| Siūti. Darbas ant visados Ir dvic ma 
jų merginų ^ni^r^,^ankoni s,u,i- 

3117 Wentworth avė., Chicago.

Socialistų partijos 4-tos wardos 
Headąuarteryj, 3227 S. Halsted st., 
kas vakaras bus debatai įvairiais 
klausimais. Balsas bus duodama 
kiekvienam norinčiam 
debatuojamatn klausinę, 
skaitlingai atsilankyti.-

—Rinkimų Komitetas.

dalyvauti 
Prašom

LSS. 4-tos, LMPS. 9-tos ir LSJ. I y- 
gos 1-mos kuopų bendras lavinimus 
susirinkimas įvyks nedėlioj, kovo 24 
d. 10 vai. ryte, Socialistų Headąuar- 
teryj, 3227 So. Halsted st. Lekciją 
duos d. A. Petratis, soc. kandidatas 
į aldermanus nuo 4-tos wardos. Visi 
kviečiama atsilankyti.

—K. Virbickas.

REIKAINGA LEIBERIAI IN FOU- 

NDRY. PASTOVUS DARBAS, GE

RA MOKESTIS. ATSIŠAUKITE.

EMPL. DEPT., CRANE CO., 

40TH ST. AND S. KEDZIE AVĖ.

.REIKALAI?.!AME 3 janitorių, taip
gi fpretnano, $75 iki $80. Rakandų 
nudirbėjų, porterių į galiūną, pakuo- 

kalvių, aliejuotojų, dryliuoto- 
jų.ir išmušėjų prie preso, pečkurių 
ir pagelbininkų, vaikų 14 metų ir se
nesnių mokytis gero amato arba ofi
so darbo. įvairių darbininkų į ho- 
telius ir restoranus, leiberių $3.00 j 
dieną ir augščiau, darbas viduje, ga- 
andytojų, inspektorių į mašinų dir

btuvę, prižiūrėtojų prie gazolino in- 
žinų, sudėiėjų, nulygintųjų prie ma
šinų, darbininkų prie paplokščių ge
ležų, skerspjovių, dailydžių, kepėjų, 

liūnų statytojų, vyro prie dažų, 
sargo.

REIKALAI JAMA moterų ir mer
ginų prie trumpų darbo valandų, n«- 

,r dienomis. Moterų prie 
skalbimo, $2.10 dienoje. Darbinin
kų į hotelnis ir restoranus prie įvai
rių darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT
i AGENCY
4193 S. Halsted st 2-ras augštas. 

Visi darbai South, Norlh ir Wcst 
pusėje. (Kalbame lenkiškai).
——....................................... ..... -■ - - - -

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

REIKALINGAS darbininkas j senų 
popierų dirbtuvę.
613 W. Van Buren St., arti Dcsplai- 
nes St., Chicago.

PARDAVIMUI

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.

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

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

EXTRA, EXTRA BARGENAS!
Parsiduoda labai pigiai bučernė ir 

grosernė lietuvių ir lenkų apgyven- 
toj vietoj. Biznis išdirbtas per kc- 
etą metų. Priežastis savininkas 
turi greitu laiku apleisti šitą biznį, 
ir išeiti ant ūkės. Kas paims šitą 
biznj, nesigailės. BaŠykite j Naujie
nų Ofisą, pažymėdami No 175.

REIKALINGA * dviejų prityrusių 
važnyčių, 1 prityrusio karpytojo, 5 
Srityruslų lelberių dirbti i sengele- 

ių kiemą. Atsišaukite į 1717 North- 
wcstern avė., užpakalyje.

TURI BŪT parduota pirmos kle- 
sos, pilnai pripildyta grosernC. ka
bai geras biznis. Lietuvių apgyventa vTc t U. - K. Polanek,
3001 Emerald Avc. Chicago-.

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

PARDUODU pigiai—čeverykų tai
symo šapą su elektra varomomis 
mašinomis ir daugybe s kuru. Biznis 
gerai išdirbtas bėgyje ilgo laiko. Ge
ra šiam bizniui vieta, lietuvių kolo
nija. Petras Martišius, 
4544 So*. Wood St., Chicago

RAKANDAI
Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 

springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir rccordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

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

Scciners prie kelnių, 
Seem stitehers ant kotų, 
Prie mašinų operatorių, /
merg. prie Lewis kirtimo mašinų, 
Finišerkų prie kotų 
Finišerkų prie kelnių, 
Skylių dirbėjų, 
Kraštų apsiuvėjų.

Pastovus darbas, švarios sanitarės 
dienos šviesa apšviestos šapos. Ge
ra mokestis. Atsišaukite pasirengę 
darban? Employment Office, 423 S. 
Market St., Chicago.

TURI BŪT parduota augštoi rų- 
šies mahogany pianas ir puikus pho- 
nographas .su daug rekordų, labai 
pigiai. 3844 W. 12 st., 2-ras augštas, 
arti Independancc Blvd Chicago.ASMENŲ JIESKOJIMAI

Pajieškau brolio Stanislovo Pilipa
vičiaus, Kauno gub., Šiaulių pav., Pa- 
Šiušvės parap., 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.

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

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

Pataria areštuot streiklaužius.

Chicagos Darbo Federacija 
per savo sekretorių, Edward N, 
Nockels, vakar užprotestavo 
prieš kalinių darbą, kuris tuo ar 
kitu budu daro konkurencijos 
organizuotiems darbininkams. 
Mat yra žinoma, kad Bridwello 
kalėjime kaliniai atlieka įvairių 
darbų. Kalinių išdirbiniais pa
tenkina savo reikalus ne tik pati 
galėjimo valdžia, bet siunčia jų 
ir už kalėjimo sienų. Taip, tū
li rakandai įvairiose miesto įs
taigose yra tai kalinių
vaisius. O kuomet miestas gau
na tų rakandų iš kalėjimo dirb
tuvių, tai organizuotieji darbi- 
hlnkai delei to — daugiau ar 
mažiau —* turi nukentėti. Dar
bininkai todėl reikalauju, kad 
butų panaikintas kalinių darbas, 
išskiriant tuos atsitikimus, kur 
jie dirba patenkinimui paties ka
lėjimo reikalų.

Tatai E. Nockelis užreiškė 
miesto tarybos t. v. prasižengi
mų komisijos posėdyj, kur jis 
buvo pašauktas išreikšt savo 
nuomonę kas dėl kalinių darbo.

’ | Vienas komisijos narys bandė 
I pašiept E. Nockelį. Jisai tarp 

Didžioji Opera ture- I užreiškė, būtent, kad jeigu 
jo nuostolių Į kaliniai nebūtų verčiami dirbt,

1917»-1918 metų sezonas Di-ltai atsėdėję savo bausmės luiką 
džiąjai Operai, tur būt, buvo jie pasidarytų dar aršesniais kri- 
nepasekmingiausias iš viųs. I minalistais, taip kad ir pačiam 
Nors tikrų žinių dar neturime, Nockeliui pasirodytų nesaugu, 
bet kiek praneša arti kompani-1 Girdi, tuomet Chicagoj užvieš- 
jos stovį žmonės, jos nuostoliai Į patautų tikra plėšimų pasiąuba. 
už pereitų metų sezoną sieks Į Nockelis jam atkirto.
virš 110 tūkstančių dol. Bet pa- “Prasižengimus gimdo netur-1 Chicago Helghts, III. — šiuo kvie- 
klauskite ‘‘kultūringųjų” yan- tas. Kad visi pajiegiantįs dirbtrį"
kių, kiek tūkstančių jie suneša gautų darbo, prasižengimai žy-Į sirinkti į žemiaus pask. vietą (Ka- 
didžiam evangelikų sorkininkui I iniai sumažėtų... Jeigu jus no-lger, III. delegatus.' Nepamirškite at- 
Billy Sundav? Hte sumažini skaitlių prasižen- ^lankyti, nes turėsim apsvarstyt

— I girnų, eikite ir areštuokite visus| jr ne-dclcgatai. Susirinkimo vieta:

Chicago Heights, JI 1.” Pradžia 8 vai’ 
Ch. LDT. Laikin. Komitetas

L.V. Knygyno P. V.' D. Cihcagos 
jane- 

Tcnciv i, v. V..IV. U'. nlOVO, 
Viešo Knygyno bute, 731 W. 18 st. 
Draugijų atstovai, malonėkite nepa
miršti atsilankyti: turim daug svar
bių reikalų apsvarstymui.

—Valdyba.

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

Šiuo kvi^inmn vkii virinsi23 Turner Hali Lincoln St (gali- Siuo kviečiame visų vk tos I ma pj.lvajįUotį Douglas karais).Pro- 
hrnihJ’ |draugijų, priklausančių Chica- g’«m«s prasidės lygiai 8 v. vakare.

---- brolio I /. . . 1 • • 1 I Kviečiame kenoshiečius ir nrihvau- 
Patriolingasai «08 Llctuvn^ darbininkų laty- kiečius. LSS. 124 kp. Choras.

bai, delegatus į posėdį, kuris į- * “
vyks pėtnyčioj, kovo 22 d., Ant.
Veisclio svetainėje, 333 E. 14 st. I vyk;

. .. •, | Visi

f Patriotingas demokratas Streiklaužius. Tie vyrai atlieka *“į ™,s’h?‘"S 
„ I daug prasižengimų. Kuomet jie vak.

Ponas kehx Quinley, demokJ cužimti strcikų laužymu> jic 
ratų kandidatas is 23^i<M war- vaikšĮO mjeste ir užpuldinėja I "^aesinis siislrinkinias jvyks p. 
dos, susiprato. Matydamas, kad praejvius’>. 14*1? vakaro S y, vak. 25 A k
jis, šiaip ar taip, nebus išrink-) 
tas į aldermanus, o kartu bijo
damas, kad ten nepatektų soci
alistų kandidatas, jis nutarė Pu-| Svarbus susirinkimas 
sidaryt dideliu patriotu — atsi
sakė nuo kandidatūros naudai 
savo republikoniško “1 
W. Štteffenso. ] 
Quinley dabar kiek drūtas agi-i - - - - ■ v . ,v. ... , , h I wlf<i npfnvčini kovo 29 d Ant I henosha, Wis. — Draugystes Lietuoju demokratus remti “brolį“ v^ks I)CtnyC1 J’ •» tavos Balsas metinis susirinkimas į-

---------------„ .—14— r.........  | Vf-1. . Veisclio svetainėje, 333 E. 14 st. vyks kovo 24 d.. Slltz svetainėje.— 
šėlj, Ižavidų Murphy. žmogžu-p* 1!>geU>ejus tos unsvarstvti darni sva- V‘v ?,lslIįnklt,c,- l'uri"1.1»b*1 sviubju

’ W£irdos gyventoms nuo “randa-1 lurC8ime apsvarstyti uaug sva (reikalų. Pereitam susirinkime, kaip 
,, . . ,v . „ . Irhin ir neatidėtinu reikalu pin°t, nutarta imti organu Naujic-nojjo pavojaus , taigi išrinkimo I . , . . Inos* Siame susirinkime taigi orga-

socialistų kandidato. Gerb‘ delc«lltul maloniai prašo- nas turės būt rtlt„.
Imi atsilankyti* paskirtu laiku.) tkr. Felix Bartkus.

Surado I Kartu kviečiame ir Stcgcrio, Į Harvey, I1L—LSS. 228 kuopa ren-
Ill., draugijų delegatus. |prakalbas kovo 21 d. Kalbės yi-

1 agalios policija surado jau- Posėdis prasidės lygiai 8 val.|p. Grigaitis. Prakalbos įvyks Joe. 
nąją panelę — Hcnriettą Lued-Į vakare. Bus įleidžiama ir ne-|

I V<11» Vcllke 1 1 * Lzl HUmciI 11 (11 clll$ąVK> Ilv* 
delegatai. I pamirškite dieną ir vietą — visi at-

Ch.L.D.T. Laikinis Komitetas. silttnkyI‘“e-  -Komitetas.

Pajieškau pusbrolio Povilo Bane- 
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.

Masinis susirinkimas.
šiandie 8 vai. vakare, 20-tos 

wardos soc. rinkimų kampani
jos komitetas rengia didelį ma
sinį susirinkimą Garfield School 
svetainėje, kertė NevvBerry ir 
1 Ith PI. Nepamirškite!

Lietuvis pamišėlis užsmau
gė savo bendrą-pamišėlį

Lietuvis pamišėlis, J. Budrai
tis, 833 W. 33 gt., vakar užsma
ugė savo bendrą, tokį jau pami-

dystė turėjo vietos municipalėj 
psychopatų ligoninėj, kurioj a- 
budu pamišėliai buvo uždaryti. 
Sargams pasišalinus iš kamba
rio, kuriame tuodu pamišėliai 
gulėjo, Budraitis kažin kaip pa- 
siliuosavo nuo raiščių, kuriais 
jis buvo pririštas prie savo lo-ltkę, kuri pereitą savaitę pasiša- 
vos. Pasiliuosavęs prišoko prie lino iš molinos namų palikdama 
savo bendro, taipgi pririšto, ir | laišką, kuriame ji grasino nusi- 
užsmaugė jį. Kuomet sugrįžo 
sargas, Budraitis jau buvo ap
sidirbęs. Eidamas į šalį jis už-Įstelj, kur tarnavus vienoj val- 
reiškč: “Jisai turėjo velniška, 
akis. Jis buvo velnias. Aš 
džiaugiuos, kad jo neliko“.

žudymu. Panele nesižudo, bet 
išdūmė į Wilmington, III., mie-

CHICAGO HEIGHTS

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

Seemers prie kelinių.
Secrfl stitehers prie kotų, 
operatorių prie mašinos, 
ir kraštų apsiuvėjų.

Pastovus darbas, švarios, sanitarės, 
dienos šviesa apšviečiamo*, šapos, 
gera mokestis. Atsišaukite prisiren
gę dirbt k Emnloyment Office, 423 S. 
Market St., Chicago.

PARSIDUODA — 6 kambarių ra
kandai tarp jų — 3 lovos ir Daven- 
l>ort. Phone Wentworth 1945 
1359 W. 55th Str.,. Chicago

SO. CHICAGO

Mirė “Naujienų“ 
dalininkas.

Kovo 2 d. pasimirė vienas 
“Naujienų” šerininkas. Kaži m ei
ni S Januškevičia. Velionis bu
vo laisvų pažiūrų, mėgo skaity
ti laikraščius. Paliko dvi seseri

gykloj kaipo “veiterka”. Pane
lė vistiek nenorinti būti pas mo
čiutę, kuri neleidžianti ją paspdr 
tau t.

Į LSS. 22 kuopos lavinimosi vaka
ri ras įvyks šiandie, kovo 21 d. 7:30 v.

vak. M. Meldažio (mažojo) sVetaln., 
, Į 2242 W. 23 pi. Kaip kuopos narius 

1 taip ir pašalinius kviečiam atsilan- 
1 kyti. Kas norės galės prisirašyti 
| prie kuopos. —Komitetas.

kelių draugysčių.

. ■> v

Chicagos socialistams
žinotina

Subatoje, kovo 23 d., Chicagos ir daugiau.
Liet Soc. Vyrų choras rengia 
vakarą M. Meldažio svetainėje.
Kadangi chorą palaiko pačios 
kuopos, tai draugų pareiga yra

Prakalbos
’ vi'’ š-‘ ’*r?‘ t,' " ’ ‘ , »*

Kovo 18 dieną čip buvo suren
gta prakalbos. Kalbėjo d. T. I LSJL. 3 kuopos susirinkimas įvyks 

‘ I Dundulio iš Chirnons Pn kovo 23» 7:30 vai. vakarej Blinstru-1 Julutulis is (Jiicagos. lo pra-|p0 svet., 4501 So. Ilcrniitage avė. 
kalbos tapo atgaivinta LSS. kuo Brauną! draugės malonėkite atsl- 
pa. Iškarto kuopon įstojo 7 na-| -^Raštininkas
niai, visi jauni ir energingi vy-

I rai. Neužilgio, manoma, įstos I We»t Pullmun, UI. svarbios ir di
delės prakalbos, kurias rengia LSS. 
235 kuopa, įvyks subatoi, 23 d., ko
vo 19*8 West Pullman Turiier Hali, 
12001 So. Halsted st. Pradžia 7:00 

[vai. vak. Kalbės Naujienų redaklo- 
Mus d. P. Grigaitis ir 9-tos wardos 

i į aldermanus d. Zephierę 
Pepin. Kviečia visus atsilankyti. 

—Komitetas.

Naujieji musų kareiviai paši- 
žadėjo veikti, kiek jų spėkos ir 
laikas pavelys, idant išbudinus kimdiuatas j 
vietos lietuvius ir patraukus juos Pep’“' Kv,ečlrt vlsu® atsilankyti

Pajieškau draugo Kazimiero Gai- 
dalavičiaus, paeina iš Kauno gub., ši- 
biikų miestelio, 4 metai atgal gyveno 
Chicagoj ant Town of Lake, dabar 
nebežinau . kur. Malonėsite atsišau
kti, turiu svarbų reikalą, arba kas 
jį žinote, malonėkite pranešti.

Mykolas Skurka, 
Box 488, Melrose Park Avė. Chicago 
.. ....... .....    m

Pajieškau drg. K. Platakio, Kauno 
gub., Telšių pav., Salonikų par.; pir
miau gyveno Kensinglon, III. Dabtir 
buk gyvenąs Chicagoj. Taipgi pU- 
jieškau drg. K, Žalimo, gyveno Dal-Į 
ton, III. ir dirbo C. E. and I knršsnffi Į,,--, ----- ---- ■ . x
juos praneškite jų adresus. I Pnrdavinėji-

L Valinčius I niul po už metus nelaimingų
PO Box 46, * Westville, III. ir, sveik«*os ir

1 $19.00 už metus automobilių policy, 
didelis uždarbis.
Coinmercial Casualty Insurance Co., 
175 W. Jackson Blvd. Chicago.

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

PARANDAVOJIMUI sankrova, Sto
ras, gera vieta grosernei arba bar- 
bernei. Eelektros šviesa. ,
4637 S. Paulina St., arti 47th Street, tis "ūkiškai

Chciago. 1

M

RANDAI

REIKIA DARBININKŲ
REIKALlNGos typistės vertėjos 

lietuvių ir anglų kalbose.
Pamatykite Mr. Reed,

Gyles P. Cory and Coi
29 So. LaSalle St.,

Tarp 10:30 ir 11 vai.

REIKALINGAS barkiperis kalban- 

nis darbas, gera užmokestis. Atsi
šaukite 2065 W. Coulter St., ir Hoyne 
avė., Chicago.

NAMAI-žEMe
PARDUODU —savo ūkę (farmą) 

Wisconsino valstijoj. 120 akrų, apie 
40 darbatnos, likusi miškas. Turiu 
eiti kariuomenėn. Parduodu greitai 
ir pigiai. Rašykite j Naujienų ofi
są pažymėdami No 172

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

PARDUODU medinį namą su 4 
kambariais. Maudynė, elektros švie
sos, gazas. Viskas intaisyta.
1345 So. Harwey Avė., Oak Park, III

REIKALINGJ lietuviai, mėsos par
davėjai. Turi mokėt rokundą.

Gabel Packing Co., i 
221 N. Peoria St., Chicago.

REIKALINGA 2 vyrų j skurų iš- 
dirbystę; lengvos teliukų skuros iš
dirbėjai. Gera priga išmokt ama
to. Darbas nuolatos. M. ZUMER, 
2137 S. Racine Avė., arti 22ros gaty. 
m-- “ ■» ■ ■

REIKALINGA 2 atsakančių kriau
čių prie kostumieriškų moteriškų 
kautų. Pastovus darbas. Gera mo-j 
keistis. S. BALSIE, 
1546 E. 63rd St., Chicago.

čįų prie kostumieriškų moteriškų

kestis.

■ -«■■■■■ ■■»!■■■ < 1 Iiįi |T >1 I I Iii

REIKALINGI 3 kriaučiai, 1 bušel- 
manas, 1 pirmos eilės coat makeris 
prie vyriško darbo, ir 1 prie mote
riško darbo. — - 
mokestis. .. .
3310 So. Halsted St

REIKALINGAS vyras, kuris galė
tų rupinties su keletu dešimčių Lo- 
kal agentų ir galėtų užimti stato a- 
gentystę. Tikusį vyrų mes išmokin
sime biznio ir gvarantuosime $5000 
uždarbio į metus. Minėtas vyras 
turi turėti $400 užsidėti už tavorą, 
laikomą ant ranku. Norėdami ui- 
imit Šia vietą atsiliepkite laišku. 

ECONOMIC HOME SUPPEY CO
714 Van Ruren St., Chicagol

. 2137 S. Racine avė., arti 22ros gatv.

Pastovus darbas, gera 
WM. VALENTINE

Chicago.
■ ........ i <

i

FARMOS, FARMOS!
Parsiduoda Wisconsino valstijoje 

40 akrų žemės su namais, tik pus
antros mylios nuo miesto. Eagle rl- 
vcr. Gera proga norinčiam pirkti 
farmą netoli miesto. Kaina $1,600. 
Trečdali reikia išmokėti, likusius ant 
išmokėjimo.

JOHN JESEVICH , 
Box 302, Eagle River, Wtsconsin.

KAS TURITE išrandavojimui ūkę 
(farmą) ne mažiau 40 ir daugiau 60 
akrų, su budinkais, su gyvuliais ar
ba be gyvulių, atsišaukite šiuo ant
rašu. Antanas Montrimas, 
723 Barber Str., Chicago, III.

(•ERA PROGA — kas norėtų mai
nyti grosernės biznį arba ger^ ken- 
džiu štorą ant loto; atsišaukite adr.: 
2508 W. August St., pas K. Jakubka.

PARSIDUODA už $7.500. 2 flatų po 
REIKALINGA merginos lengvam į (> kambarius, akmeninis frontas: šil 

dirbtuvės darbui, taipgi viena mcr-Hu vandeniu apšildoma už $6,500 
cash, arba ant išmokėsimo.
2937 Emerald avė., Chicago.

REIKALINGA merginos lengvam

gina, kaipo Time keeper. 
M Zumer,

l


