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Rusija Atskyrė Bažnyčia Nuo Valstybesi’’:

f

Bažnyčios ir iii turtai
kad kunigai priims atlyginimą 
nuo vielos žmonių, kuriems jie 
tarnauja.

Times Petrogrado korespon-

konfiskuoti drūtas kalbėdamas apie visos 
Rusijos patriarcho Tichono iš
leistąją anatemą (prykeikimą) 
sako, kad bažnyčia jau tomai žu-

Pravoslavą kunigai skelbia kry
žiaus karę prieš bolševikus

RUSIJOS POPAI SKEL
BIA KRYŽIAUS KARE 

PRIEŠ BOLŠEVIKUS

Rusija atskyrė bažnyčią nuo 
valstybės ir konfiskavo 
bažnyčių turtus.

Truc translation filed with the posl 
n nslei at Chicago, Eebruary 7, 1918, 
as reąmred by the act of Oct. 6, 1917

PETROGRADAS, Vasario 3— 
Sovietas išleido patvarkymą, pa 
kuriuo pasirašo Nikolai Leninas 
ir kiti de facto valdžios nariai, 
visiškai atskiriantį bažnyčią nuo 
valstybės, panaikinantį bažny
čia įplaukas iš valstybės ir kon
fiskuojantį visas bažnyčias, įre
ngimus ir parėdus. Patvarky
mas pažymi, kad draugijos ga
li vartoti nuosavybę vien dėl it- 
kybūriu apeigą.

Tikėjimo laisvė gvarantuoja- 
ma visoms religinėms draugi
joms, kol jos nesikiša į draugiji
nę tvarką, nevaržo žmonių lai
svės ir nekenkia respublikai. Jo
kie tikybiniai įsitikrinimai nepn- 
liuosuoja žmonių nuo jų parei
gu kaipo piliečiu.

Tikėjiminė prisaika panaiki
nama ir jos vietą užima prizą 
das.

šliubus ir giminių registraci
ją ves civilė valdžia.

Tikėjimo mokinimas valsty
bės mokyklose yra panaikina
mas, taipgi ir to paites kurso pri
vatinėse mokyklose.

Susirėmimas su vienuoliais*.

Viešojo gerbūvio departamen
to išleistas olicialis pranešima* 
apie susirėmimą užimant Alek
sandro Nevskio vienuolyną sa
ko. kad vienuoliai’padarė pasi
priešinimą ir kurstė minią prie 
prievartos, skambindami visais 
varpais ir sušaukdami parapijo
mis.

Pranešimas priduria, kad vie
nuoliai užpuolė Raudonąją Gva
rdiją su pagaliais ir kad karei
viai buvo priversti šauti savęs į 
apgynimui. Vienas vienuolis li
ko užmuštas.

Raudonoji Gvardija veikė pa
gal paliepimą draugijinės gero
vės įpinisterio Aleksandros Kol- 
lonlaį.

Popai protestuoja.

Nedideles parodos maldingų 
narių pravoslavų (ortodoksų) 
bažnyčios įvyko šiandie protes
tui prieš bolševikų užgriebimą 
bažnyčių Im to. Didžiausia pą- 
roda įvyko ant Khzaniaus kated
ros plečiaiis. šioj grupėj, pana
šioj į kitas, popai atidengtomis 
galvomis ir pilnuose bažnyti
niuose paroduose marša vo No
vos prospektu, nešdami kryžius 
ir relikvijas; o paskui juos sekė 
svietiškiai.

Ntkurie kunigų pravoslavų 
bažnyčios pabrėžė tikrinimu, 

kad jie nesipriešina atidavimui 
bažnyčių turtų išgelbėjimui Ru
sijos nuo tižrubežinio priešo, bei 
ragino žmones kovoti iki galui 
ir neduoti šventenybių žydu 
globot).

I i *
Prakeikė bolševikus.

Dėlei užgriebimo Aleksandro 
i Nevskio vienuolyno ir kitą už- 
1 puolimą ant bažnyčią turto, vi
sos Rusijos patriarchas ir Mas- 

'kvos metropolitas Tichon išlei- 
: do Maskvoje anatemą (iškriki
mą), ekskomunik (lojantį visus

i dalyvautojo*.
Anatema dalinai sako:
“Duotąja mums nuo Dievo 

spėka mes uždraudžiame jums 
dalyvauti Kristaus komunijoje. 
Mes ekskoinunikuojame jus; jei
gu jus dar turite krikščionišką 
vardą, ar net tik gimimu jus pri
klausot pravoslavų bažnyčiai. 
Mes prašome visų ištikimų pra
voslavų bažnyčios sūnų neturė
ti nieko bendra su tokiomis žino 
nijos atmatomis.“

Ragina kariauti.

Anatema užsibaigia patriar
cho atsišaukimu per visą baž
nyčių kunigus, kviečiančiu visas 
parapijas kariauti ir nukentėti 
už šventumą bažnyčios. Tt *

BAŽNYČIOS TURTAS 
PRIGULI ŽMONĖMS

Bažnyčios įtekmė mažėja

True translation filed wlth the post- 
mitster at Chicago, Eebruary 7, 1918, 
<s reąuired by Ine act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, Vasario 6. At
skyrimas valstybės nuo bažny
čios, įvykintas bolševikų vald
žios, yra išaiškintas bolševikų 
oficialės žinių agentūros išsiųs
tame užrubein ilgame praneši
me. Iš to pranešimo matyti, 
kad bažnytinis turtas yra ati
duotas žmonėms ir gali būti va
rtojamas bendrai gerovei.

Bolševikų viešosios labdary
bės komisarai, kuriems pavesta 
kontrolė bažnyčios turtų skel
bia, kad jų nuomone tas turtas 
turėtų būti “vartojamas vien 
palengvinimui likimo labiausiai 
kenčiančių nuo kapitalistų drau
gijos išnaudojimo klosią”.

Kunigai negaus algą.

Kartu bus panaikintoaJšlaidos 
palaikymo bažnyčių ir bažnyti
nių apeigų.

Po kovo 1 d. kunigija nebe
gaus algą iš valdžios. Tečiuus 
ji gaus algą už 4 savaites iškal
iu). Kunigai, kurie pasiliks sa
vo vietose ir kurie uores pildy
ti savo pareigą, galės būti sam
domi viešosios labdarybės komi
sarų, pagal bendrą reikalavimą 
parapijos, kuriai jie tarnauja. 
Bažnytiniės pareigos ir apeigos 
galės būti pildomos su 

dė savo įtekmę j žmones, delei 
jųunosios, kartos palinkimo prie 
bedievybės. Iš tos priežasties 
jis nesitiki, kad patriarcho pra
keikimas padarytu didelę reikš
mę.

I'ečiaus Tiehonas turi kitą ga
lingą ginklą. Jeigu jis atskirtu 
visą šalj nuo bažnyčios, uždary
tą bažnyčias ir neleistų kunigam 
krikštyti, duoti šliubu.s ar laido
ti numirusius, padarytų didelę 
įtekmę ir galinis sukeltų prie
taringus kaimiečius,

BALTOJI GVARDIJA PA
ĖMĖ ULEABORGA

Mušis tęsėsi dvi dieni.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, Eebruary 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

STOCKHOLM, Vasario 6.
Gen. Mannerheim spėkos sumu
šė Raudonąją Gradiją ir rusus 
l’leaborge ir paėmė miestą, ku
ris vra vyriausiu kariniu sande- •> *
liti šiaurinėj Einlnndijoj.

Mušis tęsėsi dvi dieni ir keli 
šimtai žmonių užmušta susirė
mime.

Daugelis pabėgėlių iš sumuš
tosios šiame mūšyje Raudono
sios Gvardijos atvyko j Švediją.

Vleaborge buvo didelk sandė
liai amunicijos ir artilerijos.

Sulig pranešimo iš Helsing- 
forso, gen. Mannerheim taipgi 
paėmė Tammerfors, apie 100 
mylių j šiaurryčius nuo Helsing- 
forso.

DAUG ŽMONIŲ UŽ
MUŠTA

Susidūrus dviem traukiniam 
Finlandijoj.

True translation filed with the post 
niaster at Chicago, Eebruary 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, Vasario 6. Su
lig Exchange Telegraph praneši
mu iš Copenhageno, daugybė 
monių užmušta ar sužeista su
sidūrus Raudonosios Gvardijos 
traukiniui su valdžios traukiniu, 
pasiųstu perimti Raudonosios 
Gvardijos traukinį. Susidūri
mas įvyko arti Komi, šiaurinėj 
b'inhmdiįoj. Traukiniai ėjo pil
ti ugreitumu ir visi vagonai su
trupinti.

KAZOKAMS SEKASI 
SIBERIJOJ

Eina priekyn ir paėmė čftg.

('.BAUBINAS. Vimtirio (i.
Kazokų vadas gen. Semenov, 
kuris pradėjo judėjimą prieš 
bolševikus 10 dienų atgal, daro 
didelį progresą. .lis pradėjo 
veikimą palei Chinijos rubežių 
ir tada pradėjo imti miestus pa
lei Siberijos geležinkelį. Karin- 
skai miestas prie susijungimo 
Siberijos ir Amūro geležinkelių 
liko paimtas. Vakar jis paėmė 
Čitą. Gen. Semenovo tikslu y-
ra atidalyti komunikaciją gele
žinkeliu su dalimi gen. Kalėdine 

sąlyga, spėkų, emanei; ant Omsko.

Nenori vokiečių
I “laisves”

LATVIJA IR ESTONIJA 
REIKALAUJA LAISVO 

APSISPRENDIMO

Reikalauja, kad kaip rusų, 
taip ir vokiečių kariuome
nė pasitrauktų iš tų šalių 
laike balsavimo.

True translation filed \Vith the post- 
inaslcr at Chicago, Eebruary 7, 1918. 
’is reąuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS. Vasario (i. -'•()- 
ficialis rusų bevieliais praneši
mas paduoda deklaracijų Latvi
jos Socialistų ir Kareivių Tary
bų atstovų, protestuojančią prieš 
auslrų-vokiecių delegacijos 
Brest Li tov.sk e tvirtinimą, kad 
latviai išreiškė pageidąyimą at
siskirti nuo Rusijos. Reikalau
jama, kad vokiečių ir rusų spė
kos pasitrauktų iš Latvijos, taip 
kad gyventojai laisvai galėtu iš
reikšti savo valią.

Rusijos komisų:) karės belai
svių paskelbė, kad vietinės Ka
reivių ir Darbininkų 'Tarybos 
paliuosuoja priešę) karės belai
svius tuksiančius. Belaisviai di
deliais pulkais traukia linkui Pe- 
trogrado ir. sakoma, Petrogrado 
distrikte yra jau 16,000 belais 
vių.

Pistonu reikalavimai.€
Estonai irgi išleido panašią 

į latvių dekleraciją. Reikalau
jama pilno ir nesutrukdyto ap
sisprendimo visai Estonijai, į- 
skailanl Oesel. Dago ir kitas a- 
pielinkeės estonų apgyventas sa
las.

Deklaracija sako, kad atskili
mas salų nuo visos Estonijos bu
tų peržengimu Estonijos teisių 
ir protestuoja prieš vokiečių a- 
neksavimą salų po kokių tai nė 
butų aplinkybių, ar priedangos. 
Reikalaujama taipgi, kad vokie
čių ir rusų kareiviai evakuotų 
Estoniją, kad galima hutų pada
ryti liuosą balsavimą apie poli
tišką Estonijos ateitį.

JUNKERIAI REIKALAU
JA UŽPUOLIMO ANT 

PETROGRADO
» K

Jei rusai nepriims vokiečių 
taikos sąlygų.

True translation filed with the post- 
masler at Chicatto, Eebruary 7, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

ZUB1CH, Vasario 6. Dip
lomatiškuose rateliuose išreiš
kiama nuomonė, kad vokiečiai 
pritaria įteikimui Rusijos bolše
viką,ms ultimatumo, reikalau
jančio tuojaus priimti vokiečių 
laikos sąlygas; jeigu gi rusai at
sisakytų tai padaryti eiti ant 
Petrogrado.

Vokiečių generalis štabas, ka

ncleris Ilertling ir vokiečių dra- 
raSj manoma, yra pasiryžę ap
veikti rusus.

Vokiečių kareiviai, sakoma, 
yra sukoncentruoti strategiško
se vietose rytiniame fronte aiš
kiu liksiu greitai įsiveržti į Ru
sijos sostinę, jeigu užsibaigtų 
pertraukimas mušiu.

TAIKOS TARYBOS PER
TRAUKTOS?

Taip bent sako ši žinia.

True translation filed with (he post- 
maslcr at ('.hieago, Fcbruary 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS. Vasario £. Ex- 
eliange 'l'clegropli Go. Petrogra
do korespondentas sakosi paty
ręs, kad tarybos Bresl-Litovske 
esą pertrauktos.

SUGRYŽO į TAIKOS 
TARYBAS

Austrijos ir Vokietijos 
ministeriai

True translation filed with the post 
irasler ai ('hieago, l,'e!)ruar.v 7, 1918. 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917
• AMSTERDAM. Vasario 6.
Sulig pranešimo iš Bėrlino. Vo
kietijos ir Austro-Vengrijos už- 
rnbežinių reikalų ministeriai. 
Dr. von Kuehhnaim ir grafas 
Czernin pereitą naktį išvažiavo 
iš Bėrimo i Brest Lilovską tęs
ti laikos tarybas.

LIEPIA PROTESTUOTI

Prieš rusų ėmimą Anglijos 
kariuomenėn.

Truc translation filed with the pnst 
masler at ('.hieago, Eebruary 7. 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

PETROGRADAS. Vasario t 
Bolševikų valdžia paliepė savo 
atstovui Londone Maksimui Lit- 
vinovui užprotestuoti prieš An
glijos užrubežinių reikalų niini- 
steryą už verstiną ėmimą Rusi
jos piliečių į Anglijos armiją.

ANGLAI NETEKO 1,000,- 
000 KAREIVIŲ.

1917 metais.

True translation filed \vith the post 
masler ai (’hieago, l,’ebruar> 7, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS. Vasario 6 Gc- 
neralis direktorius veikimo gen. 
Maurice šiandie pasakė, kad 
1917 metais anglai neteko dau
giau kaip miliono kareivių. De
lei to ir lavinama liek daug ka- 
reivių.

“Dabartinis padėjimas neturi 
mus rūpinti,” sakė jis. Vokie
čiai dar niekad nebuvo taip sti
prus vakariniame fronte, kaip 
dabar, bet anglų-francuzų spė
kos juos viršija.

Anglija visuomet turėjo dau
giau kaip 1,000,000 kareivių na
mie, priskaitant invalidus ir šta
bo narius, 500,000 lavinamų ka
reivių ir aprūpinimo divizijos. 
Apie 100,000 būna paleista vie
šėti.

Pašovė du žmones.

S T. I.OITS, Mo., Vasario 6.
Policistas bevydamas minią, ku
ri išdaužė galvekariui langus 
pašovė du geležinkt'lių svičma- 
nu.
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Paskandintas Suv.Valstiją 
transportas

\ • 

I , r ;

Galbūt žuvo 1000 kareivių
PASKANDINTAS SUV. 
VALSTIJŲ TRANSPOR
TAS SU 2,179 KAREIVIŲ

Išgelbėta 1,100 kareivių, kiti
tfalbut žuvo.

True trnnslalion filed .vith the post- 
mitslcr ai ('hieago, Eebruary 7, 1918, 
is reąuired by the act of Oct. 6, 1917

\VASHINGTON, Vasario 6.— 
Laivas Tuscania su buvusiais 2,- 
179 Amerikos kareiviai, liko tor
peduotas ir paskandintas karės 
zone. 1,100 išgelbėtą kareiviu iš
sodinta Buncrana ir Larne, Ai
rijoj. (

Olicialis karės departamento 
pranešimas sako, kad dabar ap- 
skaitliuoti kiek žuvo kareivių 
dar negalima. Pranešimas sa
ko:

“Karės departamentui oficia
liai pranešta, kad laivas Tusca
nia liko torpeduotas ir paskan
dintas ir kad išsigelbėjusieji, 
skaičiuje 1,100, kiek galima bu
vo patirti, liko išsodinti Bucra- 
na ir Larne, Irlandijoj.

“Išviso ant laivo buvo 2,179 
Suy. Valstijų kareiviai.

“Nė vardai žuvusiųjų žmonių, 
nė išsigclbėjusiųjų nepranešti 
karės departamentui.

“\’ra prižadapios kilos smul
kmenos, kaip lik jos bus gautos”

Nors vis dar tikimasi smages
nių žiųių, bet valdininkai bijosi, 
kad pranešimas reiškia, jog vi
si, apart 1.10(1, yra žuvę.

Paskelbta buvo, kad Tusco- 
nia buvo valdoma anglų jurinin
kų ir Anglijos^ laivyno sargybos 
ir kad jį lydėjo Anglijos kariški 
laivai.

Maj, gen. Frauk Mclntyrc. ar
mijos cenzorius, atsisakė pasa
kyti kokie pulkai buvo ant lai
vo l'usconia.

(Tusconia buvo daugiau kaip 
11,000 tonų įtalpos ir buvo di
džiausiu ir geriausiu Anchor li
nijos laivu. Jis buvo įrmiglas 
dėl apie 2,500 pasažierių.

Paskolino Francijaj 
$155.000.000.

True Iranslalion filed with the posi- 
masler at Chieago, Eebruary 7. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

WAS1ILNGT()N. Vasario 0.
Talkininkų kreditai padidinta i- 
ki $1,681,400.000. paskolinant 
Erancijai $155.000.000. Didžiu
ma tų pinigų bus išleista šioje 
lyje karės reikmenims.

Sudegė sandėliai.
True translation filed vvith Ihe posl- 
masler ai ('.hieago, Eel>ruar,\ 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

POEGHKEEPSIE, N. Y., Va
sario 6. Gaisras šiandie su
naikino prieplauką ir snadėlius 
('(‘litrai Steamboal Co. ir J. W. 
Matthevvs and ('o, groserio saiir 
dėlį paupyj Nevvburgh’e. Kele
tas kilų sandėlių apdegė. Nuo
stoliai siekia $500,000.

Pripažjsta, kad žuvo 1,000 
kareivių.

True translation filed with tne post- 
masler ai Ghicago, Eebruary 7, 1918, 
as reąuirefl by the act of Oct. 6, 1917,

WASHINGTON, Vasario 6. — 
Armijos viršininkai pripažįsta, 
kad daugiau kaip 1,000 kareivių 
žuvo ant transporto Tuscania.

DITTMANN KALTINA 
FATHERLANDO PAR

TIJA
i '

. Aneksionistų reikalavimai 
sukėlė protesto streiką.

True translation filed wilh the post- 
niasler ai Cbicago, Eebruary 7, f9l8, 
as rcquire(t by the act of Oct. (i, 1917.

AMSTERDAM. Vasario 0. - 
Sulig Eolognc Gazelte, neprik
lausomųjų socialistų rcichstaog 
narys \Vilhelm Ditfmann prieš 
kariškąjį teismą kalk; už streiko 
judėjimą metė ant palaikymą 
karės stovio ir falherlando par
tijos užmačių. Jis užginčijo 
tam, kad jis sukurstė streiką ir 
pasakė, kad tai buvo demonstra- 
Ivvis streikas prieš laiką su a- 
neksijomis ir pritariantis taikai 
per susitarimą.

“Jeigu valdžia butų pradėjusi 
tarybas, kaip reikalauta.” sakė 
Dittmann, “streikas butų lęsęsis 
lik (ris dienas. Intelektualiu 
organizatorium streiko buvo ad
mirolas von l'irpitz.” Streiko 
judėjimas negali buli sujungtas 
su Rusijos revoliucija.

Philipp Schi'idemaim. didžiu
mos socialistų vadovas, patvir
tino Ditlmanno liudijimus, kad 
streikas buvo už taiką susitari
mu ir kad jis neturėjus sąryšio 
su atsitikimais Rusijoj.

TELEGRAFISTAI GRA
SINA STREIKU

f t...

I ,

Jei kliudys jiems organi- 
zuoties.

NE\V YORK, Vasario 6.
\Vesteri) l’nion ir Postai Tvle- 
graph C.o. darbininkai krasina 
slreigu visoje šalyje, jei los kor
poracijos kliudys jiems oigani- 
zuolies j Commercial ’l'elięgraph- 
ers uniją.

Kaip darbininkai žiuri j 
LIETUVOS LAISVĖS 

klausimą?
Apie tai bus

PASIKALBĖJIMAS
M. JANKAIČIO SVET., 
4837 W. 14 St, (Cicero) 
Ketverge, 7 d. vasario 

7:30 vai. vakare.
Rengia

Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Taryba

Publika kviečiama skai
tlingai atsilankyti.:

i
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das ant keleto žmonių, vei- ternacionalo ir butų paskui tai- 
kiančių prie “Naujienų” ir kos tarybų pamatu. 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos.
mieji žmonės intariami, buk
jie esą anarchistai, aidoblis- 
tai, valdžios griovikai, išda
vikai, ir tt.

Skundo turinys yra maž
daug sekantis:

“Chicagoje pavojinga šai- 
ka žmonių susisuko lizdą 
prie laikraščio “Naujienų”.

“Nesenai Philadelphijoj 
valdžia uždarė socialistų lai
krašti “Kova” už jo priešin
gumą valdžiai. Bet ‘Nau
jienos1 yra anarchistiškas 
laikraštis, kurs kursto žmo
nes prie bunto. Jų redakto
rius Pius Grigaitis yra bai
sus anarchistas, aidoblistas 
r žmonių kurstytojas. Re

daktoriaus pagelbininkas 
\ntanas Lalis yra toks pat

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Keikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popicros pu- 
sčs, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eihičiŲ. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ii 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal 
jei bėgiu dviejų savaičių “uloriie 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

113.
“Prie ‘Naujienų’ taip pat

Taigi dėlto Švedijos, Norvegi- 
Skundžia- jos, Danijos ir llollandijos socia

listų partijos delegacijos pasiė
mė išdėstyti sumanymus, kurie 
tolinus seka, tikėdamos tuo prisi
dėti prie greitesnio užbaigimo 
karės, kuri grasina galutinai su
ardyti Europą ir sutriuškinti 
dabartinę ir sekančia gentkurtę 
Delegatai sykiu prideda prie sa
vo sumanymų trumpą jų pras
mes ir linkmės paaiškinimą.

šilo dokumento autoriai sup
inu ta. kad jie negales pilnai už
ganėdinti nei vienos kariaujan
čiu pusią dalies. Jie surašė savo 
Sumanymus, jausdami savo atsa
komybę kaipo Internacionalo na 
riiii, pilnai įsitikinę kaipo socialis 
tai ir kaipo žmones, kad žmoni
jai jau gana tu skerdynių ir kad 
kareiviai apkasuose laimins tuos 
kurie pirmutiniu išmintingai 
bandys užbaigti jų neužpelnylas 
kančias.

kurs yra didelis aidoblistų 
agitatorius. Valdžia jo iki 
>iol nesuėmė tik dėlto, kad 

i sunku susekti, nes jis yra

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

“Jo žmona Marė Jurgelio- 
lienė taip-pat yra aidoblistė, 

bet ir jos valdžia iki šiol ne- 
usekė, nes ji dirba prie Tm- 
nierants’ Proteetive Lea-

Kaič be pergalės.

Paskutiniais trejais metais dvi 
m Ižiniškos armijos pamate ne
galėsiančios nuveikti viena kitos, 
m . pergalės ir nepasisekimai iš
puola iš eilės ir vienai ir kitai pu
sei. l-Taiicija neliko sudraskyta.

Redakcijos
Straipsniai

,ue.
“K, Jurgelionis taipgi uži- 

la dideli ofisą Amerikos 
.ietuvių Darbininkų ir Ka

reivių taryboj. O ta taryba 
ii nori nuversti valdžią ir

Darbininkų Drau
gijų konferencija.

Šio mėnesio 17 d., kaip 
skaitytojai žino, bus Chica- 
gos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos konferencija. Tarpe 
svarbiausiųjų dienotvarkių 
punktų bus Lietuvos laisvės 
klausimas ir Amerikos lietu
viu- seimo klausimas.

Bet šituos klausimus iš- 
gvildent ir užimt juose aiš
kią poziciją reikėtų ir kitų 
miestų darbininkų organi
zacijoms. Matome, kad kle
rikalai su tautininkais jau 
susibičiuliavo ir bendromis

“Dar vienas didelis anar- 
histų agitatorius yra Dr. A. 
Jontvidas, kurs nesenai va- 
'riejo rytuose maršrutu a- 
ituodamas žmones prie bu- 

‘t0; f | .
“Aidoblistų agitatorium 

’iipgi yra advokatas Kaži- 
neras Gugis, kurs nesenai 

suvo socialistų kandidatu į 
?isėjus. Jis taipgi yra dide-, 
s vadovas ‘Naujienų’.
“Pasirūpinkite tuos žmo- 

Aes suvaldyti. Jie greit pa
darys daug trobelio. Jeigu 
ų nesuvaldysit, tai jie pada-

Ta taikli gali būti padaryta nio net pačiu karės vidurmęčiu. 
ant pamato “Status quo imte” 
(taip kaip buvo prieš karę) - 
kartu su išrišimu tų klausimų, 
dėl kurių prasidėjo karė, ir tų, 
kurie kilo nuo karės pradžios. 
Tai bus Jaika be aneksijų ir be 
kontribucijų, su užtikrinimu 
laisvės tautoms, ar bent progos 
toms tautoms laisvai plėloties 
jų specialiose politiškose aplin
kybėse.

Musų siūlomojo išrišimo pa
matinė mintis $*ra ta, kad laįka 
bus taika be pergalės, sulig so
cialistu supratimais apskritai. 
Mes paduodame šiluos pasiųly- 
mus ne dėlto, kad manytume 
juos esant vienutiniais, bet dėl
to, kad mums rodosi, jog su jais 
greičiausia galėtų sutikti karinu 
jaučius šalįs.

Sunkesni klausimai.

Knikurie klausimai, tokie kaip 
Belgijos ar Elzas-Lolaringijos 
klausimas^ kol-kas darė sunke
nybių taikos taryboms pradėti. 
Išdirbiams vienodos nuomonės 
Internacionale sulig šilų klausi
mų pagreitintų taikos įvykini- 
mą. I’odel reikia, kad butų la
me dalyke sutariipas. '

Tarptautinės Komisijos.

į Kaikųrie lerilorialiai klausi
mai, tokie kaip Balkntių, Lenki
jos ir T'rcntind klausiihai, turė
tų būti natūraliu budu išrišti pa
čia taikos sutartim. Bet tauti- 
nių nesusipratimų taikymas ne- 
Iurėtu atidėti taikos. 4'aulinio I **
klausimo rišimas galėtų būti 
pavestas komisijai, kuri turės 
išdirbti tarptautinį statutą, tuo- 
<e atsitikimuose, kur negalima 
bus atsiekti sutarimo pačia tai
kos sutartimi.

Kitokios rūšies vrn keletas c-• 
konomiškų klausimų, tokie kaip 
Girdančių ir Bagdado kontrolėj 

valstybių interesai Mažojoj A- 
djoj ir kolonijose ir ekonomiš
kas Persijos išsiliuosavimas. Ši- 
ic klausimai logiškai priklauso 

tiems, kurie dalyvaus pačioj 
fantų Draugovėj, ir gali būt iš
rišti tuo pačiu laiku.

Vaikų biuras pasakoja mums, 
kad musų šalyje molinos ir kū
dikiai kenčia ir miršta, ms ne
gauna užtektinos globos ir dak-

Musu Moterims

glija tebeturi pilną galybę, ir 
V< kielija ne silpnesnė. Iš to, ką 
mulenje per šiuos tris metus, ne
ini i klaidos pasakyti, kad nebus 
nt i pergalės nei sumušimo nei 
1917 nei 1918 metais nei kadiį 
ners ateityj. Žmonės visur tapo 
suorganizuoti dėl naikinimo. 
Jamiumeiies žietftis paskirtas pra 
žuvim ui be reikalo.

Europa turi būti išgelbėta!

Vienutinė nauda Rusų 
revoliucijoj.

Puti karė neišrišo tų klausimų 
dc' kurių ji kilo, kol- kils ji prie 
nu ko neprivedė ir labai abejoti
na ar ji kad.i nors prie ko prives. 
Vi nulinė nauda, kuri pasidarė 
dc; Karės, buvo tame, kad Ru- 
$ij >s žmonės surado progos nu- 
vąr.di carizmą per revoliuciją. į
šit >s revoliucijos pasekmės busi Sekanti smulkesnė programa, 
lito < idesnės, kuo greičiaus bus Į kuri gerinus paaiškins čia išgul- 
pradeta laikos tarybos. Bet visais! dylus apskritus principus, bus 
kilai:, žvilgsniais menkos karės I šspausdinta ryto, 
pa \ I mės kartu su jos neregėta 
bu st nybe rėkte reikalauja, kad 
va arykštė svajonė apie tarp
iai tinę organizaciją tuojaus sto-

koji globų reiškia pagelbą moti
nai pačiai prižiūrėti ir aprūpin
ti kūdikius daktariška pagelba 
namie.

Kūdikiai, o taipgi vyresnieji 
vaikui reikalauja motiniškos glo 
bos ir tinkamų gyvenimo sąly
gų namuose. KaJ padarius ta
tai galimu, tėvas privalo gauti 
alga, kurios pakaktų žmoniš
kam pragyvenimui. Jeigu mo
tina priversta patikli mažus vai
kučius ir eiti'darban, kad padi
dinus šeimynos užlaikymui rei
kalingas įplaukas, vaikai jau 
kenčia. Vaikų Biuro padarytieji 
tyrinėjimai rodo, kad kūdikiai 
tų molinų, kurios eina dirbti, 
miršta dvigubai didesniame sk- 
aitliuje, negu kūdikiai tų moti
nų, kurioms nereikia uždarbiau
ti. Bendras tyrinėjimas 13,000 
kūdikių, padarytas astuoniose 
Amerikos miestuose, parodė, 
kad šeimynose, kur tėvas už
dirbdavo mažiau, negu $550 
įlietuose, vienas kūdikis mirda
vo iš šešių. Ten gi. kur tėvas 
uždirbdavo $1050 ar daugiau, 
mirdavo vienas kūdikis tiktai 
iš šešiolikos. Tatai parodo, jog 
gaivumui šeimyninio gyvenimo 
reikalinga atsakoma alga.

Dabar lapo išleistas naujas fc- 
deralis įstatymas suteikiąs kūdi
kiams ir pačioms Suv. Vaisi, ka
reivių dalį algų, kurias jie, ima.

Tasai įstatymas padarys pa
kenčiamu naminį jų šeimynų 
gyvenimą ir suteiks molinoms 
galimybę rupinties ir išauklėti 
ir suteiks šios tautos vaikams 
tikrą globą, kuri yra jiems rei-

DVISKLYPIS

8652

SIJONAS.—Pavyzdys No. 8652.
Čia matote dvejopo slyliaus 

sijoną vienam gabale: dviskly- 
pis sijonas su peltakiais. Sijo
no modelis yra naujausios ma
dos, luinai apjuosiąs figūrą. Su
sideda iš dviejų sklypų; be to tu
ri abiem nugaros ir priešakio 
šonais po du peltakiu nuo juos
mens iki žemiau klubų. Juos
mens diržas nelabai platus. Si
jonas reikia daryti iš tokios ma
terijos, kuri gerai ištaiko pclla-

broaddoth, serge, gabardine ar
ba shepherd clicck.

Moteriško dvisklypio sijono 
pavyzdys No. 8052 sukirptas penkiariopo dydžio: mieros 21. 20
28, 30 ir 32 colių per juosmenį. Sijono apačios plotis yra 21/*: 
yardo. Sijonui mieros 20 coliųper juosmenį reikia 3l/< yardo 
materijos 30 colių platumo, arba 2‘/j yardo, jei materija yra

Kaina pavyzdžiui 10 centų.

Norint gauti lokiam sijonui sukirpti ir pasiūti pavyzdi, 
prašom iškirpti žemiau paduotą blankutę, pažymėli mitrą, pa
rašyti savo vardą pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus kartu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešimtuką), pasiųsti šiaip užadn- 
savus: NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1840 $. Halsted Street

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

Čia įdedu 10 centą, už kuriuos prašau atsiųsti man Pavyzdį

8652. —Miera per juosmenį............. colių.

VARDAS IR PAVARDĖ

ADRESAS: ........ ‘..........

tikusią politiką įbrukti mi
nioms; teigi reikia nesnaust 
ir darbininkams.

Darbininkų Tarybos lai
kinasis komitetas todėl nu
tarė šaukt Chicagon 3-iai 
kovo mėnesio dienai Chica- 
gos ir apielinkių darbininkų 
draugijų konferenciją. Ma
noma, kad i šitą konferenci
ją galės atvykti delegatų ne 
tiktai iš daugelio Illinois val
stijos miestų, o ir iš kitų kai-

Rusijoj.
“Jurgelionis tai ir Rusijoj 

odėje kalėjime, ir iš ten pa- 
ėgo Amerikon”.
Pasirašo: “U. S. Citizen.”

'riso ir savo pavardės pasi
vyti.

Del šito skundo vienas iš 
vardytų jame žmonių buvę 
pašauktas i District Attor-

ne|Niprastiems reikalams ir mo
linų pensijoms bus rcikąlinga 
sudaryti iš vielinių ir privatinių 
fondų, idant skurdas neverstų 
molinų palikti vaikus ir novytų 
jųjų darban.

Visi įstatymai liečiantįs vaikų 
darbą privalo būti stropiai pil
domi ir vaikai privalo lankyti 
mokyklą pilną laiką. Kuomet 
Europos šalis stojo karei), dau-

tas atsiejo, ką jai daviau. O vis
gi ji apgavo, suviliojo mane. Ji 
atsidavė pirmutiniam, kuris mo
kėjo pasinaudoti iš jos silpny-

•i L.S. Sąjungoje
MARŠRUTAS

Moterą ir kūdikių 
globa.

Kiekviena draugija turi 
teisės rinkti ne daugiaus 
kaip po vieną delegatą nuo 
šimto nariu arba dalies. Kur 
yra susitvėrusios Tarybos 
(arba kitokie draugijoj susi
vienijimai), tai jos gali da 
ir nuo savęs pasiųsti po tris

"u. Skundas niekam neiia- 
•enks. nes jis yra absoliutiš
kai melagingas, nes aišku. 
! ad jis parašytas piktos va- 
ios niekšo, ir nes jis yra a- 

nonimiškas.
Iš.\kokio abazo tas skun- 

i .is yra paduotas, galima da- 
•iprotėti iš paties skundo.

Kadangi laiko iki konfe
rencijai yra nedaug, tai kvie
čiame draugijas, kuopas ir 
tt. neatidėliojant skirti dele
gatus.
Truc translation filed wiiu tha post- 
mastei* at Chicago, l'ebruary 7, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. i

Judošeliai 
darbuojasi.
Judošeliai darbuojasi.

Dar viena denunciacija. 
Skundikai neranda ramybės,

l ine Iranslatjon filed with the post 
umsler at (Jhięago, l'ebruary 7. 1918 
is rcųųifed by the act of Ori. 6, 1917

Neutralių Socialistų 
Taikos Sąlygos. x

Amerikon lik dabar atėjo neu
tralių šalių sočia Ii tų manifestas, 
kuri jie išleido savo konferenci
joj Slockholme 1917 metais.

prigulinčias prie Internacionalo.
Paduodame čia jį ištisai: —

Stockholmo Manifestas.
Stockholmo konferencijos or- 

ganizacijinis komitetas prašė

kais skundais apmeluoti so 
cialistų veikėjus, kad juos į

kad prie įvairių delegacijų pra
nešimų ir konferencijos d i skus i-

■Į ii- I'.'1. ' ''Ine,kad 1 Iii

Antras tarė: “Ji menkos ver
tės: pagimdė ji man kūdikių, 
vienok ji nemoka jų išauklėti. 
Nes ji pati nėra išauklėta, o pa
ti išsiauklėti ir nemoka: Ji daro 
ką jai paliepi, vienok j| nemąsto 
apie lai. Ji pati daro, ką ji užsi
mano. O apie pasekmes darbo 
leidžia man rupinties ir pagal
voti.”

Trečiasis sakė: “Ji stebuklin
gą ! Ji supranta ir moka taip 
meiliai, saldžiai pabučiuoti. Vie
nok tiesa: daugiau jie nieko ir 
nesupranta, kaip vien tą.“

Ketvirtas tarė: “Ji angelas! Aš 
nieko nedaviau jai, nes negalė
jau duoti. O vienok ji viską 
kartu su manim drąsiai nešė ir 
kentėjo: vargą ir skurdą, susi
krimtimą ir panieką; kantriai 
ir ncnuoalsiai nešė ji viską, ne
žiūrint į savo silpnumą: Tiesa, 
ji nemokėjo išauklėti mano kū
dikių, vienok gi jie tapo gerais 
žmoųėmis, nes jie ėmė nuo jos

ris ką~tik atvyko iš rytinių vnl-

:no Fondai). Karlu kalbės ir A. 
Karalius.
Svetainės yra paimta sekamose 

vietose-.
Vasario 7 d. — Blinslrupo 

svet., 450(1 So. Ilenuilage avė.,
vietoje stojo darban vaikai. Li
gos ir prasižengimai pasirodė 
pasekmėje. Amerika turi išve
ngti los klaidos. Delei labo tan
ios vaikų* kaip lygiai dėl darbo 
prodiikliviškumo, vaikų darbas 
turi būti uždraustas. Normales

Vasario 8 dieną —černausko 
svet., 1900 So. Union avė. Pra
džia 7:30 vai. vak.

Vasario 9. — Fr Gonciaiz sve
tainėj, 15213 S. Halsted st., Har- 
vcy. Iii. Prsulzia <8 vai. vak.

Vasario 10 d. — Liuosvbes v 

svetainėje, 1822 Wabansia a ve, 
kertė Girard gi. Pradžia 6:30 v.

Kūdikių biuras, susitveręs 
pvie Suv. Valst. Darbo Departa
mento, paskelbė savo Karės Me
to Programc apie veikimą, api
mantį visą šalį, kad labiau ap- 

n.uzuotų muštynių vielų. ppim* moteris ir kūdikius ka- 
i rėš metu. Tatai buvo paskelb- 

rhutai ir militarizmas. I ta (lenktame metiniame biuro 
•tiems ' klausimams išrišti Sporte, išduotame Kongresui. 

■> turime priimti arbitracijos I Dabar, kuomet kariaujama, šalis 
ir i ėiųjų teismo principą, šitą I l),’*valo žiūrėti, i d a n t , au- 
prinr pą galima tuojaus pritai-1 ^ul,h kudikiai išaugtų tvirti ir 
kit i, jeigu lik butu noro nuolat sbmdų» kimu ir budu, nes busi- 
pri ihikyli politikos yedančios inĮ‘s tautos stiprumas gali išau- 
prie protekcionizmo (muitų) irl^b bk iš josios vaikų. Žemiau 
ir >m<iturizmo panaikinimo tųl li’umpai išdėstoma priežastįsl 
dviejų karės formų. Kiekvienai mkalingumo kalbamo progra- 
tm lai turi bul duota progos eko- ni<> ir vykdinimo.
nomiškai plėtotis be kilų skriaij-Į Kūdikiams ir motinoms rei
do*. Pirmutinis proletariato sic- kalingas užtarimas. Suvienytos 
kis ii* luojaulmis jo darbas (u-Į Valstijos pradeda matyli, kad 
ri bu!i visuotinas nusjginklavi-| mažų kūdikių mirtingumas ga-| 
mas, kurio reikalauja 
si)tii-voiimas ir baisus 
rėš patyrimas.

Jeigu kariaujančios 
liks a šitais pamatiniais punk-l 300,000 kūdikių mirė'bųdami
tais, lai Tautų Draugovė tikrai (jaunesni, kaip 5 melų amžiaus, 
bus įvykinta, 
organizacija 
Bet ji turės vidurinės spėkos or
ganiškam išsiplėlojimui. Tuo 
indu taika galės pasidaryti pa

stovi.
i i• . ■ *: 

Taika be pergalės.

Kadangi kariaujančios pusės 
negali .ųisiveikti, iš to reikia pa- 
dtjryti išvedimas, kad ateinanti 
laika nebus padarytu prievarta

• );>!);irtiniu laikų karė nustojo 
pi -;aCs kaipo būdas politikos ir 
ek mumijos ginčams išrišti. 
Sv:cl is rods pradeda suprasti, 
kaii '.visybės tvarka turi užimti 
or

i j u .*

tautų iš- U būti sulaikytas liktai apsaugo
siąs ka- jhnu molinų. “Paskutiniais

I melais 15,000 motinų mirė dėl 
šaljs su- priežasčių, surištų su gimdymu,

šilus prierašus turėjo suglaiisli-
nai išdėstyti reikalavimus su ku
liais sutinka ar suliktų socialis- apgaletojų, bet kad tai bus tai-

stovams tapo atsiųstas skun- "J partijos prigulinčios prie In- ka įvykimą tarybomis.

mos nežiūrint karės spaudimo.
Vaikai ir jaunuomenė priva

lo turėti tinkamą atsilsį. Karės 
metu reikalingos yra visos lai
kos palaikymo priemonės, tokios 
kaip kad parkai, žaismės, pado
raus pasilinksminimo vietos ir 
kliubai. Kuomet vaikų nami
niai, mokyklų arba pasilinksmi
nimų reikalingumai užmiršta
ma, tuomet seka vis platyn au
gantis skaitlius jaunų prasikal
tėlių, atgabenamų į teismus už 
prasižengimus, kuriems protin-1klaidas savo stiprumo. Kaipgi 
ga visuomenė turčių užbėgti už galėtume mes su ja gyventi, jei-

* Penktasis, vienok, tarė sau ra
miai: “Ji yra toks ja u žmogus, 
kaip ir mes. Ji turi gabumus ir 
klaidas savo silpnybės, lyginai 
kaip ims turime gabumus ir

Tekis, paliečiantis visą šalį 
programas kaip kad tas, kurį 
paskelbė Kūdikių Biuras, yru 
nepaprastai svarbus todėl, kad 
motinos ir kūdikiai yra brangie
ji im$ų demokratijos pamato | draugiškumą, 
akmenįs ir reikalauja iš tautos 
globos. — Komitetas Besirūpi
nąs reikalais Ateivių Moterų 
Darbininkių.

gu ji turėtų lokius pat gabumus 
ir klaidas, kaip ir mes? Belo ji 

'yrp geriausias ir vienatinis los 
rųšies daiktas, kurį mes turim.”

Draugiškumas pereina dažnai 
į meiįę, bet meile niekados į

—Adomas Norbutas.

Vasario 12 d. — Blinslrupo 
svet., 12001 So. Halsted si. Wesl 
Pullman, UI. Pradžia 7:30 v. v.

svetainėje, 1837 11 St, Pradžia

Vasario 11 d. M. Mi ldažio

7:30 vai. vak.
Vasario 15 d. J. Stančiko 

svetainėj. 205 E. 115 SI. Kensin- 
gtoi), III. Pradžia 7:30 vai. vak.

Vasario 10 d. Butkevičiaus 
svet., 8132 So. Vinceiincs avė.

Nepasižadckit eiti kur kitur 
Nedėlioję, Vasario 24, nes tą 
dieną, Pilsen Auditorium, 
bus “Naujienų” 4-metinis 

Balius!

lai nebus tobuli Daugel į tų gyvasčių galima bų- 
pačioj pradžioj.) vo išgelbėti.” Kariaujančiose ša

lyse pirmais karės metais moli
nos ir kudikiai buvo užmiršta, 
kol valdžios pu malė, kad netik 
emč mažėti gimdymų skaitlius, 
bęt kad hyniįrtingiiįiiaš kūdikių 
kibai pasidiilino. Tuomet vald
žios suskato rupinties ir ačiū 
energiškai reorganizacijai įvai-l 
rių įstaigų, bcsirupinaųčių mo
linų ir kūdikių gcrov<\ įstengė 
lik vienų metų bėgiu parodyti! 
sumažėjimą kūdikių mirtingu- jo, nesuprato, kaip brangiai man

Penki katalikai kal
bėjo apie moterį.

“Moteris bloįa!” tarė vienas. 
^Laikiau ją kaip mažą kūdikį: 
daviau jai viską, aksomus ir šil
kus. džiaugsmą ir smagumus, 
išpildžiau kiekvieną jos norą ir 
neprilcidau prie jos ne vieno 
rūpesčio. Ji niekuomet nežiiio-

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
>323 I. Halsted St.
* Ant trečių lubų
TeJ. Drover 1310

- -
Nariai Cook County Real Eilate Taryboa 

A. PETRATIS & CO.
Hcal Katate Ofisas

Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 
maino namu, lotus ir tarmes.

Apsaugoja turtą nuo ugniea.
Peržiūri apstrnktus, padaro popieras

NOTARY PUBLIC 
761 W. 85ta gatv4 
kampas Halsted 
i------------ ;---------

Drover 3441

|Mieuto Ofisas?
117 N. Dearborn lt. 

nil43UpipBWt,
Iri. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSI Al 

Vodeviliaus Porinai na, 
Pancdėlyj. Ketverge ir Sub.iloj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c. 
Prie Šių Laimi prisKaitOtna ir 

1<* Ir 2c kariškos j>.
1 DIDELI Ak TAI KASDIEN
KALSTEI) ir 32-ra GATVĖS

JOSEPM C. WOLON |
LIETUVIS ADVOKATAS 2

MJ-»04 Nątlon.
žTSt. La Balk St.. ChlcaM. UI.

T<1 Central Atdara:
UtMiiluko. katorga v vubątoi

Tai Humboldt 97.



KORESPONDENCIJOS TEMYK1TE
SOUTH OMAHA, NEBE

išmano

3109 S. Morgan st. Chicago

Dar laikas
Iš KENOSIIA, \VIS

Tel. Armltage >84Pirkti
Vakaras

Kaina 25 centai

SY5TEH

Sergėkite savo akis

A. M. KAITJENĖ1840 So. Halsted St. Chicago, III

arsinkis ‘Naujienose’

Klerikalų siautimas prieš progre 
syviuosius ir socialistus.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Telephone Humbohlt 1273

M. SAHUD M. D
SenaK Hiisri* Gydytoj

Sprcialiutas Moteriškų, Vyrukų ir
Vi«4tų,
OFISAS

Kampa* Nori h Av
VALANDOS
1:30 ik: 3 ir 7

Geografijos Retorikos, ir tt 
"iyve-

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir d ga

gi a up inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

jų, trimerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
Sreserių ir siuvėjų elektros ma- 
inomis. Darbai laukia. At

eikite dienomis arba vakaraia. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginom* 
Duodama diplomai.
Patrcnos daromos pagal Jū

sų mierą—bile stailės arba dy
džio, iŠ bile madų knygos.

Master Deslgning School
J. F. Kaanicka, Perdėtlnia 

118 N. La Šalie gatvė, Kamba
rys 416-417, prieš City Hali

Chirurrao

taipgi Chroaiakų Lirų 
: 1579 M'|waiihce Avy., 

Kambarys 206 
3:30 iki 10 išryto 

0 iki 9 vakare

Vielos klerikalų lyderiai pra
dėjo didelius ragus stalyli ir šia- ) 
usti prieš vielos progresyviųjų 
žmonių judėjimų. Užsipuldijič- 
ja ant progresyviųjų, kaip lik 
jie gali 
las užsivarinėjimas ypatingai 
nuo pereito rudens. Mat perei
tų rudenį pašalintas iš Kansas 
City kunigas Taniuliunas atvy
ko čia pas vielos kunigų Jonaitį. 
Jam čia beviešiant, jie sugalvo
jo progresyvųjį judėjimų nugni- 
auzti ir 
(Syti 
laikraščiuose apie kunigo Jonai
čio nuopelnus, pradėjo siųsti 
chicagiečiams kunigų Draugui 
korespondencijas, didžiuodami
es klerikalų darbais ir niekinda
mi ir visaip šmeiždami progre
syviuosius žmones ir draugijas, 
vadindami juos bedieviais, ne
tikėliais, bažnyčios griovikais ir

PIRMA NEGU IIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Renių ir Sloginęs Popieros.

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

branginti iki 35 centų mažų buteliukų
didėlį
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tų senai išbandytų

'■ * -* --*■ ..... Ncsi-
parduodamais

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Pctrcnų Kirpimas, De- 
signing, dcl biznio ir barnų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomo!. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phonc Sccley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Programų dalyvaus gabiausi artistai, solistai ir įvairus chorai.
Kalbės Naujienų Redaktorius, Drg. P. GRIGAITIS.
Pasarga: Privažiuoti galima 18-tos gatvės ir Blue Island avė. karais.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS

bar vielos lietuviai, ncpasilcii 
kindami parapijos choru, orga 
nizuoja laisvų chorų.

Paskutinėmis pereitų melų 
dienomis ir Naujų Metų dienų 
klerikalai buvo dagi parsisiųs
dinę čia žinomų klerikalų palei- 
staburnį Bačkų oracijų laikyti. 
Ir kunigų Draugo 11 numeryj 
plačiai aprašoma jo spyčiai, jo 
mokslumas. O ištiesų tai vie
tos žmonės, kurie, buvo tuose 
Bačkaus jomarkuose ir girdėjo 
jo spyrius, tiesiai juokiasi iš jo 
pliauškalų. Kunigų Draugo ko
respondentas sako, kad, girdi, 
pastaraisiais laikais musų kolo- 

• nijos laisvamaniai-lautininkai 
ir socialistai sukrutę ginties save 
darbais ir garsiu ties savo laikr
aščiuose. Jų veikimas pasida
lys labai blėdingas, nes jie einu 
prieš bažnyčių, dagi prieš savo

Parašytos Kl. Jurgelioniu (Kalėdų Kauke)
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to 

mėlis, kur telpa apie šimtas įvairų gjjių.
Knygelė 106 puslapį, su gražiais popieri

niais viršeliais. Kaina 50c.

(iečiai eina prieš tania !)
Žinoma, visa lai melas. Me

luoja klerikalai per akis, kadan
gi vielos socialistai nei tautinin
kai neina nė prieš bažnyčių nė 
už bažnyčios, nei ant bažnyčios 
nelipti. Nei nemano jos griau-

Dubar yra patvirtintos ir varto 
jamos daugumos lietuviu, kurie fra 
jija koncertiną ir aukštai rekornen 
dųojama kaipo geriausia kouceitiųą 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
merlkoje. Mes galime jas parūpi* 
Ii augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur} ilsią* 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
U40 W. 47ih St.. Chicago, 411

Šis Kalendorius yra pilnas įvairių nau
di hgų žinių-žinelių, su daug pasiskaity
mų ir paveikslų, knyga 224 puslapių 

Galima gauti

dviguba: dau;
R A 

74-80 W

PAIN-EXPELLER dZ
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagalbi nuo visokių kčhtėjimų ir skausmų.
a Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
ti branginti iki 35 centų mažų buteliukų ir iki 65 centų

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

3149 S. Morgan St.. kertė 32 st. 
Chicago, 111. 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards G87

rELEPIIONE YARDS 27?i ’ g
DR. <9. JONI K Ai T *6 ’ 
Medikas ii Chirurgai- į 

3315 Ualsted St, Chicage ■

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

iBgRKEBARBEJtttmi
612 W. Madisoii St., tJJiicago

JmFueyM^Ma 
Pasekmingai gydo seniausias ir sunkiausias li
gas vyrų ir moterų. Per tiškus negydo; ateiki
te ypatiškai, jeigu galima; mes kalbame jųsų 
kalba.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—> rak.
iaiia •

1900 S. Halsted St.
Viršuj Binchoff’o Aptiekoa.

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pieta 

Ifaklriant Nedžldieniua ir Seredas

Vielos lietuvių judėjime sočia 
listai yra vadovaujantis elcinen 
tas, jis užima pirmų vielų. Si 
jais cinu išvien visos progresy
viosios 
lizupja 
menė, 
turime 
“laisvamaniais 
klerikalai visus Inos, kurie ku
nigo dudon nepučia, arba nešo
ka taip, kaip kunigas birbina.

Žymesnis tautininkų bruzdėji
mas prasidėjo čia dar nuo 1906 
melų,’ir reikia pasakyt, kad jie 
čia gražiai darbuojasi kultūri
niam lietuvių pakėlimui. Kiek 
teatrų buvo sulošta, kiek aukų 
buvo surinkta įvairiems kultū
ros ir žmonių švietimo reika
lams lo juk nei klerikalai ne
gali užginčyti.

Buvo pradėję eiti paskalai ir 
visokios legendos tarp vietos lie
tuvių, kad klerikalai su kunigu 
priešakyje mobilizuos visas sa
vo spėkas, kad išginus iš So. O- 
mahos visus kitaip, negu jie, 
protaujančius žmones, visus “be 
dievins” ir socialistus.

Tel. Arnu bige 6580

AKUŠERĖ

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli 
škai kalbėti, skaityti ir Tašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:- 
IJctuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo 
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių 
Lotynų " 
iArlimetiki 
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų, 
nančius toliau mokiname per laiškus, viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School 
3103 S. Halstco St. Chicago III.

KAMPAS 31 MOS IR HALSTED GATVIŲ |

Inių visus jų Indus, moteris 
nuo vyrų, vaikus nuo molinų 
ir 11. ,

Tatai parodo, kaip klerikalai 
nesidrovi meluoti, pasakoti žmo 
tiems nebūtų daiktų.

Publika turėjo gardaus juo
ko, kada į “oratoriaus” despe
ratiškų šauksmų, jog socialistų 
gadynėje lik socialistai galėsiu 
važinėti automobiliais, draugas 
Marijonaitis atsiliepė: “Tai la
bai gerai. Pasivaduosime. Dar
bininkai važinėsime. automobi
liais, o dykūnai bažnytininkai 
— strvlkariais!” v

Dar faktelis. Klerikalai, įsiu
tę ant socialistų, prašė, svetaines 
savininko p. A. Akroino, kad, 
jis, “dėl dievo meilės,” neduotų 
socialistams svetainės nei už 
pinigus. Viena lik klerikalų bė
da, kad p. Akromas nėra toks 
žmogus, kurs tuojau čiaudėtų, 
kada tik kunigas tavokos “žaži- 
voja”. Jis neatsako svetainės 
klerikalams, bet neuždaro ir, 

be dbejo, neuždarys nei progre- 
syviesims ir siK’ialistams.

— Uosio Mokinė.

VALANDOS: Nuo K iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakure

Sugubiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šitaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterimi.

' "4

1436 N. Ashland Alvo., Chicago

Neužsilikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
apliekorįiii ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jys akims lik daugiau blogo. 
L--AŠ turiu 15 melui patyrimą ir 
galiu išlyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų 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 Platt’o aptiekus 
Te m y kitę j mano parašų 

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
liečiąs, kada pra 
nyksta regčjims.

) Mes vartojame 
Jt pagerintų Oph- 

thalmometer. Y- 
patinga donia at- 

f" **u**f, kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317

me padėjime, negalintį atsaky
ti į d. Bulųvo argumentus, šoko 
patsai pagalbon. Jis ėmė priro- 
Minėli, kad tikėjimas esųs nekal
tas, jei bažnyčia paverčiama 
kariais rekrulavimo įstaiga 
(mat čia lenkų kunigas pavar
tojo bažnyčių lenkų pulkams or
ganizuoti), ir gabaus užsipuolė 
ant socialistų, stengdamasis įti
kinti žmones, kad viso pasaulio 
nelaimė paeinanti nuo socialis
tų. Ėmė girtis, kad jis labai ge
rai žinųs socialistų mokslų, ska
itęs knygų Karotinus Markso ir 
Kaulskio ir lodei jis galįs (Iru
siai sakyti, jog pasaulis busiųs 
labai nelaimingas, jei darbinin
kai paimsiu viršų. Nes, girdi,

“-MOKYKLA

TĖLEPrfČNĖ YARDS 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 1S 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicaga.

OR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Ghlrorgas 

X-SPINDULIA1 
2121 N. Western ava. 

Valandos: •—12 ryto; 3—• 
vakare.

DR. M. HERZMAN 
I Š R U S I J O S

Gcrni Uėf’iviHins žlnornn.-. per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniška? ilgas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodna X-Kay ir kitokius elektros pric- 
taisus.

Ofisas ir T.abaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10 -12 pintų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 5412 S. Halsted Street

VALANDOS: «-'i tiktai.

Vasurio 3 d. šv. Petro parap. 
giedoriai buvo surengę vakarų. 
Plakatuose ir kunigas bažnyčio
je garsino, jog atvažiuosiųs iš 
New Yorko garsus humoristas 
Charles Chaplin, lai ir žmonių 
prisirinko daug. Vietinis vargo
ninkas perstatydamas progra
mų, paaiškino, jog Charles Cha
plin nieko nešnekusius, bet vis
lių atliksias nudavimais. A. Lau
raitis pirm vaidinimo pasakė mo 

nologa, kuris gerai nusisekė. 
Na, štai pasirodė ir“Chaplinas”. 
Išėjo ant scenos, pasikrapė, pa- 
Irepinėjo, parvirto keletą sykių 
pasiskuto barzda — lai ir visas 
„Cliaplinas.”

Toliau buvo dainos. Iš visų tik 
p-lių A. Viršulailės ir D. Vaičiū
naitės du duetai puikiai išėjo. 
Šiaip kitų sudainuota labai silp
nai. Stebėtina, kad seni daini
ninkai nebesudai.’nuoja geriau 
nei pirmiau dainuotų dainų. Tai, 
žinoma, priklauso nuo choro va
dovo. ^rie pirm'imi buvusio var- 
goniniko B. Nakiošo būdavo 
choras kad užtraukia kad ir ia I
žnyčioje, tai biudavo miela klau
syt; publika negalėdavo atsigė
rėt ii* buvo gerbiama pa ra pi jo-

Dabar visai nusivarė. Tai 
kunigėlio užmačios prašali- 

b’oša, kam mat, nepo- 
niiKavo su kunigėliu. Bet už 
lai pdtįs parapijonai kalti. Da-

“NAUJI HNV” Keturi|j Metų Gyvavimo
S-41-k-a-k-t-uv-e-S

NAUJIENŲ BENDROVĖ rengia Grandiozišką Vakarą su turtingu Pro 
gramu antrą nedėldienį gavėnios.

Nedėlioję., Vasario-Febr. 24, 1918 m. 
P1LSEN AUDITORIUM SVETAINĖJE

1657 Blue Island Avė., arti 18-tos gatvės, Chicago, Illinois.

m.. . .......

, •/)
Išjieškome ir Iškolektuojame Visokias Skolas 3? ►

m nuo iicslropių skolininkų visose dalyse Amerikos, 
br skirtumo kokia skola nebūtų ir kaip sena su pa- ^9
lokiais. Nereikalaudami, nei vieno cento iš kalno

k iki iškolektuojame skolai. Pamėginimas jums nie- gJPĮk 7
* Am ko nekasiuos, nes visus darbus atliekame su palu- 7'
► iRy kiais. Musų budai atgavimo neatgaunamų skolų nė- /
; W ra skirtumo kur jūsų skolininkas gyvena

W toli nuo jūsų ar musų -musų pasekmingas būdas 
pasiekia ir atgauna žuyu>ias skolas visose dalyse

• Amci ikos, nes I
; veiklius advokatus prižiūrinčias musų reik

Musų (11
Seredoms
ketvertais
sluose kri
lietuviškai 
dovanai.
3111 South

biiškiiDrapaniiJar^tic 
^Nauji neatimti, daryli ant u?- * 

kym ' siutai ir overkolai, vertės
ik* $50, dabar parsiduoda pc> Ž'i'- 

it dolerius.
ė.auji, daryti gatavi nuo $15 

«35 siutai ir overkotąj, nuo $7 50 v.v 
18 doleri .F

Pilnas pasirinkiijias kailiu pav v.y 
tų ovcrkMų.

Visai
kolai, v<

las “Ask-ar-Bčii-ictis” užima vi
sa puslapį aprašymu Bačkaus 
spyčių. Išlikro, kų-gi naudingo 
pasakė las klebonijų auklėtinis? 
Nieko, kaip lik leido sačo palai
dų burnelę ir koliojo socialistus 
paleistuviais, vagimis, laisvamei- 

I liais ir tam panašiais picmeniš- 
i kais žodžiais. Kark vienas sų- 
jungielis, d. Bulovas, pasipra
šęs balso prirėmė Jlačkų prie 

• sienos, lai kunigas Jonaitis, m;4 
lydamas savo “oratorių” kebta-

uižai vartoti siutni n ’ 
_ v/iės nuo $25 iki $85, 

$5 ir augliau. x Kelnės nuo $1.56 A 
84.50. Vaikinams siutai due- $bi ?' 
Iki $7.50

Atdara kasdiei <$, nedaliomis h’ 
karais.

' S. G Q R D O N
U15 K, Halsted St., H

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Ilaymnrket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišku, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drovcr 96'J3

VALANDOS: 10 11 ryto; 2—3 popiety;
7 8 vakare. Nedėliotais 10—12 dieną.

draugijos, jiems šimpa 
visa progresyvė visuo 
Yskiai laisvamanių jie 
nei vienos draugijos 

krikštija Iii

9 ryto iki G vakaro. Nedčklieniais 
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

308GrantSt., Pittsburgh, Pa

Kenoshiečiai smarkiai subru
zdo veikt ri'ikalais laisvės išga
vimo Lietuvai ir Atstatymo Be
ndroves. Tuo tikslu .ra šau
kiamas masinis miting s ir ren
giamos prakalbos vasario 10 d.. 
3:00 vai. po pietų. —Jonvaikis

Dr, Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St., z 

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

dėldienials 10—12 išryto.
Tol. Canal 4946. Chicago, III.

gyduolę tokio pat gerumo ’ir pageli) 
duokite apgaut suklastuotais vaistais 
už pigesnę čieniy.
Si.j senį likr.-.i gyduolę gausite visuomet tokiame 
VJKclijc, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
,.1.0X01 .” o : i - - i musų pavardė. .
Tikras: .PA l N-E’.‘PELLER1S pardtioaamas visose 

v ■ •Ui ir tiesiog iš mus. Patariame 
5 centus, nes jame yra gyduolių 

,-.i 35 centus.
. i r: er & co.

U n Street, New York

Susivienijimo Liet. Amerikoje

KALENDORIŲ
šiems 1918 metams

tam tikslui turime korespondentus, kolektorius ir 
. “uitus visose apielinkėse.

įsas yra atdaras dcl ypatiškai atsilankančių: Panedėliaia, 
ir pėtnyčioms nuo l popiet iki 6 vakaro. Utarninkais, 

ir subatoms nuo 1 popiet iki 9 va. Gyvenanti kituosomie- 
'cipkilės'laiškais, jilėilami 3c markę atsakymui. Rašykite 

r angliškai ant žemiau nurodvlo adreso. Bodų suteikiam 
INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY,

Halsted Street, Chicago, III.

DR. 1M0NTO
Gydytojas ir Chirurgas
OFISAS: 1553 W. Madison ai, 

kampas Ashland Boti!., vir- 
štd banko, Room 600.

VALANDOS: 10—12 ryte;T—( 
vak. PITONE ITaymarket 2553.
REZIDENCIJA: 3332 North ųv. 
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PHONE Albany 5546.
—M— ■ ■KIIMH.MI «!■' niWĮ. „tl

Tel. Yards 3654. AKUŠERE A

k»Mts.AAIDIKAS
Akušerijos Ko- 
ilgai praktika

is l®3vl’rt Pennsylvanijos ho- 
©Mspitalėse ir Philadel- 

I gMPhijoj. Pasekmingai 
W ' Bpatarnauju prie gim* 

Ugdymo. Uždykų duodu 
ąK”ru(14 visokiose ligose K f.-fil&Jiiiotcrim ir merginom.

& So. Halsted Str.,I fei&Ž (Ant antrų lubų) 
' . Chicago.
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Chicago ir Apiehnke
NORTH STDE

O dnrbns, kurį susirin- 
turės paveikti, didelis.

Chicagos draugijų 
domai

Ncdčlio.h vnsario 17 <1., įvyks 
trečias visuotinas Chicagos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos Susi
rinkimas konferencija: Tai
gi laiko liko nedaug, vos dešinil 
dienų, 
kimus
Reikia lodei rungties prie jo is- 
anksto. Draugijos, kur dar ne
turi savo įgaliotinių Taryboje, 
nevilkinant privalo išriiVkti juos 
ir suteikti jiems gerų, naudingų 
sumanymų.

Sckamasai Tarybos susirinki- 
kas be kita turės išrišti tris sva
rbius klausimus: apie visuotiną 
Amerikos Lietuvių seimą, ap- 
švietos darbo organizav. ir kaip 
darbininkai turi žiūrėt į Lietu
vos laisvės klausimą. Pasek 
mingesniam tų klausimų gvil
denimui Tarybos Pildomas; i 
Komitetas yra pakvietęs specia
lių referentų. Vis dėlto, minė
tus klausimus turėtų dar pagvil
deni ir pačios draugijos savo su
sirinkimuose. Juo dauigau tie 
klausimai bus gvildenami, tuo 
gerensnių atsieksime rezultatų, 
tuo mažiau reikės pašvęsti bran
gaus laiko pačioje konferencijo
je. Taigi — rengkimės prie bu
simos konferencijos!

rį ištisomis naktimis žiūrėdavo 
j puolančias žvaigždes. Nyki 
kalėjimo tyla buvo jam vienin- 
tėlis ir geriausis draugas per 
tuos ilgus keturiasdešimts tris 
im lus. Veriantis štangų čerškė- 
sys ir rustus sargo balsas vieton 
nupuldyt jo dvasią pakelda
vo ją: išsklaidydavo jo niūrias 
mintis. Užtai dabar po ilgų ke
turiasdešimts trijų metų, išleis
tas laisvėn jis nieku bildu nega
lėjo susigyventi su triukšmin
gu miesto gyvenimu. Tuola- 
biau, kad John Robinsono sau
le jau leidžiasi jis baigia 74 
metus. Kelis kartus jis prašęs 
pono teisėjo sugrąžint ji atgal Į 
.loliet’ą. Kartą dargi jis išmušė 
krautuvės langą ir tai jį iš
teisino. Dabar jis ir vėl išbandė 
savo laimę įrito didelį akme
nį per brangakmenių krautuvės 
langą. Nuostoliai dideli, ir ma
noma, kad teisėjas galų gale vi
sgi turės išpildyt Johno reikala- 
vi|mų - pasiįs jį atgal — į Jo- 
lietą. c

Susirinkimas.
Nedėlioj. vasario 2 d. Įvyko 

SLA. 226-tos kuopos susirinki
mas Viešojo Knygyno kamba
riuose. Tarp kitų svarbių reika
lų buvo kalbama ir apie tinka- 
mumijjiai kurių kandidatų Į ce-

Didžiausiu ir Puikiausiu Balius
Ant Westsides su įvairiausiu programų

Taipgi Atsilankymas Stepuko ir toliaus tęsis įvairių 
dainų ir deklemacijų.

Uždarė vienuolikų 
mokyklų.
%

Mokyklų taryba įsakė uždaryt 
vienuolikų pradinių mokyklų. 
Anglių stoka. Manoma, kad 
šiandie ar ryto bus uždaryta ir

laiko pats kuopos pirmininkas, 
kurs labai išgyrė seną SLA. vtd- 
'dybą, būtent prezidentą, redak
torių ir sekretorių. Prirodinė
jo. kad būtinai reikią juos išrink 
ti, nes tik prie senosios valdy
bos busianti gera tvarka. Leng
va suprasti, kad musų pirminin
kas daug “žino” apie SLA. tvar
ką. Kas jam galvoj, kad da
bar nesirenka redaktorius. Jisai 
vistick gali kalbėti už jo rinki
mą... Kiti draugai betgi nurodi
nėjo, kad j prezidentą yra ga
na tinkamas KL Jurgelionis ir
K. Gugis. Į Iždininkus rekome
nduota J. Neviaekas, j daktarus 
-kvotėjus — F. Matulaitis.

Šiaip ar taip, mano suprati
mu, suminėtieji vyrai yra kar
kas tinkamesni, negu senieji. Bet 
musų gerb. daktarui A. Karaliui, 
kur nesenai pats buvo “sociali
stu”, pasirodė visai kitaip Jis 
kaipo medicinos žinovas-dakla- 
ras, tvirtino, jogei panašus žmo
nės,
kiti, esą... tik nuodai dėl SLA. 
Mat daktaras atranda, kad S.
L. A. yra bepartyvė organizacija, 
<) minėti asmens esą partyviški. 
Nors ir nesu daktaras ir ne
žinau iš kokių elementų suside
da nuodai, aš ir mano draugai 
betgi esame tos nuomonės, kad 
visi minėti asmens, jeigu jie bus 
išrinkti į vyriausias SLA. įstai
gas, taikrai bus nuodais lik dėl 
Sandoros politikierių, bet “be- 
partyviškam” SLA. jie bus ti
kroji sveikata. Ir tokiu vaisiu, 
kokio daktaras Karalius tikrai 
nesugebėtų pagaminti.

—Kiropietis.

kaip Jurgelionis, (ingis ir

Parengtas
DR-JOS “LIETUVOS ŪKININKAS”

Nedėlioja, 10 d. Vasario-Feb., 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place

Scenoje statoma vieno veiksmo komedija:

“Žydas Statinyje”

Pradžia lygiai 6 vai. vakare. Inžanga 25, 35 ir 50c

’ Gerbiamieji ir gerbiamosios! Šiuo kviečiame be 
skirtumo ant musų linksmo vakaro atsilankyti: jau
nus, senus, didelius ir mažus, o musų vakaras bus 
vienas iš linksmiausių vakarų buvusių Westsidėje, 
kur galėsite gauti juokų iki ausų. Taipgi bus pirmos 
klesos muzikė po vadovyste L. Beržinskio, kuri grieš 
įvairiausius šokius ir šokių mėgėjai galės prisišokti 
nuo kojų iki galvos. Kviečia visus KOMITETAS.

m o, vienbalsiai nutarė paauko
ti iš LMD. Aido iždo $15. A- 
part to dar pavieni nariai su
aukojo:

1). Sabaliauskas ir J. Veliko
nis po Jpl. K. Turulis, J. Povi
lonis ir J. Griškcnas po 50c. A. 
Dausa 25c. Viso suaukota $3.75. 
Iš iždo $15. Viso labo $18.75.

Pinigai, $18.75, pasiųsta J. Ma 
liošaiėio, LSS. Apsigynimo Fo
ndo iždininko, vardu, Brooklyn, 
N.Y. —LMD. AIDO ižd. P.B.

Nederamas pasielgimas.

Pranešimai

Peikia miesto tarybos 
žygius

Municipalė Balsuotojų Lyga 
paskelbė ilgą raportą, kuriame 
nagrinėjama miesto administr i-* ( 
rijos veikimas už pereituo
sius metus. Lyga aštriai smer
kia miesto tarybą b<*i jos atlik
tus žygius. Esą, jai, tarybai, 
stoka ir sumanumo, ir pasiry
žimo ir gerų sugabių vadų. Pav., 
iš dvidešimt septynių alderma- 
nų. kurie sekamais pavasario 
rinkimais išnaujo pasiryžę “ru- 
nyt” į miesto tarybą lyga rąn- 
da esant paremtinais tik dvyli-

beinąs mokyklų padėjimas ne
koks: iki šiol dar vis neprislato- 
ma joms užtektinai kuro.

kalba patįs kapitalistinių parti
jų rėmėjai, kurie sudaro minė
tų lygų-

Nemažiau smerkiama ir ma
joro Thompson o šeimininkavi
mas. Nurodoma j tidas miesto 
išlaidas, kurios, lygos manymu, 
jeigu jau buvo neišvengiamos 
lai tikrai galėjo būt sumažinto.* 
ir lt.

Lyga, be to, reikalauja, kad a- 
leilyje miesto majoras butų pa j 
skiriamas miesto taryba, o 
renkamas kaip iki šiol kad 
davo.

Banditai veikia
Neveizint policijos pastangų 

- išmedžioti “visus blogos va
lios gaivalus”, blogadariai dar 
vis tebesiaučia. Pietinėj mies
to dalyj vakar lapo užpultos trįs 

vienas galiūnas, 
edang tepelnė: 

visose keturiose vietose “suko- 
Icktuota” vos 118 dolerių. Są
ryšyj su tuo policija areštavo 
septynioliko nužiūrimų asmenų, 
jų tarpi* tris moteris.

krautuvės

Nepavykęs žygis

aaklj Įsilaužė Dr. Mark Strube- 
l’o namini, 117 Belmont gt. Ne
pavyko. BlogadarĮ daktaras pa
sitiko revolverio šūviais. Ban
ditas pabėgo.

Reikalauja suspenduot įsta
tymą apie pataisas.

Miesto taryba buvo nutarusi 
pareikalaut atsakomųjų įstaigų, 
būtent suspenduot laikinai įsta
tymą, kuris duoda progos vagi
liams ir kitokiems kriminalis
tams būti pa Ii linguotai s priža
dant pasitaisyti. Beikalavimas 
lečiaus tapo atmestas. Probaci-I 
jos superintendentas užreiškė 
neturįs tokios galios.

Kad prašė apšildyt kam
barius, gavo mušt

Donald Mercer, gyvenąs su su 
.o motina namo 2232 Lake st. 
.artų pareikalavo namo savinin
ko, kad butų geriau apšildoma 
kambariai. Namo savininkas 
įerpykęs sumušė savo Įnamį. 
Pateko bėdon: teisėjas paliepė 
šeštukui užsimokėt 40 dol. pa
baudos ir apmokėt teismo lėšas.

Negali but be kalėjimo.
John Bobinson be galo pasi

ilgo savo senosios gyvenimo vio
los Joliet’o kalėjimo, kur jis 
išbuvo lygiai keturiasdešimto 
tris metus. Jis susigyveno su 
savo kalėjimo sienomis, su tom 
storom geležinėm štangom iri 
mažu apkaltu langeliu, per ku-|

Išteisino “prasižengėlį”, kur 
sėdėjo griežiant tautišką 
himną.

Teisėjas Hosea Wells vakar 
šteisino David Corbiną, kalti

namą už neatsistojimą griežiant 
Amerikos tautinį himną. Tet-I 
sėjas pasakė, kad nėra tokio į- 
tatymo, kuris verstų žmogų at

sistot griežiant tautinį himną.
Mūsiškiai patentuotieji Ilolst- 

ryčio patriotai turėtų tai įsidė- Į 
įmeti.

$400 Bus Išdalinta Dovanų Ant 9-to

Kvieči

Parengto 
Draugystės

SUBATOJE, VASARIO FEBRUAR 
PULASKIO SVET., 1709-1715 So. Aahland 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

MASKINIO BALIAUS

Palaimintos
Lietuvos

9, 1918.
Avenue, Arti 18-tos gat. 

Inžanga 25c ypatai 
a Dr-atė Palaimintos Lietuvos.

i.,

MELROSE PARK

tymaisiais a.a. N. Krauskieno, 
Velionė ilgą laiką išsirgo. Delei 
jos ligos net ir giminės nebeno
rėjo ją laikyti savo namuose. 
Jos pasigailėjo lik viena p. Bun- 
kaitienė, velionės pusseserė. Ka
da Krauskicnė pasimirė, p. B. 
atidavė ją graboriui prirengi- 
mui. J uo tarpu pati, sako, ren- 
gusis prie šermenų ir laukusi 
parvežaųt lavoną. Lauuksi per 
naktį ir antrą dieną, o kaip nėra 
taip nėra. Tada p. B. kreipėsi te
lefonu į graborių. Iš ten jai at
sakyta, jog lavonas jau senai 
išvežta, bet tik ne pas ją, o pas 
velionės seserį į Pullmaną. P-ia 
Bunkaitienė, sako, tapusi labai 
įžeista tokiu giminių pasielgimu, 
dar ir dėlto, kad pati velionė 
prašiusi neduoli ją kitiems gi
minėms, kurie ją sergančią ap
leidę, o kad palaidojimu rupin-

Ciceriečiai!—šiuo prašomos visos 
vietos draugijos ir kuopos nerengti 
jokių pramogų' šiame miestelyj ba- 
Inndzio 7 dienų taigi pirmam nedėl- 
dienyj po Pavasario švenčių (Vely
kų), nes tą dieną mes rengiame teat
rališkų vakarą M. Jankaičio svetai
nėje. —Moters.

šiuo pranešam visoms LSS. kuo
poms ir draugijoms, kad 81 kuopa 
rengia koncertų ir apvaikščiojimą 
gegužės, Mcldažio svet, gegužės 4 d. 
Taigi draugijos malonės toj dienoj 
šioj apielinkėj nerengti jokių koncer 
tų ar balių. —Rengimo Komitetas

' LSS 234 K p. rengiasi statyti sce
noje veikalą “Svetimas Dievas”, ko
vo 17 d., Mcldažio svet. Meldžiame 
lodei kitų progresyviškų draugijų 
nieko nerengti tą vakarą. —Komitet.

East Chicago, Ind. LSS. 201 kp. su
sirinkimas atsibus vasario 7 d. 7:30 
vai. vakare, K. Grikšo svetainėje, 
150 slr. ir Northcole avė. Nariai, 
malonėkite atsilankyti. Komitetas.

LSS. 22-ros kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus ketverge, vasario 7 
d., 7:30 vai. vak. Mcldažio sėt.,—Visi 
nariai ir narės būtinai atvykite lai
ku. —Org. P. Balčiukonis.

Vakaras.
Vietos rusų pašalpinė draugi

ja (vardas?—B.) surengė pasi- 
linksiminimo vakarą (kada? 
B.). Žmonių prisirinko gauti

A.a. palaidota Kazimiero ka
pinėse. —Dalyką žinantis.

Cleveland, Ohio.*—LMPS. 24-tos kp. 
susirnkimas atsibus vasario 10 d. — 
“Jaites” svet., 6006 S. S. Clar avė NE 
Pradžia 2 vai. po pietų. Gerb. narės- 
dvaugės, malonėkite susirinkti pa
skirtu laiku. Randasi daug svarbių 
reikalų apsvarslymui. Taipgi bus 
renkama nauja prot. sekretorė, nes 
senoji rezignuoja. LMPS. 24 -tos 
kp. prot. sekr. Barbora V. Jakštienė.

Lietuvos Klausimo reikale.—Cice
rus Lietuvių Pašelpos Kliubas lai
kytame savo mėnesiname susirinki
me, vasario 1 d., 1918 m., vienbalsiu 
nutarė kreiptnes į visų Ciceros drau
gijų bei kliubų pirminikus ir nutari
mų raštinikus, kad atsilankytų va- 
sario-Feb. 8 d., 1918 m. į Tamuliu
no ir Gudgalio svet., 1447 So. 49th 
Ct., Cicero, III., 8 vai. vakare dėl 
apsvarstymo kas link siuntimo dele
gatų į visuotįpą lietuvių seimų nuo 
Ciceros visų lietuvių draugijų bei 
kliubų. Kviečia Cicero L. P. Kliubas

Rockfordo draugi- 
•sinis susirinkimas 
įsario 7 d., 7:30 v.

Rockford, III.—1 
jų Tarybos mėm 
įvyks ketverge, vi 
vakare, F. Voketęičio svet., 1012 S. 
Main St.,—Visi „
niai malonės ateiti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų.

—Tarybos pirm. B. P. Diliunas

draugijų įgalioli-

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS organizatorius dol seniai gyvuojančios broliškos drau
gijos. Alga ir nuošimtis.
505 E. 351h St.. Fred A. Spies. Chi-go

REIKALINGI guzikų įsiuvėjai, siū
lų traukytojai ir sijonų nudirbėjai, 
prie moterų kautų ir siutų. 
PERCIVAL R. PALMER and CO.

367 W. Adams St.

PARDUODU grosernę gerai apgy
vento] vietoj ir gerai išplatintu biz
niu, už pigia kuinu. Prie to yra 2 
automobiliai: vienas 5 pasažierių 

“karas’’, antras—(rokas orderiams 
važioti. I'urėdamas savo ūkių, neno
riu būti ilginus biznyj, ir esmi pri
verstas greitu laiku važiuoti ant ti
kės. Parduosiu už labai prieinamą 
kainą. Galite kreipties laišku ar pri 
vatiškai.

MEAT MARKET AND GROCERY 
4456 So. Honore St.. Chicago, III.

karas bus labai pavyzdingas. 
Taip betgi nebuvo. Neužilgio 
svietelis pradėjo linksminties a- 

Ihičiu ir degtinėle. Ypač rusų 
jaunimas, lai slačiog be saiko 
“linksminos”, žinoma, įsisma
ginę jaunuoliai pradėjo krėsti 
labai nederamas “baikas”. Tūli 
žmonės tuo labai piktinos.

Liūdna daros žiūrint Į tuos 
žmones, kaip jie mėto savo su-1 
ūkiai uždirbtus skatikus, o pas
kui išsipagirioję gailisi už savo 
nederamus darbus.

—Melrose Parko Darbininkas

ROSELAND

Pramogos.
Vasario 3 d. Lith. Inprovem-I 

Į cnt Ben. kliubas surengė pašilių-1 
Įksminimo vakarų -kaukių balių 
K. of P. svetainėj. Žmonių pri- 
sirinko daug ir visi gražiai lin-į 

Įksminosi. Beikia tikėt, katįren- 
gėjų triūsas pilnai apsimokės.

Vienas dalykas betgi man lie
ka neaiškiu, būtent, rengėjai 

įgarsino, kad pirmų dovanų gaus 
didžiausioji kaukių grupė. Bet 

I kaip reikėjo duoti, tai tos dova-| 
uos visai nei nebuvo. Navatna 
ir žingeidi!—kur ji galėjo din
gti... Gal kas man paaiškins, 
kur galėjo dingti ta pirmoji do
vana? —Ten dalyvavęs.

VALDŽIOS NUSTATYTOS
KAINOS CHICAGOJ

I šiandie
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras ......
Miltai

I 34 bačkos maišus .... 
bačkos maišas ....

5 svarų bačkos maišas 
Rugių Miltai

I Bohcinian slyle Ui baČ. 1.33—1.46
Juodi, bačkos .......... 1.21—1.29

I 5 svarai ................. ........... 29—34
Grabam miltai 1 sv. inniš. 28—34

I Corn Meni
Baili ar geltoni ........

Mainas (Ilominv), svaras
Ryžiai,

Fancy head ..................
Blue rose ......................

Bulvės
N 1 Mis., Min., ir Dak. .... 25—28

i Pienas
Condenscd, geriausias
Vidutiniškas ..............
Evaporated, nesalti. .

Sviestas, Smetonos
Iš bačkučių .... ...........
Prastesnis ..................
Iš šaldytuvių ..............

Butterine
Plytose ........................
šmotuose ......................
Vidutiniškas ................

Kiaušiniai
Švieži exlra..................
Refrigeratorių, exlra
Refrigeratorių N 1 ..

Pupos (beans)
Navy .............................
Lima .............................

slyvos, geros svarui....
Vidutinės.................. . ..
Prastesnės .................. .

Kumpis, geras, svarui ..
Prasetsnis ....................

Lašiniai geri, svarui ...
Prastesni ......................

1 Laukai
Dėžutėj ..........................
Palaidi, geriausi ..........
Paprastieji ....................

Kalakutai 
švieži .......................
šaldyti .'.........................

Vištos 
šviežios ...................
(laidžiai, švieži ............

A n ta s ...................................

.. S—8’Zi 
(Maišas) 

2.91 
1.47—1.56 
. 33—37c

Maišas

3.10

svaras 
... 5-6’4 
,.5’4— 6*4 

svaras 
.... 11—14 

_ 10—13 
(10 svarų)

Draugystės Lietuvos Mylėtojų su
sirinkimas įvyks vasario 9 d. 7:30 y. 
vakare, Kazimiero Galinsko svetai
nėje, 3338 So. Auburn avė. Malonė
site visi nariai atvykti laiku: turime 
daug svarbių reikalų. —P. Orlauskas

Cicero.—Vyrų ir Moterų Apšvietos 
Dr-stės — moterų lavinimosi vaka
ras įvyks ketverge vasario 7 d., 1918. 
7:30 vai. vakare, Tamuliuno ir Gud- 
galio svet., 1447 So. 49th avė. Taip
gi kiti visi lavinimosi vakarai bus 
kiekvieno ketvergo vakare toje pa
čioje svetainėj. Narėms dykai; paša
linėms reikia primokėti.

—A. K. Labanauskas.

Racine, Wis. — LDLD. 65 kuopos 
susirinkimas įvyks utarninke, vasa
rio 12 d. 8 v. v. Socialistų svetainėj. 
500 Monument S. Draugai, visi su
sirinkite, nes bus svarbių reikalų. 
Taipgi kviečiama ir naujus draugus 
prisirašyti. —Org. A. Saladzius.

East Chicago, Ind.—LDLD. 70 kp. 
susirinkimas įvyks nedėlioj, vasario 
10 d. 10 vai. ryto K. Grikšo svetai
nėj, 150 si. ir Northcot avė. Visi dra
ugai meldžiami atsilankyti ir atsi
veskite naujų narių. —P. J. Sakas.

LSJL. 2-ros kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks šiandien, vasario 7, 
Tamuliuno ir Gudgalio svet., 1447 S. 
49th Avė Cicero. 8 vai. vak Visi 
Lygos nariai privalo būtinai atsi
lankyti, nes daug svarbių dalykų y- 
ra svarstymui. —S. A. Vasiliauskas.

LSS. 4-tos kp., LMPS. 9 kp., LSJL. 
1 kuopos bendras lavinimosi susi
rinkimas įvyks nedėlioj, vasario 10, 
9:30 vai. ryto, Fellowship Ilouse 
svet., 831 W. 33 pi.. Lekcijų skaitys 
A. A. Karalius tema “K. Markso pri
dedamoji vertybė”

Rašt. K. Virbitskaa.

LSS. 15 kp. LSJ. Ratelis rengia la
vinimosi vakarų, vasario 10 d. Vega 
Hali. 9th St. ir 15th avė. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Bus diskusuoja- 
ma—Kuris yra geresnis mokslas— 
Krikščionybės ar Socializmo. —Ku
rie interesuojatėi tuo klausimu ir 
kurie norite lavinties, kviečiame at
eiti, nes bus duodama kiekvienam 
balsas. —Komitetas.

Šiuo pranešami* visoms Chicagos 
progresyvėms draugijos, kliubams ir 
kuopoms, kad SLA. 176-ta kuopa re
ngia vakarų kovo 10 d. M. Mcldažio 
svet. Bus statoma juokinga kome
dija “Daktaras iš prievartos”. To
dėl prašome visų nerengti tų dienų 
jokiy pramogų, kad nepakenkus vie
ni kitiems. —Rengimo Komitetas

Chicagiečiai.—SĮiuo prašome dra
ugijų ir kuopų nerengti jokių pra
mogų kovo 17 d., nes tų dienų Chi- 
cagos Lietuvių Draugija Su’v. Paš. 
rengia vakarų Schoenhoiehs svet., 
kampas Milsvaukee ir Ashland avės, 
gerb. žemaitės naudai. —Komitetas.

ASMENŲ JIE&KOJIMA1
Pajieškau savo sesers, Petronėlės 

Valončiutės, prieš du metu dirbu
sios kareivių ligoninėje, Denville, III. 
Paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Kulių parapijos, Šimulių sodos. Pra
šau atsišaukti jos pačios, arba kas 
jų žinote. Turiu svarbų reikalų.

Antanas Valončius,
P. O. Box 103, VVest Frankfort, 111.

Pajieškau savo brolio, Konstanti
no L'ilipauskio. Kadaise gyveno E- 
lizabeth, N.Y. Paeina iš Kauno gub. 
Šiaulių pav., Dvarelių kaimo. Mel
džiu atsišaukti laišku ar paduodami 
man jo adresų. Turiu svarbių reika
lų jam pranešti.

Kazimieras Filipauskis, 
1530 So. Honore St., Chicago, III.

PABSIDUODA barbernė—3-jų kė
džių, labai geroj vietoj. Savininkas 
išvažiuoja kariuomenėn, tai turi bū
tinai parduot iki Feb. 15 d. Pama- 
tykit sekančiu adresu:
555 Newell St.. Kenosha, Wis.

REIKALINGA keli atsakanti, tei
singi vyrai, puikios išveizdos. Dar
bo valandos nuo 9 ryto iki 5 vakaro. 
Patyrimas nereikalingus. Alga ir 
nuošimtis. Teisingas žmogus gali 
uždirbti $35 savaitėje. Pastovus da
rbas. Turi kalbėli bent kiek angliš
kai. Atsišaukite:

SOUTHERN UOFFE MILLS 
17 N. La Salk* St. Romu 339. Chicago

REIKALINGA 5 moterų prie lo
pymo maišų.

JNDEPENDENT RAG CO. 
1368 Blue Island Avė., Chicago.

REIKALINGAS vyras. Turi būti 
prityręs “Junk shop” darbų. Turi 
mokėti pjaustyt geležį su mašina. 
Atsišaukite greitai. Rašykite laiškų 
kiek norite mokėti.

DIX()N IRON and METAI. CO..
625 \V. Sccond St., Dixon, III.*

REIKALAUJU bučeriaus, kad mo
kėtų gerai angliškai kalbėt ir lietu
viškai, ir kad suprastų darbų bučer- 
nės ir grosernės. Gera mokestis ir 
darbas ant visados. M. J. Peldžius. 
3651 \Vallace SI., Chicago.

Telephone Drover 9751

RANDAI

Aukos
I Ketverge, sausio 31 d. L. M. 
' D. “Aido” Choras po dainų pra
ktikos turėjo speciali Susirinki
mų ,kur tarp kita pirmininkas 
perskaitė atsišaukimą, kviečian
tį aukot LSS. Apsigynimo Fon-[ 
dan. Nariai išklausę atsišauki- JĮjį*

(Kenas) 
.. 19—22 
.. 17—20 
.. 13—16

svaras 
51—56^ 

.. 48—55 

.. 46—53
svaras 

. 32—35c 

.. 31—34 

. 29—33
tuzinas

.. 65—71 I 
. 50—55

.. 46—52 
svarui

.. 16—19

.. 17—201 

.. 13—n 

.. 13—ib 
. 11—14
.. 32—36
. 31—35 
. 44—49 
. 39—41

svarui 
32-‘37Me 
. 31—36!

25VJ-31 
svarui

. 32--42
. 30—37 

svarui 
33 -37 I

. 24—28
. 28—34 
. 28-331 
dėžutės

. 19—23 

. 27—33

Sioux City, la. — LSS. 241 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 10 d. 
vasario, 2 vai. po pietų 2501 Conecs 
V. R. Malonėkit visi nariai atsilanky
ti, nes bus mokamos mėnesinės mo
kestis ir bus rinkimai rajono valdy
bos ir taipjau daug svarbių apsvars
tymų kas dėl kalbėtojo, kuris už 2 
savaičių lankysis po vakarinies val
stija* —Sekr. J. Markūnas.

So. Englewood.—LSS 170 kp. va
karas įvyks subatoje 9 d. vasario, 
Butkevičiaus ir Katino svetainėje, 

8132 So. Vincennes avė. Nariai ma
lonėkite atsilankyti visi ant 6 vai. 
vak., nes bus renkami darbininkai 
minėtam vakarui. —Pirm. J. Puišis.

Dar pirmu kartu Chicagoj toki žin
geidus ir naudingi debatai, kuriuos 
rengia SLA. 36 kp. nedėlioję, vasa 
rio 10, 7:30 vai. vak. Mafk White S. 
svetainėje, tema “Kokia organiza
cija naudingesnė, ar Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, ar pašalpinė 
draugija? Debatuos Kl. Jurgelionis 
(už SLA.) ir A. Petrulis. Kviečiame 
visus lietuvius kuoskaitlingiausia at
silankyti į minėtus debatus.

SLA. 36 kp. Debatų Komisija.

LMPS. 9 kuopos Choro repetici
jos. vadovaujant poniai Gugienei, 
atsibuna kiekvienų seredą lygiai 8 
vai. vakare. Mark White Scįuare sve
tainėje, Hatsted ir 29 gatvės.—Visos 
Choro narės ir tos, kur mylite da
lyvauti minėtame chore, Širdingai 
kviečiamos atvykti pažymėtu laiku.

—Komitetas.

Pajieškau savo kaimyno, Kazimie
ro Arštikio, Kauno gub., ir pavieto. 
Pernoravo parap., Rudenų sodžiaus. 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Mankus, 
724 W. 21 st place., Chicago, III.

ANT RANDOS
Ruimas su elektra, maudyne ir slėnin 
šildomas. Su valgiu ar be.

Mrs Karpienė,
751 W. 32 St., kampas Hnlsted Slr.

PARDAVIMUI

PAJIEŠKAU senos moters pnda-z 
Lojimui dviejų vaikučių. Gera viela 
ir užmokestis. Jotui Rodzon, 
Eikite žemyn 3534 W. 13 pi. Chicago

PASINAUDOKITE GERA PHOGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Chica- 
gą. Atsišaukite: 1619 S. Halsted st. 
Chicago, III.

JIEŠKO PARTNERIŲ

PAJIEŠKAU PUSININKO su 500 
dol. prie buČernės. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Visi kostumeriai 
perka už pinigus. Ir jeigu norėtų, 
aš visų parduočiau. John Vinckas. 
3615 W. 43rd St., Chicago. III..

Phone McKinįey 4693.

PARSIDUODA 2 ‘showcase’al” ir 
3 “vvallcase’ai”, kur galima vartoti 
aptiekoje, laikrodininko arba gro- 
serio krautuvėse. 1 “seifas” dvigu
bom durim, 1 “benčius” dėl laikro
džių taisymo. Kreipkitės: P. Milier, 
2128 W. 22 st (Storas) Chicago.

J IEŠKO DARBO

BUČERIS jieško darbo bučernėj; 
atsakantis tame darbe. Kalbu angliš
kai, lietuviškai, lenkiškai. Kam rei
kalingas, meldžiu atsišaukti.

Joseph Jankauskas, 
3206 Wallace St., Chicago.

Telephone Yards 7161

PUIKI PROGA
Pasirandavoti Barbei* shop arba 

atpirkti už prieinamų kainų. Atsi
šaukite greitai. Savininkas išvažiuo
ju ant ūkės jieŠkoti sveikatos.
2320 So. Leavitt St., Chicago, III.

RAKANDAI

RASTA-PAMESTA
žuvis (salnion)

Pink ............
Ręd Alaska .

Suris
Amerikoniškas (full cream)^ svar. 
šmote .................
Sųpiaustytas ....

Balta duona, svarui
Šitokiomis kainomis groserninkai 

turėtų pardavinėti viršmlnėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokįte tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino-

. 30—35 
32’4—39 
... 8—9

PAMEČIAU PINIGUS
s ivvks ketverge, vasario I ATSIŠAUKITE KAS BADOTE 
ai. vak. K. Grikšos svet. pinigų 341 doleri su centai/n Ai - 

- • * mouro kompanijos čeki ant 21 dol.
su centais, pamestų ant \Vallace st., 
tarpe 33-čios ir 34-tos gatvių. Savi- 

I nikas pamestų pinigų imtų tik $300, 
.1 lutus padovanotų radusiam. Pasi-< 

sirinkimaš jvyką vasario 16 d. Drau- gąilčkite neturtingo Wgaus, sun- 
gai ir draugės, malonėkite atvykti kiai sutaupusio tuos pinigus dėl uz- 
visi: turim labai svarbių reikalų, simokėjimo taksų už trobelę. Adics. 
Pradžia 2 vai. po pietų. 506 E 7tb St. Petras Balsevičius.

—Sekr? P. Mažuolis. 3254, S. Lowe Avė., Chicago, II1J

East Chicago, Ind.—LSS. 201 kp. 
susirinkimas įvyks ketverge, vasario 
7 d., 7:30 vi.!. ...* " " ’ 
ant 150 st. ir Northcot avė. Visi na
riai ir kurie norite prisirašyti mel
džiami atsilankyti. -—Komitetas.

LSS. 204 kuopos, Kewanee, IU. su

Į EXTRA
i Jauna pora priversta paaukaut ta
vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pijjią kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Va
liausios mados valgomojo kambario 

| rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $525 pianų su 25 m gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sb 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gv ve
nai. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Persiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta. 19?3 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatves, 
Chicago, nl.

. <l{ .ė1;,. iu''


