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Ukrainos Rada padare taiką su 
Centralinemis Valstybėmis

Bolševiky valdžia galbūt nepripa- 
žįs Rados padarytosios taikos 

• i ė
Į -  t [

UKRAINA PASIRAŠĖ PO TAIKA SU VOKIETIJA, 
e -_________ j 

Oficialiai skelbia Berlinas.

NEPAISO APIE TAIKA 
SU RUSIJA

Jei butų padaryta taika su 
Ukraina.

True trunslation filed with the posl-nmsler ut Chicago, Febr. H, 1918, 
as requlred by t ic act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Vasario 9.—Sulig oficialio čia šiandie 
išleisto pranešimo, Ukraina šįryt 2 valandą pasirašė po 
taika su centralinemis valstijomis.

BOLšEVIK
NEPRIPA

NOS PA

AI GALBŪT 
ŽINS UKRA 
PARYTOS 

TAIKOS

PASKYRĖ UKRAINOS 
ARMIJOS KOMANDUO

TOJI

Ukrainos Rafla vedė slaptas 
taikos tarybas.

(True translation filed with the post- 
I mastei* ui Chicago, Febr. II, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMSTERDAM, Vasario 9
Nauja Ukrainos delegacija. —Oficialiai šiandie Lembe r- 

ge (Lvove) paskelbta, kad 
gen. Pitelžiura liko paskir
tas vyriausiu naujos Ukrai
nos respublikos armijos ko- 
manduotoju.

Naujasis kabinetas bus va

Tme translation nled with the post- 
master at Chieagp, Febr. 11, 1918, 
as required by thė act of Oct. 6, 1917

COPENHAJGEN, Vasario
9. — Pusiau oricialė Berlino _.....,___ ________
telegrama praješsu kad cer- dovaujamas premjeru Golu- 
tralinių valstybių ir Ukrai- bovič.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Febr. 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMSTERDAM, Vasario 9 
—Svarstant apie taikos ta
rybas, Norddeūtsche Alge- 
meine Zeitung sako, kad jo
kie tolimesnis nusileidimai 
rusams nebus leistini. Laik
raštis priduria, kad jei įvyk
tų taika su Ukraina, tuosyk 
pasekmės “taikos tarybų su 
Trockiu butų mums visai ne
svarbiu dalyku.”

Vorwaerts sako, kad tas 
reiškia, < jog Trockis susi
lauks ultimatumo, reikalau
jančio pilnai pripažinti vo
kiečių reikalavimus, išstaty
tus gr. 27 d., kartu su apsi
sprendimo teise Rusijos pa- 
rubežio gyventojams, taip 
kaip Vokietijos valdžia ją su 
pranta. Kitaip kare bus at
naujinta.

“Mes nežinome ką Trocki 
atsakys”, sako Vorwaerts, 
“bet jeigu tarybos bus su
griautos, Vokietijos žmonės 
pilnai įsigilins į klausimą 
kas vra kaltas už tą”, v V

nos Rados atstovai pasirašė 
po taikos suta *timi. MAŽAI ENTUZIAZMO

KARĖ PRIEŠ BOLŠEVI
KUS

LENKAI PAĖMĖ SM(k 
LENSKĄ

Praneša Vienna

True translation filed yvim the post- 
inaslcr ut ChiVago, Febr. 11, 19(8, 
as rcųuired liy the act of Oct. (i, 1917.

LONDONAS, Vasario 10. 
—Exchange Telegraph ko
respondentas Copenhagene 
praneša, jog ten iš Viennos 
gauta žinia, kad sukilusios 
Rusijos armijoj lenkų spė
kos, vadovaujamos gen. Do- 
wbor - Musnicki, taemė iš 
bolševikų Smolenską.

Jei toji žinia teisinga, tai 
sukilėliai lenkai pa^jo toli 
nuo Mogilevo, apie kurio pa
ėmimą pranešė Berlinas vas. 
5. AI ogi leve jie areštavę vy
riausi rusų komanduoto ją— 
praporščiką Krylenko—ir jo 
štabą. Smolenskas yra už 
85 mylių nuo Mogilevo.

BOLŠEVIKAI AREŠTAVO 
LENKUS

Atgiežai už suėmimą Kry
lenko.

Bolševikų valdžia galbūt 
nepripažins taikos sutarties, 
po kuria pasirašė Ukrainos

DELE ITAIKOS SU 
UKRAINA

Rados atstovą.' Radą įsteigė
ukrainiečiai, kada jie paske

Tečiaus Austrija labai 
džiaugiasi

lbė neprigulmybę nuo Rusi
jos ir ja* priešinosi bolševi
kai, kaipo buržuazinei Įstai
gai. Selei bandymo nuvers
ti Rada ir įste gti Ukraino-

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, Febr. II, 1918, 
as requircd by the act of Oct. f>, 1917.

AMSTERDAM, Vas. 10— 
Labai mažai entuziazmo ga-

je darbininkų it kareivių va
ldžią bėgyje pastarųjų kebų
savaičių kilo mūšiai, apie ku
rių pasekmes ukrainiečiai ir 
bolševikai skelbė labai prieš

taraujančias žinias.
Kada Krest Litovske pra

sidėjo taikos tarybos, bolše
vikai sutiko priimti Ukrai
nos delegatus, 
rado, kad ukrainiečiai veda 
slaptas tarybas su vokiečiais 
ir austrais. Ji? tada atmetė

>et paskui su-

ukrainiečius ir| pasiuntė ) 
Brest Litovską naujus dele
gatus, atstovaujančius bolše
vikų valdžia Ukrainoje. Vo
kiečiai ir auštrai tečiaus at
sisekė pripažinĮti naujuosius 
delegatus.

(Ukraina ūži
tą pietvakarir 
Rusijos dalyj, 
jurų iki Lenkijos. Gyvento
jų turi 28,000,000. Ši taikos 
sutartis paliuofuoty vokie
čiams ir austn

na dideli plo- 
ėj Europo 
nūo Juodųjų

ms diedelius
Ukraisos grudų sandėlius, 
nes Ukraina y)ra labiausia 
vaisingi! Rusijos dalis---- Juo-

džemio juosta)).
Paėmė amerikiečių 

belaisvėn

įima rasti Vokietijos laikra
ščiuose delei įvykinimo tai
kos su Ukraina.

Sulig Viennos telegrama, 
žinia buvo dideliu džiaugs
mu austrams ir specialės lai
kraščių laikos, pranešančių 
apie tą atsitikimą, padarė di
delį įspūdį. Daugelyje na
mų iškelta vėliavos.

Neuer Weiner Tageblatt 
yra nuomonės, kad Ukrainos 
Rada bus sustiprinta jos ko
voje su bolševikais, “kurių 
palinkimas prie naikinimo 
pasirodys bejiegiu prieš to
kį didelį pasisekimą, kaip 
taika su Ukrainos žmonių 
respublikos.

“Toje prasmėje, vasario 9 
d. bus pradžia galo pasau
lio karės”.

> Vadovai Ukrainos (Rute- 
nijos) atstovų Austrijos par
lamente pasiuntė pasveikini
mą karaliui Karoliui delei 
padarymo taikos su Ukrai
na ir išreiškė viltį, kad besi- 
avtinanti taika “atneš taip
gi Austro-Vengrijos monar- 
chijos ukrainams pilną tau
tinę ir politišką laisvę”.

Reiškia susitaikymą su 
Ukraina

True translation filed with the pnst- 
niaster ai Chicago, Febr. 11. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

ZURIGH, Vasario 10. — 
Zuricher Zeitung kalbėda
mas taikos klausime sako, 
kad pasirymas po atskira 
taika su Ukraina yra lygus 
centralinių valstybių paskel
bimui karės prieš bolševi
kus. Jis tečiaus abejoja ar 
Ukraina tikrai gali padaryti 
taiką.

True translation filed wilh the post- 
master ai Chicago, Febr. 11. 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Vasario 9 
—Sulig Cologne Volkszei- 
tung ,bolševikų valdžia are
štavo daugybę žymių lenkų 
Petrograde atgiežai už suė
mimą vyriausio rusų armi
jos komanduotojo praporšči
ko Krylenko. Tarp areštuo
tų jų yra ir naujai paskirta
sis Mogilevo arcivyskupas 
von Ropp.

FINU SUOKALBIS PRIEŠ 
RUSIJA. >

Norėjo kad Švedija išvytų 
rusus iš Finlandijos.

TAIKOS TARRBOS PER
TRAUKTOS

Peržiūrėjimui komiteto 
darbo.

True translation filed with ine post- 
mastei* at Chicago, Febr. 11, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vasario 9— 
Sulig Amsterdamo praneši
mo į Central News, atnauji
ntame posėdyje Brėst Litov- 
sko konferencijos seredoj po 
apsvarstymui Rusijos dele
gacijos teisės atstovauti len
kus, Vokietijos užrubežinių 
reikalų ministeris von Kueh- 
Imann paskelbė, kad sulig 
Rusijos norais posėdžiai per
traukiami, kad galima butų 
peržiūrėti komiteto darbą.

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, Febr. 11. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, Vasario 9— 
Toko i, premieras socialistų 
kabineto Finlandijoj šiandie 
pasakė Manchester Guardi
an Petrogrado koresponden
tui, kad 4,000 studentų, kurie 
buvo Vokietijos armijoj su
grįžo į Finlandiją, kad. pa
gelbėjus užsmaugti revoliu
ciją. Jis taipgi sakė, kad 
Finlandijos senatas prašinė
jo Švedijos, kad toji pasiųstų 
300,000 kareivių išvijimui ru 
su iš Finlandijos. Už tą pa- 
gelbą Švedija butų gavusi A- 
and salas.

SUŠAUDĖ BOLŠEVIKŲ 
ATSTOVUS

BERLINAS, Vasario 9.— 
Vokiečių generalio štabo iš
leistas šiandie oficialia pra
nešimas sako, kad keli ame
rikiečiai paimtji belaisvei) į 
šiaurę nuo Xivry, 10 mylių į 
rytus nuo St. Michael.

Nepasižadėkit eiti kur kitur 
Nedalioje, Vasario 24, nes tą 
dieną, Piisen Auditorium, 
bus “Naujienų” 4-metinis 

Balius!

Skaitykite ir Platinkite 
“N A U J Į E N A S ”

SOCIALISTU REDAKTO- 
rius SUIMTAS 

t t f .

True translation filed with the post- 
mnšter a! Chicago, Febr. 11, 1918, 
•s mjuired by the act of Oct. 6, 1917. 

HAAGA,. Vasario 9. —- Su
lig Mągdeburger Zeitung, 
atsakomasis Vorwaerts re
daktorius liko areštuotas už 
šalies išdavystę, nes jis iš
spausdino sausio 29 d. strai
psnį “Darbininkų reikalavi- •,, mai .

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Febr. 11. 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, Vasario 8 
(suvėlinta). — Susil Dap;- 
blad, Rumunijos ambasado- 
rius Constantine Diamandi, 
kuris dabar yra Haparando- 
je- sako, kad diplomatiški at
stovai didžiųjų šalių neužil
go turės apleisti Petrogradą.

Trockis telegrafavo į Tor- 
nea paliepdamas, kad Dia
mandi butų sugrąžintas Pe- 
trogradan, bet dabar Tornea 
neklauso Trockio paliepimų.

Bolševikų komisaras, ku

ris atvyko iš Petrogrado tuo 
pačiu traukiniu su Diaman
di ir rusų bolševikų atstovas 
Tornea, buvo teisiami Balto
sios Gvardijos kariškuoju te
ismu ir liko ąušaudyti.

Komunikacija tarp Stock- 
holmo ir pietinės Finlandijos 
ir Petrogrado ligo pertrauk
ta nuo ketverge nakties. 
Raudonoji gvardija privertė 
Baltąją Gvardiją evakuoti 
Nostad, kur baigiasi kabelis 
ir pastaroji apleisdama mie
stą sunaikino vielas ir stotį.

RIAUŠĖS KROATIJOJ

Redaktorius ir parlamento 
atstovai ištremti.

True translation filed with the pasl- 
masler at (Jiieago, Febr. 11, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Vasario 
9. — Kroatijoj ir jos sostinė
je Zagred (Agram) įvyko de 
monstracijos prieš austrus. 
Sulig Genevos žinių, daugy
bė agitatorių areštuota.

“Gautieji čia Austrijos lai
kraščiai, ” sako žinia, “pri
pažįsta, kad Kroatijoj yra 
dideli neramumai.

“Dalmacijos atstovas į Vie 
nną Dr. T. Pavičtič ir redak
torius kroatų (charvatų,) lai 
kraščioi “Hrvatska Drzava” 
Dr. Andelunovič liko ištrem
ti už dalyvavimą demontsra- 
cijoj Krotijos sostinėje”.

MEDŽIOKLĖ ANT KRIMI
NALISTŲ

Tik vieną dieną suimta 800 
nužiūrėti nu asmenų .

CHICAGO. — Chicagoje 
prasidėjo tikra medžioklė 
ant kriminalistų, kuri vis la
biau smarkėja.

Ypač didelė medžioklė pa
daryta subatos naktį, kuri ir 
dabar tebesitęsia.

Iki nedėlios vakaro jau 
buvo suimta apie 800 nužiu- 
rėtinų asmenų ,kurie jau pir
miau buvo teisiami, sėdėjo 
kalėjimuose ar yra iš jų pa
leisti pasitaisymui. Iki šian
die rytui policija tikisi turė
ki savo rankose 1,000 kalinių.

Visi kalėjimai perpildyti 
ir prisiėjo atidaryti jau už
darytąsias stotis.

Šįryt bus atidarytas pir
mas “centralinis kriminali
stų biuras” Desplaines poli
cijos stotyj, kur nukentėję 
nuo plėšimų galės peržiūrėti 
visus kaltininkus ir bandys 
juos pripažinti.

Tečiaus nuo tos medžiok- 
ės plėšimai nesustojo, žmo

gžudysčių skaičius net padi
dėjo, nes plėšikai pasidarė 
atkaklesnis ir ne taip lengvai 
pasiduoda policijai. Bėgyje 
pastarųjų kelių dienų jau 
pašauta keli policista.i, ban- 
džiusieji areštuoti nužiure
ninus asmenis.

IJžKLUPO AMERIKIE-
ČIUS

5 kareiviai užmušti, 4 pra
puolė

Su Amerkos Armija Fran- 
cijoj, Vasario 9 (suvėlinta). 
—Manoma, kad ’ Amerikos

Galbūt Geg. 15 Rockfordiečiai 
Išvažiuos Francijon

Centrą Ii nes valstybės rengiasi ati
duoti Rumunijai Rusijos 

Besarabiją
ROCKFORDIEČIAI GAL 

BŪT VAŽIUOS FRAN
CIJON

PASIŪLYS RUMUNIJAI 
TAIKOS SĄLYGAS

86 divizija galbūt išvažiuos 
gegužės 15 d.

True translation filed with ihe post 
master at Chicago, b'chr. 11. 1918, 
a s reqiiire<l by Ihe act of Oct. 6, 1917

SPRTNGFIELD ,111., Va
sario 10. 1 Gegužės 15 d. yra 
paskirta išvažiavimui maj. 
gen. Barry 86-tos divizijos 
Francijon. Ta žinia gauta 
nuo adjutanto gen. Washin- 
gtone. Žiniai adj. gen. ofi
so valstijos sostinėj.

Apie Camp Grant karei
vių išvažiavimą užjurin nu
spręsta po konferencijos ka
rės departamento su maj. 
gen. Barry, kuris ką tik su
grįžo į vakarinį karės fron
tą.

PRISIPAŽĮSTA PRIE 
KLAIDŲ.

Chinijos prezidentas ketina 
rezignuoti.

True translation filed .vITh the post- 
master ai Chicago, Febr. 11. 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PEKINAS, Vasario 8 (su
vėlinta).—Prezidentas Feng 
Kwo-Shang, puikiame šian
die paskelbtame rašte, skau
džiai bara save už šalies po
litiškus sunkumus. Jis sa
kosi, kad jis buvo per silp
nas dėl ant jo uždėtos naš
tos ir sakosi rezignuosiąs iš 
prezidentystės kaip tik ša
lyje įvyks tvarka.

SIUVĖJAI PALIUOSUOT1 
NUO NEDARBO PANE-

DĖLYJE
1

Visi siuvėjai dirbs panedė- 
liais.

»ruc translation filed wilh the post- 
nuislcr at Chicago, Febr. 11. 1918, 
as required by the act of Oct, 6, 19)7.

WASHINGTON, Vasario 
9. — Kuro administracija pa 
liuosavo visus, kaip unijinius 
taip ir neunijinius siuvėjus 
nuo nedarbo panedėlyj. Vi
sos siuvėjų firmos galės dirb 
ti ir panedėliais, kada visos 
kitos dirbtuvės ir sankrovos 
uždaromos.

Tai padaryta todėl, kad 
siuvėjai yra blogiausiai ap
mokamais darbininkais ir jų 

darbas yra sezoninis. Da- 
bar gi yra jų sezonas ir ne
darbas dabar reiškia dide
lius nuostolius darbininkam.

Atiduotų jai Rusijos Be
sarabiją.

True translation filed with the post- 
nuisler nl Chicago, Febr. 11, 1918, 
as reųuired by the art pf Oct. (i, 1917.

AMSTERDAM, Vasario 9 
— Telegrama iš Berlino sa
ko, kad Boersen Gazette ra
žo, jog Bėrline įvykusiose 
konferencijose padaryta su
tartis apie taikos sąlygas, ko 
kias centralinės valstybės 
pasiūlys Rumunijai.

Tą žinią patvirtina Krup- 
p’o organas Essener Allge- 
meine Zeitung, kuris rašo, 
kad Rumunija gali gauti at
lyginimui pietvakarinę Be
sarabiją už uBlgarijos anek- 
. avimą Dobrudžia jirovinci- 
jos.

Laikraštis pasiuto, kad Ru 
munija ir Ukraina bendrai 
stotų prieš Rusijos bolševi
kus.

Atiduos dali Rusijos teri
torijos.

True translation filed with the post- 
master at ('hieago, Febr. 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Vasario 9 
I—Šiande patirta, kad Vokie
tija pasiūlys Rumunijai da- 

!lį Rusijos teritorijos, kaipo 
dalį taikos sąlygų, kokias no- 
rima pasiūlyti Balkanų val
stybėms.

Šiandie gautasis Kruppo 
organas Essener Allgemei- 
ne Zeitung rašo:

“Rumunai, atsižadėdami 
praplėtimo savo teritorijos į 
vakarus, gali gauti atlygini
mui pietvakarinį kampą Be
sarabijos.”

(Besarabija yra provinci
ja pietvakarinės Rusijos 
tarp Dunojaus, Pruto ir Dni« 
estro. Jos svarbiausiu mie
stu yra Kišinev).

kareiviai liko užmušti, 4 pra
puolė ir 1 sužeistas, kada ant 
Amerikos patroliaus užklu
po pereitą naktį niekieno že
mėje stipresnės vokiečių spė
kos.

GEN. CAIM)RNA PAŠA
LINTAS

Ir iš talkininkų karės tary
bos

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, Febr. 11. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Vasario 10— 
Paskelbta, kad buvusio vy- 

nausio Italijos armijos ko- 
manduotojo gen. Cadorna 
vietą kaipo Italijos atstovo į 
augščiausiąją karės tarybą 
užėmė gen. Gaetano Giardi- 
no, pagelbininkas dabartinio 
vyriausiojo Italijos armijos 
komanduotojo gen. Diaz šta
bo.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

}
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Published Daily exčept Sunday by 
The Litbuanian News Pub. Co.» Ine.

1810 SO. HALSTED st.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Cinai 15^6
kasdien, išskiriant

Naujienų Ben-
Naujienos eina
Hedėldienius. Leidžią I 
drovė. 1840 S. Halsted St, Chicago. 
UI.—Telefonas: Cankd 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Ch ieagoje—pačtu: 

Metams .............
Pusei meto ....» 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Chicagoje—per nc0 
Viena kopija .... 
Savaitei ...........
Mėnesiui .............

Suvienytose Valstijų i 
pačtu:

Metams .................
Pusei meto .....
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Kanadoj, metams .
Visur kitur užsieniuose

Pinigus reikia siys

otojus

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

......................02 

...................... 12 

...................... 50 
se, ne Chicagoje.

< . * < 
............... $5.00 
................. 3.00
............... 1.65 
............... 1.25 
..................... 65

................. 7.00 
8.00

i Pačio Mono 
Orderiu, kariu sy užsakymu.

lygų, rodos, jokio nėra. Prie 
to-gi musų LSS. centras yra 
papratęs ne tiktai tokius, o 
ir dar daug didesnius klausi
mus, rišti gana urnai,—ypa
tingai, kuomet juos pakelia 
socialistai. Nejaugi tai ūmi 
ir griežta politika tinka tik
ta santykiuose su socialis
tais, o nejau socializmo prie- v • sais.

Vietoje centro kolkas kal
ba atskiros LSS. kuopos. Bin 
hamton iečiai, south-bosto- 
niečiai, waterburiečiai ir ki
ti jau išsireiškė prieš dalyva
vimą seime. Kaikurie jų siū
lo, ažuot važiavus į New Yci
rko seimą, šaukti progresy- 
višką arba darbininkišką su
važiavimą. Taigi reikėti

baigt tų Seimo klausimą i- 
dant galėjus diskusuot šitą 
sumanymą.

m ui , ■>
U dilimai f n

Rusija negali priimt pažemi
nančių jos sąlygų. Talkos de
rybas, be to, labai apsunkina 
ta aplinkybė, kad ukrainie
čiai tariasi skyrium.

O kas dėl pastovios vald
žios suorganizavimo, tai iš
rodo, kad šituo žvilgsniu y- 
ra šis-tas daroma. Keletas 
dienų atgal buvo paskelbta, 
kad Darbininkų, Kareivių ir 
Ūkininkų Tarybos sutvėrė 
nuolatinį pastovų komitetą 
iš 300 žmonių, kurių tarpe e- 
są 160 bolševikų, o kiti — vi
sokių srovių socialistai. Jei
gu šita žinia butų teisinga, 
tai reikštų, kad dalykų sto
vio keblumas privertė revo
liucionierius ant galo pada
ryt žingsnį prie susivieniji
mo. Tiktai dabar klausi
mas, ar šalies suirimas nenu
ėjo pertoli, kad butų galima | ‘ 
ją sutvarkyt?

Naujienos, chteago, iii - 11 >*"1 -WRT
čius, kurie turi, tnip sakant, 
visuomeninę cirkuliaciją, ir 
nekalbame čia apie lakštelius.

Verta nepamiršti, kad ne 
parapijoms, bet labjausiai 
laikraščiams prisieis gyveni- 
mnn vykdinti seimo nutari
mus. '

Skyrimas atstovų nuo para
pijų. po lo, kuomet visos pu- 
ntpijinės organizacijos ir taip 
renka nuo savęs atstovus, su
teikia ne lygią, bet laipsniuo
tą atstovybę, o apart to gadi
na sriovinę lygsvarą.
“Lietuva” išsi reiškia čionai 

labai atsargiai. Nes faktiškai la 
seimo šaukimo tvarka, kurią 
klerikalai įbruko tautininkams, 
veda prie to, kad klerikalai tu-

| res absoliučią didžiumą seime. 
I Juk jeigu nuo kiekvienos para- 
’pijos atvyks šeiniau klebonas, 
i zakristijonas ir vargamistra, tai 
jų bus tenai apie trejetas šimtų, 

. ___ .[kuomet visų seimo delegatų
ĮI skaičius vargiai bus daug dides- 
Į|nis kaip 500. O kur dar katali- 

kiškos draugijos?!

ii iii.
Panedelis, Vasario 11, 1918.

Mes turime dau
giau lietuvių par
davėjų negu ko
kia kita sękrova 
Chicagoje.

Parduota įsakius Trustistams

■.... ..........

Išpardavimui
Utarninke, Serc-

VISAS CEVERYKŲ SANDELIS

Rašytojy ir korespondentų p r a šunie 
aiunčiamus išspaust inimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti liesim 
■Naujienų Redakcijai, 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu 
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučiy. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ii 
trumpinti. Netinkami spaudai raš 
tai naikinami, arba grąžinami algai 
jei bėgiu dviejų savaičių aulorim 
pareikalauja jų ir i tsiunčla krasoj 
tenklelių pakankami’ 1 -
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyti gali 
ma tik nuo 5 iki 5:3 ) vai. vak.

o ne Rednkto-

ičiy uutorim 
inru'i'i Irrnsns 

ai persiuntime

Pažinkite juos.

zmones pa-tu metus mokino 
klusnumo caro Valdžiai, 
ėmė algas iš tos 
už'tai per valdi?

valdžios ir 
kas šventes 
pdodavo ir 

melsdavosi bažnyčiose už 
rų sveikatą. Kada 1905 m 
žmonės sukilo prieš carizmą, 
tai musų kunigai prakeikė 
sukilėlius ib apskelbė, kad 
priešinties carizmui esą nu
sidėjimas prieš d|ievą.

Pažiūrėkite da 
vo tas carizmas,

pa r, kas bu
ku rį musų 
r . garbino, 
tos subatosy
ome spaus- 
izmo išturi
mu rasta ir €■

sėbrais ir

“Naujienų” pere i 
numeryje pradėj 
dint “Rusijos car 
ją“. Sekite tą įde 
patirkite, kieno 
tarnais buvo musių “dvasiški 
tėveliai”.

Dar nėra 
atsakymo.

kymo i klerikalu ir tautinin
kų Tarybų kvietimų daly- 
vaut New York seime. Ro-

vaičių, kaip tas pakvietimas 
buvo jai įtelktasJ Bet tuo
met Sąjungos sekretorius 
pranešė kviesliams, kad, pir
ma negu galėjus duot atsa-

seimo tikslas, jei dienotvar- 
kis ir sąlygos, kuriomis keti
nama įvykinti bendras sro
vių veikimas.

nežinia; tuo-gi tarpu laikas 
eina. Ir tą laiką stengiasi iš- 
naudot klerikalai su tauti
ninkais sava tikslams. Socia
listams aiškiai nepasakius, 
kokią poziciją jie užima sei
mo klausime, dešiniosios sro
vės turi progos, nesutikda- 
mos pasipriešinimo, varyt a- 
gitaciją bepartyyėse minio
se. Tuo budu IiSS. centro 
nerangumas stačiai padeda 
socialistų priešarps.

Ir kuo išaiškint tą nerangu 
rtią? Painumo tame seimo 
klausime prie dabartinių są-

Trnc Iranslation filed with the post- 
mastei- ai Chirago. I’ebr. 11, 19JJ. 
as reųuired by Ihc net of Oct. 6, 1917

Rusijos 
padėjimas.

Tikrų žinių iš Rusijos da
bar ateina nedaug, o ir tos 
pačios dažnai labai priešta
rauja vienos kitoms. Taip, 
nesenai buvo pranešta, kad 
bolševikų kariuomenė paė
musi svarbiausįjį Ukrainos 
miestą Kievą ir suareštavusi 
Ukrainos Radą (Tarybą), 
bet tas pranešimas greitai 
pasirodė esąs neteisingas, 
kadangi neužilgio buvo pa
skelbta, jogei Ukrainos at
stovai tęsia taikos derybas 
su centralinėmis valstybė
mis. Žydų socialistų laikra
štis “Forward” išspausdino 
telegramą, datuotą 6 vasario 
dieną, kurioje taip-pat aiš
kiai nurodoma minėtos ži
nios neteisingumas.

Panašiai esti dažnai ir su 
kitais atsitikimais, apie ku
riuos praneša dieninė spau
da. Bet jeigu tikėti “For- 
wardo” specialiu korespon
dentu (o netikėti juo, rodos, 
nėra pamato), tai dalykų 
stovis Rusijoje yra labai ke
blus. Augščiaus minėtoje 
telegramoje, pavyzdžiui, pa
duodama štai kokių faktų:

“Petrograde įvyko susi
rėmimų tarpe alkanų mi
nių ir raudonosios gvardi
jos, saugojančios maisto 
sandėlius.

“Arklienos pareikalavi
mas labai didelis.

“Kolkas bolševikų kova 
su maisto spekuliantais 
nedavė pasekmių. Bolše
vikai grasina spekulian
tams mirties bausme. Lau
kiama visuotinos medžiok
lės ir areštų namuose tik-

“Daugelis valdžios at
stovų, dariusių maisto pro 
dūktų surašymą, leido sau 
imti kyšius. Daugelis jų a- 
reštuojama.

“Dono apskrityje eina 
karė tarpe beturčių ir tur
tingųjų kazokų.

“Kaukaze eina karė tar
pe totorių ir armėnų.

“Kariškas teismas B i ro
vė, Mohiliovo gub., pasme
rkė myriop du vagis. Gy
ventojai reikalauja, kad 
nuosprendis butų panaiki
nta.

“Raduškevičiuose, Min
sko gub., įvyko pogromas; 
sužeista daug žydų”...
Šita suirutė Rusijoje gali 

pasibaigt tiktai tada, kada 
tenai bus įsteigta pastovi va
ldžia ir įvyks taika. Bet su 
taika nekaip einasi. Derybos 
Lietuvių Brastoje tęsiasi, 
tnatonia, labai apatiškai, nes 
Vokietija nenusileidžia, o

Apžvalga
NEPAJIEGIA APSIGINT 
NUO KRITIKOS. • 1EMAITĖS RASTAI Iš- 

AJO Iš SPAUDOS.
“Draugas” labai pasipiktino 

Visuoineniečio straipsniu, tilpu
siu “Naujienų” Skaitytojų Bal
suose. Dėdami tą straipsnį, mes 
palįs pažymėjome, kad jo for
ma yra peršhirkšli, bet “Drau
gas” dar “subjtina” to straips
nio autorių, vartodamas tokius 
išsireiškimus:

“Paklytlėliai”;
“Tarsi tie šuneliui, ant len

ciūgo pririšti: gali tik loti ir ur-

Kraujo trokštantį* fanntį-

“Žibina velniui žvakutę” 
“Tikras niekšas” ir tt.

Mttins tečiaus mažai rupi, kaip 
‘ Draugas” koliojasi, polemizuo
damas su Visuomeniečiu. ‘“Drau
gas” sakosi ginąs krikščionišką- 
kalalikišką tikėjimų, ir Visuo- 
menielis tokiu-pat statosi, Tai
gi čia yra ginčas pačių tikinčių
jų tarpe. Tiktai mes stebimės, 

ad kunigų redaguojamas laik
raštis o nemoka rimčiau ir gra-

. “i)r.” ragina katalikus protes- 
I jol prieš “Naujienas”, kad jos 

‘išspausdino Vis. straipsnį. Ali 
lighl, tegul protestuoja. Tas 
parodys, kad kunigų laikraštis 
> re. toks dvasiškas ubagas, jogei 
jisai nepajiegia argumentais at
remt kataliko užmetimus. I žEMAITfi.

Keleivis” rašo:

Žemaitės Raštai Kares Me
tu jau gatavi. Yra tai dailiau
si* leidinys, koks tik buvo a- 
merikiečių lietuvių kada nors 
išleistas. Viršeliams papuoš
ti pritaikytas karės jMisekmių 
paveikslas, kuris daro gilų įs
pūdį. Nekalbant apie gražia 
knygos jmpierą ir puikų spau
dos darbų. Žemaitės Bastai y- 
ra dar pamarginti autorės fo
tografija ir kitais įdomiais pa
veikslėliais.

Kaip buvo jau savo laiku 
rašyta, šituos raštus išleido 
Lietuvos Šelpimo Fondas Ir 
visas pelnas iš jų eis nuken
tėjusioms nuo karės lietu
viams šelpti. Todėl kas nu
sipirks Žemaites Kaštus Ka
rės Metu, tas netik savo na
mus papuoš, knygynų padi
dins, bet ir badaujančius žmo
nes sušelps. Raštų kaina tik 
50 centų.

Tuo tarpu užsakymus rei
kia siųsti ‘“Keleivio” adminis
tracijai, lik money t orderius 
bei čekius rašyti LšF. iždini
nko K. Šidlausko vardu. Ga
vus užsakymų, “Keleivio” ad
ministracija knygas tųojaus 
išsiųs, o pinigus perduos ka- 
sieriui Šidlauskui.

IR “LIETUVA” 
KKIITIKUOJA”.

Užgavėnes,

‘ Licluva”, kuri visuomet no-| ' ----
Idiusini tem IMhlvo savo bflMlril-l šiandie MMttluJe.
niinditis Į vienybę su klerikalais. Į Nepnpi*nsbi diena i žgaven<*s!

Į šeimininkės verdu šiupinius 
I su lašiniais; skubinu7anksti pus- 
I ryčius, nes įkt Užgavėnes r< ikin 
Į dvyliką sykių valgyli.

Mergaitės skubinai eina apy- 
[voką: kiaules Šeria, karves mcl- 
Įžia, žąsis lesina, kad paskui tu- 
I rČtų laiko pasisupti kur duržinė- 
I je, kame berniukui pataisys su
pynę.

Piemens, vaikai nuo pat rylo 
Į laksto ulyčiomis nuo vieno kie- 
lino į kitą, taisosi ličynas, pinasi 
šiaudinius botagus. Visi rengia
si žydais pasirėdyti. Kits kitam 

Į pasakoja, kad Antano bernai tai 
Įso ožį ir arklį: vakare vedžios 
po sodžių.

Oras nešaltas, labai patogus 
Užgavėnėms. Sniegas bobkąs- 
nhds drimba be jokio vėjo tie
siai iš dangaus lyg pūkų pluoš- 

' tai leidžiasi ant žemės. Kimba 
adt sielių, stogų, inedžių, limpa 
prie žmogaus’ drabiUįų; ‘ toks 
'minkštas, nešaltas, ro<lois prašy
te prašosi gniaužti Į gniužulius 
ir tėkšti kam Į kuprą.

Storai jau prisnigo ir vis dar 
nesustuja. '

Pus Punderį taisosi Jitu pusry-

įtikimo tvarkos:

Lietuvių parapijos (neapru- 
bežiuojanl jų didumo) gali 
siųsti seilium po tris delega
tus.

Lietuvių laikraščiai (taip 
pat neaprubeziuojant jų didu
mo) gali siųsti po vienų ats-

Tas mums išrodo nei tei
singu, nei geistinu. Jeigu pa
rapija yra organizacija, tai 
laikraštis yra ne tiik organiza
cija nemenkesnė savo narių 
>k;dtliumi, bet tankiai didės- 

t •

ne už daugelį musų parapijų; 
antra, laikraštis, kaip sykis, 
yra tai]) sakant politiškos ver* 
les ir politiško veiklumo or
ganizacija, politikoj gyliuo
jantis nesulyginamai daugiau, 
negu bile kuri parapija.

Skaitlius laikraščio atsto
vų jokiu bluki neprivalėtų bū
ti mažesnis už skaitlių atsto
vų nuo parapijos jis grei
čiau turėtų būti net didesnis. 
Suprantama, mes turime o-l 
rnenyje liktai tuos luikraš-

l

29c
yartas

GIJOS 
Utarniko ryte 
9 iki 11 v. tik

Bear Brand 
Mezgimui gi
jos, reguliavi

mo armijos 
khaki spalva; 
100% tyrų vi
lnų; pilnas it 
svaro malke
lis

75c

SKALB1MUI
MUILAS

Tik Utarninke
Kirk’s balty 

busteliy skal
byklos muilas 
5 šmotai apri
bota, šmotas 
po

Harry Siegel, 906 So. VVestern avė., parduota ant licitacijos ir yra 
sudėta geriausia dalis dėl pardavojimo pas Klein Bros.
^8,00(1 sandėlis ypatingai puikių čeveryky—visi dabartinių laiku supirkti pas II. Sic- 
gel—jie yra pažymėli vaizbos žyme, kurių kiekvienas žino- Endicolt, Johnson, Rice 

and Hiltchin’s, Waiton’s M.cEI\vain’s ir kitų,

Pardavimui už mažiau negu praeitų metų kaina!
Siegel’H—Motery čevery- 
kai, Vici kid, visi baltos 
skuros, mahogany rusva, 
teliuko skūra, *6 $*>85 
ryšis, porai .... v

Siegel’s—Moterų čevery- 
kai—Rice and Ifutchin’s 
brand, patentuotos kume
lio skuros, dūli $5 $069 
ryšis, porai..........  "
Siegel’s—Motery čevery- 
kai—Rice and Ilutchin’s 
brand, gun metai teliuko 

duli kid,.$4, $4 9.5 
porai ......... I

’s—Vyry čeverykai 
—-Gim-metal teliuko sku
ros, tvirti amerikoniniai 
apkraštuoti įgulai, Mc 
Edvvain’s įn ami, $5 ryšis 
porai?...

2.85

Slegel’g—Vyry Ccverykai 
—McEhhvain’s brand, slo 
ra elnio skara, darbinin
kams žmonėms, 
lan bos teliuko 
skuros, $ I ryšis

taipgi 
$g49

kai, A. G. VVulton’s brand 
iš gun melai teliuko sku
ros, ir patentuotos kume
lio skuros, $3 ry- 4 98 
šis, porai........... I

Siegel’H—Vaiky čevery- 
ka i,—AVin nėbren ner’s 

brand, gun metai lėliuko 
skuros, mieros iki 13!/j, 
$2.75 ryšis, po- 69

Sicgel’s—Mergaičių čeve- 
rykai. A. (i. Walton’s 
Brand, aukšti gumuotai, 
lėliuko skuros, su raiš
čiais arba guzikais, mie
lais iki 6, $4 ryšis, $^75 
šis, porai............... "

Siegel’H—Vaiky čevery-
kai — H. E. .lolmsons 
brand, gun melai teliuko 
skuros, mieros iki 13l4i, 
$2.50 ryšis, po- s 4 
rai....................... ■
Siegel’H Vaikučiams čeve- 
rykai Brand, augšti pa
tentuotos skuros vainp’s, 
rudi, juoiti arba audeklo 
viršų 
porai
Siegel’H
verykai—Stanvvear Shoe 
Company’s Brand, vici 
kid, audeklo 
ros viršus, mie 
ros iki 8, porai
Siegel’s—Merginų 
rykai, 
gun melai teliuko arba vi
ri kid, miera iki 2, $4 85 
S3 ryšis, porai....
Siegel’s Vyry šliurės — 
aksomo, su divono pus
padžiais, mukias spalvos, 
mieros iki 11 ■—
55c ryšis—........... CvG

$1.79 ryšis, $^17

Vaikučiams če-

Brand, 
arba sku-

79c
Čeve-

l'rceling’s Brand,

k]

r

Didelis Linoleja IKlijonkųf Išpardavimas 
Nupirkta Pilnai Vazonas Iš Dirbtuvės Klaidingai Drukuoty 

Sutaupant Vien<i-trečdalį į,
Mes paėmėme visą vagonų nežymiai klaidingai atspaustos linoleja, kurių Ry
tinė dirbluvė turėjo prie rankos, fr užmokėjmn grynais pinigais ant vietos,- 
Štai kooel mes pajiegiame parduoti linolejų už beveik lokių kainų, kur jus 
mokėtumėte už paprastų aslai kloti aliejinį audeklų.

12,000 Yardy Feltolea 
Puiki kokybė, ilgai dė
visi—didelis pasirin
kimas puikių petreny, 
nežymiai neganėtinos, 
2 yardy pločiig par
duodama paprastai po 
65c, ketvirtainis jards,

39c

2,100 Yardy Linoleja 
Storos rūšies korko Ii- . 
noleja, ilgiausiai lai
koma ryšis, puikus iš- 
klojimas aslos—dide
lis pasirinkimas pui
kių petreny. parduoda 
ma paprastai po 90c, 
ketvirtainis vardas

66c

900 Yardy Tikros Iš- 
k loji m ui Lįnoleja

Extra tvirtos ypaty
bės. spalvos, žymu iki 
nudėvėjimo, naujos i y 
širs mozaikos pelie
nos, vertos Si.65, ket
virtainis vardas

$1.10

Milžiniškas Supirkimas šilko
Nėra sankrovosštame mieste kuri gali parodyti jums šilkus ly
gius šiems už šias kainas. Mes esame čia kad juos palaikyti. 
Nauji Pavasariniai šilkai, įvairiausios spalvos, įvairiausio audi
mo. ant viso lupo aprašytume tik pusę jų gražumo.

PUIKUS $1.75 IKI $2.50 ŠILKAI 
YARDAS $1.29

$2 Georgetle Grepe, 40 colių 
$2.50 Šilk Fotilard, 40 colių 
$2 Grepe <le Chine, 40 colių 
$1.75 Kvalduoti šilkai, 36 col ; 
$3 London Dryžių šilkas 
$2 šilkas ir Vilnonis Poplinas 
$1.69 Salin Messaline šilkas 
$h75 lleavy Taffela šilkas 
.*2.50 Grepe Meteors. 40 colių 
$2 Peau de Cyne, 36 eoliy 
«1.50 Storo verpimo Shantung 
$1.75 Baltas .lapanese šilkas

„t

kO'

I

N URŠE 
8TRIPE

G1NGHAM

Suknėms gin- 
ghain 
ryšių i 
viino 
—18c 
yardas

13 x

visokių 
regulia- 
dryžių,

H
lihl ■■ ■■■■»■■ .....................— ................

čiauli. Vyrai prausiasi; šeimini- kunigų vežti... 
nkė, mergaitės aplink stalų su
kasi.

Beįbėganti Kvečienė. įsispy
rusi į klumpius basnirla, kojos 

.raudonos, ant galvos skepetas 
aplipęs sniegu. Prie slenksčio 
kratydama snjegą tarė:

--Valgykit greičiau ir eikit

Na. kas čia užsimanė per 
Užgavėnes sirgti?

> Žutauto Juozas. Jau kelin
ta diena kaip serga; buvo kiek 
pagerėjęs, bet turbūt sublogo 
vėl, kad kunigo išvažiavo.. . da
gi šiokią dieną.. .

Dvaro pabaigtuvės nial ne
mažą ligą įvarė.

Kas kaltas, kad proto nėra. 
Dūko, šoko, alų gere ir vėl šo
ko, sušilęs vėl gėrė.. . O tas alu
tis, kaip ugnis. Ir šoko za pa Ir-

Sakiau Žutautienei, kaip lik 
susirgo: Duok kanapių pieno
su salietra; matau, kad zapale- 
ne, duok... virink avižų, Įdėk 
avies spirų, duok gerti. Ne. ne
klausė. Dabar turi sergantį ir

MM

MA RAKINI V 
PERKELIS

šviesus marš
kiniams per
kelis; puikios 
kokybės; 36 
eoliy pločio; 
visokios ry
ši es dryžės ir 
figūros; 22c 
ryšis; \ ardui

15c

MOTERIMS 
PANČIAKOS

Moterims juo
dos bovelnos 
pančekos, dry 
žuolos arba 
paprastos, <lu- 
bulti pirštai ir 
kulnai, pora

10c

MOTERIMS 
VAISTĖS

Motery ir me
rginų vaistės, 
truputį sutep
tos nuo kilno
jimo, išsiuvi
nėtos. —dide
liais kalnieri- 
ais. įstatytos 
su kvarbatka- 
is—$1.00 ry
šis, po

49c

Davė žinią tėvui, tas, atei
damas, atnešė nuo šaučiaus cuk
reliu nuo zapaleuės, pritaisė ar 
tris stiklines į vandenį ir girde 
ligonį paeiliui... Bodos buv< 
jau geriau, o mat...

Kas lie cukreliui, niekai: 
l'ik monai. Nuo staigios ligos 
smarkių vaisių reikia urnai už
duoti.

juokiasi vyrui. Sakote, nuo 
alaus susirgo, tai reikia degtini 
gydyti. ♦

Nerasi geriau nuo zupale- 
nės, kaip kanapių pienas su sa
lietra. O jei liga smarki, dar ir 
šlapimo gerai jpilli... Sniego 
lo privertė lygu mėšlo. Kiniu 
pins prisėmiau. krale sniegą 
Kvečienė, klum.|>ius daužė. 
O dar turiu toliau pasakinėti.

Atsargiai, Kvcčiene! Gali 
kojas pašalti, juokiasi Bau

Nebe lie laikai, nesibijau! 
juokaudamos Kvečienė išjo.

Bet ir diena šiandie kaip

tik Užgavėnėms... Kaip tas ku
nigas važiuos tokiu oru. lokiu 
snigimu?

Anokia ne bėda kunigui. Įsi- 
lindęs Į meškenas besėdės.

—■•Gerų bernų Žutautas nusi
tvėręs, jei lik giltine nesusuks.

Na. jau! Nespės kas susirg
ti, tuoj giltine. Kas ta ne li
ga zapalenė, o tokiam tvirtam 
vyrui — ■ nepokam!

Jei niekai, tai kam !ų kuni-

- Žinoma, Žutautienė karšla- 
košė. Besikarščiuoja, byle lik 
pasirodyti: “§iar kaip mes rūpi
namės berno Ii Ja!”

Pasirodys kunigui, pasiro
dys ir sodiškiams. Žutautas b- - t
lakštuos apie ligonį: “Pupele 
mano, pupele!”

(Bus daugiau).

Kazimieras Gugis

Vedu visokius reikalus,'kaip knininališkuose 
taip ir civiliokuose (eismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popteras.

Namų Ofisai;:

3323 S. Kalstau St.
Ant trečių lubų

Tel. brover 1:110

MicHto Ofi.tas t
117 N. Dcarborn St. 

1111-13 tJrily Bklg.
TU. CriUr.il 4411

>

CriUr.il
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Pasekmingai gyi 
gas vyrų ir mote 
te ypatiškai, jeidu galima; mes kalbame jųsų 
kalba. . | , f

seniausias ir sunkiausias li- 
Per laiškus negydo; ateiki-

OFIISO VALANDOS:
9 ryto iki 6 vakaro. Nedėidieniais ir šventadie

niais nuo J ryto i><i 1 vai. po piet.

308Grant$t., Fittsburgh, Pa.

OI ‘oKaapia 4-JS ‘S 6£0g-S00S
03 DNIM33INM SOHH HHV3 

sojotdoj sauiltoię ji hui^Į fytKKi ‘tunfl ąuy
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1 Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Aneli- 
cii kalbėt!, skaityti Ir ra&yti. tū lankyk musų 

molinam :
iLietuviu kalbos S.V.IstoriJos LsiSkų aJymo 
(Lenkų ” S.V.Valdybos Prieky s Teisi

, if lt.
• P7V 
V lakas

| Lotynų ” S.V.PlTietybSsGrama* 
iAritmdikcs Gfografijoi Retorlk 
llr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Ka 
'na n f tu s toHau mokiname per laUk 
įtekinama lietuviškai.

Amarlcin College Preparalory School 
3103 3. Halsted Sr. Chicz>oo III.

KAlIPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

SMOKYKLA
Jei nori rreitai ir pasekmingai tsmoi 

J’.kai kalbėti, skaityti ir rUyti, tai lao! 
{mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia m
M*. » .a___ »

ynškiį0rapanyM6M
®Nauji niatimt 
ymo siutai ir o 

dal 
i u S.
iryli gatavi nuo |lb( Ii

k) iki
■ 25 dolr

daryli cn 
rkohd. Vrr 

bar parsiduoda p'

■ ----- -------

KORESPONDENCIJOS
. ... ............... ....... —

JOLIET,TLL.

NAUJI E NO S, Chicag <5^1. M*

Prakalbas
Rengia

LSS. VIII Rajonas 
SEREDOJ, Vasario-Feb. 13,

M. JANKAIČIO SVET. 
•1837 1 Ith Street, Cicero, III. 
Kalbės tik-kij atvykęs iš ry
tinių valstijų d.J. JUKELIS.

Rengėjai kviečia visus atsilankyti 
ir užtikrina, kad visi atsilankiusieji 
bus užganėdinti. LSS. VIII Rajonas

Iš visų lietuvių kolonijų šis 
miestelis turbūt labiausia užkiu- 
lęs. Lietuvių gyvena nemenkas 
skaitlius, turi dagi savo draugy
stę, bet veikti nieko neveikia —* 
jokio balso neišduoda.* Matyt, 
šios kolonijos lietuviams niekas 
nerupi, kaip tik girtavimo biz
nis, kortos ir “besiedos” su mo
terėlėmis.

Kažin, ar ne talkas butų jo- 
lictiškiams prablaivėti ir pradėti 
ši ta veikti. Svietas visur kru- * s *
ta. mąsto, svarsto, laikas butų 
ir mums pabusti lr prisidėti prie 
visuotinojo judėjimo.

Vyrai ir moters, jolieliečiai, 
nagi, bandykime pasiraivyti. 
Draugai, bandykime visųpir- 
miausia organizuoti darbininkų 

socialistų ktiopų ir pusi rody
kime, kad pasaulio proletariato 
balsas: Darbininkai visų ša
lių ir tautų vienykitės! — atsi
liepė ir į musų sąmonę!

—Kupiškietis.

MONTELLO, MASS.

Tautininkai debatuose su socia
listais sumušti | dulkes.

55 siutai ir overkotai, nuo 
5 dolerijj
Pilnas pasirinkimas kailiu 

I overFjtų.
Visa? u 

atai, v . 
» ir auftk 
1.50. Va

aža; vartoti siutai ir
s nuo S'25 iki $85
*m Kelnės nuo $1 5t| 

m\ siutai nm į

ddf

Nariai Cook County Kcal Eatate TarybM 

A. PETRATIS & CO.
Kcal Estata Ofiaaa 

Paakolina pinigu*. Parka, parduoda 
maino namu*, lotos ir farmas. 

Apsaugoja turtą nuo ugnies.
Parrhiri apstraktu*, padaro popiera*

NOTARY PUBLIC
UI W. 33ta gatvė 
katnp-is Halatvd

■ .. — . - . J.S

Ir

arais
50
ra kų-.<t»e* c_

Vasario 3 d. LSS. 17los kuo
pos surengtuose debatuose su 
tautininkais “Lietuvos nepri
klausomybes” klausimu, tauti
ninkai tapo stipriai supliekti. 
Duba tavo, iš socialistų pusės, 
dd. P. M. Balsys ir A. S. Mil
ei us; iš tautininkų — pp. J. Btt- 
llonis ir A. Vaitkus.

Pirminusin kalbu penkiolikę 
minučių d. Balsys. Jis prirodi-

tų kai

Malsted St

A N

tr.iiUS.
Ofhosl ir 1 

Si. netei: F:
VALAiNDt

GYVEN I M A$.
VALALN DOS

U S S J o s 
m* Jim'tr.rv per 
fs u>jAs. chi

ir clironilkm Ii,** 
vaikų, par-ul n*M 
ir kitokiu! etektro

oratorija: 1025 W 
St.

: Nuo JO—-1 
Teleyhane Cunal 
511! S. Ha’atcd
b -tto, tikta

ur^aB

us

'. 18th

pi< tų. Ijr 
‘ 3111
Street

Telephorje Humboldt 1273

M. SAHUD M. 
įSenas It-.uas Gydyt (a$ ir Chtr 
J Hprcia.listasi Motc/’r-ku, Vyriilf 

\ uilciit, taipgi Chrv.iLik i L 
r ot Na s 
Kampai ?

VAife

srjj.is

Drovar 14U

i

jimas kaipo visai savarankios 
nepriklausomos valstybės, ir 
koks kaipo autonomės šalies. 
Paskui tiek pat laiko kalba p. 
Balionis. Jis užreišk^, kad so
cialistai esu prisirengę .tokiais 
argumentais, kaip kad vokiečiai 
savo didžiulėmis kanuolėmis, lo
dei be abejonės, jie 
dariečius suplieksią.
neskaitė Sandaros

.i 10

u
200

TcL Aruiitaffe 184

A. WAJTKUS 
Plumberis, Kontraktorius

Stato naujus bailiukus ir pertaiso se
nus. Už visą darbą gvarantuoja. 
Perkėlė savo rezidenciją ir šapą iš 
10121) Ihicine avė, prie —
2956 VVallace St., Tek Yards 5758. 
Skyrius ir šapu 922 W 33 St, Chicago

DS. A.J. KA1ALIIIS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-8PIN DŪLIAI 
2121 N. WMtern 

Valandas: 9—12 ryta; 1!—9 f

IfrlK?

Reumatizmas Sausefelė.
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungių 

raumenų sukimu; nes su
dėjimai naikina kūno g rvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPBICO COMPOUNI 
stis lepgvai prašalina v 
i * „ , . j.__ _
gybč žmonių siunčia pi< 
vones pasveikę. F’ ’ 
per pačią 28c.

skau-

mo- 
ršmi- 

nčtas Ijigas; mums šiandie daur 
dėka- 

Kainu 25a,

Justisi Kulis
3259 S. Halsted St., Chica ;o, III.

Knyga :‘‘šALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydytie: 
na 50c,

. kai

Milda Teatras
VODO IRIUS IR FAYERSLAI

Y Įdėti liaus Peripai 
Pancdtįlyj, Ketverge ir 

Irmas to

HAL$ f E

TELEPHONE YARDS 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13 
iŠ ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St„ Chieago.

Sergėkite savo akis

Neužsitikėklt savo regėjimo pir
majam i>y kokiam neprityrusiam 
apliekoriui ,auk$oriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik (langiau blogo.( 

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

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o apliekos ( 
'i'čmykite j mano parašų 

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

in.
subatoj

EaR onas 10c.
kgitima ir

U RAIDIEM 
i-ra G ATV£S

Nedėlioję, Vasario 24, nes tų 
dienų, Pilsen Auditorium, 
bus “Naujienų” 4-metinis 

Balius!

sako, sau- I 
Toliau jis ’ 
programą, i 

)rg. Mičiu.s nurodė, kad |auti- j 
ninkai daro taip, kaip kitų tautų 1 
grobikai: užbriežia Lietuvai ru- 1 
)ežius ten, kur lietuvių visai ne- I 

ra. Vaitkus klausia: “IŠ kur jus, 
socialistai, ištraukėt tuos rube- 
žius, gal iš kokių klerikalinių 
šlamštų?” Drg. Balsys, paėmęs 
antininkų lyderio Dro šliupo 
išrašytą knygelę, perskaito ten 
nužymimus Lietuvos rubežitis. 
<ur jie prasideda ir pasibaigiu, 
ir paskui paduoda ją savo opo
nentams. 'tautininkai tyli, p,ub- 
ika kvatoja. Balionis pradeda 

savo oponentui prikaišiot, kad 
is nerimtai atsakąs. Publika 

. nokinsi. Milčius nurodinėja, 
kad jeigu Lietuva turėtų nepri- 
gulmybę, jos padėjimas butų ki
rai sunkus, gyventojai turėtų 
nepakeliamus mokesčius mokė
ti ir niekados iš skolų neišbris- 
tų. Vaitkus pradeda koliotis. 
Balsys klausia: “Pasakykite gi, 
meldžiaptieji, kiek naudos pada
re jūsų lyderiai ir ‘diplomatai’, 
visur besitrankydami ir žmonių 
pjnigus tuksiančiais leisdami?”

“Mano oponentas klausia, 
kiek iš to naudos’’ — aiškina 
Balionis; “jie padarė <iidclės 
naudos.. . viso pasaulio tautoms 
atvertė enciklopedijom lapus ir 
parodė, kad yra Lietuva ir lietu
viai!” Publilta juokiasi. Mil
čius sako: “Nė vienu tauta ne
įsigijo nepriklausomybes nu- 
lanklais prašymais ir punlaplių 
bučiavimaimais. Taip-pat ir 
lietuviai neišgalįs jos maldavi
mais. Laisvę žmonėms ir tau
toms išgalįs tik susipratęs prole
tariatas”. Vaitkus užsišoka: 
“Nėra kO laukt iš Trockio val
džios, nes 'l’rockis nieko netur 
ir negali duoti.” Balsys: “Jei
gu Trockis nieko netur ir nieko
negali duoti, tai kam jus, tauti-Į sirengia važiuoti “kunigavimo

Šie gydytojai persergsti publiką prieš varto
jimą pamėgdžiojimo vieton Nuiated Iron

, — . . .... 4..... .—
Sako, Kad Paprasta Metallie Iron# PrJrengimai negali duot tų pačių

SVEIKATOS, J1E00S BEI PAKANTRUMO
Kalpo Organic Iron dar gali sugadint vidurių dirbimą, sugaišint sekretions ir todėl padaryt daugiaus blogo, 
negu gero ir kad sveikatos oficlerlal, taipgi gydytojai visur turėtų persergėt publiką prieš vartojimą pamėg

džiojimų vieton tikrų gyduolių.

Dr. J h m e n Franciu Sullivan, buvunia 
Bellevue LigonbuČio gydytojai! 
(Išlaukiniame dep.) New Yorke ir 
VVestchester pavieto ligonbutyje. 
Dr. Schuylęr C. Jaąuen, lankanty
sis Sv. Elzbietos llgonbučio gydy
tojas New Yorko mieute; Dr. A. J. 
Newman, buvusia policijos depar
tamento -gydy tojumi Chicagoie; 
Dr. Ferdinand King, Newyorko 
gydytojas ir Medikalia rašėjas, 
taipgi Ir kiti duoda naudingus pa- 
tarimua ir informacijas Organic 
Iron vartojime, kaipo toniką au- 
budavojimui sveikatos ir kraujo.

Parinktų gydytojų alsurgtis tyrinė
jimas tarp aptiekorių ir ligonių pa
rodė tą laktą, kad tūkstančiai žmo
nių vartoja Iron nesuprasdami skir
tumo tarp Metallie Iron ir Organic. 
Iron ir tokie žmonės dažnai noaplai- 
ko gyvumo, sveikatos ir pakantrumo, 
kurio jie jic.ško vien lodei, kad jie 
vartojo neatsakantį Iron. Išrodo, 
kad Jie manytų, jog Iron yra Iron, 
panašiai į tai, kad sakytume bulve 
yra vis ta pati bulvė, ar tai ji butų 
virta ar žalia, visai apsilenkdami su 
ta teisybe, kad virinto procesas bul
vėje padaro svarbią permaina, ir 
tuomet jau ta pati bulvė esti daug 
naudingesnė kaip kūnui, taip ir 
kraujui. Vargiai kas nors manys, 
kad iš žalios bulvės butų galima tiek 
pat maisto gaut, kaip ir iš virtos. Ir 
taip, pagal nuomonę nekuriu gydy
tojų, kurie studijavo šį dalyką, pa
imant Žaliu, ncprlrengtu, Metallie 
Iron, yra vistiek, kaip ir valgymas 
žalios bulvės.

Todėl žeminus pažymėti gydytojai 
pataria tiems, kuriems reikalingas 
sustiprinimas, padauginimus kraujo, 
Cit pas savo šeimynų gydytojus ir 
gaut receptus, prirašančius Organic 
Iron — Nuxated Iron ir nunešt juos 
pas savo aptiekorių, kad ten dau
ginus nebūtų klausimo apie teisingu- 
jną reikalingų gyduolių. Bet jeigu 
nenorėtų save vargint su gavimu re
cepto ant Nuxated Iron, tuomet tik
rai pažiūrėk J ant užrašo ir žiūrėk, 
kad ten rastųsi žodžiui NUXATED 
IRON, išspausdinti ant korčiukės. 
Ne Nl’X and IRON, neigi kita koki 
forma, bet NUXATED IRON.

Pažymėtinos pasekmės yra pada
rytos per Nuxaled Iron ir jo didelį 
išplatinimą (yra aprokuojama, kad 
Irjs milijonai žmonių vartoja jį į me
lus), tas paragino prie daugelio pa- 
mėgd/.iojimi> lo, todėl šie gydytojai 
sako, kad sveikatos oficieriai ir gy
dytojai visur turėtų persergėt publi
ką |»rieš vartojimą pamėgdžiojimų 
gyduolėse ir --- 11—* A
prieš varto
jimą paniėg- 
Ižiojimų vie
ton Nuxated 
I r o n, kuris 
/tetoje buvi
mo Organic j 

Iron gali būt | 
nieku dau
ginus, kaip 
I i k Metallie 
1 r o n Com- 
)ound, kuris, 
kaip kokiuo 
s e atsitiki
muose, gali 
atnešt d a il
ginus blogo, 
negu g e r o. 
Platus' Išgar
sinimas vir
šuj pHiiiinė-

tos informacijos apie įvairius Nux- 
afed Iron apgarsinimus buvo patarti 
per Dr. .James Francis Sullivan, bu
vusi Bellevue LigonbuČio (Išlaukinio 
B<‘P-) gydytoji), New York’e, taipgi 
Westchesterio pavieto ligonbučid. 
Dr. Ferdinand King, New York’o gy
dytojo ir mediktdiški) autorių, taipgi 
ir, kilus, kad publika butų intonnuo- 
ta štame dalyke ir apsaugota nuo 
vartojimo Metallie tron’o priedanga, 
kad tai yra Niftaicd Iron, arba Inkis 
jau geras, kaip ir Nuxated Iron. Kas 
link vertės Nuxated Iron’o Dr. 
Sullivan sal »: “AŠ stipriai pabrėžiu 
gydytojams Iklclį reigidingumų eg
zaminavimo ligonių kraujo, kurie yni 
silpni, anaemlc ir silinenkėję. Be 
Iron Jūsų kraujuje, Jūsų maistas pra 
eina Jvg 0c komai, kurie pralendi! 
pro iškeltus. Išdilusias, senas girnas, 
kad grudai liekasi nesuinalti.

Z

“Bet mano nuomone, Jus negalite 
padaryt žmonių stipriais, gyvais ir 
jiasekmingais, vyrų su geležine va
lia, juos maitindami su Metallie Iron. 
Senos Metallie Iron’o formos turi 
pereit tam tikrus procesus, kad pa
virtus | Organic Iron — Nuxated 
Iron, prieš vartosiant juos.

Buvusia sveikatos homisionierius 
Wm. R. Kerr, Chicagoje, sako: “Iš 
mano patirs patyrimo su Nuxi<ted 
Iron, aš jaučiu, kad tai yra vertingas 
vaistas, jis turėtų būt vartojamas 
kiekviename ligonbuty'jc ir per kiek
vienų gydytoja prirašomas ligoniams 
šioje Sulyte. Aš pats jį vartojau ir 
patyriau, kad jis yra sveikatos davė
jas, stiprumo budavotojas. AŠ pra
leidau tris metus jį vartojant ir no
riu pasakyt, kad as tikiu, jog mano 
geras fiziškas stovis priklauso nuo 
mano imties vartojimo Nuxated Iron.

Kuomet buvusis sveikatos komlsi- 
onierius Kerr, nors nesi|.s pats gydy- 
tmjuml, visgi jo patyrimas sveikatos 
'reikaluose publikoje yra svarbesni, 
negu puprasto žmogaus.

Dr. A. J. Newtnan, buvusis polici
jos gydytojas Chicagoje, ir buvusis 
naminis J e f- _ _  •

)

ypatingai persergsti

^1$1K?.

Dr. James F. Sullivan, 
buvusia Bellevue Li
goni, bučio (Išlaukinia
me l>ep.) New York’e 
ir Westchester pavieto 
Ligonbučio gydytoju- 
ml.

ninkai siuntėt jam pasveikinimo 
telegramas?” — Vaitkus: “Mes 
siuntėme telegramų Trockini lo
dei, kad jis rūpinasi išgaut Lie
tuvai ncpriguhnybę**. Vadinasi 
laidininkų debiliau tas pats savi 
susipliekė. Publika vėl kvato-

Pasišaudžius dar iš vienos ir iš 
kilos pusės pavesta publikai 
spręsti, kurių pusę ji pripažįsta 
laimėjusių. Baksnoja. Už so
cialistus 190, už tautininkus 
I (tarp jų vienas socialistas, 
kurs dėl juoko pakėlė ranka už 
tautininkus...).

Iš tiesų, musų vietos tautinin
kuose likosi vien pliki generolai, 
be armijos...

Du tautiečiu išvažiavo pas 
“vyskupu” Mickevičių mokintis 
“nezaležnlukų” kunigais. Girdė
jau, kad dar ir du socialistu br-

ferson P s r k F 
Ligoninėj Chi- * 
cagoje, gydy- J 
tujas, sako; 
“Mano ypatin
ga pareiga btJ-| j 
« v j e praėjo 
šių šešių inet' 
buvo, ger.:,;™ 
nžlaikinie Chi-! ■ 
cagoje penkis ■ 
t u k s t a n- H 
čius mėlynko-YB 
čių geroj svei-u 
katoje, kad fi- Buvusis Sveikatos 
ziškai jie butų Komisionierius Kerr. 
ižtektinai sti
prus paręint gamtą teikiamus sun 
kuinus. Paskutiniu laiku aš buvau 
paragintas prie Nusated Iron. per 
Dr. Schiivlcr C. Jauties, šv. Elzbietos 
ligonbučio lankantį gydytoją, New 
Yorke, kad išmėginus jį. Ši gyduo
lė prirodė per mano paties patyri
mą, kad ji pralenkia bile gyduolę pa
gaminime raudonojo kraujo, subuda- 
vojiine nervų, sudrutinime muskulų 
ir atitaisyme vidurių virinimo”.

Dr. Ferdinand King sako: “Gydy
tojai turėtų (langiaus prirašinėt Or
ganic Iron—Nuxated Iron savo nervi

»•
actų 
Ibėl 4

&

mokinties...
Važiuokit vyručiai, važiuokit! 

Veidmainiams ir žmonių mul
ki; iojums vietos dar yra. Pon- 
dziv. jums padėk.

žvirblialogijos Studentas.

SUPYKINAU VYČIŲ DĖDĘ.

Chicago Heights, UI. — Kuni
gų Draugo 30 uum., korespon-

čių Dėdė piktumu nesitveria, 
kam aš parašiau Naujienose, jog

nariai. Dėde sako, kad jų esą 
trisdešimt. Orait. Dalykas lik, 
mat, toks, kad aš nemačiau rei
kalo skaityti vyčių kuopos na
riais vaikučių, turinčių vos 8 ar 
9 metus amžiaus, nes toki vai
kai neturi dar palis išmanymo 
ne apie vyčius nė apie nc-vy- 
čius. Kunigas liepia tėvams, n 
tėvai vaikams dėties prie vyčių.

škiems, sumenkėjusiems, silpniems, 
blogai afrodantiems ligoniams. Iš
blyškimas reiškia anacinią. Anaemi- 
ško žmogaus oda yra nubalus, kūnas 
suvytęs, muskulai sumenkėję; sme
genis vysta ir atmintis nyksta. Dar 
dažnai jie tampa silpnais, nervuotais, 
greitai pykstančiais, nuliūdusiais ir 
siljukusiais. Kuomet Iron apleidžia 
moteriškės kraują, rožinis dažas pra
nyksta nuo jos veidų”.

Dr. E. Sauer, Bostono gydytojus, 
kuris studijavo abiejose šalyse: čia 
ir Europoje medikališkose instituci- 
iosc, sako: “Nuxated Iron yra slc- 
inklingas vaistas. Jeigu Žmonės Ilk 

jį vartotų, kuomet jie jaučiasi silp
nais, arba suvargusiais, vietoje var
tojimo įvairių stimuliuojančių gy
duolių, alkoholio, aš esu tikras, kad 
tūkstančiai Žmonių įgytų raudono 
kraujo corpucles, padidintu savo fi
ziški) energiją ir pastatytų save po
zicijoje, kad nubaidytų tnillonus apie 
mus lekiojančių parazitų. Tas ste
bina, kaip daug žmonių stokuoja 
kraujuje Iron’o ir nuo to kenčia, 
tuom pačiu laiku jie to nežino. Jei
gu Jus nesijaučiate gerai, Jus turi
te padaryt sau sekanti išmėginimą: 
Matykite, kiek ilgai jus galite dirbt, 
arba kiek toli Jus galite nueit be 
nuovargio. Paskui paimkite dvi po 
penkis granus Nusated Iron plotke- 
Jcs po tris kartus j dieną po valgiais 
bėgyje dviejų savaičių. Po to vėl iš
mėginkite savo stiprumą, patėmykt- 
te, kiek Jus atsigavote.”

Dr. Schuylęr C. .Ia<|ues, šv. Elzbie
tos LigonbuČio vizituojantis gydyto
jas, New Yor- 
kc, sako: “Nie
kuomet pir-BjU 
miaus aš nesu 
davęs jokių^B^j 
m e d i k a 1 i- 
Škų infortna- Kn 
cijų, nei patu- 
rimų per spa- .K| 
tidą, nes aš <*■ 
netikiu j tai.
Bet r e i k a 1 e H
Nuxated Iron 
aš Jaučiuosi, 
aš prasižcng-iJ® 
čiau prieš sa
vo pareigą už- Dr .Ferdinand King, 
tylėjęs apie gydytojas Ncw Yorke 
tat. Aš pats j| ir medikalia rašėjas. 
vartojau ir sa
vo ligoniams davinėjau, o pasekmės 
iš to didžiausiai stebino mane. Ir 
tie, kurie greitu taikli nori padidint 
savo jiegas, sveikatą ir pakantrumą, 
atras daugiausiai atsiminti, stebu
klingai veikianti vaisią.

PATfiMYK.—Nusated Iron, kinis 
yra prirašinėjamas ir rekomenduo
jamas per gydytojus, neyra paslap
tinis vaistas, bet gerai viskius ap- 
tiekoriams žinomas. Nepanašus se
nam Inorganic Iron’ui, jis yra leng
vai asimiliuojamas ir neužgauna da
ntų, nepajuodina jų, nei nesugadina 
vidurių. Jo išdirbėjai gvarantuoja 
pasekmingas ir čielai užganėdinan
čias pasekmes kiekvienam pirkėjui, 
arba jie sugrąžins Jums pinigus. Jos 
yra parduodamos pas visus gerus ap- 
tiekoriusr.

s.

t ■

■ i■■ •

J /

Duoda vaikui dešimtukų užsi
mokėti vyčių kuopai, oi, vaikas 
ir prie vyčių, 
nėra ne vytis 
kad jis nieko 
nesuvokia.

Betgi jis vistiek 
nė nevytis, dėlto

kad ir jo įpėdiniui teks išsikel
ti. Gi be kunigužio, kas gi ma
žiukus vyčiukus beaugins?

- Iškė Bibel.
nUm

Vienas tik man juokingas da
lykas. Visi kunigai ir jų Drau
gas draudžia vyčiams, kad ne
skaitytų “bedieviškų Šlamštų“. 
Bei jeigu lik menkiausių pasta
bėlę parašyki j kurį nors “be
dieviškų Šlamštą” apie vyčius ar 
kunigus, žiūrėk, jie akimirksny j 
ir pastebi. Tai parodo, kad “už
gintas vaisius” ir vyčiams labui 
saldus... Jie skaito tuos “bedie
viškus šlamštus’’ uoliau negu 
patįs “bedieviai’’.. .

Bet aš sakiau ir sakysiu, kad 
mums, “bedieviams”, lėks atgie
doti “amžinų atsilsi” vyčių kuo
pai. Nesenai vienas vietos ku
nigėlis išbėgo skvernus susiė
męs, dabar dalykai taip atrodo,

L.S. Sąjungoje

Aukos Apsigynimo Fondui.
Clinton, Ind. — Sausio 27 d. 

š. m. LSS. 101 kp. laikytame su
sirinkimų paaukavo Apsigyni
mo Fondui iš kuopos iždo 7 do
lerius ir sekami nariai aukavo 
po $1.00: F. Patašius, J. Saba
liauskas, W. Biapiacka; po 50c.: 
J. Mazolis, A. Bitaulas, A. Povi
lonis, B. Aleksandravičius, J. 
Medžius, J. Bhtzgis, A. Guižu- 
nas, L. Millcr; 25c.: J. Gribas. 
V so a tikti $14.25.

—A. Gaižunas.

Skaitykite ir Platinkite
«NT A IT T T U XT a C ”

IMPERFECT IN ORIGINAL
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REGISTRUOKITĖS!

Bidsuotojai-piliečiai, ku
rie duo praeitų rinkimų 
persikėlė gyventi kiton vie
ton, i arba kurie dar pirmų 
kart 
rinki
užsiregistruoti, 
nis ifegistravlmos ofisas at
daros kasdien Miesto Val
dybų* 
llall 
Gžsi

Ii balsuos pavasario 
mais, tegul neužmiršta 

Centrali-

Rūmuose (Edy 
), ant trečio augšto. 
Tcgistmoti bus galima 

tik ligi kovo 2 d. Kas iki 
to laiko neužsiregistruos, 
negulės balsuoti sekamais 
aldermanų rinkimais.

Banditų žygiai
Du apsiginklavę banditai per

eita subatų bandė apiplėšt Fi(fa- 
, lity Portrait kompanijos prezi
dentų, Orvillc H. Travis, ofise, 
31 So. Paulina gt. Nepavyko. 
Bet užtai turėjo atsakyt savo 
gyvasčių pats Travis. Kuomet 
blogdariai užkomandavo “ran
kas augštyn!” Travis bandė pa
sislėpti nuo jų ten pat esančioj 
prailsynėj. Nespėjo: blogdario 
kulka jį paguldė ant vietos. Ki
lus triukšmui, blogdariai, nieko 
nelaimėję, išbėgo laukan ir pa
sislėpė. Policija j ieško žudeikų, 
kol kas betgi be pasekmių.

’.kus, kuriuos jiems Loeal Boar
das arba Distrikto Boardai pa
veda ištirti, ir pranešti tiems 
Boardams, kų patyrę.

2. Kiekvieno lokio Apeliavimo 
Agento priedermė žiūrėti teisy
bės, ir kur reikia, patarlli Loeal 
Boardui, kad tokio ir tokio regi
strini to dalykas butų išnauja 
peržiūrėtas; suteikt Loeal Boar
dui informacijų apie dalykus, 
kurie, jo nuomone, turėtų būt 
ištirti, o taipgi, reikalui esant, 

I painformuoti Distrikto Boardų, 
■ idant Distrikto Boardas galėtų 
I deramai pildyti savo priedermę 
lir pavartot savo galių, palie- 
Ipianl Loeal Boardui įgyti arti-

□□□□□□□□□E □□□□manom □moamrjmr.Kjnmmc’
Puikus Užgavėnių
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Parengtas Centro Susivienijimo Trijų Draugijų 
Dr-jos šv. Roko, L.P.D.P.K. ir Lietuvos Darb. Dr-jos

Utarninke, Vasario-Feb. 12,1918.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242-44 W. 23rd Place 11 
Pradžia 6:30 vai. vakare Inžanga 25c ypatai į

Šiuo užkviečialne visus atsilankyti ant šio iškil
mingo vakaro ,nes muzikė bus pirmos klesos, kuri gra- 
jis įvairiausius šokius, o mes taipgi užtikriname, kad 
busite užganėdinti. Kviečia visus KOMITETAS.

i
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Draugų domai
Šiandie 7 vai. vakaro Aušros 

svetainėje įvyks ncoficialis Cbi- 
cagos liet. soc. susirinkimas, l.t- 
riant piasiknlbėjimo vakarėlis. 
Kiekvienas sųjungietis turėtų <11- 
lyvaut minėtam susirinkime. 
Bus svarstoma įvairus musų or
ganizacijos reikalai: dalykų sto
vis Sąjungos centro įstaigoj; or
gano khmsimas, santykiai su ry-

Ncdateklius
Cųok pavieto iždininkas (ira

lio m praneša, kad pavieto išlai
dos šiemet bus didesnės pusan
tro mil. dolerių nei įplaukos. 
Taip, jo apakaitliavimu, šiais 

. melais pavietas turės $13,327,- 
299 išlaidų, o įplaukų busiu ne
daugiau. kaip $11,787,219.17. Iš 
kur bus padengta stoknojanti su
ma, nežinia.

3. Kiekvienas registranlas ir, 
iki tulo laipsnio, kiekvienas be
ndrijos asmuo yra užinteresuo- 
tas Loeal Boardo pasielgimu 
kiekviename ypatingame atsili
kime. Atsilikimų nemaža, kur 
Loeal BoaVdai buvo suklaidinti, 
bet kur žmonės, matę klaidas 
ir žinoję jas nesirūpino Loeal 
Boardų perspėti, Todėl Apelia
vimo Agentų priedermė rupin- 
ties lokiais atsitikimais įgyti rei
kalingų informacijų ir sutaisyti 
apeliacijas, kurios butų kaip pa
liečiamų žmonių taip ir valdžios 
interesuose.

r

L.S.S. 4-toji Kuopa stato scenoje du veikalu:

ŽMONĖS” IR “VAGIS”

PARSIDUODA čcverykų taisymo^**"1 
šapo, su visomis elektriškomis muši-’ 
nomis, įtaisomi*, geriausiame padė
jime. Biznis yra gerai išdirbtas, pel
ningas, nes darbo užtenka 2 žųionėm. 
Parduodu pigiai, nes turiu išvažiuot 
kiton valstijon—Pcnnsylvanijon. 
4544 S. \V00d St., Chicago.

RAKANDAI

r Ii '-R-.

t
r'

daugi Chicngoj dabar višis <1. 
Jukelis,) lai. draugams ebieagie- 
čiams ypač įdomu bus išgirsti 
plačiau apie dalykų stovį musų 
organizncijbs centro įstaigoj ir 
drougų-rytiečių nuomones tū
lais dienos klausimais abelnai. 
Todėl nepamirškite atsilankyti.

LSS. VIII Rajono org.
K. Ragaišis.

Nori pakelt gaso kainas
Gaso kompanija ir 

pakelt kainas ant 22 nuoš. Esu, 
negalinti sudurti galo su galu... 
Karė kalta. O kad gyventojai 
jau ir dabar perdaug užmoka 
už nelikusį gasą — tai nieks ne
kaltas. Klausimų turės išrišti 
miesto taryba. Pamatysime, 
kieno reikalus gins žmonių iš
rinktieji. ' *

vėl nori

valdžios Apeliavimo Agentai
Loeal:
29 E. C. Hari, 3924 W Jackson Blvd.
30 Lmvrence Whitty, 3852 W. Jack- 

son Blvd. '
lt (i. Eilioti, 3911 W. Jackson Blv
Henry (i. Conrad, 3509 W. (’hi- 

cago Avė.
A. B. Martin, 409 S. Homan Avė.

Ned., Vasario-Feb., 17 d., 1918.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place 
Inžanga 35 ir 50c ypatai; vien tik į šokius—25c ypatai 
Pradžia 6 vai. vakare. Kviečia KOMITETAS

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, ’'ak.”ndu» 
už retai pigią kainą, $125.uv sekly
čios setas, tikros skuros, už |20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gva- 
rancija uz $115 Ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite ttiojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės, 
Chicago, 111.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
natinga (loma at
kreipiama i vai

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

Telephone Yards 4317
>r*WM

^===——— 
Tel. Yards 3654

Kam ir kiek miestas 
išleidžia pinigų?

Miesto tarybos t. v. finansų 
komisija įteikė tarybos posė
džiui pilnų einamųjų metų iš
laidų spnata. Sąmatoje nuro
dyta atskirų departamentų išlai
dos. Kelia tų jų paduodame 
skaitytojų žiniai. Taip, polici
jos departamento reikalams ski
riama septyni milionai vienas 
tūkstantis astuoni dol. ir septy- 
niosdešimts šeši (7,901,008.76) 
centai; ugnagesių (Firc Depart
ment) departamentui — $3,479,'

I , , >
33.90; gatvių taisymui — $3.- į

Žadėjęs, bet neištesėjęs
Ponia Lonise Bcaeh patraukė 

tieson turtingų La Saite gatves 
spekuliantų, ponų G. Cary. Rei
kalauja $25,000 už neištesėjimą 
duoto žodžio. Esą, keli metai 
atgal ponas Cary gerinęsis prie 
jos ir žadėjęs jų vesti, bet vė
liau užmiršęs duota žodį. Pa

31
32

33
34 George E. Dierssen, 2023 Picrco a.
35 Theodorc H. Wunderlich, 2231 W.

VVallon Avė.
36 Joseph J. Sullivan, 2601 Sunny-

si(k‘ Avė.
37 George Emicke, 1351 Dean SI
38 John T. Evans, Parkway Ilotel
39 II. R. Pehbles, 7 S. Dearborn St.
40 Eugene C. O.’Reiliy, 1049 W. Jack

son Blvd.
41 D. E. llumphrey, 1813 W. Adams s
42 \Valter J. Miller, 2153 DeKalb av.
43 Rush B. Johnson, 127 N. Dearborn
46 ~ “

47 \Villiam H. Burgės, Virginia liū
tei

18 J. R. Bentlev, 719 Waveland
49 Robert Slade, jr., 426 Aktine Avė.
50 W. W. Mayberry, 1409 E 61 SI r.
51 “ -------- -----
52

C. Y. Fneeman, 1540 Dearborn 
Parksvay. /

Iškilmingas
KOŠT ŪMINIS

BALIUS
JIEŠKO DARBO

.1 AUNAS VAIKINAS jieškau darbo 
prie išvažiojimo su traku. Esu dir
bęs bučernėj ir kitur. Automobilių 
pats susitaisau, nežiūrint koks butų, 
kalbu visaip. Vietas greit sužinau. 
Važiuosiu kad ir toli, nes ant vietos 
tokio darbo negaunu.

B. Danelis,
739 Grand Avė., Barine, Wis.

REIKIA DARBININKŲ

nas Cary ginasi. Sako, kad jis 
visai nėra toks užuomarša: jis 
atsiteisęs poniai Beach “nedide
le sumele pinigų“.

Registrąntų žiniai.

E. .1. VVhltfield, ‘473 Deming Place
L. P. I»vke, 4629 N. Robey St.

53 Otto C. Bruhhnan, 2226 Clifton a.
E. A. Reymoml, 3456 Elaine 1’1.
C. E. Volkman, 6656 N. Ashland a
E. C. Schoen, 1437 Catalpa SI.
\V. P. Keevere, 1410 Pralt Blvd.
W. A. Idcn, 3727 Janssen Avė.
Geo R. Thomson, 4317 N. Paulina 
Robert J. Knnc, 1919 Argyle avė.
B. E. Belcher, 3615 Leland Avė.
H. II. Myers, 4427 Christiana avė.

63 A. II. Fabrri, 4925 N Lawiulale av.
64 Krank M. Padden, 2514 Smalley et
65 Newton \Vvelh, 1305 Carmen Avė.
66 ’ - “ *

UD
56
57
58
59
60
61
32

72

$1,483,964.50; policistu
- $1,208,300; viešo-

Distrikto Boardo Div. No 2 
šiaurinio Illinois Valstijos 
Distrikto Pranešimas.
Distriklo Boardas Šiaurinio 

Illinois Valstijos Distrikto No. 2

79
80
84
85
86

J. G. Schroeder, 2523 N. \Vaslite 
naw Avė.

John J. Sonstcby, 2323 N. Kedzio 
ava

Bobel į Linu, Ji’., 5959 lo\va Str.
E. J. Roberts, 36 N Mayfiold avė. 
T. F. LeJeune, 3431 llirisch Si.
(’,. .1. Mulvey, 161 N. Leainington a 
James S. Mclnerncy, 5010 \Vash- 

ington Blvd.

mentui,’ $1,078,158.85; už elek
trą ir įasą (gatvių apšvietimui 
c te.)
pensijoms
jo knygyno reikalams — $1,140,
000; miesto tarybos reikalams— 

rin-l 
kimo ijeikalams — $735,300.00; 
Darbo sujieškojinio biurui — 
$20,00(1, ir tt.

$212,250;

Grasina farmerių
associacijai

Valstijos prokuroras Hoyne 
grasina farmerių asociacijai, ku
ri vis dar boikotuoja Chicagos 
pieno kompanijas, t. y. atsisako 
parduoti joms pieną valdžios nu
statytom kainom. Prokuroras 
sako, kad farmerių asociacija 
sužiniai sulaužiusi padarytą su
tartį, tįigi galinti būt patraukta 
tieson, 
ganizaciija.

kaijM) konspira toriu or-

mą:
1. Tapo paskirti tam tikri val

džios Apeliavimo Agentai, ku
riems pavesta žirneli, kad Loeal 
Boarduose nebūtų padaryta nuo- 
skau<Fos regisi ra n ta m s nei val
džiai. Jeigu Loeal Boardns ku- 
rį-nors registrai! tą negerai kla
sifikavo, o Apeliavimo Agentas 
mano, kad dalykas turi bul per
žiūrėtas Distriklo Boardo; arba 
kur Loeal Boardo sprendimas 
daro nuskaudos registrantui, 
bet registranlas nežino, ką da
ryti, ir lokiu bildu nekaltai nu
kenčia, Apeliavimo Agentas pri
valo painformuoti jį apie jo tei
ses ir padėti jam apeliuoti į Di- 
strikto Boardų. Agentų prieder
mė taipgi ištirti visokius daly-l

Rinkimų kampaniją 
pradedant

šešioliktos wardos socialistais, 
pagalios pradeda pavasarinių ri
nkimų kampanijų utarninke, va
sario 12 d. Tų dienų rengiama 
didelės tarptautines prakalbos 
Schoenhofcno mažojoj svetai
nėj — 1212 N. Ashland gt. Lie
tuviškai kalbės l>r. A. Montvi-

gel, soc. kandidatas nuo šešioli
ktos wardos. Pradžia 7:30 vai.

I vakare.
Nlorthsidcičiai turėtų skaitlin

gai dalyvauti min prakalbose. 
Ypač pageidautina, kad atsilan
kytų visi prtijos nariai. Priva
lome deramai prisirengti, nes

tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

mm Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
įj || branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų liB didelį.
4 rj Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą
3 H gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi-* 
I K duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
IS u* pigesnę cienią.
|V S€n4 tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame
IV pakelijc, kaip čia parodytą. Pirkdami žiūrėkite, kad 

butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis
I M »»LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
I Tikrasis PAIN-ExPELLERIS parduodamas visose
| r aptieknsc. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

, . P’rkt buteliuką x:ž 65 centus, nes jame yra gyduolių 
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New York C

Parenglas
Draugystės šv. Petronėlės

Utarn., Vasario-Feb. 12 d., 1918m.
A. MICKEVIČIAUS SVETAINĖJE, 

3^12 S. Morgan St.
Pradžia 7:3Q vai. vak. Tikietas 25c.

Šiuomi meldžiame atsilankyti į š| 
kostuminį Baliu, kuris įvyks Užgavė
nių vakare. Vasario 12 d.

Nepamirškite gražiausiai apsirė
dyti, nes kas gražiausiai bus apsi
rėdęs, tas guus puikias dovanas, nes 
bus daug dovanų duodama.

Atsilankykite, nes ši bus paskutinė 
proga pasišokimui prieš Velykas.

Su pagarba, KOMITETAS.

Pranešimai
Ručine, 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.

Gerb. TMD. Chicagos ir apielinkes 
kuopų valdybų domai.—Labai svar
biu reikalu Chicagos ir apiclinkės 
TMD. kuopų valdyba, ypač I Apskr. 
TMD. valdyba yni meldžiama ateiti 
į susirinkimą, kuris atsibus ofise 
D-ro A. L. Graičiuno, 3310 So. 1 lais
tei! St., Chicago, panedėlyj, Vasario 
11 d. 8 vai. vakare. —Negalintieji at
silankyti į susirinkimą .malonės pri
siųsti savo adresą, kad galima butų 
pranešti laišku Labai svarbus rei
kalas. I)r. A. L. GraičiunuR,

TMD. 22 kp. Piez.

Penkių Chicagos progresyvių dra
ugijų susirinkimas įvyks vasario tl. 
<8 v. vak. Meldažio svetainėje, 2242 
\V. 23rd place. Draugijų delegatai 
kviečiami atsilankyti, būtinai.

— Bašt., P. Neverauskas,

Roseland, III.—Aušros Knygyną 
Palaikančių Draugijų Delegatų susi
rinkimas įvyks utarninke, vasario 12 
d., 7:30 vak vak, 10900 Michigan avė.

—Rašt. F. Bruskaitė,

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesers, Petronėlės 

Valončiulės, prieš du metu dirbu- 
, _ ... 1 sios kareivių ligoninėje, Denvillc, III.

nuo to turės priklausyti musų Paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
kovos pasekmes. Taigi, drau-1 K\»Hu SinmįĮu sodos. I’

gai, kas gyvas 
minėtose prakalbose?

—P. Miller.

ra-
I šau atšišiiukti jos pačios, arba kas 

dalyvaukime io žinote. Turiu svarbų reikalą.
1 Antanas Valončius,
P. O. Box 103, Wcst Frankfort, III.

'iri------------ ----------------------- —— 1 -i-.-.-.-.-j-Įj-j-Į-ncu

Redakcijos Atsakymai

Pajieškuu savo draugės, Alenos 
‘ Žemaičiukės, iš Raubatonių kaimo, 

S Vilkijos parapijos Kauno gub. Mel- 
Idžiu atsišaukti. Adelė čelkvtč, 
717 — 21st St., East Moline, III.

Pajieškau Teklės Phiščaiiskytės,—• 
—-......- Kauno ( ‘

M. Navarauskienei, Boselahd. činus, Viduklės parapijos, Nemarsio- 
... nių kaimo. Ksis žinote praneškite jos 

— Raštelio neįdejome. todėl, kad ' ’ * ~ ’ -* * *!-
iriepridavėte savo adreso redak
cijos žiniai. Dabar dėti butų 
jau pervėlu.

1 A. J. Geenys, Chgo. RašL 
nėlis ir eilutės spaudai netinką.

fą M M Bą ■ ■ Vyrama Ir Moterimi VI<11 ■ □ O A I SOKTOS rųiie. metaloh I U K fl U I nrbn metHio dirbamo,.
U O IRU lu I tapote, fabrikuose, ko

teliuose, restoranuos, sa- 
Aunuose, llgonbuiiuose, raktinėse, sankrovose, 
namuos* ir t*. Pamatykft musų DIDELI Bū
rais. Otriausios mokestis.

Advanee Employment Ezchange 
2-rag augštas.—179 W. Washington at 
----------------- j-------------------------- ------  

REIKALINGAS organizatorius dėl 
seniai gyvuojančios broliškos drau
gijos. Alga ir nuošimtis.
505 E. 35th St., Fred A. Spies. Chi-go

REIKALINGA.LIETUVĖ pardavė
ja. Turi būt virš 16 melų. Atsišau
kite į TOLMAN AVĖ STORE, 
2632 W. 47 st, Chicago.

REIKALINGA prityrusių moterų 
prie tvarkymo skudurų. Gera mo
kestis. Atsišaukite į
1447 S. Sangamon st., Chicago.

. - I- ■ .
e1""......... ....... 1 .......... ■i»wiiri.i u

REIKALINGI vaikai mokantįs 
“trunk t radę” ir merginų dirbtuvės 
darbo. 755 W. Polk St.

REIKALAUJAMA prityrusių vežė
jų ir pagelbininkų į senų geležgalių 
kiemą (Scrap iron vard).

FELMAN and MORRIS CO., 
2627 \V 12th St., Chicago.

REIKALAUJAM.E operatorių ant 
mašinos kirpt maišus ir lopyti juos 
atsišaukite į CONSUMERS BAU, CO, 
35! W. Grane! Avė., Chicago.

REIKALAUJAME patyrusių ope
ratorių ant Collar mašinų prie siu
vimo žiurkštų. Atsišaukite į N. Si- 
nion S. Co., 811 Rccs St., 2 blokai i 
šiurius nuo Division, 3-čios durįs į 
vakarus nuo Hulsted St. Chicago

PARDAVIMO i

PARSIDUODA 2 ‘showcase’af* ii 
3 “vvallcase’al”, kur galima vartoti 
aptiokoje, laikrodininko arba gro- 
šerio krautuvėse. 1 “seifas” dvigu
bom durim, 1 “benčius” dėl laikro
džių taisymo. Kreipkitės: P. Miller, 
2128 W. 22 st (Storas) Chicago.

PUIKI PROGA
Pasirnndavoti Barbei’ shop arba 

atpirkti už prieinamą kaina. Atsi
šaukite greitai. Savininkai iąvąžiuo- 
a ant ūkės jieškoti sveikatos.

2320 So. Leavilt St., Chicago, III.

PARDUODU grosem
gub., Raseinių pav. ir vals- ventoj vietoj ir gerai išplatintu biz- 
įduklės parapijos, Neinaršio- niu, už pigią kainą. Prie to vra 2 vtt'ssrws£lr 14/k _________ _1.-.—E* ___

adresų arba ji pati tegul atsišaukia
šiuo adresui Rnpolaš Bakutis, ,
933 W 34th Place., Chicago, III'.

Skaitykite ir Platinkite

Ugi namų. * W A 1 «
automobiliai: vienas 5 pasazierlų 

“karas’’, antras—trokas orderiams 
važioti. Turėdamas savo ūkią, neno
riu būti ilginus biznyj, ir esmi pri
verstas greitu laiku važiuoti ant ti
kės. Parduosiu už labai prieinami) 
kaina. Galite kreipties laišku ar prį 
vaUikąl.

MF.AT MARKET AND GROCERY 
4456 So. Honm* St.. Chicago, 11L

AKUfiERKA

Mrs.A.VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
spitalėse ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom.

Str.,

NAMAI-ŽEMĖ

Chicago.

KAS NOKI MAINYTI?
2-jų augštų mūrinis namas su ce

mentiniu beismentu; bizniavus na
mas; Moras—geras visokiam bizniui. 
Šiuo laiku randasi bučernė. Norin
tis galės išmainyti su visu bizniu. 
Apmainysiu ant mažesnio namo, ant 
loto. Atsišaukite vakarais (i yal. ar
ini nedėliotuis. Kaz. Urnežis.
3553 Wallace St. Chicago. III.

(Antras augštas iš užpakalio)

PARDUODU farma Alabamos val
stijoj. Gera žemė. 30 akrų. 18 ak
rų išdirbtos; namai, barnė ir arklys. 
Ten nėra žiemos; oras sveikas, keti 
lietuviai apsigyvenę. Galiu išmai
nyti ant namo. Atsišaukite laišku į 
Naujienų Ofisą pažymėdami N 168.

v.r

AMATŲ MOKYKLOS

DR. A. MONHID
Gydytojas ir Chirurgas
OFISAS: 1553 W. Madison st, 

kampas Ashland Boul., 
štfj banko, Boom 600.

VALANDOS: 10—12 ryle; C—C 
vak. PHONE Haymarkel 2583.
REZIDENCIJA: 3332 North ov.
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PHONE Albany 5546.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
tės, stenografijos, tvpevvriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, » 
belnos istorijos, geografijos, politi 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia 
rašystės.

Mokinimo valandos! nuo 8 ryte 
iki 5 po pievų; vak. duo 7:30 iki 
3106 So. Halsted St.. Chicago, Iii

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 komišiną.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

' VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Dildomai. 
Lengvi išmokėjimai, Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti siiknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmi ninki

<*as

|5Y5TEn

į Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir «•«- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

jų, trimerių, rankovių, Kišenių 
Ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
preserių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
I Duodama diplomai.

Patrenos daromos pagal Jq- 
■?,mi?rt“bUe stailės arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Maater Deaigning Sehool 
L F. Kaanicka, Perdėtinla 

118 N. Lą Šalie gatvė, Kamba
rys 416-417, prieš City Hali 
....."" 1

m

t-

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnioki
3109 Morgan st. Chicago

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

x

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

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

SPECIM.iSTAS
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

TELEPHONE YARDS 272J

Medikas ir Chirurgas
ę. kiatsted St , Chicajf.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrifikų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 8354 S. HalHed St., Chicago 
Telephone Drover 9693

VALANDOS i 10—11 rytoi 2—3 popietų; 
7-^8 vakare. Ned6Hoxni« 10—12 dieną.

Lrj-, .‘.‘ii1

Dabar yra patvirtintos ir varto 
lamos daugumos lietuvių, kurie gra
li ja koncertiną ir augžtai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertini 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
menkoje. Mes galime jas parupta 
ti augšto arba lemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurt litini 
čianie dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1140 W. 47th St. Cbtcaga. nl

JOSEPH C. VVOLON S 
LIETUVIS ADVOKATAS

Kaimu m-M4 NstteMsf Lff. BI4. R
21 8*. La Sali. «L, UL 4

Tai. Central 6SM-6I91. Atdarai />
Utarnlnko, kstv«t%o ir sukatos .ak*- b 
rali nuo 6 iai 8 vakats, po numarini į 
1IU MILWADRFn avė., Chleaca. m. 2 

Tai Humboldt *T.

IMPERFECT IN ORIGINAL


