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Taikos tarybos Brest Litovske 
užsibaigė

FRANCIJOS DARBININ
KAI Už TAIKA BE ANEK

SIJŲ.

Buržuazijai tas nepatinka.

Rusijoje

Rusija ir Vokietija sutinka apsi 
mainyti nekurtais belaisviais

RUSIJA NE 
PO TAIKOS

PASIRAŠYS 
SUTARTIM

Taikos taryboj Brest Litov- 
ske užsibaigė.

True translation filed whn the post- 
niasler at Chirugoį F ‘ 
hs reųuired by the

LONDONAS, 
tikimu šaltiniu * w
knd Anglijos valdžia atsisuki, 
pripažinti taikoj sutartį, pada
rytą tarp centr 
ir veikiančiu už t

Febr. 13, 1918. 
act of Oct. 6, 1917.
Vas. 12. - Iš iš-
šiandie patirta.

imi ų valstybių 
k rainą delega-

Tarybos pe
Šiandie per I 

biuro pranešimą 
gauta oficialiu 
kad Rusija pasitraukė iš karės.

Žinia sako:
‘‘Rusijos delcgi 

kad taikos taryb 
ske pasibaigė. Pu 
lizuoli Rusijos ar 
rie pirmųjų linij i 
dedantis iš jaunesniųjų kareivių 
palikti gynimui

rtrauktos.
evielinį presos 

iš Petrogrado 
patvirtinimas.

acija užreiškė, 
is Brest Lilov- 
diepta demobi- 
rmijas. Nektt- 
ų pulkai, susi

mbežių.”

Rusija nehekariaus.

macija sako:
“Draugai! Vokietijos kapita

listai, bankieriai ir dvarininkai, 
remiami tyliu l^endradarbiavi- 

''rancijos vidu- 
dė tokias salv- c v 

negalėjo pasi
rinių k lesų, pasi 
gas, po kuriomij
rašyti Rusijos revoliucioiiieriai.

“Vokietijos ir Austrijos vald
žios nori pasilaikyti 
žmones, kuriuos 
kariavo.

“Mes negalėjome pasirašyti |x> 
laika, atnešančia 
priespaudą ir ka 
darbininkų, bet t 
nutęsime karės, 
kapitalistų.”

žemes ir 
jos ginklais už-

nusiminimą, 
učias milionam

pradėtos caro

bžIAUGIASI
RUSIJOS PERTRAUKIMU 

KARĖS

VOKIETIJA

KARĖS 
. - _ i

Tarybos bus vedamos tiesio
giniai su va džiomis.

Tnie translation fi ed witn tne post- 
mastei* at Chicago, 
as reųuired by the

l.ONDONAS, 
Amsterdamo Į 
grapli pranešam

“Vokietijoj kilo didelis entu
ziazmas apie paskelbtąjį užbai
gimą karės tarp 
stybių ir Rusijcs.’ 
sur papuošti vėliavomis ir visur 
didelis džiaugsmas delei Troc
kio pasidavimo t •
g»L

“Susitarta, kt(d centralinė e- 
konomiška kum 
nti Petrograde, 
smulkmenas 
lai p Rusjios

, Febr. 13, 1918, 
act of Oct. 6, 1917.

vas. 11. — Iš 
<xchange Tele- 
a:

centralinių vai-
Miestai, vi-

be jokių sąly

isija, dabar esa- 
susitars apie 

itųaujinimo ryšių 
;entralinių vals-ti

valdžios bevielinė 
šiandie Amsterda-

mas i tolimesnes tarybas, kurios 
kils delei situaciojas, susidariu
sios tarp centralinių valstybių ir 
Rusijos apie Įsteigimų diploma
čių. konsuliarių. legalių ir eko
nominių ryšių, nurodė j tiesio
ginį vedimą tų tarybų su užin- 
leresuotomis valdžiomis, kartu 
naudojant jau esančia Petrogra-

Apsimainys civiliais belaisviais 
su Austrija.

Pranešimas iš Vienuos sako, 
kad tarybose, vedamose tarp Au
stro-Vengrijos ir Rusijos komisi
jų Petrograde sausio 31 d. pada
ryta sutartis, kad Austrijos civi
liai gyventojai sulaikyti Rusijoj 
ir Rusijos civiliai žmonės sulai
kyti Austro-Vengrijoj, pažymėtų 
kategorijų, jei jie lik norės, tu
ri būti kuogreičiausiai kaip tik 
galima sugrąžinti Į jų šalis.

į pažymėtas klesas įeina mo- 
’.ers, merginos ir vyrai jaunesni 
16 m. ir senesni 15 m., taipgi vy
rai tarpe 16 ir 45 m., kurie ne
tinka tarnavimui kariuomenėj; 
daktarai ir kunigai, nežiūrint 
amžiaus taipgi bus grąžinti į sa
vo šalis.

True translntion filed with the post- 
masler at Chicago, Febr. 13, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 19|7.

PARYŽIUS, vas. 12. Nese
nai įvykęs kongresas Confedera- 
lion Gencrale de Travail, susi
vienijimas Francijos sindikali- 
stų unijų, parodė darbininkų 
klesos sentimentą, prilbrianlĮ 
laikai ‘‘be kontribucijų ir anek- 
sijų.”

Rezoliucijos apie tai priimta 
paskutinėj dienoj konkliavos, 
kuri įvyko Clermont-Ferrand’e. 
Didžiuma balsų išsi i reiškė už, re
ni imą valdžios šalies apgynimo 
karėje, bet mažuma buvo ganė
tinai stipri, kad užgniaužus kie
kvieną palinkimą linkui šovini
zmo.

šis suvožia vintas buvo dar sVa Į 
rbesnis, negu Socialistų partijos

nį Bordeaux. Nes jis parodė 
darbininkų pažvalgą, nežiūrint

Laikraščiai išreiškė įvairias 
nuomones, nito pritarimo iki aš
triausio pasmerkimo. Sociali
stų laikraščiai stovėjo su unijo
mis ir pažymėjo jų veikimą, 
kaipo parodymui solidariškumo 
Rusijos revoliucionieriams ir 
radikaliam spartini Anglijos da
rbininkų judėjime, Užtai bur- 
žuaziškieji laikraščiai, kaip an
ai Temps ir Figaro, žinoma, bu

vo labai priešingais.

RUSIJA IR VOKIETIJA i 
APSIMAINYS KARĖS 

BELAISVIAIS

Vokietija slapta sutvėrė im
porto sindikatų.

AMSTERDAM. vasario 12.
Frankfurter Zeitung, kurio nu
meris čia gautas, praneša apie 
susi tvėrimą sindikato, kurio va
ldyba susideda iš pirklybos ži
novų. Sindidatas turės 600,000 
markių kapitalo ir yra suorga
nizuotas tikslu išdalinimo im
porto iš Ukrainos geležies ru
dos, aliejaus, linų ir kviečių tarp 
Vokietijos suvartotųjų.

Jis taipgi suorganizuos Vokie
tijos eksportą Į Ukrainą. Laik
raštis sako, kad sindikatas liko 
sutveriąs slapta delei permato
mos taikos su Ukraina.

Apsimainys belaisviais.

Vokeičių ir rusų delegatai 
trograde, anot pranešimo iš
rliilo pasirašė po sutartim apie 
greičiausiai galimą sugrąžinimą 
Į jų šalis nebetinkamų kariškai 
tarnybai karės belaisvių. Delei 
ran^iortacijos suirimo Rusijoj 

tikimasi dideliu suvėlinimo.

Bc-

DAR NEŽINOMA VOKIE
TI J OS/POZIC ĮJOS.

DU FINLANDIJOS REVO
LIUCIONIERIŲ MEIS

TERIAI NUŠAUTI.

Juos nušovė Baltoji Gvar 
dija <

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

STOCKHOLM, v. 12. Da
gelis Nylutcr praneša, kad Rau
donoji Gvardija, kuri bandų nu
versti valdžią kreipėsi prie gen. 
Mannerheim, vadovo Baltosios 
gvardijos, kuri remia valdžią, 
kad pradėjus taikos tarybas.

Pabėgėliai iš Helsinfors pra
neša, kad du iš Raudonosios 
Gvardijos vadovų, Halpalainen, 
vidaus reikalų ministeris revoliu 
ciniame kabinete ir Sirola, už
rubežinių reikalų ministeris li
ko nušauti Baltosios Gvardijos.

LENINAS LIEPIA ATIMT 
ŽEMES

Liepia konfiskuoti žemes ir 
turtingesnių ūkininkų.

Keli žmonės sužeisti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 13, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Vasario 12Į
Besiarlinant pavasarinių dar

bų laikui padalinimas žemės vir
sta svarbia problema. Bedar
biai darbininkių, kurie važiuoja 
iš miestų į savo kaimus, kad ga
vus žemes, greitai plėtoja ‘eko
nominę kovą visoj Rusijoj.

SINDIKALISTŲ RIAUŠĖSl, Visos Husii,,s <l»rt,ininkų ir 
COPENHAGENE pmeivtų atstovų kongresas uz- 

stdarė nepriemęs žemdirbystes 
ministerio Kalegajevo pienų apie 
padalinimą žemės. Todėl nėra 

True translation filed with the post*!I priimta it gi ieštų metodų išda-
nmster at Chieago, Febr. 13, H>1<8, | Iidio 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917. j

COPENHAGEN, Vas. 12. —
Šiandie Copenhagene įvyko di-i žemvaldžiai, kaip ir buržua- 
delės sindikalistų riaušės. Dide-I j j4| nvk>ks saV() žcmių prc- 
lė sindikalistų minia šiandie po-1 nljeni8 Leninas kalbėjo Į didelį 
piel užpuolė ant biržos, pridary-|sllsjrinkiiną agitatorių, kurie ne
darna daug nuostolių ir sužeis-Į uį,ilgo išvažiuos Į kaimus vesti 
dama kelis darbininkus. Diek*-Įbampaniją už konfiskavimą že- 
lis skaičius policijos Įsimaišė h Lnjų jįs ragino juos, paskelbti 
pagalios išvaikė minią, bet vis- ka|.ę prjc§ visus kaimų išnaudo- 
gi keli kiti žmonės liko sužeisti L()jus įp turtinguosius ūkininkus, 
akmenimis. I I,..;,. Vtirn nrinš liirtin-

Atimt žemes.

guosius žemės savininkus (dva- 
80,000 dalyvavo riaušėse rjninkus ir k.).

True translation filed with the post “Mes atemėm žemę, kad ali- 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. davus ją netllltingiems valstlc- 

COPENHAGBN, Vasario 12 sakc P^mioras. “Ne-
Di.lelės minios sindiknlistų. ska- k'isltil<' turtingiems ūkininkams 

iu.■«>»,,fstrunmu įsigyti zem-ičiuje tarpe 60,000- 80,000 žmo-1 ’’’ eksplua ta toriams 
nių dalyvavo vakar riaušėse C.o- <U> l>ystės padarus, 
penhagėne. Bugvo bandyta iš-| dešimtį lietui tingų 
plėšti sankrovas t---- .c ----------
ir užpulti ant pinigvno. Polici-P“ ",irllsi P“'''“1”111; lr ",l,8cs 
ja užgniaužė visus pastangas.B*1’* Pi,sii,,’H mk!ll,,s ' S1,vo r,,n-

Visi viešieji namai ir ofisus So| kl,.s‘
eini Demokratei! laikraščio, ku
ris atstovauja konservatyvius 
socialistus, yra saugojami poli
cijos.

valstiečių 
i'urėiii dish iktel l>ri^ ' ienų turtingų. Policija y- 

v I • • • 1 • 1 1 • . T »

True translntion filed with the posl 
mastei* at Chicago, Febr. 13, 1918, 
as required by the act of Očt. 6, 1917

BERNE, Vasario 12. Fran- 
klurter Zeitung kalbėdamas a- 
pie Rusijos pasitraukimą iš ka
rės sako:

“Centralinčs ____ ___
bandyti priversti Trockį pada-‘ 
ivti galutiną taikos sutartį. •

“Dar negalima permatyti ko-

turi
Vokietijos 

žinia, gauta 
me sako, kad Rusija paliepė už
baigti karę ir demobilizuoti Ru*. kią poziciją užims centralinčs

• *  : z. .. AZIZ, f* 4 • « i _ .K n. . "sijos rmijas visuose frontuose.
Ves tiesiogines tarybas.

Bolševikų užrubežinių reika
lų ministeris vėliau nurodyda-

valstybės”.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

ŠIANDIE
Chicagos Lietuvių Dar- 

i bininkų Taryba 
rengia 

Viešų* Susirinkimų 
Meldažio Svetainėje, 

2242 West 23rd Place.
Kalbės “Naujienų „Re
daktorius P. Grigaitis 

apie
Lietuvos Laisvės 

klausimų
Visi atsilankykite. 

Pradžia 7:30 vai. vak.

melams Įvairių bolševikų vald-l 
žios ministerijų siekia 28,000,- 
000,000 rublių. Biudžetas, sako
ma, parodo permatomų įplaukų 
lik 5,000,000,000 rublių.

Pinigų problema

Augantis nepasitikėjimas po
pieriniais pinigais daro ekonomi 
nes ir maisto sąlygas Petrograde* 
ir visur kitur žymiai blogesnė-

* f •

mis. Kietųjų pinigų visai nėra 
ir popieriniai pinigai senosios 
valdžios godžiai gaudomi.

Dabar daugiausia cirkuliuoja 
netikusiai atspausdinti popieri
niai pisigai, 2 ketv. colių dydžio 
ir 20 ir 40 rublines. T ie pinigai 
su panieka vadinami “Kerenskio 
pinigais” ir daugelyje vietų ne
mokama už juos pilnos sumos.

Padėjimas pasidaro dar opes
niu atsiradimu daug dirbtinių 
pinigų. a i

SOCIAL-REVOLIUCIO- 
NIERIAI PRISIDĖJO 

PRIE BOLŠEVIKŲ 
VALDŽIOS

Bolševikų valdžion įeina 
Černovas

ir

True translation filed with the post- 
master at Chicago,. Febr. 13, 1918, 
as required by the act of Oct.'41, 1917

PETROGRADAS, v. 9. (suvė
linta). Bolševikų valdžia yra 
pastovi. Tai išaiškinta susida
rymu Pan-Sovieto iš 300 narių. 
Jų tarpai! įeina 160 bolševikų, 
125 kairieji social-revoliucionie- 
riai, likusieji gi — dešinieji soci- 
al-revoliueionieriai.

Tarp pastarųjų yra ir Vikto
ras černovas, prezidentas buvu
sio Steigiamojo Susirinkimo. Jo 
priįmimas vielos centralinėje 
Rusijos valdžioje sukėlė dielę 
sensaciją. Visos frakcijos suli-

cionieriai įsitikrino, kad negali
ma nuversti bolševikų ir nutarė 
sukoncentruoti savo pusningas 
veržlios j dabartinę valdžią.

REIKALINGA YRA DIDE
SNĖ ŠALIES ENERGIJA 

KARĖS VEDIMUI

Sako Anglijos karalius.

v
LONDONAS, Vasario 12. Sa 

o kalboje atidarant šiandie pal

Praneša apie pa si skelbi m a 
Lietuvos neprigulmybės

60.000 žmonių serga džiova 
Chicagoje

SIUNTINĖJA LIETUVOS 
NEPRIGULMYBĖS DE

KLARACIJĄ

Šveicarijos Lietuvių Taryba 
siuntinėja diplomatams 
Vilniaus tarybos rezoliu
cijų.

True translation filed with the post- 
inastrr at Chicago, Febr. 13, 1918, 
»s required by the act of Oct. 6, 1917.

BERNE, vas. 12. Augščiau- 
sia tautine lietuviu taryba ŠvUi- 
ca rijoj. kuri dabojanti užrube- 
žinius Lietuvos reikalus, pasiu
ntė visų kariaujančių ir neutra
lių šalių diplomatiškiems atsto
vams <§veica rijoj tekstų rezoliu
cijos, priimtos Vilniaus valstiji-

■ Ibiančią Lietuvos neprigulmy- 
bę su Vilnium, kaipo jos sosti
ne.

Taryba užreiškia. kad nežiū
rint visų priespaudą praeityje, 
Lietuvos žmonės užlaikė savo

reorganizuoti LietuvosHieprigul 
mybę.

Visi diplomatiški atstovai pri 
ėmė delegaciją nuo Tarybos. 
Voke t i jos ambasadorius priža
dėjo raštą pasiųsti Berlinan.

KARĖ TURI TĘSTIS

Sako Anglijos premieras 
Lloyd George

60,000 DŽIOVININKU 
CHICAGOJE

Sako sveikatos komisionie- 
rius Dr. Robertson.

CHICAGO. Vakar sveikatos 
komisionierius Dr. John Dili Ro
bertson skaitydamas raštą ina- 
yoro Tbonipsono į narius Chi
cago Church Federation, kurie 
buvo svečiais miesto džiovinin
kų sanatorimoe. pasakė, kad 
Chicagos mieste 60,000 žmonių 
serga “baltąją plcga’’ • džiova.

Iš jų tik 750 žmonių gydosi 
miesto sanatoriume. Dabar bu- 
davojam priediniai namai, ku
rie bus pabaigti už kelių savai
čių. Juose tilps dar 100 džiovi
ninkų. Rūpinamasi sanatorinių 
ant tiek praplėsti, kad jame ga
lėtų su laiku tilpti 1,000 pacien
tų.

INDIANA LIGONINĖSE
YRA 5,335 BEPROČIAI.

Jų užlaikymas kasmet atsei 
na $1,206,860.

INDIANOPOLIS, Ind., -Sta
tistikos, surinktos Indiana val
stijos labdarybės ir pataisos ta
rybos ir išspausdintos metinėje 
tos tarybos atskaitoje, parodo, 
kad penkiuose Indiana valstijos 
bepročių ligonbučiuose yra L-

ra i ir 2,697 moterįs.
Tų ligonbučių pabudavojimus 

valstijai kainavo $6.500,000. Pe
reitais melais jų užlaikymui iš
leista $1,206, 860.39. arba po 
$221.81 Į melus ant kiekvieno li
gonio. Belo, išleista $39,274.94 
įvairiems pataisymams ir dapir- 
kėmui žemės. ,

Valstijoj taipgi, yra 92 pavirtų 
prieglaudos beturčiams ir viena 
pavieto prieglauda neišgydo
miems bepročiam s. Tose prieg
laudose gyvena 2.277 vyrai ir L- 
139 moters.

True translation filed with the post- 
nuistrr at Chicago, Febr. 13, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, vas. 12. Ka
rė turi tęsties. Tai pasakė šian
die atstovų bute premieras Llo
yd George.

“Nėra reikšmės tikrosios tai
kos Herllingo ar Czernino dekle- 
raeijose”, sake premieras. “Ten 
nėra nė žodžio apie Belgiją, Le
nkiją ar teises Francijos ir Ita
lijos. Nesant nieko tikro musų 
pareiga yra tęsti karę“.

Atsakydamas į paklausimą 
buvusio preinicro Asųuith apie

kad karė pasiekė kritišką laips
nį, kuris reikalauja labiau negu 
pirma pavartojimo visos šalies 
energijos ir rezursų.

Iki nebos pasiūlytas pripažini
mas vienatinių principų, kuriais 
galima padaryti garbinga taika, 
- sakė karalius, - Anglijos pa
reiga yra tęsti karę visa spėka, 
kokią tik ji turi.

Nariai abiejų parlamento bu
tų susirinko šįryt atidarymui 
aštunto posėdžio, ilgiausio par
lamento moderniškuose laikuo
se - posėdžio, kuris, manoma, 
tikrai bus paskutinis ir po ku
rio seks visuotini rinkimai, pir- s
niu kartu šalies istorijoj daly
vaujant tuose- rinkimuose 
moteririis.

ties konferencijos, Llftyd George 
pasakė:

ALGOS TENNESSEE 
VALSTIJOJ.

pie padarytus nutarimus, 
duodant žinių priešui.’’

neiš- Vidutiniška darbininko alga 
siekia vos $12.83 į savaitę.

ŽUVININKISTĖ RUSIJOJ

True translation filed with the p6st- 
auisler at Chicago, Febr. t3, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM. Nors nėra 
autoritetingos statistikos apie 
žuvininkystę Rusijoje, bet speci
alistai nustato, kad sekamai ka
smet būna pagaunama žuvies:

Kaspijanus jurose 1,300,- 
100,000 svarų; Pacifiko baseine 

1,300.100,000 sv.; Baltiko ir 
Juodosiose jurose 90,300,000 
sv.; ežeruose, ir Juodosiose juro
se* 90,300,000 sv.; Azovo ju
roje ir upėse Siberijoj ir Euro
pos Rusijoj — 643,100,000 sv.; 
Baltose jurose ir Ark tiko vande- 

jiiyne — 54,200,000 sv. Vertė 
William D. kasmet pagaunamų žuvų siekia 

centralinis sekreto- apie 80,000,000 rublių, kuomet 
rius ir vadovas I. W. W. vakar Anglijos pagautų žuvų vertė sie- 
liko paliuosuotas iš kalėjimo už- kia 122,000,000 rub ir Sųv. Val- 

Apskaitliavimai išlaidų 1918 stačius -15,000 kaucijos, stijų — 94,000,000,000 rub.

Paslėpti turtai.

“Išlatikinė karė yra užbaigia 
ar dabar baigiasi. Vidurinė ka
rė prasideda, bet ne karė su gin
klais. §i yra ekonominė kare. 
Masės turi atsiimti atgal kas 
nuo jų pavogta. Turtingieji, ku 
rie paslėpė savo turtus, mano, 

I kad masės ištrauks juos iki ga
lo. 'Kaip nors mes turime sura
sti paslėptus turtus, nes kitaip 
bolševikų valdžia nusibankruty- 
tų. ’

Deficitas biudžete.

“Respublikai reikalinga kas
met 28,000,000,000 rublftj. Per
matomosios įplaukos siekia vos 
8,000,000,000 rublių. Paslėptie
ji turtai turi būti surasti ir ati
duoti suvartojimui valdžiai”.

HAYW00D PALIUO- 
SUOTAS

ir

Užstačius $15,000 kaucijos

True translation filed with the post- 
mastor at Chicago, Febr. 13, 1918, • 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. Į

a CHIČAGO.
Haywood,

‘ ■* ' < ■' > i .s . ‘.I. J ■* .

Nashville, Tonu. — Valstijos 
dirbtuvių inspektorius Louis L. 
Allen savo metiniame raporte 
sako, kad vidutiniška savaitinė 
alga suaugusio vyro darbininko 
Tennessee valstijoj per pasta
ruosius 5 metus buvo: 1912 — 
-12.68; 1914-----12.17; 1915 —
-12.40; 1916 -12.15; 1917
$12.83.

Vidutiniška suaugusios mo> 
terš alga buvo: ’ 1913 $6.92;
1914 — $7.47;"1915 — $8.53; 
1916 -■ $8.69; 1917 ^- -7.10.

Vidutiniška šhvaitės alga vai
ko 1917 m. buvo -1.46.

Daugelis darbininkų, kurie iš 
šios valstijos išvažiavo Į šiau
rines valstijas dirbti amunici
jos dirbtuvėse — sugrįžo.

Nepamirškite, kad Nedėlioj, 
Vasario 24, bus "Naujienų” 
4-metų sukaktuvių vakaras 

Pilsen Auditorium
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Lietuvos Taryba yra taip- rengiamam seimui, pranešė 
pat žinoma po vardu “Land- vokiečių valdžiau kad jo pri- 
ratas” (vokiškai “Land” rei-J imtoji rezoliucija galinti būt 
škia šalis, o “Rat”—taryba), aiškinama ir šitokioje pras- 
Kaip augščiaus paduotose 
rezoliucijose minima, ši Ta-' 
ryba arba Landratas tapo į- 
steigta lietuvių konferenci
joje, kuri buvo Vilniuje rug
sėjo m. 18-22 d. 1917 m. Vo? 
kiečių valdžia ją patvirtino 
rugsėjo 23 d. ir įteikė kiek
vienam jos naėiui (visų jų y- 
ra 20) papuoštą paliudijimą.

Kad galėjus tečiaus nu
spręst, ar ta Lietuvos Tary
ba tikrai atstovauja Lietu
vą, reikia žiūrėt, kaip įvyko 
toji Vilniaus konferencija, 
kuri ją įsteigė. Apie/tai pa
duoda įdomių žinių Kroku
vos lenkų socialistų laikraš
tis “Naprz<’»d”; jos buvo per
spausdintos kaikuriuose A- 
merikos lenkų laikraščiuose 
(tūlas laikas atgal jas pa
kartojo ir Chicagos “Lietu
va”). Ve kas pranešama to
se žiniose:

Apie rng.sėjo mėnesio vidu
rį Vilniuje įvyko nedidelis lie
tuvių buržuazinių jMiJilikų su
važiavimus (17 asmenų iš |wo 
vincijos ir 5 iš Vilniaus), ir 
jis apsiskelbė Organizacin’iu 
Komitetu busimo Naciona 
lės Lietuvos Konferi'iicijos. 
kuri turės išrt'ikšti lietuviu 
tautos norus ir užmegsti de
rybas su vokii*čių vyriausybe* 
delei Lietuvos ateities sutvar
kymo.

Organizacinis 
priėmė sekamą
formą, kuri turėjo būt peik
ta Nacionalės Konferencijos 
seimo) patvirtinimui:

L Lietuvių tauta tveria ne
priklausomą Lietuvos viišpa-

Sereda, Vasario 13,

Komitetas

*True translation fili d with the post 
mastei* at Chicago, 
as reųuired by the ajrt of Oct. 6, 1917

Lietuvos Taryba 
arba Landratas.

Spalių mėnesyje pereitųjų 
metų Švedijos sostinėje, Sto- 
ckholme, įvyko 
kėjų konferenc 
dalyvavo “atstojai” iš Kuri
jos, Lietuvos, Šveicarijos ir 
Amerikos, šita konferenci
ja, tarp kitų dalykų, pripaži
no “tikra Lietuvos atstove” 
Lietuvos Tarybą ir pasižadė
jo ją remti ir stoti už ją pa
saulyje. Štai lĮaip skamba 
priimtosios apie tai konfe
rencijos rezoliucijos:

Kemiame Li<*iuvos 'tarybą, 
minėtos Lietuviu Konfrn*nci- 
jos Vilniuje (buvusios rugsė
jo m. 18-22 d. 1917 m.) iš
rinktą, tikrą Licluvos atstovę.

Tanios
Lietuvos 

rk jinai bu- 
H'iklausomo.s 

gins jąją 
sliją bei tau-

l'ebr. 13, 191K

lietuviu vei
ku riojeja,

vykinančią Lietuvių 
valią — atnaujinti
valstiją
(iriai sergės ne 
Lietuvos idėją jr 
nuo kaimenių va 
tą pasikėsinimo.

I .ieluvos Ta
is Uetiiviu & 
ilniuje (rug- 

22 <1. 1917 m.) iš
rinktą, tikra Lietuvos atslo- 

luviii Tautos 
ir aiškiai suprasdami 

kuris teko 
larvlMii šiuo karės

rybą, minėtos! 
Konferencijos VĮi 
sėjo m. 18

tvur-

ant Lietuvos

pasižadamej 
remti ją ši-

. ve, vyriausia Li< 
vadove 
sunkumą darbo, 
Liituvos 
metu ir
kaut Lietuvos visuomenės gy
venimų ir saugo
pili(*čią materialinius ir dva
sinius reikalus,

"Lietuvos taryba
lame jos darbe ir. reikalui e 
šaut, stoti už ją

Šitiems Stockholmo kon
ferencijos nutarimams kar
štai pritarė musų dešiniųjų 
srovių spauda, ypatingai 
tautininkų. Ji irgi ragina 
visus lietuvius skaityt Lietu
vos Tarybą “tikra tautos at-| 
stove ir vadovė” ir remti ją; 
ji net siūlo amerikiečiams 
užsidėt ant savęs mokesčius 
tos Lietuvos “valdžios” nau
dai. į 1

Kaipgi privalo žiūrėt į tą! 
įstaigų lietuviai darbinin
kai?

Misa Lilyje

2. Busimos nepriklausomos 
Lietuvos ribos turi apimti vi
sas ženus, kuriose* dabar gy
vena lietuviai, ir žemes, 
kurią gyventojui pieniaus 
kalbėdavo lietuviškai (čia, 
kaip ir kitur, musą pabrauk
ta. “N.’’ R<*<!.). t. y. Suvalkų 
gubernijos dalį, Kauno guber
niją, beveik visą Vilniaus gu
berniją su Vilnium ir Gardi
no gub. dalį su Gardinu.

3. Kas dėl santykių su kai
mynais, tai Organizacinis Ko
mitetas, iškalno atmesdamas

bent kokius santykius su Rusi
ja ir Lenkija, apmato kuriuos 
-nekurtuos susižinojimus su 
Vokietija.

Priėmęs tokią platformą, 
Organizacinis Komitetas 

kreipėsi prie vokiečių vald
žios, prašydamas, kad ji pa
tvirtintų ją ir leistų sušaukt 
seimą (narionalę konferen-

valdžia atsisakė pritart Ko
miteto nutarimams ir užreiš- 
Įcė, kad ji negali derėties su 
Lietuva, kaipo lygus su ly-

keletą kontr-propozicijų Or
ganizaciniam Komitetui.

Vokietijos valdžia prane^ 
še Organizaciniam Komite
tui, kad mažiausia, ko ji rei
kalaus sulig santykių tarpe 
Vokietijos ir Lietuvos, yra

1. Lietuva turi Imi t sujaug
ta su Vokietija milUarės uni
jos ryšiais, kurios pasiju* y- 
ra ta, kad IJ.ilu vos tvirtos ės 
bus vokječiy rankose; Lietu
vos kariuomenė bus lietuviš
ka, bet su vokiška komanda, 
ir vokiečių oficicrių vadovau
jama.

n i jos, turinčios s t ra teginę (ka

valdvme; ir*•
3. Lietuva utbus atskirta 

nuo VoĮdelijos muitą riliomis. 

Organizacinis Komitetas, 
n norėdamas gaiiti leidimu

męje. Tada leidimas šaukit 
seimą buvo duotas, ir Orga
nizacinis Komitetas paskyrė 
seimo pradžią 18 dieną rug
sėjo.

Šitie faktai rodo tris įdo
mius dalykus: viena, kad sei
mo iniciatoriai iškalno stojo 
už visų ryšių }>ertraukimą 
su kaimynais iš rytų Jk iš pie
tų, t. y. su Rusija ir su Len
kija, ir už didesnį ar mažes
nį Lietuvos sujungimą su Vo 
Įdėli ja; antra, seimo inicia
toriai pritarė aiškiam vokie
čių valdžios reikalavimui, 
kad Lietuva pasidarytų Vo
kietijos vasalu (pavaldiniu) 
karišku žvilgsniu, pavesda
ma jai savo tvirtoves, kon
trolę ant savo kariuomenės 
ir beveik visus geležinkelius. 
Vokiečių sąlygose vartoja
mas išsireiškimas “kariška 
unija” reiškia ne tiktai ka
rišką Lietuvos suvienijimą 
su Vokietija, o ir karišką 
lietuves pavergimą Vokieti
jai. Prie to-gi dar priside
da ir paragrafas apie mui
tus, kuris sutveria pirklybi- 
nę “uniją” tarpe Vokietijos 
ir Lietuvos.

Taigi Organizacinis Ko
mitetas, priimdamas tuos vo
kiečių valdžios reikalavimus, 
faktiškai sutiko su tuo, kad 
1 sietuva amžinai atsiskirtų 
puo Rusijos jr pavirstų dan
ui aus ar mažiaus autonomi
ne Vokietijos provincija.

Dabar skaitytojui bus su
prantama prasmė tų rezoliu
cijų, kurias priėmė Vilniaus 
seimas, ir tų užreiškimų, ku- 
i ii’.os paskelbė apie Lietuvos; 
“nepriklausomybę” to seimo 
i ši inktasis Landratas. Kaip 
žinote, ir seimas ir Landra- 
t-H atmetė visus ryšius su 
Rusija (ir Lenkija); ir pir
masis, be to, aiškiai išsireiš
kė už Lietuvos sujungimą su 
V’okietija. Seimas atsistojo 
č.ni to kelio, kurį jam užbrė
žė Organizacinis Komitetas; 
o seimo išrinktasis Landra- 
tps (Lietuvos Taryba) pildo 
seimo valią, eidamas tuo pa
čiu keliu. Tas-gi kelias ve
da ne į Lietuvos riepriklau- 
somybę4 kaip melagingai 
skelbia musų patriotinė spa
uda, o j kariškai-pirklybinę 
“uniją” su Vokietija.

Trečias dalykas, kurį ro
do augščiaus paduotieji fa
ktai, yra tas, kad šankusis 
Vilniaus seimą Organizaci
nis Komitetai buvo saujelė 
niekieno neįgaliotų asmenų, 
Tuojaus pamatysime, 
tokį-pat pobūdį turėjo 
pats seimas.

(Bus daugiau)

didžiumos 19 liepos rezoliu
ciją, išsireiškusią už teisingą ’ 
taiką, ir aiškiai nurodo, kad, 
jeigu Vokietijos valdžia pri
tartų tos rezoliucijos princi
pams, tai kliutiės prie taikos 
nebebūtų.

Reichstago rezoliuciją, 
kaip žinia, išreiškė daug
maž tuos taikos principus, 
kuriuos pirmiausia priėmė 
revoliucinė Rusijos valdžia 
ir kurie, laikui bėgant, pavir
to viso pasaulio demokrati
jos obalsiais.: “taika be ane; 
ksi jų, be kontribucijų ir su 
tautų apsisprendimo teise”. 
Ne taip senai p. WilSonas( 
dar vadino šitą taikos for- 
mulą “neaptašyta”, o dabar 
jisai jau pritaria kiekvie-. 
nam josios žodžiui.

Laikraščių didžiuma sako, 
kad prezidento kalba tai e- 
sas mėginimas vesti viešas 
taikos derybas, prašalinant 
tuo budu senosios slaptosios 
diplomatijos metodus. Ir su 
pirma šito pasakymo dalini 
reikia sutikti. Ramioje, ne- 
užgauliojančioje formoje di- 
skusuodamas taikos sąlygas, 
p. Wilsonas, viena, parodo 
savo palinkimą prie taikos, 
antrą, ragina prie tokių-pat 
diskusijų ir priešingąją pu
sę. Bet kiek šitos diskusijos 
gali pakeist senosios diplo
matijos budus taikos vykini- 
mė, tai kitas klausimas.

Koliai kas, tai jos dau-, 
giausia ką atlieka, tai tiktai 
prirengiamąjį taikos derybų 
darbą. Paskui, jos nepakei
čia “senuosius” diplomatus, 
nes jas juk veda tokie-pat 
valdžios atstovai, kokie iki 
šiol paprastai darydavo tai
ką. Taigi nuo šitokių disku
sijų iki to, kad taikos pada
rymo uždavinys butų pave
sta Į. tiesioginių žmonių įga
liotinių rankas, dar toli šau
kia. Pirmą tikrai naujo tai
kos derybų vedimo pavyzdį 
mes matėme revoliucinės R ur 

sijos pusėje; ir iki šiol jisai 
yra vienintelis pavyzdys.

Bet, žinoma, yra gerai,, 
kad prezidentas Wilsonas. 
kalba apie taiką, ir kalba vie-i 
šai. Tos viešos diskusijos 
stiprina taikos judėjimą ir 
palengvina viso pasaulio de
mokratijai kovą už tai, kad 
busimuose taikos derybose 
sprendžiamas balsas pri
klausytų patiems žmonėms.

nyčią šventą tu pavertei turga- 
’viele; pavartodamas amboną jr 
klausyklą ir “konferencijas” tu 
išdrįsai ne lik mus, prasčiokė
lius, niekinti ii* siundyti vienus 
prieš kitus, bet paniekinai, pasi
tyčiojai iš savo ir musų tėvą, 

i molinu, brolių ir seserų, ku
rioms, kad jie šaukėsi į tave pa
galbos, tu vietoje duonos pasiū
lei rąžančių!

3. Mokyklų musų parapi
nę mokyklą, kinių mes pasiti
kėjome, kad musų vaikeliai iš
moks leu ue lik Dievų garbinti, 
bet ir bus išauklėti šviesus, dori

v

piliečiui, kurie ir patįs lengviau 
galės pelnyti gmunį duonos ką
snį, ir mus, senatvėje, suramins, 

lą mokyklą tu, klebone, pa- 
vertei lamsinimo urvu, įnagiu 
kiuržinli įspūdingus jaunus mu
sų vaikų protelius. Tai tavo al- 
silygintyias tų kūdikių tėvams, 
kurie tave, klebone, užlaiko kai 
kokį kunigaikštį!

4. Kleboniją, tą palocių, ku
rį ,m<*s, parapijonai, dėdami pa-, 
škulinį skatiką pastatėme, idiudi 
tau, klebone, suteikus rumios 
vi<*t<xs pasilsiu], tu pavertei iš
tvirkimo namais taip, kad mu
sų jaunoms seserims pavojinga 
į ją įžengti, idant nebūtą išnie
kinta.

Ar jus, kunigai, manote, kad 
nereikės duoti atskaitos už savo 
darbus, už lai, kad suvedžio- 
jole mus, kurie taip labai buvo
me jumis užsitikėję? Ar ma
note, kad musų kantrybe yra 
neišsemiama ? —Visliom enietis

iia'MML.BJLe.1.’ H' INU III ■■■"BBBMKBM 
i Sveikatos Skyrius,

Atsakymai j Mausimus.

kad
ir

Skaitytoju Balsai
f Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Aiedakcija neatsako.}

Atsakykite, kunigėliai.

Yru** translation filcd with the 
imu lei- ai Chicugo, Eebr. 13, 
as rc<iuii ed by the act of Oct. 6,

Paraginimas 
prie taikos.

post- 
1918, 
1917

vėlPrezidentas Wilsonas 
pasakė kongrese įdomių kal
bą apie taiką. Įdomi ji yra, 
vLų-pirma, savo ramiu to
nu. Prezidentas vengia ašt
rių žodžių, smerkimų ir gra
sinimų. Jisai d^kusuoja tai
kos klausimą, stengdamasis 
surasti" tinkamiausią būdą 
jos įvykinimui.

Antras dalykas, kuris p. 
Wilsono kalboje daro gerą į- 
spudį, yra jo prielankus at- 
siliejpimąč apie Austriją. Au
strijos valdžios atstovą, gra
fą tzerniną, jisai girįg už at
virumą ir nuoširdų dorą at
siekti taikos. Kada priešas 
ima girti priešą karėje, tai 
yra geras ženklas.

Bet prezidentas ne viską 
•peikia ir Vokietijoje. Jisai

Chicagos Rajono Darbininką Konferencija,
Amerikos Lietuvių Darbininkų Tarybos Laikinasis 

Komitetas šiuo paskelbia, kad Kovo 3,1918,10 vai. ryto, 
Chicagoje įvyks Pirma Chicagos Rajono Lietuvių Dar
bininkų Konferencija.

Vyriausias Konferencijos dienotvarkio punktas —
Lietuvos laisvės klausimas.

Kviečiame Chicagos ir artimesniųjų Illinois, Jndia- 
noSf Wiseonrino etc. miestų Lietuvių Darbininkų Tary
bas ir šiaip lietuvių darbininkų organizacijas — draugi
jas, kuopas, ratelius, kliubus—ūmai išrinkti savo delega
tus Konferencijon.

Kiekviena draugija ar kuopa gali rinkti vieną dele
gatą nuo kiekvieno šimto narių arba dalies. Vietos Dar
bininkų Tarybos, arba šiąip vietos draugijų sąryšiai ga
li siųsti dar nuo savęs tris delegatus.

Jei kuri draugija ar kuopa nebesuspėtų išrinkt spe
cialių delegatų, Konferencijoj gali dalyvauti kuris nors 
jos valdybos narys.

A.L.D.T. Laikinasis Komitetas.

visuomet vienodai ir vien tik pa
gal savo laipsnį, nes čia nėra 
klausimo apie -mažesnį ar dides
nį drėgnumą ir spaudimą, stai
gus karštis vandenyj arba ir bi- 
1c kur atšauki«i daug kraujo j 
kūno dalį, kuri kaitinama, arba 
į visą kimo pavirš}, jei visas kū
nas kaitinamas, šitokis apsi
reiškimas kartais labai reikalui-' 
gas. Staigus šaltis vandenyj 
arba padarytas kuo kitu prad
žioj veikia priešingai ir padau
gina baltųjų kraujo kūnelių skai 
tlili, bet vėliau ir jis pagimdo į 
karštį panašius rezultatus. Stai
gios permainos iš karšio bei šal
to vandens į šaltą ir atbulai yru 
kenksmingos, nes jos vedat prir 
gyslą (arteriją) sukietėjimo, o 
tiem, kurie jau turi sukietėju
sias arterijas, neretai reiškia mir 
tį. Tik tie gali praktikui)t perė
jimus iš šiltos maudynės į šaltą, 
kurie yra pilnai sveiki kitaip, 
tik turi nervų silpnumus, teciaus 
ir tai ne visuose nervų silpnų
jų uose. Kaip matote, dalykas 
nėra taip paprastas ir kai}) oro, 
taip ir vandens temperatūros, 
permainos gali padaryti blogo 

gero, žiūrint pagal žmogau#

ŽEMAITĖ.

Užgavėnes.
Vaizdelis.

(Tąsa)

Taip ir taw lygiai juokavo 
I’auderio šeimyna, pusrytį val
gydama.

Pas Žutautus pradėjo žmonės 
rinkties kunigo palaukti. Snie
gas nenustojo dribęs. Visi pi
dami į vidų neša sniegą ant ko
jų ir ant drabužių. Nors krato
si prieaugyje ir kojas daužo, bet 
į vidų dar daug įneša.

Prisirinko piemenuką, vaiką; 
prieangyje stumdosi, jx*šiojasi, 
juokiasi, o kieme neiškenčia vie
nas kitam sniego gniužuliu nc- 
tėškęs.

Trioba šilta, sniegas tuoj tir
psta; beveiz>m< asla pasidalė šla
pia ir žmonių drabužiai drėgni.

Stalas jau parėdytas, baltai 
apdengtas, kaspinais ir bukie
tais ių>»agstytas. Dvi vaškinės 
žvakės liktoriuose, dievamuka 
tarpe* pastatyta. Lėkštė su piuo- 
kštefi.ūs pakulų, antras tuščias 
švęstam vandeniui, šaukštas, 
krapylas ant krašto. Ant vidu
rio stalo pavožta lėkšte, balta 
šilką skarele jiridengta, rūtomis 
apkaišyta — švejičiausiam pa
dėti. Prir stalo, ant žejuės, pa
klotas kilimėlis kunigėliui pri
klaupti. Viskas parengta, patai
syta kaip reikiant.

Moterų apsčiai ju*isirinko trio-

Klausimai: 1. Ar p e r m a i - 
n a v a n d e n s temperatūros 
veikia į žmogaus kūną taippat, 
kaip ir permaina oro tempera
tūros .Jeigu taip, tai kodėl me
dicina pripažįsta, kad staigi per
maina oro lemiperaturos ken
kia sveikatai, o perėjimas iš šil
tos maydynes į šaltą stiprina 
nervus?

2. Kodėl po šaltos maudynės 
kartais jaučiasi po o<Įa kraujo 
plastėjimas ir ar tas gali būti 
ženklu, kad maudynė kenkia?

3. Ar vaistas “Niuxated Iron” 
yra taippat nenaudingas, kaip ir 
kili patentuoti vaistai? Jeigu 
taip, tai kodėl apgarsinime to 
vaisto yra minima čiela eilė da
ktarą, kurie rekomenduoja 
MNuxated Iron? kaipo geriąusį 
vaistą?

“Naujieną” skaitytojas K.J.M. 
Atsakymai:

1. Permainos oro temperatū
roj nekenkia sveikam žmogui. 
Taip vadinamos oro permainos 
netoli visados yra surištos su 
perinanom oro spaudimo, t.y.

tai mažiau jame

niais ir aplink krosnį. Atėjo dar

Kunigą leidžiamas 
yra Amerikos 
organas, todėl į jį tiesiai krei-j vandens raminsi, nuolio peikiau 
pinos, idant jis teiktąsi atsakyti juo oro simkimias. 
į žemiau paduotus klausimus.

Gerbiamieji, pasakykit atvirai 
lieluviu Rymo- katalikiškai liau
džiai:

L Ar lietuvią Rymo-katuli
ką bažnyčios Amerikoj priklau
so musą plačiajai Rymo-katali
kiškai liaudžiai? Ar Rymui? 
Kam priklauso tie turtai, tie mu
rai, kuriuos mes lipdėme kruvi
ną prakaitą liedami, nešdami, 
kai skruzdės, į>o plytelę, kol įs- 
teigčm puikias bažnyčias, pui-Į 
kilis palocius kunigams gyven-

Draugas 
lietuvių kunigui Lai daugiau,

Reumatizme., 
inkstų ligosi* ir keliose kitose, 

prakaitavimaskur atsakantis 
palengvina stovį, yra gerai tu
rėt sausą orą, tai yra sunkų (ku
rį žmonės vadina lengvu), nes 
tuomet hunas gali (lengvai išlei
sti prakaitą, kuris garuoja šalin., 
Drėgname oix* prakaitavimas, 
stabdomas ir darosi tam tikri, 
symptoniai. Tūlosi* ligose, pav., 
sausume bronchityj, liek viriuose 
astbmos atsilikimuose ir 1.1, 
sausas oras gali būti kenksmin
gas. Ligoniam, kurie reikalau
ja vien tik sauso arba vien lik 
drėgno oro, daktarai pataria 
apsigyveni vietose, kur oras (jo 
drėgnumas ar sausumas) nesi- 
jnaino žymiai. Yra ir tokių li-

2. Klebonai, į ką jus paver
tėt kleboniją? į ką pavertėt mu
są parapijinę mokyklą?

Ar netiesa, klebone, kati mes, 
prasčiokėliai buvome įsitikėję Į ganių, kuriem kenkia šiltas oras 
tavim,

2. Tokio <Jalyiūo, kaip kraujo 
plastėjimas nėra. Yra muskulą 
sriogą spazmus (drebėjimas) 
ir vien tik lą, kuriuos mes nega
lime komanduoti savo noru. To
kią muskulą sriogos bmlavoja 
gyslas, žarnas ir tūlas kitas bu- 
vones. Kokia nors iritacija (er
zinimas) gali pravesti prie tų 
muskulą ikebčjilmo. gultis (šal
tos maudynes) gali privest prie 
paviršiu gyslą ir gyslelių drebė
jimo ir prie drebėjimo lą mus- keletas vyrą, užsirūkę pypkes, 
kulinią sriogą, kurios randasi 
arti odos ir nėra po musą noro 
komanda. Tai nereiškia būtinai, 
kad šalta maudyne kenkia. Jos 
atkartojimas guli pripratini ner
vus nebijot panašaus erzinimo.

3. “Nuxated Irojj”, kuris gar- 
sinajnas, manau nėra tuomi pri- 
rengimu, apie kurį m i n i m i 
d a k t a r a i kalba. Dakta
rą yra paprasta kalbėt knygose 
ir šiaip apie nu.vated iron, kuris 
yra oficialis prirengimas ir ku
riame randasi gj-ybelio (nux vo- 
mica) principas strydmino. ši
tas oficialis prireaigimas yra ge
ras tuluąse alsi tikintuose, ebet 
nereikalingas ir neįgali būti dė
dingas kituose. Aš nežinau, ko
kis yra tas garsinamasis laikra
ščiuose nu.vateil iron. Jeigu jis 
butą tas pats, oficialia prirengi- 
mas, jo negarsintą publikai. Bet 
jei jis butą ir tas įmiIs, visgi žmo
gui H<*|>alartina i-mtii jokią vais
tą, kol liga nežinoma. Gal .tu
rėsiu proga arčiau susipažinti 
su tuo garsinamu daiktu, tuo- 
tnet plačiau apie jį pranešiu.

Dr. Ą. Monividas

Nuo šilumos, drėgnumo, la
bokos durną, pasidarė trošku.

Ligonis, jaunas vyras, lovoje 
blaškosi. Veidas jo raudonas, 
net mėlynas; akįs užmerktos, lai 
šian tai ten rankas meto, galvą 
kraipo, sunkiai ir giliai kvėpuo
ja, nei krūtinė augštai kilnojasi.

Žmonės mažai tesišneka bal
su; moters tik šnibždasi:

—Žiūrėk, alkeriuko stalas ap
krautas, turbūt vaišins kunigą... 
Sakė, pyragus iškepus, — kum
ščiojo kitai.

—šįryt nuo čyžos samavariu- 
ką išsinešė, sakė ligoniui vais
tams vandens atvirinti, o turbūt

priešais šnibžda.
Ne tiek pamylėti, kiek pasi- 

rodyti: “šia, kas aš! S:i<nava- 
riukas ir arbata pas mani*”...

—-Gyriaus puodas netukuotas. 
Šiandie ad)ata, ryty plika mit
ra...

Visi dairosi į ligonį ir dažnai 
žiuri pro langų į vieškelį, bene- 
inatyt parvažiuojant su kuni-

o kitiem šaltas. Čia vėl reikia pa
tart orą be didėlių atmainų. Tė
čiu us vien lik oro temperatū
ros laispsniai ir ją permainos 
(jei galima būt vienodą drėgnu
mą jame palaikyt) nekenkia nei 
sveikiem, nei didžiumai ligoniu, 

tttkartotinai mini reichstago musų tavim užsitikėjimu? Baž- Vandens gi lėni pora turą veikia

kaipo dvasišku tėvu, šio- 
fnoje šalyjkur niiis ki

ti skriaiidė ir išnaudojo dėl to, 
kad'mes mažiau pasilavinę, be
moksliai, neapsišvietę juodo dar 
bu žmonės? Ir ar ne tiesa, kad 
tu, klebone, pasinaudojai tuo

Kazimieras Gugis

Vedu visokius reikalus, kaip kriininaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3223 S. Halsted St.

Ant trečiu lubų
T«l. Drover 1310

Miesto Ofisas I
127 N. Doirhorn 3t.

1111-13 UHllylMf.
Td. Central 4411

vos koją gale, galvą nuleidęs. O 
Žutautas, mažas, liesas, susitrau
kęs į kailinius žmogelis, prieš li
gonį atsistojęs, plonu balseliu 
kuone verkšlendamas graudin
gai garbsto:

(Bus daugiau).
■— ___________ ______

Skaitykite ir Platinkite 
“N A TT J T R. M a c »



KORESPONDENCIJOS
WE8TVILLE, ILI

Redakcijos Atsakymai ims

DETROIT, MICH

DIENINE
Vakarinė

ROCKFORD-IEčlŲ ATIDAI

HARVEY, ILL
INDIANA HARBOR, IND

3109 S. Morgan st. Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Drover 1401

ir 25 doleriusSO. MANCHESTEK, CONN
f35 siutai ir overkotai, nuo $7.50

AKI 
Akis

Užkandžiai
PoJioislai .

$69.50. 
160.05
37.15
10.10
7.00

prez. Atlas 
[Brevving Co.

Svetainė .... 
Muzikantams 
Saldainiams .

Aritmetikos
Įlr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve 

aiškinama lietuviškai.

_ ___ ___________ __ Vedamoje Bankoje.
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banku (Cfaariaf Houae) Depozitu

Bell Systema
Daro

TURK 15

Visi gimines, draugai ir pft- 
žįstami kviečiami atsilankyti į 
šermenis ir dalyvauti laidotu
vėse.

Pasiliekame nuliudime
Tėvai, Broliai ir Seseris

TELEPHONE Y ARDE :7!!j

DR. J. JONIKAHIS
Medikas ir Chirurgas

331fi ę. Halsted St., Chicago

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. WesUrn 15 
2514-16 W. 12th St., arti 
St. Loula Ava ii 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
SU Chicago, Ik.

bažnytėlė, tai jus prig
Baž

Saturnui, Ind. Jfarbor. — A- 
pie lenkų prakalbas nedėsime. 
Vos ištenkame vietos laikraštyj 
žinioms iš lietuvių judėjimo. Be

Chicago, Iii 
Telefonas Yards 1546.

Kas norite galite gaut
W. J. STANKŪNAS.

3315 So. Hateted St

metinių sukaktuvių apvaikš- 
Bulotų ir Žemaitės pasitikimo 

j_ » rašėjo —

aina. Į
—Kairysis Latras

nukentėjusių nuo 
. Vakaras nusise-

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

Balius!

MČZIKALIS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaiky ant syiuikos 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuikos Mokytojas 

Senas adr.: 11341 Michipan av. 
.Naujas adr.: 11314 Michigan av 

Chicago, JJ1

iro sių iirinimo publikos su 
Ainuy veik mc yra musų prie- 
ajr .esančius pnragrafus, kurie 

iv ūsų darbo fazes.

ildenimo yra

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus „akis ir pririnkti 
i’ums akinius tikrai. Darbą atlie- 

;u belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, įmes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-člos lubos, virš Platl’o ąptiekos 
Tėmykite j mano parašą 

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

SPECIALISTAS 
gtaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
įi tuščias, kada pra 
Im nyksta reg “ 
Įį J Mes vartojame 
'JT Paderintą Oph- 

thalmometer. Y- 
patinga durna at- 

v kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ncdėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4640 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telcphone Yards 4317

Pajamos
Tikietai davė ....
Gėrimai ............
Saldainiai .......
Garderobas........
Užkandžiai........

Kalbėjo 
kurs 

kad lietuviai neturį ne 
generolų, nė vai-

Viso pajamų . . $1X5.20

Vakaro nukentėjusių nuo karės 
naudai atskaita.

PIRMA NEGU I IRKSI GAUK MUSŲ RAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginės Popieros.

CARR BROS. WRECK1NG CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

PEARL (ĮUEEN 

KONCERTINOS

fkių labui. Gdhos kloties naujai 
.59 kuopai. —Pranašas

Neriai Cuok County Real Katate Tpryboa 
A. PETRATIS & CO.

JReal Estate Oflaaa
Paskolina pinigus. Perka, parduodu ir 

maino namua, lotus ir farmaa.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Periiuri apatraktua, padaro popieras
NOTARY PUBLIO

751 W. SSta gatvė 
kampas Halsted

JO6EPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas *02-904 Natkna Lite •!<*., 
20 Se. La Salia St., Oicaffe, Iii.

Tel Central 0890-6001. Atdara: 
Utarnlnko, ketvergo ir sabatoe vaka
rais nuo 6 Ui R vakare, po numerio: 
1M4 MILWAUKKE AVK„ Ckdeage, UL 

•JL’el Humboldt 07.

DR. S. 8LMER
Praktikuoju 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan St.. kertė 32 st.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moterišku, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniški.' Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephonc Yards 687

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

niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piot.

308 Grant St., Pittsburgh, Pa

imu, ku
lnis žingeidus, kaip ir supažindi- 

karlu, užtektinai įspūdingas, kad 
patronuose norą dirtil su mumis iš

nio”. P-lė Pnišinle moka gerai 
kalbėti. Prakalbos pabaigoj d- 
gė Puišiulė nepamiršo paagiluo* 
lt i už LMPSA. Jai pasisekė su
tverti LMPSA. kuopų iš 12 drau
gių. Valdybon išrinkta šios 
įdraugės: prėzidente M. Januškc- 
•vičienč; prot. rast. S. Šveičiųlč; 
fin. rašt. V. Krumpiutė; ižd. J. 
IBirelienc.

Vasario 4 d. laikė pirmutinį 
•susirinkimą. Centro sekretorė 
suteikė ir numerį naujai kuo
pai. Vadinsis LMPS. 59 kuo
pa. Visos naujos kuopos drau
gės regis yra darbščios ir galės

Vyrišky Drapaną Sargelis 
•Nauji neatimti, daryti ant uis* 
kymo siutai ir overkotai, vertės nur

Mirė Pelnyčio je, Vasario 8 <Į.
Mirė sukakęs 22 -melų am

žiaus. Amerikoje gimęs ir au
gęs.

Laidotuvės jvyks Ketverge, 
Vasario 14 d., 10 vai. ryto iš 
namų 2850 Lovve ąve., į Lietu
vių Tautiškas Kapines.

Išlaidos:
Gėrimams išmokėta.. $36.92 

35.00 
30.00 
19.80 
9.75 
5.58 
5.00

Puikiausia čeverykų Krautuvė 
naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailių drabužių. 
Ateikite, o persitikrinsite žemumų 
musų kainų. DCB1N BBOS., 
1025 S. Main Si., Bockford, III.

Naujienose jau buvo minė ta 
kad SLA. 185 kp., LSS. 217 kp 
ir Liet. Vyru 
tos Draugija sausio 27 <1. bend
rai rengė vakarų Auditorių iti 
svet. naudai 
kares lietuvių 
kč ir davė keletu dolerių pelno

momjos.
NAUJAGADYNIŠKA

KONSERVATORIJA 
FRANK BAGDŽRJNAS 

Direktorius
3343 So. Union Avė. Chicago.

Sausio 27 <1. LSS. 214 kuopa 

parengė prakalbas miesto sve
tainėje. Kalbėtoja buvo p-lė Z. 
S. Pnišiufė iŠ Bostono. Kalbėjo 
leinoje: “Žmonių teises” ir “Iš 
praeitų 20 melų lietuvių gyveni-

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

.and avė., i 
NTY SZYMANSKI 
pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. WILCE

Telenhone Humboldt 1273

M. SAHUD M. D.
Snnas liusas <,ydylojaB ir Chirurgas 

Specialia tas MoUr'sku. Vyriškų ir 
Vaikų, taipgi Chro.tltkų Lirų 
OFISAS: 1579 M!lwauker Avė..

Kan’i'St North Avė. Knml>i<ry.. 206 
VALANDOS: 6:30 iki 10 i-r>< > 
1:30 iki 3 ir 7:30 iki it vakare

Vasario 2 Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios drau
gystė turėjo balių. Žmonių bu
vo daug, todėl liks pelno. Be 
šokių ir gėrimų nieko įdomesnio 
nebuvo.

Vasario 3 šv. Juozapo kleri
kalai buvo surengę vakarų-vai- 
linimų ir prakalbas. Lošėjai 
’nivo pasikviesti iš Cihcago 
leighis. Mat ten kun. Baltutis 
uri vyčių kuopelę, o kuopiečiai 
nokinąs lošli veikalėlius. Taigi 
jie čia ir lošė. Sulošė neblo
giausia, bei kunigo Baltučio kal
ba buvo labai prasta. Pasirodo, 
kad kalbėtojas nė lietuvių kal
ios prideramai nemoka. Jis aiš
kino, kas lai yra vytis — tai reiš
kiu vyrų* jojantį ant arklio sui 
iškeliu rankoje kardu, — ir ra
gino, kad harveyiečiai taipjau 
įkurtų vyčių kuopą. Kalbėjo ir 
•jųne Lietuvos dalykus, kaip juos 
klerikalai supranta, 
buvo renkamos aukos 
dar ir tūlas Norvaišas 
skunde 
milionieriu

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyrus gydytojus, chirurgas 
ir akuSeris.

Gydo aštrias ir chronižkas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ruy ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir J>abaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fhk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephonc Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

Socialistams pakvietus vyčius 
į debatus, vietos vyčių kuopa iš 
kailio neriasi. (iirdėt, kad ir 
Bačl<ų nori pasikviesti, kad nu
ramintų jų kiukų drebėjimą. O 
pereitą nedėldienį kunigėlis net 
pusę savo pamokslo pašventė 
prakalbų rengėjų niekinimui. Vi 
sas išraudonavęs, rankomis mos- 
ItegBodamas, šaukė: “Kas jie? 
Ilai tamsunad, visokių šlamštų 
priskaitę, nori jus, mieli parapi- 
jonai, iš kelio išvest. Jie žada 
darbininkų būvį pagerint, bet ar 
jus gavode iš jų nors po kokį do
lerį? Šalinkites jų! Bažnytėlė 
šventa 
lauš, jums visako suteiks 
nytrlę remkite prisidėkite gan 
siomis dovanomis bažnytėlei už
laikyti!.. štai jums, mieli pa- 
rapijonai, proga pasirodyti su 
svo centais: prasideda bazaras 
arba ferai; jie tęsis per visą sa
vaitę. Ateikite visi ir turėsite 
pj’ogos praleisti oeulus, kurie 
e.s bažnytėlės naudai ir Dievo 
garbei...”

Kelios savaites algai, kun;gas 
Baltulis kalėdodamas, sako, no
rėjęs uždrausti Pulranienlo vai
kams, kad nenešiotų skaityto
jams Naujienų, nes tai esąs be
dievių laikraštis. Piršęs jiems 
nešioti kunigų leidžiamus lapus. 
Bet Puhamenlas. ne toks žmo
gus, kad klausytų kunigo pliau
škalų. —Vargamistra.

Nežinau, ar visur' taip yra 
kaip čia, kad iš korespondentų 
reikalauja meluoti. Jei išdrį
sai kur tiesos pasakyti, tai look 
out: išgirsi daug piktų žodžių. 
Draugijos rengia balius ir vaka- 
rus-spektaklius. Kaip atliko 
taip — nepakrilikuok! Rašyk 
tik: gerai, dailiai, puikiai, pasek
mingai. Pagirk. Saugokdie ne
papeik; nepasakyk teisybės, jei
gu ji ir į akis duria, štai Mo
terų Apšvietos Dr-ja lošė teatrą. 
Sulose gana blogai, ir kažinkas 
Naujienose pakritikavo. Dabar 
ant to korespondento visokių žo
delių prikali)

Dabar yra patvirtintos Ir varto 
|amos daugumos lietuvių, kurie frs 
įija koncertinų ir augfttai rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
menkoje. Mes galime jas parupk 
ti augžto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur] ilsia* 
čiame dykai.

Georgi & Vitak MusicCo. 
1540 W. 47tk St. 'ChicaKo. D)

VALANDOS:'Nuo S iki 11 ryti 
ir nuo 5 iki 8 vakare

1900 BLUE IS
W. KASPAR WALI 

prezidentas 
3TTD KASPAR 

vice-prez idenlazs 
VVII.LIAM OETI .NG

prez. Oeting Hms. Ice Co.
CHARLES KRUPKA 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 

i. KAPITALAS

ĄdbM
Kelnes nuo O 1

Dcbeikiečiui, Rockld. - - Apie 
klerikalų prakalbas tamsta la
bai daug prirašei, o jos visai ne
svarbios. Gaila vietos.

Milda. Teatras
VOVEVBJUS IR PAVEIKSLAI 

Vodovi Ha us Formai na.
Pancdėlyj, Ketverge ir Sybatoj 

l^rmats 1I>C. Balkonas 10c
Prie kainu priskuitoma ir 

1c n* 2ė kafi 'kaa nteked-H

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujien 
Čiojimą, o taipfi 
vakaro (Chicagoj). ir žinomojo mus 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės žem 
tu adresu. Taipgi dar turiu ‘‘Naujienų' 
kusių paveikslų, f’

CHEMICAL
1707 Sų. Ilathlrd

DK. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

K-SPINDULIAI 
2121 N. WMter« ava. 

Valandos: *—12 rytas 2—4 
vakare.

Tol. Cicero 252
iDr.A.P. Gurskis

■ DENTI6TAS
Valundoa: Nuo 9 ryto ikt 9 va- 
kr.ro. Nedėk ortu; pagal sutarti.
48'7 W. t'lh SI., Cicero, III.

PUS-PALSIO SYSTEMAS
A Užtikrinu, kad

MM . smuiką grajisi į
vUĮ* 4-ias lekcijas per

TO pus-balsio sys-
pjl temą ,kad ir ne-
M žinai nė vienos

notos. Taip aiš- 
*r k‘n^va l,l,s’ !|!r' R® S| balsio systema. 

M. R H net dyvai 
kaip muzikos Bp Hm kompozitoriai 

MvJ * 'rlLj nesinaudojo jąja 
nUW anksčiau.

Br? W ak Privati.škos lek- 
Ojįa. M 4fl|| cijos ant smui- 

mandolinos, 
gitaros ir bar-

Yards 3654. AKUšERKA I

»Mrs.A.VIDIKASl
,W^SBaigU8i Akušerijos Ko ' 
^^^ffllegiją; ilgai praktika-

^Fvuh 1’ennnylvanijoB ho- 
Vapitalėse ir Philadel-

* Sl'hijoj. Pasekmingai 1 
' Hpatarnauju prie gim-

IjOdymo. Uždyką duodu 
^Urodą visokiose ligose 

>,r^|nioterin: ir merginom.
'.23113 So. Halated Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Sausio LSS. 11(5 kuopa statė 
scenoj Zolpio keturių veiksmų 
gyvenimo vaizdi 
Žmonių buvo at 
įeito kuopai liks gero pelno, 

betgi lošimas išėjo silpnokai. 
Tikėjomės daug geriau, negu 
sulošta. Greičiausia čia buvo 
kalias nelinkamas rolių paskir
stymas. Geriausia lošė P. Var
nas kasyklų užžiuretojo Linevi- 
čiaus rolėje.

Pertraukoj d. J. Danla trum
pai paaiškino apie atsitikimus 
LSS. centro įstaigoj ir kvietė pu
bliką, kas kiek gali, paaukauti 
\psigynimo Fondui. Aukų sūriu 
kta 30 doleriu. C

SLA. 21 kuopa tam pačiam 
reikalui paaukojo iš savo kasos 
ilO dolerių. Girdėjau, kad ir ki
los draugijos 'žada aukoti.

—Matuzelis.

tas, kad parodžius di- 
'ks alsako- 

yra pavestos ir reikalingumas 
su publika mu.^ų užduotėse.

Apysakos išvaizda bus paviulota apsaky 
ris, mes pasitikim 
nanUs, tuo paeii 
sužadinus musų 
vieno.

Gydytojas ir Chirurgas 
OFISAS: 1553 W. Madison at, 

kampas Ashland Boul., vir
šuj banko, Room 601).

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—G 
vak. PITONE Haymarkct 2568.
RICZSIDENCUA: 3332 North nv. 
VALANDOS
PHONE Albany 554G.

SI' žvilgsniu
Bell Tclel'imo SjM 
žasčiu čia paduut 

atkartoja jvairiąs i

Hengejanis ir visiems rėmė
jams už skaitlingą atsilankymą 
vaivle badaujančių tariu ačiū. 
Pinigų siuntimas bus apkalba
mas artimiausiuose (Draugijų su
sirinkimuose ir tuoj bus pasiųs^ 
ti sulig nutarimu.

—J. S. Stripeikitf.

Tel. Drover 7042

Dr.C.Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

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

arti 47-tos gatvės.

Pilnas‘pasirinkimus kuiliu pav.. ^ 
taj overkotij.

Visai Kiužai vartoti siiiIhi xr 
kotai, VCvš^S nuo $35 iki 8fi5, 

ir aurtfeSjiu. 2'T,_
$4.50. Vaikinams siutai nuo 
iki $7.50,

Atdara kasdierą, nedėliojus i 
karais,

S. G O R I) O N
1415 & Halsted ChicaiMu

Geriausiai suorganizuota ir veikliausiai išvystyti 
systema kartais susitinka su nepaprastai k<anplikuo 
tais atsilikimais,, kurie, kartais, laikinai suardo veik 
mę. Tokiems atsitik i matus pasitaikius, pakanta, ge 
ras ūpas ir pernešimas užuitere.suoto.se prašalina j 
vykusią netvarką ir greit sugrąžina paprastą bėgį.

Aš labai sirgou per 3 metus, nuslabn 
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimą 
abelnas spf‘ 
begyvensiu

Bet kada pareikidavau Šalutaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto- 
_j ir L.____ L__ _ __ L _ *. '
radėjo mano pilvas atsigaut, siiprėt, gerai dirbt 

Kraujas išsiva^. Nervai M stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
uiatizmas prunjko, elitaiiui no kr*u.iiwe. Viduriu l'Ažlz.vuu
išnvlco po užmušimui visų liMU- Begiu 3 i.iCisesių išgerdsvi'M kas sa- 
vaite po butcl} Šalutaras, Bitteria, ir po 3 iuęn. savo ųaveiksle pa 
mačiau toki skirtuiuą 
smagiai ir esu linksma ___ ...... .
radčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažistamiem sl tokiais 
atsitikimais patariu nuoŠirdžai kreii>ties pre Sulutaras*.

SALUTARAS
INSllTU I ION.I. Baltreiias, Prof.
t., Telepbone Canal 64J7. (’hieago, UI.

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
' ai^jęs pilvelis buvo. Dispcp- 

is. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
nuštojimas' viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 

isur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Šalutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 

1 minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, siiprėt, gerai dirbi.

TELEPHONE YARDS 5884.

Dr. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 13 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3825 8o. Halsted 81., Chicago

Mieris šio g\
durną ir tikslą musų organizacijos daugybė 
mybių, kurios mums 
susinėsimo

Jot nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk musų 
mokyklų. Apart Anglų kalbos, Čia mokinama

S.VJstorijos Laiškų Rašymo 
S.V.VaMybos Priekyboe Teisių 
S.V. Piliety bes Gramatikos 
Geografiios Retorikos, ir tt h

■ J..I
|nančius toliau mokiname per laiškus. ’ Viskas!

I American College Preparatory Scliool 
'3103 S. Halsted St. Chicago 
| KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ

Rezid. 933 S. Ashland BĮ v d. Chicago 
Telcphoue Haytnarkct 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

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

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

..^^MsaRia
Viena saugiausiąjį

ATIDARYKITE TAUPYMO R49KAJT
Saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 juctue Teisi,

ir Taupymo Padėjimu.

KASPAR STATE BANK 
kampa* 19 gatvės.
::: ::i v. f. mashek

prez. Piliten Lumber Co.
J. PESHEJ.

sekr. Turk Mnfg. Co. 
OTTO KUB1N 

vice-prez. T. VViice Co. 
JOZEF SIKYTA 

kasiierlus
PERVIRŠIJA $6,000,000

KALBAMA LIETUVIŠKAI

J.*aMį juJĮ/y

•k-1 ii ’ 0 v.' i s ; ’U w

IMPERFECT IN ORIGINAL

ere.suoto.se


l, JU1.

Viešas susi 
rinkimas.

Bus kalbama a-

vasario 13 d., Chica- 
ų Darbininkų l'ary- 

ba rengia viešą pasikalbėjimo 
vakarą-kont’erenciją M. Melda- 
žio sveiiinėjc.
pie IJeljiiyos laisves klausimą ir 
visu<>tir)ųjį Amerikos lietuvių 
seimų. Vestsnitliečiai tegul ne
pamiršta šio susirinkimo. Ypač 
svarbu, kad į jį atvyktų vielos 
draugijų valdybos. Beferentu 
bus “Naujienų” redaktorius d. 
P. Grigaitis. Po referato bus 
leidžiama išreikšt savo nuomo
nes ir |iašaliniams. Pradžia 7:30

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, Febr. 13, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917.
Haywoodas, turbut, bus 
paliuosuotas

Teisėjos Landis vakar numa
žino pakanką internacionalini I. 
\V. \V. sekretoriui-iždininkui 
VViIliam D. Haywoodui, nuo 25 
tukstanČių d<>V iki 11 tuksian
čių. Manoma, kad neužilgio bus 
pristalytti reikalaujamoji paran-

Hayxvoodas sėdi kalėjimo nuo 
rugsėjo 28 d. 1917 m. .

Medžioklė ant 
kriminalistų

Medžioklė ant kriminalistų lę- 
siasi ir, pasak policijos viršinin
ko Alcockn. nesibaigs lik tada, 
kuomet bus išvalyta miestas nuo 
įvairių prasižengėlių. Bėgiu pa
starųjų 21 valandų tapo areštuo
ta virš keliui šimtai “nužiurėli- 
nų asmenų”. Tuo tarpu polici
jos rankose randasi virš tūks
tantis tokių, nužiurėtinų asme
nų, kurie jau pirma buvo teisia
mi už įvairius prasižengimus. 
Jie bus laikomi tol, kol jų aukos 
atsišauks ir pripažins juos. 10

pripažinta ir jie bus atiduota j 
teismo rinkas, kad atsiėmus pri
deramą pabaudą.

“Centralinis kriminalistų biu
ras’’ Desįdaines policijos stotyj 
laikomas atdaru diena ir nakti.I c *

Pasėmė daug 
skiepų

Besitęšianljs atlydžiai ir stai
gu užėjęs lietus vakar naktį už
tvenkė daugelį skiepų ir prida
rė nemaža nuostolių gyvento
jams. Buvo pasemta ir kelių 
departamentinių krautuvių 

skiepai didmiestyj. Kelintoje 
vietų pašaukta ugniagesiai, kad 
išpumpuotų vandenį. Kai kur 
nukentėjo ištisos šeimynos. 
Taip, viena lenkų šeimyna, gy
venanti skiepe 4632 So. Pauli
na gt., irgi turėjo šauklius už
migusių pagetbos: kambariai 
buvo pasemti iki palangių.

Atvežė daugiau 
cukraus.

Pagalios, vakar tapo atgaben
ta kelioliko vagonų cukrinis. At- 
sakųmosios įstaikos praneša, 
kad tuo laikinai lieka pašalinta 
“cukraus badas’’, taigi chicagh - 
ciams nebepriseis gerti nesal-

Apieiinke
BRIDGEPORT

Krutamieji paveikslai ir 
balius.

Nedėlioj. vasario 10 d., Šv. Ju
rgio svet. koks ten Lietuvių 
Blaivininkų Susivienijimus su
rengė pramogų vakarą. Buvo 
rodoma krutamieji paveikslai ir 
vėlinu tesės balius. Pirmiausiu

t rados ir užreiškia: Gerbiamie
ji ir gerbiamosios, štai pradėsim 
rodyti gyvus pikčierius, o vė
liaus bus šokiai”. Tuoj užgesi
no žiburius ir pasirodo pikčie- 
riai atbulai, šia tau, pamiš
tijau, akurat kunigiškai... Pir- 

-‘m įninkąs tarsi įgiltas bėgioja 
po svetainę ir vis šaukia uf, uf, 
uf! —• apsivedę augštyn kojo
mis
lyn kojomis.
prie muzikantų ir prašo pabir* 
Įtinti. Bet čia vėl nelaime: nie
kas neatidaro elektros, svetainėj 
.tamsu. O ta publika — tik li

uf!... Apsiverlę augs-’ 
Pagalios prišoka

CICERO

prasimanymai.
Kunigų organo 36-tam nume

ry]'tūlas Jų gizelis rašo apie 
Chicagos Lietuvių Darbininkų

liejimo vakarą, vasario 7 d. Jan
kaičio svetainėje.

Kunigų organo koresponden
tas rašo, kad tą susirinkimą šau
kė “vietos socialistui”; kad “Na
ujienų” redaktorius paleidęs sa
vo “nepraustų burnelę” ir iško- 
liojęs klerikalus; kad Grigaitis 
“įsikarščiavęs šaukęs” apie kru
viną revoliucijų etc. ir kad, pa
galios, “visą susirinkimą polici
ja išvaikė”.

Matote, tas kunigų organo ko
respondentas meluoja neblo
giau už patį kunigą.

Pirma, netiesa, buk tą susirin
kimą šaukė “vietos socialistai”.

Darbininkų Tarybų. I jį buvo 
kviečiama visų vietos draugijų

skirtumo. Juk ir pats kunigų 
organo korespondentas jame dax

. Ivvavo, ir nieks į į neėmė už au- 
žia, švilpia ir kvatoja iš to
'stribkauno žmogelio. Pagalios! \ .

. . 1 < • • 1 Antra. Kunigų organo ko-1r vėl pasirodo pikčcriai. Bodo-I , t 7
I respondelnas niekus tauzija įi

ma S. V. kariuomene. Vėliau I . 1 „ . .x. „ .. .„.... . . I pie di. Grigaičio “kolioj imasi .hiolerų armija baltais drabu- ‘ * .. .
,, ... 1 1- 1 1 • Jam, matoma, prisisapnavo kuziais, dar vėliau smukles darbi-1 t
... . , 1 1 nigų oratoriai — ‘♦metodolo-ninkai — girtuokliai ir lt. Galui .7* , . . „ __ ...

. . . .. . . x gijos daktaras Mahauskis irgale parodo presbiterionų baz- 7. ’ , _
‘ Bačkus. Drg. Grigaitis, kaip irnvcia... Ir dacol. 1 . , ,7 ...I visuomet,' nurodė tikruosius 

Apie patį tų “gyvų pikčerių” I klerikalų siekinius, kokios “lais- 
rodymų reikia pasakyti, kųd per-1 vės” jie nori Lietuvos gyvenlo- 
daug skubinta juos rodyti: ne-Į janis ir kad jie velytų geriau pa
galima buvo spėti perskaityti kų Lsibučiiiot su kaizeriškais Vokie- 
kuric reiškia'. Į tįjos autokratais, o ne dėties su

Užbaigus rodyti pikčerius bu- evoliucine Rusija ir II. Tai vi- 
vo šokiai, tečiaus šokėju tiktai |8U*
apie astuonios poros.nors vi- . 0 kas ,lel.to8 “^uvinos revo, 
so. rodos, laivo apie du šimtai P*'lc*j°s ’ kunigų organo ko- 
•hišelių. Ala lnai, iš viso matės.l vely nekalbėtų; a-
kad kunigų doros šalininkai ma-Pic ,ai Jis "e,uri nei mažiausio 
žai skiriasi nuo Lietuvos .žan- ""sin,an>’,i’i’-
tiarų. Tai liudija kati ir seka- Ketvirtas kunigų organo ko
mos faktas. Tūla žmogų. įėjus es|x>n<lcnt<> melas yra apie tų 
i svetainę, o nespėjusį nusiimti I iSVnikymų. Susirinkimo nieks 
kepurės, tuoj užpuolė tūlas dva- ,,e!švnikč’ nes jis jal11,uvo l,esi- 
sininkų vergas ir kaip koks Žmonės patįs, niekieno
žvėris nutraukė žmogui kepurę, "^aromi. apleulo svetainę. Tik 
\Vell. kokie piemenįs. tokios ir vlenas kunigų organo korespon- 
avįs. —žarija. deIllas vardas Mozeris) iš-

______  ’ I dūme padus pasipustęs.
Girdėjau, kad daugelis rim- 

J lesniųjų parapijonų, kuriem te-Prelekcija—aukos.

BRIGHTON P ARK.

kokių pramogų, 
nu žmonelių pilna svetainė; o 
vyčiai, jie visuomet, kaip yru 
sakoma, įkrinta skylėm.. Vadi
nas, žmones supranta, kad pa
gyrų puodas niekuomet netau
kuotas. Tatai jie turėtų jsidė- 
mėt ir kartų ant visados atmin
ti, kad reikia mažiau kalbėt, bet 
daugiau veikt.

Sekamų panedėlį, t. y. vasa
rio 18 d., rengiama didelės pra
kalbos T. Mažeirio svetainėje, 

!kertė Kedzie ir 38 PI. Kalbės d. 
Jukelis, tik-ką atvykęs iš rytinių 
valstijų. BrightonieČini, pasina
udokite ta vienintele proga!

—Agotos Sūnūs.

Prakalbas
Rengia

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

M. JANKAIČIO SVET* 
4837 14th Street, Cicero, III. 
Kalbės tik-ką atvykęs iš ry
tinių valstijų d.J. JUKELIS.

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

eSBR■■■“■■■■■■
LSS 4-toji kuopa štato scenoje du* 

veikalu: ,‘žmonės” ir “Vagis”, Ned., 
Vasario-Feb., 17 d., M. Meldažio sve- 
ainėje, Pradžia 6 vak vk. Komitetas

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ 

šiandie
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras .............8—8%
Miltai (Maišas)

% bačkos maišas .... 2.91—3.10 
% bačkos maišas .... 1.47—1.56 
5 svaru bačkos maišas .. 33—37c

Rugių Miltai Maišas
Boheinian style % bač. J.37—4.63 
Juodi, % bačkos ......... 1.22—1.49
5 svarai ........................... 29—34
Grabam miltai 1 sv. maiš. 28—34 

Corn Mesi svaras
Balti ar geltoni ................  5—6%

Maisas (Hominy), svaras ,.5%—6% 
Ryžiai, svaraf

Fancy head............................11—14
Blue rose.................................. 10—13

Bulvės (10 svarų)
xN 1 Mis., Min., ir Dak........ 25—28

Pienas
Condensed, geriausias 
Vidutiniškas .............
Evapornted, nesald. .

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

Butterine
Plytose .........................
Šmotuose .....................
Vidutiniškas ...............

Kiaušiniai
švieži extra .............

i Refrigeratorių, extra
Refrigeratorių N 1 ..

i ’Taigi rengėjai turės Į Navy.........................
Beikia pastebėti, kad |Styros, geros svarui... 

vietos pažangieji žmonės jau 
senai persiskyrė su klerikalais. I Kumpis, geras, svarui 

I Prasetsnis
Bažnytininkai visados stengiasi Į Lašiniai geri,’ ‘svarui’ 
kenkt pažangiemsiems, bet jų 
pastangos neduoda pasekmių. 
Kada pažangiosios dr-jos pra
dėjo rengti savo pramogas K.
P. svetainėje, tai vietinis klebo- šaldyti . .... .. 
nas, norėdamas pakenkti joms, Pž* 
pagarsino*1 savo parapijonams, Į Gaidžiai, švieži 
kad “tas 1 bus ne parapijomis, ’ ’ * ’ ‘ • *'' ’ 
kas eis ant bedievių baliaus”, žuvjs (salmon) 
Bet po tokių jo garsinimų jų ReįkAiiška’ 

vakarti atlankydavo vos kelia-(Suris
Ins <lav«lkų, o “bedievių” - tai ^konl5k8’ Z™.1, 
net sienos braška. Dabar jis • Supiąustytas 32%—39

. . • . (Balta duona, svarui ...................  8—9
vra atsargesnis ir nenori garsini

*. . KT | šitokiomis kainomis groserninkai
veltui. —Narys, (turėtų pardavinėti viršnunėtus daik>

_______  |tus. Jei kuris ju neparduoda ta kai* 
na, nepirkite, bet jieškokite tokių 
kurie parduos jums šiomis kaino* 
mis.

-A- J'IIJI iiiiuim. į.iiii «■■■ —■II

Pranešimai

ROSELAND

Vakaras.
. Nedčlioj, vasario 10 d., vieti< 

nė SLA. 139-ta kuopa suerngė 
pasilinksminimo vakarą JK. of 
P. svetainėje. Vakaro progra
mas pradėtu p-tės O. Dargiutės 
daina pritariant smuikų, ką at
liko Kenslavičiukas. Po to L. 
S. M. Batelio pariai-myletojai 
sulošė vienaveiksmę komediją 
“Vienas iš musų tur apsivesti”. 
Išėjo gana gerai, ypač gerai at
liko matematiko rolę S. Telk- 
snis. Užbaigus lošimą (tar dai
navo O. Darginio ir vietinis 
LMD. Aido choras. Dainavo 
gerai. Abelnai, programas nors 
buvo neilgas, bet pilnai nusise
kęs.

Nors tą dieną čia buvo trįs 
vakarai, lx*l žmonių turėjom pu-1 pjpos 7benns; 
sėtinai. Taigi rengėjai turėsi Navy.........

lyvoa, geri 
Vidutinės 
Prastesnės
Prasetsnis
Prastesni .........

Taukai
Dėžutėj .......
Palaidi, geriausi

oereua, vasariu 10, 4^10,

LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, vasario 14 d., 
7:30 vai. vakare, Liuosybės svelai- 
nėe, kerlė Wabansia aveį ir Girard 
gatvių. Nariai privalote atsilankyti, 
nes turime daug svarbių reikalų dėl 
ateinančių rinkimų. —Komitetas

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

Rašt. P. Kusas.
LSJS 1 kuopos Mandolinų Orkest

ras rengia draugišką vakarėli, kuris 
ivyks vasario 1 6d. Aušros svet., — 
3001 S. Halsted SI. Pradžia 7:30 vai. 
vak1. —Komitetas.

Chicagiečiai.—šiuo prašome dra
ugijų ir kuopų nerengti jokių pra
mogų kovo 17 d., nes tą dieną Chi
cagos Lietuvių Draugija Sav. Paš. 
rengia vakarą Schoenhofens svet., 
kampas Milwaukee ir Ashland avės, 
gerk, žemaitės naudai. —Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau Teklės Pluščauskytės,— 

Kauno gub., Raseinių pav. ir vals
čiaus, Viduklės parapijos, NcmarŠio- 
nių kaimo. Kas žinote praneškite jos 
adresą arba ji pati tegul atsišaukiu 
šiuo adresu. Rapolas Bakutis, 
933 W 34tb Place., Chicago, III.

NORTH SIDE

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAME patyrusių ope- į 

rdtorių ai.it Collar mašinų prie siu
vimo ziurkštų. Atsišaukite j N. Si- 
mon S. Co., 811 Rccs SI., 2 blokai į | 
šiurius nuo Division, 3-eios durįs į 
vakarus nuo Halsted St. Chicago •

REIK^IINGA •moteris sortavimui 
skudurų. Atstšankitc j

PI«WJiES. JUNK SHOP, 
622 — 63iM ShvM, Chicago

REIKALINGAS patyręs bučcris, 
(ulbantis lietuviškai, angliškai ir le
nkiškai. Atsišaukite į
3355 — 38th St., Brigblon Park.

REIKALAUJAME nudirbčjų ir gu- 
ziką jsiuvėjų prie švarką ir siutą. 
Gera mokestis ir pastovus darbas. 
702 W. i2 St., Chicago.

PARDAVIMUI

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

. 17—20 
. 13—16

svaras 
51—56% 
. 48—55 
. 46—53

svaras 
32—-35c 

. 31—34
29—33

tuzinas

. 46—52 
svarui 

. 16—19 

. 17—20 

. 13—17 
. 13—16 

. 11—14 
. 32—36 
. 31—35 
. 44—50 
. 40—45 

svaru) 
32—37% 
. 31—36 

25%—31 
svarui 
37—43 

. 30—37 
svaru) 

. 32—37 

. 24—28

20—34 
dėžutės 
19-23 
27—33

Aukos LSS. Apsigynimo 
Fondui.

Nedčlioj, vasario 10, <|. J. Ju- I , Cicero, 111.—Seredoje, vasario 13 
.* .. , „ _ . , _ id., šv. Antano parapijos svetainėje
kelio prakalbose, Liuosybės sve-Į įvyks viešas Cicero draugijų įgalio- 
tnineie nnknvn šio* nn rin‘U >’* valdybų susirinkimas — paulini ji, aukavo sic. po sikaf1>6jinias apie visuotini) Ameri- 
V. Kudirka, P. Bermus, J. Mig- I lietuvių seimą. Pradžia 8 vai.

i xr:i:., a r*., i i: r I vakare. Tad teiksis nepamiršti gerb. tinas, J. VlllSj.A. Gudelis, J. M1- I draugijos šio musų pranešimo, 
chell, J. Binikunas, J. Struinc- Var(,e susį’inklmo:
kis, N. shkas, W. Ješmentas, V. K. P. Deveikis.
Prusis, J. Lovio (?), J. Sudukis, ---------
F Hm. t a i>:.. I LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin-I . Bei., J. Sakalauskas, A. Bip- Į kimns įvyks ketverge, vasario 14 d. 
kevičia, J. Tumosa, J. F. Vilis, vai vai. Liuosybės svetainėj, 

i.**..,*, . 11822 VVabansia avė. Visi nariai lu
po <)0c.: J. Budris, K. Krockus, rrlte būtinai atvykti į susirinkimą.

—Rašt.- P. Mankevičius.

I. LMPS. 9 ir LSJL. Lina kuo- Į melus, žadb užprotestuoti prieš 
pos surengė bendrą lavinimosi |ai. Ar tečiaus jie turės tiek 
sueigą. Prelegentu buvo d. A. I drąsos, negaliu pasakyti* Fak- 
Karalius. Laikė lekciją tema Į tas betgi yra, kad žmonės pikti- 
”K. Markso pridedamoji verty-[ naši tokiu kunigų organo pasi- 
bė”. Lekci ja buvo gana gera. | elgimu: vieni, sako, įskundė, o 
Vėliau buvo duodama klausi-1 kiti dar didžiuiojas.—J. Aceris. 
mų, į kuriuos d. Karalius atsa-1  
kinėjo taipjau gerai.

i
Sueigon, beje, atsilankė ir <1* i .

Jukelis. Paaiškinęs susirinku-1 aras.
siems dalykų stovį Sąjungos I Vasario 13 d. LSS. 171-ta kp.
centro įstaigoj, d. Jukelis pa- surengė šaunų pasilinksminimo Į ą Petrauskas, P. Volis, B. Za-
kvietf susirinkusius aukauti I vakarų Liberty svetainėje. Va- | laga, A. F. Vilis, P. Stankus A.
kiek kuris iš^li’LSS. Apsigyni- | karo programas, kiek to galima | Vcckis, J. Jankus, S. Kosaitis I Prakaii>j)»->tft?iėliojf vasario0*/? <L
.no Fondui. Aukavo: po 50c.: reikalauti nuo darbininkų, iš- N Šmotelis; A. P. Vilis. (?), J.' skaitys

.1. Strisko, A. Duobo; piklyta ytm getai. Užbaigus Į vvaleiitns (?); P. Masttlis $5 00 I *’a,!as tr,na žmogaus sielos jaus-
.1. Koulinos. .1. Grinos, vakaro programų prasidėjo -------------------- ’____________ dih/ž:#" vai! po pieli?"Kgu1<l?:

F. j smagus balius, kuris tęsės iki | pppiu AiNina kt a k;,i- Nepamirškite. —SLA. 226 kp.
Smulkių aukų $1.1 vėlybos nakties.

iso $7.61. Visiems auka-| Žmonių buvo pilna svetaine 
ir jų užsilaikyams šį syk buvo 
tikrai pavyzdingas..

po 25c
K. Verbitskas, J. Kliostoras, 
Žemuičiute.
86.
vusiems tariu širdingų ačiū.

• —K. Virbickas.

kuris tęsės iki PERMAINOS NAUJIENŲ 
AGENTŪROJ

Pajieškau savo brolių Kazimiero 
Stanišausko ir Juozapo Knyzerio; 
Raseinių pav., Kvedainiu par. Mel
džiu atsišaukti greitai arba kas juos 
žinote praneškite; jiems turiu svar
bų reikalą. Povylas Stanišauskas, 
Jefferson Park Hospital, 1402 W. 
Monroe St., Room 305. Chicago, III..

PARDUODU grosernę gerai apgy- 
ventoj vietoj ir flerai išplatintu biz
niu, už Pigią kainą. Prie to yra 2 
automobiliai: vienas 5 pasažierių 

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

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

Jonas Talalas tegul atsišaukia Nau
jienų ofisan; yra jam laiškas nuo jo 
brolio Stanislovo Talalo .esančio Vo
kiečių nelaisvėje.

PARSIDUODA čeveryku taisymo 
šapa. Priežastis pardavimo—ėjimas 
kariuomenėn.
3433% So. Halsted St. Chicago.

Pajieškau dviejų brolių ir sesers 
Tonio, taurino ir Marijonos Mi leus- 
kių. Paeina iš Kauno gub., Telšių 
pav., Žarėnų par., Bajorų sodžiaus. 
1912 m. gyveno Kensington, III. Da
bar nežinia kur. Jie patįs ar kas a- 
pie juos žino malonėkite pranešti. 
Už pranešimą jų adreso skiriu $5 do
vanų. Stanislovas Miliauskis, 
1814 So. Jeffcrson St., Chicago, III.

PARSIDUODA čeveryku taisymo 
šapa, su visomis elektriškomis maši
nomis, įtaisomis, geriausiame padė
jime. Ųiznis yra gerai išdirbtas, pel
ningas, nes darbo užtenka 2 žmonėm. 
Parduodu pigiai, nes turiu išvažiuot 
kiton valstijon—Pennsylvanijon.
4644 S. VVood St., i Chicago.

Pajieškau savo brolio, Juozapo Di
lio. prieš du metu gyveno Montana, 
Pa. Meldžiu atsišaukti, arba kas ži
note praneškite. Turiu svarbų rei
kalą. John Dilis, 
P O Box 572, . Smugglar, Colo.

PARSIDUODA pigiai keturių rui
mų forničiai. Pardavimo priežastis 
—važiuoju ant fanuos. Kam reikia 
malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

W. Budd, 
1437 Sih 591h Ct., Cicero, III)

PaJieško savo dėdės Franeiškaus 
Latako, apie dešimts metų kaip A- 
merikoj. Paeina iš Noverėnų para
pijos. Kas jį žinote arba jis pats 
lai atsišaukia šiuo adresu:

Bronislova Kavaliauskaitė, 
(po vyru) šlolienč)

1341 So. 52th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI SALIl’NAS.
901 \V. 35th STREET CHICAGp

RAKANDAI ;

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU pusininko su visai 

mažai pinigų į rakandų krautuvę. 
Biznis gerai išdirbtas, arba kas no
ri galėtų nupirkti.
2507 W. 47th St., Chicago, III. 

Kampas Campbcl Avė

REIKIA DARBININKŲ
M ■ M M ■ ■ Vyram* ir Moterimi VI-n M D D JI I KOKIOS rųliea mttalo11 fl K H II 1 nrba medilo dtrbamoMU fl 11 U fl | iapose, fabrikuose, ba

teliuose, reetoranuoe, aa- 
dunuoee, Hgonbutluoee, raitinfae, eunkrovoee, 
namuose ir tt. Pamatyk it mueų DIDELI eu
rai*. Gtriaueioe mokeetla.

Advance Employment Erchange 
2-ras augštaa.—179 W. W«ahington at

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut ta

vo puikius, beveik naujus, r«dcandus 
už retai pigią kainą, $125.Gv 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 už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Šit 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyva- I 
nat. Viskas vartota vos 9 savaite*. | 
Persiduos taipgi po vieną. Atšilau- ; 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvė*, J 
Chicago, III.

NAMAI-ŽEMR

REIKALAUJAME: —automobilių 
plovėjų, — vaikų 14 metų ir senes
nių prie mokinimosi gero amato, o 
taipgi ir ofiso darbo, mokestis nuo 
$8 iki <$12 į savaitę; medžio amatnin- 
kų, vandens prižiūrėtojų, janitorių, 
mokestis $70 į mėnesį, 8 valandos 
darbo diena, nereikalaujama prity
rimo; paprastų darbininkų, darbas 
viduje dirbtuvės, mokestis nuo .$18 
iki $20 į savaitę; Šoferių ir pagclbi- 
ninkų Operuotojų prie gręžiamųjų 
mašinų, ęriliuotojų operuoti presą, 
snlaisyto.ių dažų .mechanikų prie 
automobilių ir jųjų pagelbininkų, su
virintojų ir kalvių, pagelbininkų 
prie masinu.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY v

4193 S. Halsted st.. 2-ras augštas.
Visi darbai South, North ir West 

pusėje. (Kalbame lenkiškai).

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

AMATŲ MOKYKLOS

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos. ■- 
beluos istorijos, geografijos, politL 
kinės ekonomijos, pilletystės, dailia, 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 1 ryte 
Iki 5 no pie\ n; vak. mio 7:30 iki 
3106 So. Halsted St.. Chicago, III.Sus. Lietė Soc. Dain. Am. pirmo 

 _ Apskričio konferencija įvyks suba- 
XT •• ,_____.... I M. vasario 16 diena, M. Meldažio
Naujienų agentų sąstate {vyko svetainėj, 2244 W<est 23rd Place, Chi- 

Keikia ti-1 sekamu atmainų: I*. - *. ., .
------------------------------------------ kėlios, kad kuopa turės gražaus spling Vaiky, UI.: Joc Siurvillas, priešino
Skaitykite ir Platinkite M""; • . v , Lm^o W' ThM Taipgi

M A TT T r T? M A a ” I I luputis apie pačią kuopą. I S. F. Steunontas, 144 E. 16th St. (privalo atsilankyti ir chorų valdy- 
Nors musų kuopelė nariais ne- P0, Chicn«0’ : oAį°l(ns Tarvįdas, bos. -* Chorai, kur nori prisidėti . .... . . , I . 8950 Houston Avė Įprie Susivienijimo, malonėkite pn-
perskaitlmgiausia, bet savo vei-|Me!rose Park, Ilk: M. Kartąski, (siųsti savo atstovus. Kviečia 
kilimu rtnll Lili ; |„ ' 1908 Maiii st. | Pirmo Apste, pirm. A. K. Linge,kilimu gali būt pavyzdžiu vi-1 E. Chicago, Ind.: Anna Chiakniutč, 
soins vietos draugijoms. Tatai L u » .. nve

. . . 7. . UII Indiana Harbor, Ind.: P. Matonis
jau pradeda pripažinti vietos lie-| 2727 7
tuviai. Jie betgi turėtų padhry-1 CI,nlon» Ind,; B* Me1dąŽĮs 
Ii dar vieną žingsnį į priekį, bu-L M.ike 
. . . . .. . , , 1 IRacine ,Wis.: Geo.tent ateit ir veikt kartu su mų-|

ĮKenosha, Wis.: K.

Visi kili lieka tie pat{s senieji svet., kampas 45th ir Hermitage avė. 
Ska i t v to i a i norėdami (Delegatai duos pranešimą iš vyku- DKanyiojai, noiummi i .() susivažjaviino New Yorke. Atsi- 

Anava, I žinoti, kur ir koki agentai plati- lankykite visi -—Komitetas.

•'TVIUMIKJ, 4 * • Myi v* A JUl V , Kili’

cago, III. 8 vai. Vakare.—Draugai ir 
^Įklausanti 

nskričio, malonėkite pa- 
inkti delegatus ir pri-

REIKALINGI patyrę bušehnanai, 
pastovus darbas. Atsišaukite į 
4830 S. Ashland Avė., Chicago.

PAIN-EXPELLER ZZJ 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų jr skausmų. • 1

Dabartinės gyveninio aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais I 
už pigesnę čienią. J
Šia seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame l| 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad | 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis J 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė. I
Tikrasis PAIN-EXPELLEkIS parduodamas visose 1 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame I 

. pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių J 
1 • / ’ a. ' ik už jį centus.

į F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Wa3hlns,on Street, New York

i i miiuHUTi Rusų Kliubas “Znanie” rengia spe-
3727 Deodor’SL Lk,ak,V !MdiV
eldnžk (vasario 1(> d., Pulaskio svet., 1711 S.nžlS I x iuuoiuu irii d.

546 N 71h SI f Ashland avė., arti 18-tos gatvės. Pru-
112 So. Main Si. |džia 8 vak vak* • —Komitetas.

Miškinis, I - ■■ 1
601 Grand avė. «

Pattk«™’n 1 C* 609 SUS............... >M,u-
809 Park SL Lio 13 d. 7:3q Val. vak. Blinstrupio

112 So. Main Šl.’|džia 8 Vld- vnį-

Stockyardų darbininkų unijos No I įhe / to/maN AVF SToft/
9 susirinkimas bus seredoj, vasa- SįloLv 47 si M L Chicaao
r» rl vnl vnb I 20<>Z \V. 4/ St., C.niCagO.

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk- 

dienomis ir va- 
šaukike a. BLACKSTONE, karais; mokestis $15.00; ga- 
2457 s. Ixx,mis s.., lite užsidirbti pinigų mokin-

REIKALfNGA prityrusių langų Va-Pam'e8*» Paarkite SaVO dra- 
HF.NPK'rn Ugams taipgi mokytis; mo- CHICAGO CLEANING CO ll/nrvnn

62 \V. Washington St, Chicago, 111.1 Kame KOmiSiną.

Z=_- BURKEBARBERSCHOOL
PA« 612 W- Madis°" St. Chicago

Musų vyčiai mandrauja, sta- 
| losi dideliais išminčiais. Be rei-Į agentai. 
I kalo jie taip pučiasi.
[socialistai visai nesikeldami j Ina “Naujienas”, žiūrėkite “Nau-1 “
puikybę, ncsigirdami savo <11- Įjiepų” agentų skyriuj, kuris tol- berty^s'vdainerŠtb’piaceVl/edzlė

| deliais darbais, o vis tiek daugĮpakinkiausiaipetnyčjosarsuba-Įg^«Jvyks^tlngas^Stockyardų_Dur- 
daugiau nuveikia, negu išdidieji!tos numeriuose. —J. Aceris,Išaukiamus, kad išklausius raportų. _________

•delegatų dalyvavusių suvažiavime “trunk trade” ir merginų 
’ New Yorkei Kviečia .• Komitetą*, darbo. 755 W. Polk St.

daugiau nuveikia, negu išdidieji] tos numeriuose.
vyčiai. Pavyždžiui, kuomet* “N-mj” Cirk. Užžiurėtojas

,1 —— ...........................■■■"■

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

REIKALINGI valkai mokantis 
* i dirbtuves

1 L ""7........ ..

COLLEGES
6205 So. Halsted st.. 2336 W. Ma- 

dison. 1850 We!h SL
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D>* 
signing, dėl biznio ir uatnų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai, 
lengvi išmokėjimai. Gvarunlun- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1043

SARA PATEK, Pirmininkė ,
-l “l K rhmM*i««-rj-^wvwvw•*.—s. > -

IMPERFECT IN ORIGINAL


