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Paliepė demobilizuoti
visa armija

Rusijos delegacija Brest Litovske 
paskelbė karę užsibaigusią

RUSIJA UŽBAIGĖ KARE SU CENTRALINĖMIS 
VALSTYBĖMIS.

Paliepė demobilizuoti rusų ariniję visuose frontuose.

Susilaiko nuo pas k ašymo po taika.

Tnio translation filed wilh the posl našlei’ at Chicago. Febr. 12, 1918, 
as re<|iiire<l hy Ih^ act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM,* Vasario 11. —* Sulig šiandie čia ga- 
>, išsiųsto iš Brest’ Litovsko nedėlioj, Rusi-

su spėkas kad atlikus savo 
dalį Įvykinimui naujos, eros 
ir naujo atgimimo. Mes e- 
same tvirtai įsitikrinę, kad 
mes įvykiname šią taiką in
teresuose didelių demokrati
nių masių ir kad ši taika pri
sidės prie visuotino užbaigi
mo ddziosios karės.

“ ‘Mes su džiaugsmu pažy
mime, kad ilgas sunkus dar
bas, atliktas Brest Litovske 
liko apvainikuotas pasiseki
mu ir kad mes įgijome de
mokratinę taiką, garbingą 
abiejoms pusėms. Nuo šian
die Ukrainos žmonių respub
lika gimsta nauju gyvenimu 
ir ji įeina į tautų ratelį ne- 
priguminga valstybe. Ji už
baigia karę savo frontuose 
ir jy dabos, kad visos jiegos, 
kurios joje guli, atgimtų 
nauju gyvenimu ir pražydė-

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Febr. 12, 19UJ, 
as reąuired by the riet of Oct. 6, 1917.

Žydų “Fonvąrd’o” spccinlis 
korespondentas praneša iš Pet
rogrado, vasario 7 d.:

Vyriairsj ukrainiečių armijos 
komandiiolojų bolševikai paė
mė j nelaisvę; pasmerkė myriop.

Chuliganai, kurie plėšia vyno 
kcinores, sušaudomi iš kulka- 
svnidižių tuzinais.

Valstybės bankas sulaiko vi
sus pinigus, kurie siunčiami 
Plecbanovo laikraščiui “Jedins- 
Ivo”, nes bolševikai žiuri į tą 
laikraštį, kaipo kontr-revoliuci- 
hį. Laikraštis todėl 'paliovė ėjęs.

Anarchistą kliube Petrograde 
sprogo bomba; sužeista 11 žmo
nių. ’

Nedarys taikos bile kokia 
kaina.
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Prezidentas Wilsonas vėl kai 
ba Kongrese

u to pranešim
ja paskelbė karę užsibaigusia’ ir paliepė demobiliząciją 
Rusijos spėkų visuose frontuose.

Pranešiu
“Rusijos 

pranešė, kad 
formate taiko 
stovį su Vokietija, Austro-Vengrija^ Bulgarija ir Turki
ja, kartu palk1] 
visuose 'frontu

Sulig Berlini 
tarp Ukrainos 
sižadėjimas at 
pusių karės b 
kurioj jie dat 
jautinis atnaujinimas ekonomiškų santykių.

assako:
lelęgacrjos prezidentas nedėlios posėdyje 
nors Rusija su silaiko nuo pasirašymo po 
< sutartim, ji paskelbia užsibaigusiu kares

pdama pilną demobilizaciją Rusijos spėkų 
Iiose.”
o pranešimų, į taikos sąlygas, susitartas 
ir centralinių valstybių įeina bendras at

lyginimo karė; nuostolių, leidimas, abiejų 
slaisviams yri Ui namo ar pasilikti šalyje, 
ar yra, ar važiuoti į kokią kitą šalį ir tuo-

“Dr. von Kuehlman tada 
pakvietė atstovus pasirašyti 
po taikos sutartim. Vieną 
minutę prieš 2 vai. Dr. vpn 
Kuehlmann, kaipo pirmas 
pasirašantis, pasirašė po ko
pija sutarties, prirengtos 
dėl Vokietijos ir iki 2:20 vai. 
visi buvo pasirašę”.

(Kitą dieną išspausdinsim 
tekstą sutarties tarp Ukrai
nos ir centralinių valstybių).

Dalis lenkų legionų netoli 
Minsko nuginkluota (tas įvyko,

limo ir gal buvo net to sukili
mo priežastim. “N.” Red.).

Garsus žydų “Bundu” rašyto
jas Zaslavski, kuris už savo prie
šingus bolševikams straipsnius 
buvo patekęs kalėjimai). šian-

AUSTRŲ KOMISIJ A 
UKRAINOJE

Bolševikiškas žvdu reikalu •r C C

komisaras oficialiai paskelbė, 
kad jeigu busimas nacionalis 
(visų partijų: “N.” Bed.) žydų 
suvažiavimas atsisakys pripa
žinti valdžią, tai jisai bus išvai-

Taikos tarybų smulkmenos.
Iš Brest Litovsko per Ber- 

liną gauta čia smulkmeniš
kas aprašymas konferenci
jos, kurioj pas 
kos sutartim t 
nių valstybių C v

Svarstys ekonominius 
simus.

klau-
i

rašyta po tai- 
arp centrali- 
r naujos Ūk

Žinia sako:
‘‘Jau galima buvo paskelb

ti pradžioj paskutinės per- 
t raukos tarybų), kad pamatas 
įvykinimui tai’ 
turgubo sąryši 
žmonių respublikos liko at-

kos tarp ke- 
> ir Ukrainos

s delegatams
į Brest Litovską tarybos ir 
tęsėsi tais pamatais. Ačiū e- 
nergiškam ir nenuilstančiam 
darbui visų komisijų ir ačiū 
sutaikymo dvas 
visas puses, atsiekta susita
rimas visuose 
taip kad galim e 
ryti sutartį ir 
syti. ‘

“Delei techr 
sąryšy j su penli 
tekstais, nebuvo galima lai
kyti formalio p 
si rašyt i po sut 
bątos ankstyvo

Vokiečių mintyterio kalba.
“Vokietijos

iai apėmusiai

punktuose

jo ja pasira-

iškų kliūčių, 
iais sutarties

osėdžio ir pa
arti m iki su
ryto.

užrubežinių 
reikalų ministeris Dr. Rich- 
ard von Kueilman, kaino 
prezidentas atijdarė posėdį 

nakties se-tuoj prieš 2 va
karna kalba:

“ ‘Gerbiamieji.—Nė vienas
iš jūsų negalės užmerkti a-

kis prieš istoriškąją reikšmę 
šios valandos, kurioj atsto
vai keturiųjuisivienijusiu .ša
lių susitiko su atstovais Uk- 
kainos žmonių respublikos 
pasirašyti po pirma taikos 
sutartim, padaryta šioje pa
saulinėje karėje. Ši taika, 
pasirašyta jūsų jauna vals
tybe, iškilusia iš didelės ka
rės audros, suteikia ypatin
gą užganėdinimą talkininkų 
delegacijos atstovams. Te
gul ši taika bus pirma iš ei
lės laimingo atsiekimo; tai
ka laiminga dėl talkininkų 
valstybių ir dėl Ukrainos 
žmonių respublikos, kuriai 
mes visi linkime geriausios 
ateities’.

Ukrainiečių atsakymas.
“Prezidentas Ukrainos de

legacijos atsakė:
“ ‘Mes su dižaugsmu pa

žymime, kad nuo šios dienos 
prasideda taika tarp ketur
gubo sąryšio ir Ukrainos. 
Mes atėjom čia su vilčia, kad 
mes galėsime atsiekti visuo
tina taiką ir padaryti galą 
šiai brolžudingai karei. Te- 
či’aus politiška pozicija yra 
tokia, kad nevisos valstybės 
čia susirinko kad pasirašius 
po visuotinos taikos sutar
tim. Įkvėpti giliausia meile 
prie musų žmonių ir pripa
žindami, kad ši ilga karė iš
sėmė kultūrinę tautinę spė
ką musų žmonių, mes turi- munijos ię centarlinių vals- 
me dabar pašvęsti visas mu- tybių. \

Frue translation filed with the post- 
masier at Chicago, Febr. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, Vas. 11.— 
Berlino Vossiche Zeitung ra
šo, kad liko paskirti tris at
stovai nuo Austrijos žemdir
bystės draugijų važiavimui 
į Kijevą, apsvarstymui eko
nominių klausimų. •

AR RUMUNIJA TAI- 
KINSIS?

Vokietijos ultimatumo lai- 
• kas išsibaigė.

True translation filed wdh the pnst- 
masler at Chicago, Febr. 12, 1918, 
us reąuired by the act o f Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vas. 11. — 
Visus Anglijos viršininkus 
šiandie ūžime klausimas, 
kaip rumunai priims prane
štą teutonų ultimatumą, ku
rio laikas išsibaigė vakar.

Vėliausi pranešimai iš lai
kinės sostinės Jassy sakė, 
kad dar nesudarytas naujas 
kabinetas vieton premiero 
Bratiano ministerijos, kuri 
po eilės susirinkimų rezigna-

Ultimatumas, kurį sako
ma, buvo pasiuntęs field- 
maršalas von Mackensen se- 
redoje, reikalavo, kad Rumu 
nija pradėtų taikos tarybas 
bžgyje keturių dienų.

Taipgi išsibaigė ir laikas 
pertraukimo mūšių tarp Ru

# .7* . ♦

Ambasadoriai tebėra
True trnnslation filed with the post- 
nia.ster ai Chicago, Febr. 12, 1918, 
as reąuired bytheaclofOct.fi', 1917.

WASHINGTON, Vas. 11. 
—Ambasadorius Francis, te
legrafuodamas vas. 6 d. pra- 
neęė, kad visi ambasados na
riai ir Amerikos kolonija y- 
ra saugi ir gerame padėjime. 
Tas skaitoma kaipo visiškai 
išsklaidančiu gandus, kad 
talkininkų diplomatai liko iš
siųsti iš Rusijos.

KAIZERIS NORI TAIKOS

Bet jis nori būti pergalėtoju.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Febr. 12, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

AMSTERDAM, Vas. 11.— 
Kaizeris Wilhelm atsakyda
mas į Hamburgo miesto gal
vos pasveikinimą delei įvy- 
kinimo taikos su Ukraina at
sakė, kad Vokietijas trokš
ta taikos, bet pirm negu ji 
bus įgyta; jos priešai turi 
pripažinfi, kad Vokieija yra 
pergalėtoja. • .

RYTO
Drg. Jukelis kalbės - 

Cicero, Ilk
M. Jankaičio svetainėje, 

4837 W. 14th St.
Pradžia 8 vai. vakare.

Nepamirškite!

I JĮ

True trnnslution filed wtth the post- 
nuister ai Chicago, J’cbr. 12, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Vas.10.— 
Turkija pilnai laikosi pozici
jos Vokietijos ir Austrijos, 
kaip jos yra išreikštos kal
bose Vokietijos kanclerio' 
von Hertling ir Austrijos už-! 
rubežinių reikalų ministerio 
Czernino. Taip pasakė Tu
rkijos užrubežinių reikalų 
ministėris Nessimy Bey at
stovų bute.

“Dardanelai pasiliks atvi- n . . A .. , ..., 4 11 erspeja, kad Amerika tikrais ateityje tarptautiniam ' J Dra(ie,|., karP 
plaukiojimui, kaip buvo pra-! p 
eityje ir tomis pačiomis są
lygom is>

Savb kalboje ministėris 
pripažino, kad taikos tary
bose Brest Litovske atsirado 
sunkumų, bet jis nenusotjo 
vilties.

Nors jis pripažino didelį 
pageidavimą įvykinti taiką; 
tečiaus jisai pasakė: “mes 
niekad nedarysime taikos bi
le kokia kaina”.

1 Atsako Wilsonui.
Kalbėdamas apie karės ti

kslų kalbas prezidento Wil- 
sono ir premiero Lloyd Geo
rge, Nessimy Bey pasakė:

“Mes laikomės tos pažval- 
gos, kad likimas tautinių gru 
pių, kurios nebuvo neprigul- 
mingomis prieš karę, negali 
būti reguliuojamos kitaip, 
kaip per įstaigas sutvertas 
sulig konstitucijos kiekvie
nos individualės šalies”.

Messimy Bay sakė, kad ji
sai atmeta visus pasiūlymus, 
kurie reiškia maišymąsi į 
tarptautinius šailes reikalus.

Atvyko ambasadorius.
WASHINGTON, Vas. 11. 

—Pereitą naktį iš New Yor- 
ko į Washingtoną atvyko 
lordas Reading, naujas An
glijos ambasadorius ir virši
ninkas visų Anglijos karės 
misijų Suv. Valstijose. Šią 
savaitę jis priduos preziden
tui Wilsonui savo mandatą.

Atsako į Vokietijos ir Austrijos 
ministerių taikos kalbas

i PREZIDENTAS VĖL K AL
BA KONGRESE

Atsisakė priimti rezignaciją
ZV1UCH, Vasario 9. Kara

lius Karolius atsisakė priimti re
zignacijų Dr, von Seydler kabi
neto.

— . ............ *......

PASIMIRĖ ABDUL
HAMID

u

Buvo Turkijos sultonu

True translation filed with the post- 
mastei* ai Chicago, Febr. 12, 1918, 
as required b y the act of Oct. 6, 1917.

’ AMSTERDAM, Vas. 11— 
Iš Konstantinopolio per Vie- 
nną pranešama, kad vakar 
nuo plaučių uždegimo pasi-

i mirė Abdul Hamid, buvęs 
Turkijos sultonas.

Atmeta teutonų pasiūlymus, 
nors palieka atdaras duris 
Austrijai.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Febr. 12, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (i, 1917.

WASHINGT()N, Vas. 11. 
—Prezidentas Wilsonas šia
ndie netikėtai vėl atėjo prieš 
kongresą, atsakė į nesenai 
pasakytas taikos kalbas Vo
kietijos kanclerio grafo Von 
Hertling ir Austro-Vengri
jos užrubežinių reikalų mini- 
sterio grafo Chernin, pri
mindamas centralinių vals
tybių diplomatams, kad apie 
taiką galima svarstyti tik 
pamatais, pastovumo ir tjik- 
ros teisybės ir plačiai per
spėdamas centralinių vals
tybių žmones, kad Suv. Val
stijų dalyvavimas karėje už 
žmonijos išliuosavimą dar 
tik prasidėjo.

Mobilizacija nesustos
Prezidentas atvirai per

spėjo Vokietijos militarę au-

zidentas skaito simpatetiš- 
ka, bet kartu skaito Austri
jos užrubežinių reikalų mi- 
nisterį .suvaržytu nesmagių 
Austrijos sąryšiu ir jos pri- 
gulmingumu nuo Vokietijos.

“Grafas Czernin,” sako 
prezidentas, “matomai mato 
pamatinius elementus taikos 
aiškiomis akimis ir nesisten
gia juos aptemdyti”

1 Kito von Hertlingo kalba.
Tečiau kanclerio von Her

tling kalbą prezidentas cha
rakterizavo kaipo “labai mi
glota ir sumaišanti” ir “pilna 
dviprasmių frazių”, nieko 
aiškiai nepasakančių. Pre
zidentas mano, kad Vokieti
jos kanclerio tikslu, kaip ga
lima spręsti iš jo kalbos, ma
tomai yra- įgyti taiką pato
gią Vokietijos militarės au
tokratijos tikslams ir tada 
pavesti tarptautiniai sutar
čiai padaryti ją saugia.

Prezidentas užreiškė, kad 
grafas Hertling matomai 
mato tokią laiką, kokia bu
vo padaryta Viennos kong
rese.

‘‘Kas dabar yra pavojuj”, 
sakė prezidentas, “tai pasau-

tokratiją, kad nebus sustoji-j lio taika. Ką mes norime at- 
mo Amerikos mobilizacijos siekti, tai nauja tarptautinė 
didelių karinių rezursų, da- tvarka, paremta palčiais ir a 
bar nuolat plaukiančių į mu- belnais principais 
šio laukus ir kad jeigu nori- ' 
ma svarstyti apie taiką, tas 
turi būti padaryta nuoširdu
mo pamatais.

Kitaip nebus mažiausio 
apsistojimo, kol militarė au
tokratija nebus sutriuškinta 
ginklų spėka.

Prezidentas sakė, kad yra 
bandymai, kurie parodys ar 
yra kokia-nors proga apsi- 
mainymui taikos pažvalgų.Irstoma. Bet iki tokią taiką 
Tas gali būti padaryta prii
mant sekamus principus:

1. Kiekvienas punktas ga
lutino susitaikymo turi būti 
paremtas tikrąja teisybe į- 
vykinimui pastovios taikos.

2. Žmonės ir provincijos 
negali būti maininkaujamos 
kaip gyvuliai, kad įsteigus 
balansą spėkų.

8. Teritorialiai susitaiky
mai turi būti padaryti nau
dai paliestųjų žmonių, o ne 
vien atlyginimui priešingo
sios valstybės reikalavimo.

4. Aiškiai išreikštos tauti
nės aspiracijos turi butfant 
kiek galint išpildytos.

Atsakymas Czerninui.
Grafo Czernino kalbą pre-

* ; tiesos ir 
teisingystes—o ne taika vien 
skudurų ir lopų. Ar gali bū
ti, kad grafas von Hertling 
ištik rų jų gyvena savo min
tyje pasaulyje mirusiųjų ir 
išnykusiųjų ?
’ Karė turi tęstis.

“Visuotina taika”, sakė to- 
liaus jis, “pabudavota to
kiais pamatais gali būti sva-

bus galima Įgyti, mes netu
rime kitokio pasirinkimo,

Kaip darbininkai žiuri į 
LIETUVOS LAISVES 

klausima?
Apie tai bus 

PASIKALBĖJIMAS 
M. MELDAŽIO SVET., 

• 2242 W 23rd PI. 
Seredoj, 13 d. vasario, 

7:30 vai. vakare.
Rengia

Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Taryba 

Publika kviečiama skai
tlingai atsilankyti.

IMPERFECT IN ORIGINAL L
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Skaitytoju Balsai
[Ui iireikbtav Siame skyriuje 
hitomones Redakcija neatsako.}

Del atžagareivių šaukiamo 
“seimo”.

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

Chicagoje per tu
Viena kopija .
Savaitei..........
Mėnesiui ........

Suvienytose Vals 
pačtu:

Metams ......... <
Pusei meto ...
Trims mėnesinis ...
Dviem mėnesiam ...
Vienam mėnesiui ...

Kanadoj, metams ........
Visur kitur užsieniuose

Pinigus! reikia 
Orderiu, kartu

ešlotojus

*6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

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

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

...........................50
i jose, ne Chicagoje.

............... . $5.00

........... ......... 3.00
1.65
1.25

.65
7.00
8.00

Myšti Pačto Moncy 
jšu užsakymu.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
tiuiiČianius išspausdinimui, laikraš
tyj rankraščiui adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. R 
aiškiai ir ant 1 
Us, be to palte 
Vus tarp eilučių; -----

o visas teises cankraščius taisyti n 
trumpinti. Netinkami spaudai r iS 
tai naikinami, atl;a grip.ir.nr.:: ntgf-. 
jei bėgiu dviejij savaičių autorius 
pareikalauja jų 
ženklelių pakai 
lėšoms apmokėti. ____ _

tiesiai

ikia būtinai rašyti 
enos popieros pil
ant platesnius tar- 
Reaakcijfi pašilai

rba grąžinami algai, 

ir atsiunčia krasos 
kainai persiuntimo

Asmeniškai Redaktorių matyli gali 
nia tik nuo 5 ik 5:30 vai. vak.

Apžvalga
L.S.S. NEDALI 
SEIME.

YVAUS

mėnesinio biul

sekretorius

i) pirmą numeri 
įtino vardu “Ap- 

l'aiiK numeryje L.S S. 
Stilson, pra- 

pildomas’s 
nedalyvaut 
nedalyvau- 
socialistai.

ranešimas api< 
amai:

komitetas nularė 
seime ir patart, kad 
tų jame ir ^tskiri 
Sekretoriaus 
tai skamba s<

LSS. Pildolnasai Komite
tas savo posėdyje 3 d. vasario. 
1918, Ne\va k, N. J., nutarė,

jungai nt'tikj kad nėra reikalo 
dalyvauti diibar šaukiamam 
tautininkų-klerikalų “Ameri
kos Lietuvių Seime”, bet nė 
jokiuose seimuose tikslu riš 
ti klausimus, kurie pas socia
listus yra išrišti jau 50 meti

tiniame ar tam panašiam sei
mu negali dalyvauti, bet to
kiuose seimuose net atskiri 
socialistų dalyvavimas. juo> 
tik sukompromituotų.

visų LSS. draugų alydžią. 
kad jie nelik palįs nevažiuotų

gijų dt legat: i, ar kaip kitaip 
bet.darbiniu canis išaiškintų.€ 

darbiniu 
kams, lokiubse seimuose nė
ra prasmės dalyvauti.

O kad klausimas butų uis

kad jiems

nariai irabelnai Amerikos tie 
tuvių darbininkų 
jiegtų tokio 
orientuotis,

minia pa 
seimo klausimi 

tai Pild. Kum. į-

lesnius 'įiaaiskinimus, ir, at- 
spauzdinus I;
siuntinėti vijoms kuopoms ii 
pftVienirius nariams.

tų. Dešimtims metų galima iš
rišti tiktai principų klausimus.

Kas-gi dėl Lietuvos laisvės 
klausinio, kuris bus svarbiausiu 
seimo dienotvarkių punktu, tai 
apie jį yra gerai žinoma, kad 50 
melų atgal socialistai ne tiktai 
nurišo jo, o ir nekalbėjo apie 

Socialistai Lietuvoje atsira
do tiktai bėgiu paskutinių dvię- 
jų-trijų dešimtmečių, ir jie Lie
tuvos politikos klausimą rišo 
nevisuomet vienodai. Jų prog
rama buvo Lietuvon nepriklau
somybės reikalavimas, -paskui 
buvo federatyvio Lietuvos susi
vienijimo su kaimynėmis šali
mis reikalavimas, buvo Lietu
vos autonomijos ruiknlavimas, 
o (hibar, rodos, vėl grįštama prie 
nepriklausomybės reikalavimo. 
Koks-gi tad blaivo proto žmo
gus gali sakyt, kad tas klausi
mas buvęs išrištas jau 50 metų

Tolinus tame Slilsono prane
šime sakoma, kad L.S.S. negali 
dalyvaut “dabartiniame ar tam 
panašiame seime”, visai igno
ruojant tą laktą, kad “tam pa
našus seimas“ buvo treji suvir- 
šum melai laiko algai ir L.S.S. 
jame dalyvavo, ir beveik niekas 
neatrado tą 'dalyvavimą blogu

Pagalios, jeigu jau visa tatai 
yra laip aišku ir senai išrišta, 
lai kodėl L.S.S. sekretorius da
vė išsisukinėjantį atsakymą sei
mo kviesliams pirmu kartu? 
Tuomet jisai reikalavo nurody
mo seimo tikslų ir srovių bend
radarbiavimo sąlygų, kuomet, 
pasirodo, visa tatai buvo bert i-

VIS DAR KEIKIA.

jau antram savo numeryje 
“Draugas“ kolioja tą Žmogų, 
kuris po pseudbnimu “visuo- 
men ietis” parašė straipsnį į 
“Naujienų” Skaitytojų Balsus: 
laip jo redaktoriams kailį peršti 
nuo to straipsnio.

Kunigų organas šį kartą mė
gina įspėt, kas yra straipsnio 
m torius, idant 
jam asmeniškai.
rodo nesvietišką 
menkumą.
kad tasai po pseudonimu pasi

Bet jisai pa
savo 'logikos 

Draugas“ spėlioja,

kų Veikėju, turėjęs “gerą dži:i- 
bą“ pas katalikus, kad jisai da 
ir dabar vaikščiojąs į kleboni
jas ir valgąs tenai pietus, — ir 
kariu jisai b;iisiai piktinasi, kad 
‘Naujienų“ redakcija tą rašyto
ją rekomendavo kaipo tautiškai 
katalikiškų pažvalgų žmogų! Ir 

pagalios lasai kunigų organas

siiomen’elis
praktikuojantis katalikas, kad 
neina banžnyčion...

lurėkite proto, kunigėliai! 
Jeigu pagal Jūsų pačių žodžius 
(ar jie teisingi, mums nesvar
bu), tasai Visuomenietis yra 
nuolatinis klebonijų svečias, lai 
kaip jus galite reikalauti, kad 
‘Naujienos“ teirautųsi, ar jisai 
‘praktikuoja” katalikybę, ar ne? 
Nebūkite “beibes”!

nėra tikintis ir

KAS JIEMS DAROSI?

. . . .v . Tik-ką išleistame L.S.S. bifi-
api lių toi nioj, is J j y Stilsonas pašvenčia 

apie pusantro puslapio' polemi
kai su L.S.S. Ž2 kp. T’ritauzi- 

L.S.S. viršininkų nutarimas! nęs visą glėbį nesąmonių, jisai 
dalyvaut Ne\v Yorko seime I tarp kitko užreiškia, kad jisai 

uiomone,, kurią j itidengiąs svarbią paslaptį, ku
rią 22 k p. buk norėjusi užslėp- 

paslaptis“ ve kokia: 
P. Grigaitis buvęs pastatęs mi
nėtai

sutinka su ta 
išreiškė “Naujienos“, bet jų mo
tyvavimas to hutarimo yra labai! ti.-

7/

kuopaia “tdtinialunTų”, 
tų atgal“ išrišu tuos klausimus,] kad ji išneštų rezoliuciją prieš 
kuriuos svurstvsias seimas. Bet % * c
lai yra visai njevykęs pasaky
mas. Seimas svarstys juk prak
tikos klaifsimu», o praktikos 

listai niekuomelj 
s dešimtims me-neriša penkiom

jau 50 me-

jisai butų pasitraukęs iš kuopos 
Ir kuopa nusigandusi Grigaičio, 
kadangi jisai bauginęs “firadėl 
viską ardyt iš viršaus 
susi rezoliuciją.

, ir išne-

Klerikalų ir tautininkų tary
bos išsiuntinėjo pranešimus, kad 
jie šaukią 'NflMfititiną Amerikos 
lietuvių seimą” svarstymui tau
tos reikalų ir suradimui būdų 
suvienyti Vjsas tris sroves dėl 
tautos labo”. Tas jų šaukiamas 
suvažiavimas busiąs 13-14 d. ko-' 
vo. .Tų atsišaukimas taikomas 
žmonių jausmus taip, kad tie at
žagareiviai tikisi pasigauti dide
lį draugijų skaičių ir paskui au
toritetingai kalbėti visos Ameri
kos lietuvių vardu, kaip jie ne

važiavimą turi žiūrėti darbinin
kai? Ar susipra t ilsiems darbi
ninkams butų naudos prisidė
jus prie lo seimo? Pažiūrėsime.

Visųpirma, mes turim žiūrėti 
į pačią iniciatyvą: ar klerikalai 
ir tautininkai sumanė šaukti 

imą” tikrai iš gerų norų dėl 
labo Lietuvos, kaip jie save per- 
: islalo, ar tik todėl, kad pasigau
ni sau tamsesniuosius žmones 
(kurių tarpe lietuvių yra daug), 
ir vykinti jėzuitišku bildu, tų 
‘ laisvę” bei sėdėti ant liaudies 
tprando tolinus, kaip jie lig šiol 
kad darė? ' ;

Jeigu kas atsimena praeities 
dalykus ir yra skaitęs klerikalų, 
kunigų laikraščius, tas žino, kad 
i įmigai visados stovėjo skersai^ 
kelią prie Lietuvos laisvės, prie 
įsiskyrimo nuo autokratinės 
‘t,sijos. Kunigų pravadyėius 

Dambrauskas savo organe “Dra
ugijoj“ aiškino, kad lietuviai ne- 
,a’i reikalauti jokios nuo caro 
ui-ononiijos, nes butų prasižęn- 
imas prieš Dievą ir bažnyčią, 

'toks aiškinimas sulig kunigų 
mokslu yra teisingas, nes jie 

• k*. Ibdavo, kad “visokia valdžia 
.u ina nuo Dievo ir nieks negali 

jai priešinties.” To" obalsio lai- 
'.ė' i ir Amerikos kunigų laikraš- 
kii, nes da nelabai senai “Tiky

ba ir Dora“ rašė, kad 1891 m 
ueluviai prisiekę carui ištikimai 
.u nauti ir lodei lietuviai nega

li r įkalanti alsiskvrimo nuo Bu- v v
rijos, nes jie sulaužytų prisiekę 
ir tiro užsitarnautų rūstybę Die
vo!

Vadinas, atsižvelgę atgal, ma
ume, kad kuhigija visokiais bu
kus stojo už carą ir kovojo, 
•irisidengę Dievo vardu, prieš 
laisvės judėjimą. Mums aiškiai 
atsimena da tie kun. Laukaičio 
pasigyrimai Durnoje, kad Lietu- 
v'os kunigai peiktaisiais metais 
•padėjo “malšinti kramolą” Tai

indėjo žandarams grūsti į Sibi
rą kalėjimą ir kartuves tuos lai- 
a's kovotojus, kurie stojo ne 
iii už laisvą tautos gyvaviiną, 
be‘ ir Už darbininkų gerbūvį..

Tai ve kokį “pasitarnyvimą” 
i u s matom kunigijos dėl “labo” 

Lietuvos!
ik i gal manot, kad tik seiliaus 

L’utuvos p/alotai Antanavičiui, 
Dambrauskai ir kunigai Olšaus- 
Icfii. Laukaičiai etc. toki jitoda- 
•’imėiai buvo, o dabartiniai A- 
n rlkos ‘kunigai ir jų klapčiukai 

• ra geresni, neseka pėdomis Lie
tuvos kunigijos? Jeigu jus taip 
manot, tai klystate. Nereikia 
žiūrėti, kad jie pradėjo gražiai 
dcklaifiuoti lųrie Lietuvos laisvę 
“Darbininke’’ ir “Drauge”, 
kia žiūrėti, koki jų darbai, 
kas yra skaitęs afrba s*kaito 
du klerikalų laikraščiu, tas

Rei- 
Nes 
tuo- 
ma-

žiau persekiotų, negu buvusis

šilas J. V. Slilsono rašymas

Grigaitis jokių “rftimatu'mų”. 
kuopai nestatė ir jokiais “ardy
mais iš viršaus” jos negąsdino.

karei 
“Biu- 
užlai- 
kaipo,

•Rusijos Mikė. O da kokiu keliu 
jie prie laisvės eina? Ogi per di
plomatiją Jie užlaikė Gabrį 
Paryžiuj, kad darbuotųs “dėl la
bo Lietuvos” (tarp kaip tauti
ninkai dabar užlaiko šliupą, kad 
jis suriktų “Vivat!”), bet 
užėjus ir Gabrys su savo 
rn” dingo. Dabar jie vėl 
ko Rielskį Washingtone
lietuvių tautos atstovą, kad prn- 
šytų imperialistinių vitidinifikų 
Lietuvai nepriklausomybės! Tą 
pažymi ir klei^kalų bei tautinin
kų tarybos savo atsišaukimuose. 
Girdi, suvažiuosime, padarysime 
tokį dalyką, kad išgirs apie mu
sų tautą “visi galingi pasaulio 
diplomatai”. Vadinas, klerika
lai ir tautininkai eina jieškot lai
svės ne pas tuos žmones, kurie 
už demokratinę laisvę kovoja, 
bet pas tuos, kuri*e yra atviri pa
vergėjai tautų ir palaikytojai 
imperializmo. Nesenai kunigi
nis “Draugas”, kurį redaguoja 
kun. Keinėšis ir kun. Bučys, Ru
sijos bolševikus perstatė kaip 
“žmonių skerdikus” ir tt. Reiš
kia, kad Rusijos socialistai pakė-

k" obalsį: taika be aneksijų ir 
kontribucijų ir teisėmis pačioms 
tautoms spręsti apie savo liki
mą, kurs sykiu ir Lietuvos klau
simą pakėlė, tai musų “katali
kiški patriotai” išvadino juos 
“žmonių skriaudikais” ir kito
kiais “niekšais”, ir atsišaukia 
pagdlios j imperialistus...
, Taigi jus, draugijos ir kuopos, 
apsvarstykite, ar galite siųsti sa
vo atstovus į tokį suvažlAVltiih, 
kurį šaukia a'tžagnreiviiti Tr lais
vės priešini ūkai. *

Tame suvažiavime dtn’binin- 
,kiškos orgairizrtdįjos nedttiyvnlis. 
LSS., LDJJ). ir LMPS. nedaly
vaus. Protingesni žmonės tam, 
atžagareivių suvažiavimui nc-i 
prilafia. Jeigic ten šuvažifios: 
kunigai su davatkomis ir atža
gareiviai tautininkai dėl biznio 
reikalų, tai susipratę darbinin
kai nuo to nenukentės. Jie run
gsis prie savo darbininkų ir pa
žangiųjų lietuvių suvažiavimo. 
Lietuvių atžagareiviai tegul sau 
suvažiuoja ir seimuoja, o ipažan- 
giajai visuomenei su jais nepa-j 
■keliui. . M. Vieversėlis.

Musu Moterims
MOTERIŠKA BLIUSKELe.—Pavyzdys No, 8704.

DOMOV.

Rusijos Garizmo Istorija
(Tąsa)

Dvarininkai-bajOrai 
Ūkininkus

Totoriai iš pašaknų

pavergė

išnaikino 
Rusijoj politišką laisvę — žmo
nėms jie nepaliko nei lašo val
džios. Vienok į žmonių santy
kius viens su kitu jų privačiuo
se reikaluose totoriai nesikišo. 
Ačiū tam ir prie Maskvos caro 
buvo dar užtikę daug pilietiš
kos laisvės liekanų vietomis 
dar tebebuvo laisvų ūkininkų, ne 
prigulmingų nuo dvarponių, ba
jorų ir ponų, tebebuvo dar ga
na daug laisvų žemės savinin
kų. Suprantama, kad bajorams 
ir ponams labai norėjos paimti 
jų žemes sau, o laisvus ūkinin
kus padaryti savo duoklininkais 

priversti juos, kad jie mokė
tų jiems duoklės ir priverstinai 
jiems dirbtų. Visam tam caro 
valdžia dvarponiams buvo labai

Kaip galima luitų užgriebti že
mę laisvų ūkininkų apgyventą? 
Nueisi pas juos, tai jie gali išva
ryti ir dar kailį išperji. O jeigu 
ateisi su »caro raštu, kurs apdo
vanoja tave už ištikimą tarnystę 
ir duoda tau tą žemę, tai niekas 
bedrįs nei žodžio prieš tave pasa
kyti, o jei drįsiu, tai botago pa
ragautų. 'lai taip šimtai tuks
iančių laisvų ūkininkų caro jny- 
lisla pavirto j ponų ir bajorų ta
rnui. Ir tai traukėsi ilgai, nė tik

laiką iki bepročio caro Povilo, 
kurs į keletą dienų išbalino sa
vo artimiems 80,000 ūkininkų, 
Kur čia bojorai nebtis monar
chijos šalininkais!

Tdliaus, senovinėj maskviškėj 
Rusijoj santykiai tarp dvarpo
nių ir ūkininkų buvo tvarkomi 
senovės papročiais, kurie ne vi
suomet buvo naudingi dvarpo
niams. Pavyzdžiui, net ir bau
džiaii įtink a i ūkininkai sykį i 
nudus, ant švento Jurgio, buvo 
tinusi, galėjo išeit kur norėjo, 
(birų paliepimais šilas nenau
dingas dvarponiams paprotis 
lapo atmainytas, ir ūkininkai 
tapo pilnais baudžiauninkais. 
Išėjęs nuo dvarponio ūkininkas 
skaitėsi pabėgėliu, ir carų starši-' 
htis ir djakai turėjo .jį surasti ir 
s6grąžiijli porini. Senovėje u- 
kihinkai rinkdavo teisėjus ir 
mokesčių rinkikus. Ūkininkų • • • » * išrinktas teisėjas galėdavo ir pii- 
slih’iešinl dvarponio šunybėms. 
Tilt dvarponiai pasirūpino iš
gauti, kad teisėjais butų lik jie 
patįs. Mokesčių rinkimas taip-

lo ir uurddinėti, kaip lengva 
jiems pasidarė spausti kiekvie
ną biedna ūkininką. Dideli c c c

dvarponiai, poliai ir bajorai bai
siai brangino už tai caro vąl-

Daili ir patogi bliuskelė kas
dieniam darbui. Gali birt iš šil
kinės plaujanios arba medvilni
nės materijos. Nugaros pačiai 
truputį pasitęsia į priešakį ir su- 
durime priešasys p(xv,iuosę dai
liai pnstulpuojamas. Susegi
mas -eina krutinę. Naujo sty- 
liaus taip vadinamas “Peter 
Pan’’ knlnierius teikia jaunumo 
išvaizdos. Ilgos rankovės pasi
baigia užlenktais antrankoviais 
iš kitokios pritaikytos •materijos.

Blittškclčs pavyzch’s No. 87(14 
sukirptas kctvmo|X) didumo: 
inicros 36, 38, 40 ir 42 colių pin* 
krutinę. Kaip paveikslėlyj, mie- 

ros 36 colių bliuskelci reikia 3Vi jardo materijos 27 colių plo
čio, arba 2% jardo materijos 36 colių pločio, arba 1% jardo 
materijos 40 colių pločio. Beto dar % jardo kitokios materijos 
30 doUių pločio.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokia blutsk(‘lei 

prašom iškirpti žemiau paduota blankūtę, pažymėti mierą, pa
rašyti savo vardą pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus kartu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešimtuką), pasiųsti šiaip užadre- 
savus: NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1810 S. Halsted Street, 
Chicago, UI.

30

sukirpti ir pasiūti pavyzdį.

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

čia Htedtt 10 centą, Už kuriuos prašau alsiąsti man Pavyzdį

No 8704.—Miela per krutinę .................. colių.

VARDAS IR PAVARDĖ .............................................................................
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Dar apie mokesčins 
nuo pajamų

kada jiemš caras buvo rcikalin- 
Tik kuomet Vladislavas 

pasirodė dar blogesniu dvarpo
niams negu pirmieji carai, tai ir. 
prieš jį jie pakėlė maištą.

Per penkioliką metų pasikeitė: 
šeši carai, ir iš jų ant cariško so-Į 
sto tik vienas numirė savo mir
tim: du buvo nuversti, du už- 
mušti, c vienas pats nusinu.Ktirj sU|s‘ n)Hus’ turfj 
no, nes hijo-jo, kad jį nuvers ar
ba užmuš. Tai tokie “monar-j 
driski jausmai” buvo tada rusų 
žmonyse, ar tikriau rusų bajo
ruose, kurie sėdėjo ant žmonių 
sprando ir slėgė žmones.

(Bus daugiau)

gas.

Joftns Baisusis ir Stfirutė 
Rusijoj.

Pricš-paskirtinis senosios mas
kviškės dinastijos caras, Jonas 
Baisusis, buvo pusprotis palai
dūnas, turėjęs persekiojimo ma
niją: jam visur matėsi priešai ir 
pasikėsinimai ant jo gyvasties, 
ir jis savo pasiutimo ligos va
landomis išk'ardavo savo arti
muosius, kartais ištisas jų šei
mynas, bet vieną s^ltį išžudė be-' 
velti iki paskutiniam žmogui vi-' 
sus didelio miesto Novgorodo 
gyventojus: mat, Novgorodo vi
suomenė, kuri tebelaikydavo sa
vo seimus, jau išrodė ypačiai Į 
pavojinga jo patvcldystci.

Nors nuo šito caro sauvales 
dvarponiai kentėjo lygiai su ki
tais žmonėmis, vienok jie visą
savo gyvenimą ištikimai tania-K 
vo puspročiui carui. Cariška Į 
valdžia taip buyo reikalingai j 
dvarponių klesai, kad ta k lesa k 
kantriai tarnavo carui, net ka- Mrtskegotb ^Ich. LSS. 261 
da jis kapojo galvas .atskiriems L šusiririkime sausio 20 d. 
jos atstovams. m Į nutarė paaukauti iš'kuopos iždo

Tečiaus Jono beprotystė bran-Lr) 0() Apsigynimo Fondui ir iš- 
giaijatsėjo pačiam Maskviškian-L rillko (ld ų; punį jr j. pete!rso- 
caro namui: savu vyresnįjį su- Iui parieti datigiau aukų. Dd. 
nų jis užmušė pats savo rariko- £ Panis ir J. Petersonas, per- 
mis, o jaunesnysis Teodoras bu- pcI. stubas, surinko: po $1: 
vo silpnapročiu išgama, kurs H ftutiris, V. Vasys, J. X)rt!luis- 
ncgalėjo netik valdyti, 'bet ir tu- kas, Audickas, T. Maštaras 
rėti vaikų. Kuomet rr lAs nu- (prisiuntė iš Iron Wočd, Midh.), 
mirė, Maskvos dvarponiai no-Į w. Kolasa (lenkas); po 50c.: A. 
roms-nenoroms tiirčjo pavirsti 
respublikonais rinkti sau val
dytojus. Rinko jie, žinoma, to
kius, kurie stovėjo už dvarpo
nius, o ne uAžjmones, vienok tai 
jiems ne visuomet pasisekdavo.

Pinlias rinktinis caras, Godu- 
novas, pasirodė blogu dvarpo
nių tarnu. Prieš jį dvarponiai 
pakelė maištą, jis pats nusinuo
dijo, o jo sūnų užmušė. 
' į jo vietą tad atsisėdo žmogus,! 
Dimitrijus, kurs vadino save 
Jono Baisiojo sunum. Jis drau
gavo su smulkiais dvarponėli;iis. 
Didieji dvarponiai pradėjo jo

Ai L.S. Sąjungoje
~ ■■■■» . .T.. m..

Peterson, M.'P., F. Ddmeikis, P. 
Kaupas, A. Česnius, J. Stankevi
čius, J. Peterson, Povilas Iva
nauskas, John Stcve (bulgaras).

bonis ir J. K. Matchuliš (prisiun
tė iš Flint, Mich.). Po 25 
centus: Z. Peterson, F. A. M., 
A. Vančauškas, B. Žakienė, Mar- 
gret Ivanauskiutė, Steiki Spur- 
giutė, ,A. Ivanauskas, St. Tur
kas (lenkas), Frank Berija (lc- 
hkas), John Lirkėn (ukrainas). 
Viso $15.25. Pridėjus kuopos 
$5.00, lapo pasiųsta LSSA'b'. Fin. 
raštininko d. J. Jakimdvičiaus 
vardu viso $20.25.

Naujienų pereitos pčtnyčios 
numeryje padavėme žinių apie 
mokesčius -filio pajamų. Ten. 
buvo pranešta, kad sulyg nau- 

i jais įstatymais, kiekvienas ne- 
• vedęs asmuo, kurs per perėju- 

jo pajamų dau- 
Į giau kaip 1(X)0 dolerių;.ir kiek
vienas vedęs asmuo, gyvenąs su 
savo šeimyna, kurs turėjo paja
mų daugiau kaip 2<MH) dolerių, 
turi dabar mokėti valdžiai mo
kesčius: — 2 nuošimtį nuo su
mos, kuri siekia daugiau kaip 
1090 dolerių pavienio asmens už
darbio, arba daugiau kaip 2000 
dolerių vedusio asmens uždar
bio.

Minėjome taipgi ir apie tai, 
kad kiekvienas asmuo turi pa
duot Internal Ųevenue ofisui 
pranešimą apie savo pajamas 
(uždarbį) ne vėliau kaip iki se
kamo kovo mėnesio 1 dienos.

Čia turime dar pažjinčti, kad 
tokį pranešhną ttfri padaryt 
kiekvienas asfiilto, kurio meti
nės pajamos (uždarbis) siekia 
nemažiau kaip 800 doleriu.

Kaip sakyta, mokesčių nemo
kės tie, kurie per metus uždirba 
mažiau k,aip 1000 dolerių; betgi 
pranešimą valdžiai vis tiek turi 
paduot kiekvienas, kurs uždir
ba ne mažiau kaip 800 dolerių 
per metus.

Atkreipiame savo skaitytojų 
(lomos į tai tuo labiau, kad įsta
tymai aštrus: už neišpildymą 
jų, vadinas, už nepranešimą 
valdžiai apie savo uždarbį iki 
kovo 1 dienos, arba už neteisin
gą pranešimą, grumojama sun
kiomis bausmėmis — pinigais

jj, ir jį užmušė.
I jo vietų pasodino jie turtin

gą bajorą, Vasilių Ivanovičą Šili
škį. Tas vėl pasirodė netikęs 
dvarponiams, nes pradėjo drau-

Ta<l Šuiskį nuvertė, ir išrinko ! 
lenkų jcaralaitį Vladisdavą, kurs 
buvo katalikas. Nors ir protes
tavo labai prieš jį pravoslavų 
cerkvė, bet į ją ne laibai tepame] 

! ' ’i rusų bajorai,
nuo. i iii iv iiiKio U1IĮI- Ik i n t v, m i į i

i perėjo į jų rankas. Nėr relka- j dievobaimingieji

•Visiems aukavusiems

Nartai Cook R«al E«Ut. TaryVMa
A. PETRATIS & CO.

Ro«l EaUU Ofl.M
Paskolina pinigu., perk,ę parduoda »r 

Maino ntniua, lotu, ir farmaa.
»»4P<?a.u^0la lurU nuo ugnies.
* araillfi apstraktus, pridaro popiarM 

NOTARY PUBLIC
751 W. 86ta Ratvd 
kampas HalstedKAzimieras Gūsis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisa«:

1823 S. ttalsted SI.
Ant tračių lubų

Tdl. Jirėvar 1310

Miesto Ofisas?
127 N Dcarborn lt J

Hil 13 UitHy Btdt. j 
vFo1. Central 4411'

Dro-.r 14U

Nepasižadėkit eiti kur kitur 
Nedėlioję, Vasario 24, nes tį 

į dieną, Pilsen Auditorium, 
1 bus “NaujieriŲ” 4-mefinis 

Balius!



K AST CHtCX<,X5 ?Nr>.

seniau itc

Vž(lan*m'as karčiaiįių ncdd-'dcl policija taip apsilridus, tu'sJ 
dieniais duoda gerų |iasekmių. ’ kitftip ncfrcgJdČsjmė “rtč iš nftmų 
Alui Sausio 20 buvo L.A.'U.kthflM) 
mėnesinis srisirrrrkirP:iš. .\Wkni 
kč tiekdaug narių, kiek
buvo galima ne atvirut|ėniis suk
viesti ekstra misirmk^Hun. Ir 
narini tą dienų pašiPipė knygų 
pasiskuityH iš kfailio 
tiek,kiek užpraeitais metais ne-i 
buvo paėnie nė per visų žiemą, 
"lai ženklas, kad saliūpus užda
rius 
giau apsišviesti, kiilhipiškai pa
kilti.

lietuviui galėtų

knygyno

aug tlmi-

Kaip girdėjom, nuo sekamo ba 
landžiu 2d. čia busiu panaikin
ti visi saliunai. Užtat vertėtu vi- * 
sukus vietos progresyVėms lie
tuvių organizacijoms 1-^- drau
gijoms, kuopoms, k Kubams su
jungus urnai pasidarbuoti, kad 
įsteigus gerų vieši; knygyną h”1 
skaityklų, kur butų visokių lietu
vių kalba knygų ir laikraščių. 
Be to, reikėtų steigti jaunimo la
vinimus vakarai.

Vajui rų rengėjai ir publika 
turi ne maža vargo su čia augu
siais “boisais”, ypatingai lenku
čiais. Jie veržiasi svetainėn be. 
bilietų ir prie durų kelia pešty
nes. Sausio 20 TMD. 127 kuo-! 
pos parengtame vakare tie boi-, 
sai apmušė bilietų priėmėjų ir 
vieną porų, grįžtant su žmona 
namo. Vienas užpuolikų buvo* 
pažintas ir atiduotas polieistui, 

, ......................... ....... . „

Prakalbas■ r ' 

Rengia

LSS. VIII Rajonas 

SEREDOJ, Vasario-Feb. 18, 

M. JANKAIČIO SVET. 
1837' llth Street, Cicero. III.

*
Kalbės tik-ką atvykęs iš ry
tinių valstijų d.J. JUKELIS.

Rengėjai kviečia visus njtsilankyti 
ir užtikrina, kad visi atsilankiusieji 
bus užganėdinti. LSS. Vlfl Rajonas

v?eo

gydytojų, Ichd j<‘igti jau kuris 
Jeil ------ » Ilethvis AdArbinrnlt-as norėtų sirg-

. LSS. 18 kuopa savo mėnesi- fi, tai‘ncboiit tik kišeniaus džio- 
itfahtė misirinkiitte sausio 1-8 pa- 
nukojo LSS. A. F. $25.(M) H kuo-’ 
|m>s iždo ir šiaip draugai sume
tė ■k<J!etų dolvrFų. Kuopa nu tarei

bet policistas tphsivedęs tatišeikąl 
toliau, paleido. Reikštą Vietos 
tlėtuvianis jmluutft ne tik piicš gni-sus L. N.G|rt išidČt prie ‘Laisvės” Bcndrrt-

^s tfu Buvo, žinoihn, ir
priešingų prisidėjimui, kir^k pa- 
rftgindijRs rftttttrih ‘prisidėk rištuo-I^F 
ninis biAstfis prieš keturis. :

SLA. 159 ktiopa savo mėne
siniame susirinkime vasario I d.J 
'taipjau paaukojo iš kuopos ka-.| 
sos tytO.OO LSS. Apsigynimo Fo- 
nduų o susirinkime buvusieji 
nariai dar iš savo kišenių sudė
jo virš trijų dolerių. TMD-jai 
g. L. šerno raštams išleisti pa-

išeiti.

K'HiCAGO HEIGHTS. ILL.

Vasario 3 Liet. Dram.Ratclisj sius įlnrukti*’ ir tt. Taipat ir 
štate scenoj keturių veiksim; <tra kuikuriose kitose draugijose, 
ma “Du Broliai.” Veikalas gana Bet atds'Jhikas, ir, be abtjo, tas 

' stiukus sulošti, h? sccnerijos ite laikas Viebetoli, kad jos susipras, 
labai pritaikyto^, bet vis dėlto *1o-j pnUiatys, kas gera ir kas bloga 
šejai saVo užduotis atliko gė-> ir nusikratys tų vergiškų kuni- 
rai ir spektaklis išėjo puikiai. j go pančių, kaip kad bis LD. Ra-

Nm-s Liet. Orimi. Ratdlis dih j ^^ nusikratė ir dabar duoda, 
jaunas, bet jau spėjo pasižynieti] '^^s gčhŽų pavyzdį.
savo ve klumu. Be spektaklių h ] —ICKtrtio Nhryš.
šiap pramogų vakarų, kurių da- 
x*ė jiru keletą, surengė dar dve
jas prakalbas dd.adv. K* Gugidi i 
ir Kl. Jurgelioniui.per kurias ta-‘ 
po atgaivinta ir sustiprinta LSS.]
126 kuopa, kuriai visi rateliečiaip^ubrnihkfti 4r Darbininkės! 
priklauso. Rn’teho Veikimas 'tu- ^e jokių ceremonijų,»be jokią
ri didikės Užtro»jaHtos pnldikoj,] P^mžininių stačiai j jus atsi-, 
ka parodo jos s^kflltnieningas 'lan Mukiame, kaipo į darbo žmo- 
kymos j Ra t. parengimus. §tAi | 
kad ir į paskutinįjį jo siiektak-- 
li buvo tiek žmonių susirinku, 
jog keiks šimtas tirtojo užpakfir- 
lyj stovėti, ftčs sėdynių pritruko. 
Vienus tik nemalonus dalykas, 
kad puhhka ne visados moka Ta-1 
mini užsilaikyti. Ypatingai mo
ters su pretenzijoms jankių, čiu- 
gumį kramtSdamos ir garsiai i 
tarp savęs čiauškėdamos trugdO 
kitiems ramiai klausytus. 
to. motinos negerai daro, k:ut virt 
diiiimo laiku leidžia savo vai
kučiams salėj bėgioti ir triukš
mą daryti.

Je, kažfr^kas pasidarė vk4os 
kunigėliui, kad šiuosyk jis iš sa
kyklos nieko nepaskelbė ttpie šį 
vakarų. Matyt, pabūgo, kad jo 
davatkinė kariuomenė vyčiai 
- nepasimokintų ko gera, tai iš
vežė juos kažkur į kitų mieste
lį. Vakare mačiau tik vieną felt- 
febeįį tu r būt už koi-espon-
dentų buvo atsiųstas...

Aplamai, šio miestelio lietu
viui vis I.Aiiali ir labiau prade
da afliušti iš miego ir judėti. 
Tik dhr ‘pa'šalpinės draugijos,

r'TTTSUVRGH, PA.

Prie šviesos!...

Išjieškome ir iškotektaojame Visokias Skolas / 
a nuo nesi rropių skolininkų visose dalyse Amerikos, 
f be skirtumo kokia skola helnitų ir kaip sena su na- ęe

lokiais. Nereikalaudami 'nei vieno cento iš kalno 
iki iškolektuojaine skolas. 'Paiftėginimas Jums nie- 
ko nekaštuos, nes visus darbus atliekame su palu- '!r

kinis. Musų budai atgavimo rieihgaunhthą skolų nč- w
ra .skirtumo kur jūsų skolrrrinkas ip'vena ir kaip 

toli nuo jūsų ar musų—mCisų pasekmingas būdas > >pasiekia ir atgauna žuvusias siedins visose dalyse * f/
Amerikos, nes tam tikslui turtine korespOndėrttus, kolektorius ir 
veiklius advokatus priž.Įurinčius musų reikalus visose apielinkčse. £*• 

Musų Ofisas yra atdaras dėl ypatiškai atsilankančių: Panedeliais, 
Seredoms ir pėtnyčioms nuo 1 popiet iki 6 vakaro. Utarninkais, 
ketvertais ir aubatoms nuo 1 popiet Iki 9 va. Gyvenanti kituose mle- Jr? 
sluu.se kreipkitės laiškais, įdėdanii 3c markę atsakymui. Rašykite 
lietuviškai ar angliškai tint žemiau nurodyto adreso. Rodą suteikiam 4^ 
dovanai. INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY, ;
31141 South Halated Street, Chicago, III. >

--------------------- --- — ...........  .. . .... -..^..4, l . ........ .'.o
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'SCia'ki gadyne atėjo. Ateina 
dar sunkesnė. Nelaimės, -kaip 
amatiis, Ietis atil ntųs *ir 'jįrs ly
giai. N’epashin'ks, kur socialis
tas, o kur tautininkas, kūr ku
nigų klausytojas, o kin- bedtie- 

I vis. Mes ir jus — visi esamė 
nugrūsti į darbininkų kk*ų, fr 
'defto rhųs visų Veikalai ir riipes- 
<*irti vienodi, bet Visai kitokį, ne
gu kapatatiMų k lesus. Ku*r jienu- 
nauda ir linksmybė, lai nnimš, 
skurdas ir ašaros. O ktrr darbi- 
cinkai, — ana, kaip Rusijoj, — , 
pradeda pafyš valdytis ir dirbti 

' savo naudai, ten buvusieji jųjų, 
prispatrdėpri^ponai pradeda pa
žinti Vargą ir suprasti, kad prie
spauda — tai dJdžiaitsia nedory
bė!

Patys kapitalistai, — pavyz
džiui, Sčh\val)’as, kariškų įran
kių fabrikantas Penrtsylvanijoj.

sako, kad darbininkai tikrai 
pradės Valdyt visų svietų, ir tai 
Neužilgo... Tod(*l, darbininku 
ir darbininkės, ivngkitčs, kad 
mokėtubiėt valdyt! švieskimės 
laviukiirtės tttrpn savęs. Mokin
ki mes suprasti viens kitų, — 
skaitykime ir protaukime, dis- 
kusuokirm', svarstykime savo re
ikalus; nebijokim" išgirsti sauĮ 
priešingų uuOnionių, nes to bi 
jo tik ’tas, kas 'hori būt tamsu 
ir kitų valdonių. 9

8vieskimės! Neduokime savo 
protam tinginiaut!

LSS. 6-ta knopa tam tikslui 
rengia pivlekcijas ir diskusijas 
kas seredų, nuo 8 vai. vakare, P. 
D. Fedk^r svetainėje, 2033 I?ifth 
avė., Pittsburgb, Pa. įžanga dy
kai.

Visus kviečia
LSS. 6-ta kuopa.

fffliffliiMnimiiiiN WCSTVILLE, TLL.

LMD. savo susirinkime vasa
rio 3 d. i|>aaukojo j LSS. A. F. 
du doleriu iš draugijos iždo, o

Dar laikas
Pirkti 1

Susivienijimo Liet Amerikoje

KALENDORIŲ
šiems 1918 metams

Kaina 2B centai
f I ' #

Šis Kalendorius yra pilnas įvairių nau
dingų žinių^žinelių, fcū daug pasiskafty- 
mų ir paveikslų, kfcyga 224 puslapių.

Galima gauti

veikliausia organizacija šioj a- 
pielinkėj ir ypatingai rūpinasi 
švietimo dačbu. Turi įsteigusi 
gražų kin-gĄ’nų, kur galima kas

knygų ‘ir laikrašchj. Deja tik, 
kad neiPiilgiausia žmonių lanko 
knyslių.

Kuopa buvo surengusi jau 
kelias prakalbas, o dabar Tengia 
debatus su vyčiais. Debatai 
įvyks vasario 17. Yra nutartis

“NAUJIENŲ” OFISE

1840 So. Hklsted Št., Chicago, tfl.

Prie kuopos priklauso veiklių ir 
energingų vyrų, kurie darbuo
jasi ne tik kuopoj, bet ir kitose 
draugijose. —Ten'Buvęs.

(Korespondento atsiprašome, 
kad apleidome polemiškų jo ko
respondencijos dalį. Gaila vie

ptos smulkiems ginčams, kuo
met vos ištenkame jos svarbes
nėms žinioms, ’fcėd.).

va.
Aš’t/k salkhh:’DricVnli jiems 

padek! Jie i'šgdbės lietuvių tau-1 
trlę, -kuriai grūmoja išnykimo 
pavojus, ir vėl Ims orait, orait.

- Slapukas.
——

fPaj&rai^sl

Gyvi daYigun nueisite.
Kunigų Draugas leidžia savo 

korespondentams ir šiaip rašy-

Ana Naujienose 26 d. sau
sio koks ten Iškė Bibel o 
tiesą pasakius Belzebubas — 
apgailestaudamas’’... etc.
Cftca, cnca kunigėliai. Mo-V*4W1 * t

Kadangi LMD.] dinkite tik <llaugian taip savo 
todėl] Lot't’spotidertlus rašyti, mokinki

te. Tai labui dora, labai kata
likiška — akurat kaip Kristus 

Savo laiku rašiau Naujienose, p<u<^ Hcn>ė inokinti.

kad'LMPS. 51 kuopa rengia ma- 
skų balių vasario 2 d. Balius jau 
buvo ir ge rai pavyko. Publikos 
atsilankė nemaža. Kiek teko 
sužinot, uždarbio liksiu petį 
$70.00. Dovanas už maskas lai
mėjo: pirmų — poni Menšikic- 
nė iš St. Louis, antrų — p. J. 
Skirias, trečių — p-le Frišman- 
tukė. , - ,W«I

Reikia pažymėt, kad vietok’ 
bažnytininkai stengės koją pa-j Mylėtojo, 
kišt minėtos kuopos parengtam 
baliui, lečiaus nepavyko. Kaų)-I 
tik jie pamatė LMPS. kuopos 
•plMiatus, tuojau surengė tų pa
tį vakaiij “teatrų’’, paskelbdami, 
kad lošėjai busiu iš St. Louis, 
Mo., kaipo “pinčiai žinomi’’ “ar
tistai’’ 'ir ‘'choristai”. Bet Vis 
'tiek pakenkti progiTsistėms ne
pakenkė. Reikėtų jiems atsimi
nti priežodis: “Nekask ’ 
duobės, nes pats jpulsi”.

Laisvės Mylėtojas.

trijų tlolorių.
finansiškai stovi silpnai, 
aukojo tiek, kiek išgalėjo.

Kad ir mažmožis, bet 
pastebėsiu.

“Naujienų Pabraiža sako
ma, kad Laisve jau pradėjus’ 
eiti Kovos gėdomis.” — Litis-,

Dvi paklaidos: 1. gramatinė;
2 faktine. Pirmoji pati iš savęs 
matoma; Antroji — Pastabėle 

jbUvo ne pabraižos, bet Laisves

KENOSHA, WIS.

Kandidatu nominacija.

SLA. 212 kuopa laikytame su
sirinkime vas. 3 d. į SLA. pildo
mųjų tarybų nominavo kandi- 
dlatuis sekamus asmenis:

I prezidentus: K. G ūgis 20 bal-

Sugestija.

Piktasis 'bhcillus tritetransbi-. 
lionietis be gtiilcsčio naikina 

^'1'hTRs’U Iniki’ašlijds sveikatų. Kle- 
rikhlų'lapų, tiesa, jis, tas, bacil- 
Itis Imetrąns'la'tidniens, taip ne
ėda. Neėda taip piktai nė tnu- 

kitam įklijų organų. Bet užtat socia
listų spaudą — ai, ai, ai, ka4; 
smaugia!

Kažin, ar negalėtų socialistų 
laikraščiai pasijieškolų sau to
kio klimato, kur tas bicillus 
truetranslationicus negyvuoja?

Pavykdžhii, Mahanojtije.
. Pabraiža.

- ...... ... ................. ..

uis 12. .
I vice-prcz.: T. Dundulis 13, 

Dr. J. Baltrušaitiene 24, Joku- 
bynas 1.

I sekretorius: D. Alyliene 38, 
A. B. Strimaitis 3.

Kasos globėjais: K. Va rašius 
37, Astrauskis 30, Dundulis 4, 
Navickas 3.

dilinąs 10, Dr. Matulaitis 14, Dr.
Jonikaitis 10, Dr. šliupas 5.

Senio raštams išleisti kuopa 
nutarė paaukot 25 dolerius.

—F. R., sek r.

Antanas Matulevičius
Mirė PėtnyČiojc, Vasario 8 d.

Mirė sukakęs 22 -nldftj httl- 
žildis. Amerikoje gimęs ir au
gęs. .

Laidotuvės jv^ks Ketverge, 
Vasario 14 d., 1() vai. ryto iš 
namų 2850 I.owe avė., į Lietu
vių Tautiškas Kilpines.

Vis'i giiuiiiės, draugai ir pa- 
/.|s4ami kViečiaini alsilatUkyli į 
šėriuenis ir dalyvauti laidotu
vėse.

Pasiliekame nulludinie

Pastabėlės
'l evai, Broliai ir Seseris.

f
- ■ r - ■ ~7—-----------——;;"

Jin Fuey Moy, M.D

A—*

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

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 6 vakaro. Nedėldieniais ir šventadie

niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

308GrantSt., Pittsburgh, Pa.

B. M. MKBDtOri 
rvtkalaujate patarimo 
iri 10 matų. Amerikoj

Akiniai alkio rtaraoee nuo <9.09 Ir aa- 
K*ėiav Sidabro rėmuo*. nuo 91.00 ir 
auj/IČiau. Pritaikomo akinius uidrk^ 
Atminkit t ©ah-o* sopijlmae, n.rvl* ka
rnai, akiu skaudėjimas, uivllkim*. h* 
tt. yra Taisiais įvairių ligų, kuria ga)1 
būti praiaiintaa aferų akinių pritaiky

ti tyrimas uidykų, jai pertti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jai gal- 
va sopa. Jei blogai matai, jai akis afl- 
psta, natųsk ilgiau, o jieikok pagalbas 
aptlvkoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kltliai uidykų. Atmink kad mes kol* 
narna gvarantuojsun akintus ir kiealto* 
nata gerai prirenkam.

•ba vatatų, ateikit 
t metų. Ai ČUodū 
akomandrtoju tik

M— ■■mr i i ■ i I■■ I

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginės Popieros.

CAWR BROS. WRECKING CO
Chicago, III

Žmonės sako: “Vovere dar 
medyj, o jau žioplys puodų kai
čia”.

Musų klerikalai daro IVtfj.ii 
taip, kaip tas žioplys. .Jie pri- 
si,mynę klausia žmonių: “Ar jus 
norite Lietuvos nupriklmisomy- 
bės? Ar norite?”

Tarimu jie. Ve jau turi Lielu- 
vų savo kišenėj ir ką norės, tų 
su ja padarys.

Tas Didas Ruzveltas gali 
trukti iš piktumo: jum rodėsi-, 
kad savo dantimis jis sukapos 
kaizerį, o čia kai-kurie Ameri
kos politikai prikišo jam, kad 
jis esųs didžiausias kaizerio a-

štai tau, Taduk, ir pusryčiai!

Jei visi tie studentai lietuviai, 
kur dabar studijuoja medicina, 

[pabaigę -mokslų apsigyventų 
Chicagoj, lai turėtume čia tiek

Svarbu Draugijoms 
ir biEnieriams.
X ALE SAVO D I D 1- L Ė S S SPAUSTUVES dhr atpir- 

kau didelę BOSI-LAN!) 
PBINT1NG SHOP,‘11004 Micbi- 
gan Avė. Taigi dabar mano

SPAUSTUVĖ
yra įrengta spausdinli viso
kiems ddrbhms, kaip innžas ar 
didelis jis butų,—-nuo mažiau
sios kortelės iki storinusios 
knygos ar didžiausio plakato. 
Todėl meldžiu gerb. draugijų ir 
bižnierių kreiptis j mano spau
stuvę su visais darbais, o jie 
bus atlikti kti<)geriausia ir ne
brangiai. ,

Spaustuvė dabar tilps nauja
me didelihhn“ ’ntiosavihme na
me prie

373 Kensington Av.
Phone Pullman 3117

Sąrvšvj su persikėlimu bus 
didelis I'šPABDAVIMAS viso
kių knygų, rašomųjų dalykų ir 
šeimininkapis ir visiems ki
liems reikalingų daiktų. Viskas 
parsiduoda labai PIGIAI.

M. G. VALASKAS
373-į Kehsington Avė.

Chicago, 111.

PEARt oueen
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie fra- 
ji ja koncertina ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikofle. Mes galime jas parūpi* 
Ii augfito arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur| ilsia* 
čiame dykai.

Georgi & Vrtak Mus i c Co. 
H40 W. 47th St.. Chic.go, BĮ

■■ ’ ■ ■ - . ■ - ■ ■ ■.............................................................................

MIlda Teatras i
VODEVILIUS Rl PAVEIKSLAI 

Votfėvilinilh Pėrmhina.
pHhcdeiyj, Ketvbrge ir Subatoj 

Pirmas Florns 15c. Balkonas 10c.į 
Trife ŠIu‘kkibų priskafltoma ir

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALŠtlfi) ir &-ra CXTV£S

. .......

G ERB. Naujieną skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.
ae. m ■ "i ■■

............ « ' - •» -Mg.

r' : ,i«,b:1 .n

Nepamirškite, kad Nedalioj, 
Vasario 24, bus “Naujienų” 
1-mctų sukaktuvių vakaras 

Pilsen Auditorium

.,*.,..^.,4. t, . ... r.. . ....  —

Skaitykite ir Platinkite
«XT A TT T T F M A C! ”

R. Blumenlhal |

AKIU SPECIALISTAS 
kis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimus yra 
jĮfeflk «. tuščias, kada ura 

nyksta nėgėj ims.
J Mes vartojanief 

f^ayjĮT pagerintą Oph- 
Ihalmomcter. Y-

Akis
yra

at- 
į vai-
9 va k.
dieną.

m p. 47 st 
ards 4317

ku^. Vai.: nuo 9 ryto iki 
hetlėldien. nuo 10 iki M 
4619 S. Ashland Av. kam

Telcphonc Yards 43

f Sergėkite savo akis

(b ga

Ncužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
apljekoriui .auksoriui ar kėliau- : 
jančiiim pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SOCIALISTAS 

1801 ’JSo. Ashland Avė. Chicago.
\Kampas 18-tos gatvės 

3-člos^ Itibos, virš Flatt’o hptiekos
Temokite j mano parašę 

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

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

RtfhkM fM H4 Natienie ttfo Bt«t, 
29 Be. La Šalie St., Chlrago, III.

Tel Central 6890-8991. Atdara: 
Ųtemlnko, ketvergo ir subatos vaka
rais tiUo B iki 8 vakare, po numerius 
1M9 M1LWAUKEE AV«M Ckicage, BĮ.

Tol Humboldt 91.

®Nauji henthnti, dth’jM uint tifr®, 
kVmo "siutai Ir ovdrkotflįi, vdrtČN t’fct 
830 iki 850, dabar ^pat'siflūoda pd B1t> 
ir 25 doleriub.

Nmįl dm^i ghtiivi utio $15 ».
{Htitri ir'th’crkdthi,tauh $7.50 

lį doleri į. . , |
Pilna? pasirinkimas ladliu patiaM 

(b overk .itų.
Visai >. lažai vartoti siutai ir bver 

kritai, huo $25 Iki $85, dartir 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $L5<‘ ik 
$4;50. VaAlnams skitai riuė 
Wi $7.50

Atdara kasdit'M, nedėlioniL r •*»' ( 
\#rals '

a. G 0 F D O N
Hi5 K 'ftaioteS ŠL Ckicas-Sa įį

ZMOKYKlAį
Jei nori greitai Ir pasekmingai ISmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir raSyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama 
Lietuvių kalbos S.V.lstorlJos Laiškų Rašymo Lenkų H ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių 
Lotynų ” S. V.Pilietybės Gramatikos 1
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt p 
Ir GRAMMAR ir IHGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiftkus. Viskas! 
aiškinama lietuvIBkai.

American College Preparalor j School
13103 S. Halsted St. Chicago Ill.L

KAMPAS 3LM0S IR HALSTED GATVIŲ ;!

riA5T0^|5Y5TEri

Čia YraJusęProga
Gauti gereariį datbg ir **«- 

ginup inlgų.
Visur rcrkalinga daną Vn* 

jn, trimčrlų, rankovių,Idftrnią 
ir skylučių dirbftjų. Tiri® 
tprescrhj’ir siuvimų rieki ros im
tinomis. Darbai laukiu. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Ledgvi mokesčiai.

Specialia skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jū

sų niiera-r-Bile stailės arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Mastcr DcBigning School
J. F. Kaanicka, Perdėti uis

118 N. La Šalie gatvfi. Kamba
rys 416-417, priėš City H«tt

sluu.se


Utarninkas, Vašu r i o

Chicago ir Apieiinke
. . 1-.-^ ---- ---- ---------

mėn. 1917 m. Vis dėlto, ar ji tu- Vakaras 
ii ką. bendro su PP. unija, dar 
nepatirta. tyfanonuu betgi, kad

Subafoj, vasario 9 d., LSS. 228 
i kuopa surengė pasilinksmini-

y.-’-fg.1 ’U___ !J "Į ...........

Pranešimai
REIKIA DARBININKŲ

taip. Policija įieško jos vyro.

REGISTSUOKITkS!

Balsuotojai-piliečiai, ku
rie nuo praeitų rinkimų 
pi rsikėlČ gyvtnli kiton vie
ton, Arbn kurie dar pirmą 
kartą balsuos pavasario 
rinkimais, tegul neužmiršta 
užsiregistruoti. ('entrali- 
nis registrovimos ofisas at- 

• duras kasdien Miesto Val
dybos Rūmuose (City 
Hali), ant trečio augšto. 
Užsiregistruoti bus galima 
tik ligi kovo 2 d. Kas iki 
to laiko neužsiregistruos, 
negales balsuoti sekamais 
aldermaną rinkimais.

100 tuksiančią skaičiaus, kur 
dirba stokjardų pramonėj įvai
riose Suv. Valstiją vielose. Iš 
to skaičiaus apie 10 tūkstančių 
darbininką dirba vien tik Chi- 
eagos stokjarduose.

Di<l-

Nortsaidiečiams 
žinotina.

Šiandie mažojoj Schoenholc- 
no svulaiiiėjt' įvyks didelėms tarp
tautinės prakalbos. Rengia L. 
S.S. 81-ma kuopa kartu su vi
sais 16-tos vvardos socialistais, 
l ai atidarymas pavasarinių rin
kimą kampanijos, taigi draugai 
privalo atsilankyti - - būtinai. 
Pradžia lygiai 7:30 vai. vakaro. 
Nepamirškite!

—P. Miller.

Negrai apvaikščios Lin- š 
colno gimimo dienų

• l • ' i

(.hieagos negrai šiandie iškil
mingai apvaikščios Abrahamo 
Lincolno gimimo dieną
žiąjam Colisennie įvyks didelis 
susirinkimas, kur tarp kita kal
bės vyskupas Fallosv, buvęs 
prezidentas Taftas ir kiti. Apart 
kalbą dainuos dar negrą choras, 
susidedąs iš 500 asmenų. Ap- 
vaikščiojime dalyvaus ir karei
viai. •

mo vnkarą-balių 15013 So. Hųl- 
sted gi. Tarp kita kalbėjo ir 
d. J. ‘Jukelis, ragino susirinku
sius, sulig išgalės, aukauti LSS. 
Apsigynimo Fd’tUlan. Žmonės 
atidžiai klausės' d. Jukelio kal- 
boš ir suaukoja 19 dHI. su cen
tais. ( n”‘ :

IVakaras buvo gnnh smagus. 
Jaunuomenė linksmai žaidė iki 
vėldinos ir išsiskirstė pilnai pa-.

Etiopai rasi liks vie- 
našlės skatikėlis.

—Ten Buvęs. ‘

Stockyardų darbininkų unijos No 
609 susirinkimas bus seredoj, vasa
rio 13 d. 7:30 vai. vak. Blinstrupio 
svet., kampas 45th ir llerinitage avė. 
Delegatai duos pranešimi) iš vyku
sio susivažiavimo New Yorkc. Atsi
lankykite visi v —Komitetas.

Ketverge, vasario 14, 7:30 vai., Li
berty svetainėj, 39th Place ir Kedzie 
avtx, įvyks mitingas Stockyardų Dar
bininkų Unijos No 609. Mitingas 
Šaukiamas, kad išklausius raportų 
delegatų dalyvavusių suvažiavime 
Now Yorke. Kviečia ..—Komitetas.

nūs

LSS. 22 kuopos lavinimosi vaka
ras šiandie, 12 vasario, dūlei nekuriu 
priežasčių neįvyks —atidėtas iki at
einančiam utarninkui, Vasario 19 d., 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd 
plaee. —Komitetas.

REIKALAUJAMA prityrusių vežė
ju ir pagelbininkų į senų geležgalių 
kiemą (Scrap iron yard).

FELMAN and MORRIS CO., 
2627 W 121h St., Chicago.

REIKALAUJAMI*’ patyrusių ope
ratorių ant Collar mašinų prie siu
vimo ziurkšlų. Atsišaukite į N. Si- 
mon S. Co., 811 Rccs SI., 2 blokai į 
šiarius nuo Division, 3-čios durįs i 
vakarus nuo Hhlsfed St. Chicago

REIKALINGA moteris sortaviniui 
skudurų. Atsišimkite j

PEOPLES JUNK SHOP, 
>22 — 63rd Street, Chicjigo

REIKALINGi ženoli žmonės su 
vaikais ar be vaikų, dėl pridabosimo 
dviejų vaikų: 0 ir 2 metų. Ruimas 
ir šviesa už dykų. Atsišaukite greit 

' M. Si reik a,
3131 Einerald Ava, Chicago.

Tel. Yards 3654. A KUŠLE K A

raiMki.A.VIDIKAS 
ilgai praktika-, 

PennsylvanijoH ho- 
Wspitalėae ir Philadel- 

Bt./. i Hh’hijoj. PaRekmingai 
w ^patarnauju prie gim-

F ^Hdymo. Uždykų duodu
l* parodų visokioje ligone
lt > F^m<>terim ir merginom.1 
I <SF^3113 So‘ ,,a,Hted Htr-. 
i (Ant antrų lubų)

Chicago.

Vestsaidiečių domai
Ryto, vasario 13 d., Chicagos 

Lietuvių Darbininką Taryba 
rengin viešą pasikalbėjimo va- 
karą-konferencifą M. Meldažio 
svetainėje, Bus kalbama -apie 
Lietuvos- laisvės klausimą ir vi
suotiną Amerikos lietuvių >sei- 
mą, kuris yra Šaukiamas ant 
13 11 dd kovo š. m. New Yor
ke. Vestsn idiečiai, ypač drau
giją valdybos, būtinai privalo 
atsilankyti į šį susirinkimą. Re
ferentu bus “Naujieną” redak
torius, d. P. Grigaitis. Po re
ferato bus leidžiama išreikšti sa
vo nuomoytes ir pašaliniams. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Patenkinti šaltu 
oru,

Sveikatos departamentas pil
nai patenkintas šalčiais, kurie 
užklupo Chieagą pereitam sau
sio mėnesyj. O tai dėlto, kad 
sausio mėnesiu žymiai sumažė
jo susirgimų ir mirtingumą 
skaičius. Pav., sausio mėti.. 1917 
m. nuo įvairią ligą mirė viso 
3,977 žmonės; susirgimą buvo 
6,177. Tuo tarpu bėgiu jierei- 
to meiK'sio mirė tik 3,126 žmo
nės, gi susirgimą buvo 5,865.

Sveikatos departamentas, be
je, persergsti gyventojus, bū
tent, kad užėjus drėgnam orui, 
neišvengiamai turės padidėt mi- 

irčiu ir susirgimą skaičius.

Pakars tris žudeikas♦
Prisaikintųjų (eismas nuteisė 

pakorimui Alberl Jobnsoną, 
kuris nušovė policistą Carcora- 
na birželio 6 d. 1917 m. lai 
jau trečia mirties bausmė šiais 
melais. Sekamą pelnyčių pav., 
bus pakaria banditai Wbeed ir 
Harri Lindrum. Jobnsonuidie
na dar nepaskirta.

Stoja už padidinimų 
algų policistams.

Pereitą nedėldienį Masonic

True translation filed with the p»>st- 
mastei' at Chicago, Fcbr. 12, 1918. 
a s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Stokjardų darbininkai 
reikalauja astuonių 
vai. darho dienos

Stokjanlą darbininkų unijos 
atstovai rengiasi pareikalauti 
teisėjo Saulinei Alschuler'io, ku
ris yni paskirtas taikintoju tar
pe samdytoją ir darbininką, id
ant jis įteiktą stokjardų vede- 
jzniis H|x^<pii>li M UI ai.isiii*Q (Ques- 
tioniKiire**) tikslu surinkti seka

mą informacijų:
Kiek fjrmos turi kapitalo, 

kas yra jo savininkai, kiek kuri

eisiu susirinkimas. Tarp kita 
įkalbėjo ir miesto sekretorius 
(derk), demokratas Roberl M. 
Sweitzcr. Savo kalboj sekreto
rius pilnai pateisino policistą 
reikalavimą padidinti jiems 
algas. Jisai užreiškė, kad 
kalbos apie blogą piniginį stovį 
neturi pamato, taigi tatai nega

ni būt klintimi prie pagerinimo 
policistą gyvenimo, kuris, ačiū

Prelekcija
Nedėlioj, vasario 10 d., LSS. 

1-ta, LSJ. Lygos 1-ma ir LMP. 
Susivienijimo 9-tu kuopos su- 

. rengė bendrą lavinimos sueigą. 
Prclekciją “K. Markso pride
gamoji vertybė” — laikė A. Ka
ralius. Reikalinga tečiaus pažy
mėti, jog mažai kas galėjo pa
sinaudoti min. prclekciją. Vi- 
supirma dėlto, kad prelegentas 
dabai painiojo dalykus, ir taip 
jau miglotai atsakinėjo į jam 
pathtolus klausimus. Iš visko 
matyt, kad d. Karalius, nors su
sipažinęs su minėtu klausimu, 
bet nesugeba tai paaiškinti ki-
Gpiiiu —Ten Buvęs I Racine, Wis. — LDLD. 65 kuopos

’ v |susirinkimas įvyks utarninke, vasa
rio 12 d. 8 v. v. Socialistų svetainėj. 
500 Monunient S. Draugai, visi su
sirinkite, nes bus svarbių reikalų. 
Taipgi kviečiama ir naujus draugus 
prisirašyti. — Org. A. Saladzius.

LSS 4-toji kuopa stato scenoje du 
veikalu: ,‘žmonės” ir “Vagis”, Ned., 
Vasario-Feb., 17 d., M. Meldažio sve
tainėje, Pradžia (i vai. vk. Komitetai)

LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, vasario 14 <1., 
7:30 vai. vakare, Liuosybės svetai- 
nčc, kertė \Vabansia aveį ir Girard 
gatvių. Nariai privalote atsilankyti, 
nes turime daug svarbių reikalų dėl 
ateinančių rinkimų. —Komitetas

Extra susirinkimas Lietuvių Buče* 
rnių ir Grosernių Darbininkų įvyks 
ketverge, vasario 14 d. 7:30 vai. vak., 
Juozo Mikalajūno svet., 2334 So. Le- 
avit st.—Draugai, atsilankykite kuo- 
skaitlingiausiai, nes bus rinkimas 
darbininkų busimam baliui. Turim 
ir be to svarbių reikalų; — 

Rast. P. Rusas.

LSJS 1 kuopos Mandolinų Orkest
ras rengia draugišką vakarėlį, kuris 
įvyks vasauo 1 6d. Aušros svet., — 
3001 S* Halsted St. Pradžia 7:30 vai. 
vak1. —Komitetas.

CICERO.

REIKALINGAS patyręs buČcris, 
kalbantis lietuviškai, angliškai ir le
nkiškai. Atsišaukite į
3355 — 38th St., Brighton Park.

Rezid. 933 S. Anhland Blvd. Chicago 
Tviephonc Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialinlaa Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

VALANDOS: 10-—H fyto; 2- 3 popietųj
7—8 vakare. Nedėliotu!* 10 - 12 dieną.

REIKALAUJAME nudirbėjų ir gu- 
zikų (siuvėjų prie švarkų ir siutų. 
Gera mokestis ir pastovus darbas. 
702 W. 12 St., Chicago.

REIKALAUJAMI’ —moters, indų 
plovėjos. Atsišaukite į
1356 S. Halsted St Chicago.

PARDAVIMUI

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

kampas Ashland Boul., vir
šų* j banko, Room 600.

VALANDOS: 10—12 ry1e; 5—6 
vak. PHONE Haymarket 2563
REZIDENCIJA: 3332 Norlh av. 
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PHONE Albany 5546. į

PARSIDUODA 2 *showcaie’ai * h 
3 “wallcase’ai”, kur galima vartoti 
aptickoje, laikrodininko arba gra
verio krautuvėse. 1 “seifas” dvigu
bom durim, 1 “benčius” dėl laikro
džių taisymo. Kreipkitės: P. Milkr, 
2128 W. 22 st (itoras) Chicago.

,032

tykiai su bankais, pilnas skai
čius darbininką kiekvienoje fir
moje, paskirstymas į klesas dar
bininką ir kiek kuris gauna al
gos ir tl. Darbininką atstovai, 
belo, reikalausią, kad atsitiki
me, jeigu firmos nepasirūpin
tų suteikti minėtą atsakymu 
idant jos įstatymų keliu bulę 
priverstos tatai padaryti.

Darbininikai tikisi, kad jeigu 
firmos bus priverstos suteiki 
min. informaciją darbininką ir 
samdytoją taikintojui, tatai su
tiksią jam galimybės išnešti pa
tenkinantį abiem pusėm nuos
prendį.

Pirmiausia darbininkai rei
kalausią aštonią valandą darbo 
dienos. Toliau busią reikalau
jama abehio algą padidinimo po

Nepataisomi žudeikos
Munieipalės psycbopalą labo

ratorijos galva, Dr. \V. J. Ilick- 
son, vakar paskelbė, jogei Chi- 
caga turinti apie 250 “įgimtų 
žudeiką. kurią pasitaisymas y- 
ra negalimu daiktu”. Ihiugelis 
ją esą uždaryti Poiiliaco refor- 
matorijon, kili jau paliuosuoti, 
o cl:»r kili, sulini esančiais įsta
tymais. Inres* hnti paliuosuoti 

atlikę savo metinę pabaudą.
Dr. Hickson sako, kad paliuo- 

savimas tą neberia taisomą kri
minalistų reikš visą eilę naują 
žmogžudysčių, apiplėšimą ir 
bereikia Ii ngas išlaidas miesto 
valdžiai, lodei Hieksono ma
nymu. atsakomosios įstaigos tu
rėtu pasirūpinti įkalint visam 
gyvenimui min. blogdarius. Pa
togiausia įkalinimo vieta vi
siems įgimtiems kriminalis
tams, taigi nesveika pročiams, 
liūtų specialu valstijos farma- 
kaįėjimas. Kol kas betgi vals-1 
lija tokios įstaigos dar neturi.1 
Tūlos organizacijos, sako, ren
giasi padaryt reikiamo spaudi
mo i valstijos legislalurą, idant 
ji pasirūpintą min. klausimu.

iižvydėtinas.
Minėtas policistą susirinki

mas buvo sušauktas tikslu pa
sitarti apie pareikalavimą dides
nių algų.

Rusijos Išeivių Konfe
rencijos posėdis
' Nedėlioję, vas. 10 d., atsibuvo 

'‘roguliaris Rusijos išeivių socia-

gą kaip vyrams taip ir ląote- 
rims, dirbančioms tolygų dar
bą. I

I eisėjo AlsclieleFio nuospre
ndis palies apie 500 tūkstančių 
žmonių, skaitant po penkis 
žmones šeimynoje iš abelnojo

Susekė
Pagalios tapo susekta, kad 

'mergelė, kur buvo areštuota U- 
nion geležinkelio stotyj ir ku
rios valyze rasta 36 lazdutės di
namito ir revolveris, yra ne Lin
da Jose, bei Gabriella Antolini 
•irba vyro pavarde Selata. Ji 
paeinanti iš New Britain, Conn. 
valstijos. Gabriela turinti 18 
melą amžiaus. New Britain’ą 
ji ir jos vyras apleidę gruodžio

UŽGAVĖNIŲ

IR ŠOKIAI
Parengti Rytmetinės žvaigždės Kliubo, jvyks 

UTARNINKE, VASARIO-FEBRUARY 12, 1918 
ATLAS Svet., 1436 Emma St., netoli Ashland avė. 

Svetainė atsidarys 7 vai. vakare. Inžanga 25c.

jos posėdis. Apart įvairių ko
misiją išdavė savo raportą ir de
legatas iš Rusą suvažiavimo 
Nęw Yoryc, Dr. Stoolar. Suva- 
žžiavimo užbrėžtieji veikimo pla
nai, kartu su rezoliucijomis, ku
rias išnešė las suvažiavimas, 
bus paskelbti spaudbje. Musą 
delegatas užreiškė, jogei tas su
važiavimas buvo perdaug “ža- 
tlias”, taigi neganėtinai organi
zuotas. Pasak jo, jeigu suva
žiavimas butą sušauktas ne 
New Yorke, o Cbieagoje, tai bu
tą atsiekta geresnių pasekmių, 
nes chicagiečiai butą atlikę dar
bą geriau nei novvyorkiečiai.

Konferencija, belo, paskyrė iš 
iždo 25 dolerius LSS. Apsigyni
mo Fondan. Reikia tečiaus pa
sakyt, kad ir viršminėtoje Kon
ferencijoje pradeda reikšdinties 
frakcijinė liga. Tarpe konferen- 
ncijos vadovą jau kįla varžyti
nės už pirmenybę bei įtekmę ir 
už konferencijos pakraipą. Ma
lonui, daugelis delegatų prade
da užmiršti tikruosius konfere
ncijos tikslus. Gaila. Juk ji ta
po suorganizuota, kad teikus 
pagalbos Rusijos revoliucijai ir 
kad kovojus už darbininką tei
ses šioje šalyje ir, pagalios, kad 
pagelbėjus grįštan tiems Rusi
jon politikos prasižengėliams! 
Reto, išleidinėti tokius lapelius, 
kaip “Izviestije”, kad patenki
nus vienos ypatos norus, žilvis 
nėra reikalo. Tai tik eikvoji
mas konferencijos pinigą. Tas 
žinias, kurias talpins lapelyje, 
galima patalpinti rusą socialis
tą laikraštyje “Nov^ Mir”. Gi 
ka# dlel išgarsinimo rengiamojo 
konf. baliaus, tai galima 'pada
ryti mažais tam tikrais lapeliais, 
kurie daug piginus kaštuos, ne
gu toji “Izviestije”, Butą ge
ra, kad draugai daugiau įsigi
lintų į dabartinį dalykų stovį 
musų konferencijoj. —-BuvfSi

Prelekcijos j Roseland, III.—Aušros Knygyną 
Ilgai laukiamosios prelekci jos I Palakančių Draugijų Delegatų susi- 
, , .... I rinkimas įvyks utarninke, vasario 12

galų gale Visgi jvyks. Prclekci- <|„ 7:30 vai. vak, 10900 Michigan avė. 
jas, kaip žinia, rengia būrys pro-1 Rašt. K Bruakaitė,

a ..z,kr... i, Vy!‘.ų ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
ir Moterą Apšvietus Draugyste, 1 —_____
LSS. 138-ta kuopa, LSJ. Lygos L Fajieškau savo sesers, Petronėlės 

. I Valončiutės, pnes du metu dirbu- 
2 kuopa, Liet. Mot. Progresyvto I stos kareivių ligoninėje, Denville, III. 

‘Susivienijimo 43-ėra kuopa ir | K™ T’

PARDUODU grosernę gerai apgy
vento) vietoj ir gerai išplatintu biz
niu, už pigią kainą. Prie to yra 2 
automobiliai: vienas 5 pas'ažierių 
‘karas’’, antras—t rokas orderiams 
važioti. Turėdamas savo ūkią, neno
riu būti ilginus biznyj, ir esini jM’i- 
verstas greitu laiku važiuoti ant ti
kės. Parduosiu už labai prieiname 
kaina. Galite kreipties laišku ar pri 
vatiškal.

MEAT MARKET AND GROCERY 
4456 So. Ilonore St.. Chicago, UI.

PARSIDUODA čeverykų taisyrtio 
šapa. Priežastis pardavimo—ėjimas 
kariuomenėn.
3433’/j So. Ilaistei! St. Chicago.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
. . - , .- rą-1 šapa, su visomis elektriškomis maši-

LAUN. Paš. Klillbas. Taigi apie |šau atsišaukti jos pačios, arba kasinėmis, įtaisomis, geriausiame padė- 
... _ ... I ją žinote. Turiu svarbų reikalą. [jime. Biznis yra gerai išdirbtas, pcl-

gerą pasisekimą nėra reikalo a-l Antanas Valončiiis, Iningas, nes darbo užtenka 2 žmonėm.
| P* B. Box 103, West Frankfort, UI. I Parduodu pigiai, nes turiu išvažiuot

’ I 1 * I kiton vnlstiion—Pcnnsvlvanijon.
ptelekcija įvyks kclver- HZ Pl„Wm>skytfi..-1 'l3n S' W,,0<l Sl-

gc, vasario 14 d. M. Jankaičio Į Kauno ^ub.^ Raseinių pav. ir vals- 
svetainėje
A. MĮontvitlkis.

ją žinote. Turiu svarbų reikalą. 
P. O. Box j’03,

Pajieškan Teklės Pluščauskytės,—

... . . įčiaus, Viduklės parapijos, NcmarŠio-
I relegenlu bus Dr. |njų kaimo. Kas žinote praneškite jos 

kaitys tcnin “Li-I «dres« nrbn ji puti tegul atsišaukta. ektra
I Aino adresu, napolus Išakutis. I

Antroji prelek-1933 W 34th Place., Chicago, 111. | Jauna pora priversta paaukaut »•- 
.... v- • • ln> puikius, beveik naujus, i'aluuidujcija įvyks petnyčioj, vasario 22 ------—-------------- -—-————luž relai pkią kainą, $125.Gs dily

ti Prclcncntii bus <1 A Petrai-. I Pajieškan savo brolių Kazimięro lįjos sefas tikros skuros, nž $20. Vė-<1. I lelefiintu bus d. A-yęrui- S((111fSwsko j,. Juozw, Kliderio; Ha- liausiąs mados valgomojo kambario 
tis. Skaitys tema “Socializmo peinių pav., Kveddinių parap. Mel-Irakandus, 2 
, ‘ . v . . I ližių atsišaukti greitai arba kas juosi nort, taipgi Iteorija sveiko proto šviesoje . Įžinote praneškite; jiems turiu svar-1rancija uz t__

Taigi, ciecricčiai, rengkitės. |VVelkMh,,n 1Povylas S,anišąuskas,lbrangiais rękordaisyuž $60.00". - r h | Jefferson Park Hospital 1,n) 1---- —-»------- s- »------ —
—J. Aceris. I Monroc St., Room 305. i

RAKANDAI

WEST SIDE

mikiu divontL daven- 
. !5 pianą su 25 m. gva- 

$115 ir $225 Victrola su 
, , . % ____________ __ sis

ii, 1102 W.lyra retas pigumas ir jums apsimo 
Chicago, III..|kės patirti nežiūrint kur jus gyve- 

. ■ .........Įnat. Viskas vartota vos 9 savaites.
|Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau

Jonas Talalos tegul atsmaukia Nau- hjle tuoįąus. GvveĮi'.no vieta. 1»25 
.ii.Mių ofisan; yra jam laiškas nuo jo|«. ave*’ fll* ros 
brolio Stanislovo Talalo .esančio Vo-|'j,,llca®0’ *"* 
kiečių nelaisvėje.

NAMAI-ŽEMĖBučeriy ir grosernių dar- ___________ZZZZ___________
bininkll judėjimas. I Pajieškuu dviejų brolių ir sesers. o.nrxlTrA1.1T r .... .

' ITonio, Laurino ir Marijonos Milcus-| J.ĄRDUODU formą Alabamos val- 
Vasario3d ivvko liet bučer-|k‘ų. Paeina iš Kauno gub., Telšių I stijp'j. Gera žemė. 30 akrų. 18 ak- vūsai 10 .> o.jvyKO nei. Dučei į žarfluJ Bajorų sodžiaus. išdirbtos; namai, barnu ir arklys, 

mą ir grosernių darbininką imi-11912 m. gyveno Kensington, 111 Da-|Ten nėra žiemos; oras sveikas, keli 
in< Kndnnoi b»»' nežinia kur. Jie patįs ar kas u. I lietuviai apsigyvenę. Galiu Smailos susmukimas. Kadangi o-l ie juos iino ina)ona£he pranešti ln>l‘ ant na,no. Atsišaukite laišku 1 
ras pasitaikė gražus, tai susirin-1 Už pranešimą jų adreso skiriu $5 <io-1 Naujienų Ofisą pažymėdami N 168. 
. . . . .... Ivanų. Stanislovas Miiiauskis, I
kimas buvo gana skaitlingas. I So. Jefferson St„ Chicago, III. --------- ------------------------------------

Kadangi neužilgio sukaksi-.....  ...... ..... ....... ĮMOKYKITfiS barzdaskuty-
metai laiko nuo susiorganizavi-1.. l’ajięškau savo brolio, Juozapo Di-| gfėS amato dabar; užtekti- 
mo lictuvią bučernių ir grosęr- Pa. Meldžiu atsišaukti, arba kas ži- nai praktikos; gera mstruk 
nią darbininką unijos, tai susi- į‘a|£ p‘aneSkjohn DRis, svnrbų rci* cija: klesos dienomis ir va 
rinkime buvo pakelta klausi-1p 0 Box 572« Smugglar, Colo. karais; mokestis $15.00; ga
nias, kad reikalinga surengti užsidirbti pinigų mokin-
vakarą paminėjimui metinių u- _ JItjSKU damiesi; patarkite savo dra-
nijos sukaktuvių. Vis deltoj PA.IIEŠKAU pusininko su visai Ugams taipgi mokytis; mo- 
klausimus liko neišrištas. K““ komišiną.

Smagu yra pažymėti, kad astS*'^ ohicBgo, nl. R||RKE BARBER SCHOOl
draugai bučeriai tolydžio, vis la-1 Kampas Campbei Avė 
biau pradeda suprasti svarba or-1 a ' 1 MadlSOn St., Chicago
ganizacijos ir dedasi jon. Beje, 
musą unija yra kartu ir pašei- REIKALAUJAM Į VALENTINE DRESSMAKING
pine draugija: nartai moka 50c. Lietuvių žemės Korporacija reika- 6205 So. Halsted st., 2336 W. Ma- 
mėn duoklin n lionie moinn ,u0Ja vyr,J su mažu kapitalu prisl- Į dison, 1850 Wella St. UIUIOUOKUŲ, o HĮjoje «»’>nn prie korporacijos, kaipo užtik- 137 Mokyklos Suv. Valstijose, 
pašalpos 7 dol. savaitėj. rinimu. Darbas ant visados, gera Į Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De-

*’ *—’----- -----“ * .IĮ signing, (lel biznio ir namų. Vie-
IĮ tos duodamos dykai. Diplotaai. 

Į Lehgvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
| ta išmokinti jus pasiūti suknes už 

|| $10. Phone Seelev 1643
, SARA PATEK, Pirmininkė J

sįij.-la 4i..‘.a"HB»www3a

JIEŠKO PARTNERIŲ

REIKIA DARBININKŲ

Jauja Vyrų su mažu kapital 
dėti prie korporacijos, kaipi 

aeotmej. . rinimu. Darbas ant visado*. Bv*<i
IHrihkta ttnujtf valdyba eina- 

utietns 1918 mctrthis. Valdybon 
betgi įeina veik vist senieji jttsĮ 117 N. Dearbdrn St., Room 403 
(vnld.) nariai. Visi jie jauni ir 
gabus vyrai. Rčikia lodei tikė- 
ties, kad jie, turėdimil gero pa
tyrimu iš pereitijjij 'metą', ves 
organizacijos įsikalus dar pa- 
vyzdingiau nei iki šiol, y

Abelnai, bučCrnių ir groscr- 
nių darbininką judėjimas daro

Chicago, III.

REIKALINGA LIETUVA pardavė
ja. Turi būt virš 16 motu. Atsišau
kite į TOLMAN AVĖ STORI’, 
2632 W. 47 st., Chicago.

REIKALINGA prityrusių moterų 
prie tvarkvnio skudurų. Gera n^o- 

piogresą. Tikimasi, kad galo 11447* S; Sangamon st., Chicago. 
6^ 1 9 9 R 4 z * m . s* * ** m ™ a — — I

J ■■■iii ^■■■eM»«ini( m..............šių metų musų organizacijon 
bus įstoję visi šios apielinkės 
btič. ir gros, darbininkai.

—Vienas iš Narių.
REIKALINGI vaikai mokanlįs 

“trunk trad®” ir merginų dirbtuvės 
darbo. 755 W. Polk St.

Dr. A. L. VUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, UI. 
Rezidencija:

731 W. 181h S., arti Halstcd st.
Telephone Canal 2118

Vii 9—11 ryki 1—1 puplet: 7—• vak.
Ofisas: 

1900 S. Halsted St.
V iria j BiachofCs ApUAm.

T«1«ph<m« Canal 114.
Valandos 3—6 po pieta 

Ibkiriant NedSldianlua ir Saradaa

i

3109 S. Morgan :it. Chkago

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

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

3149 S. Morgan St.. kertė 32 st. 3
Chicagc, IH.

SPECIALISTAS I 
Moteriškų. Vyrišku ir Vaikų I 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: Į

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

Telephone Yards 637 ėj

TcJephurM IIutnbvkR 1273

M. SAHUD M. D
Seni:, Rusa* Gydytu jau ir Chlrurjr'.s 

Specialbtai Moter’šky, Vyriėkų ir
VuiL.4. tuipK* Chroniiky I.igri, 
OFISAK: 1CTS A-v.-..

Kampas. North A ve. Kambary.* 20
VALANDOS: S ; 10 iki JO rčrylo 

1:30 Iki 3 ir 7:30 Iki 9 vakch

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeriu.

Gydo aitrias ir chroniškas ligai, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kltoltiua clektro- prie
taisus. ,

Ofisas ir I.abaratoriju: 1025 W. Ifith 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10 12 pi. tų. ir 
6—8 vakarais. Telej hone Canal 3110.
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Stnat

• VALANDOS: 8—9 -yto, tiktai.

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
f. Halsted St., Chicagt

Tel. Armitage >84

DR. A, J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULI AI
1 2121 N. Weatera ava.

Valandos: 9—12 ryta; 2—9

TELEPHONE YARDS 5834.

D r. P.G.
Priėmimo valandos nuo 8 iki 1) 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak 
3325 So. Halsted 8t.r Chicaia.

Dr. Povilas Žilvitis
LietuvvR Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St., 

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

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


