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Vokiečiai nustato Lietuvos 
rubežius

vilko juos užmiršiin, sumušė 
juos ir nuvilkę rublis apipylė 
smala ir apibėre plunksnomis. 
Atlikusi ta savo biauru darbu t i c
govėda paliepė Obei'danui eiti 
SI. Louis pusėn, o Metzen

Kodėl Rusija^ 
užbaigė karę

ŠVEDUIS SOCIALISTAI 
PROTESTUOJA

Prieš Švedijos maišymąsi į 
Finlandijos reikalus.

Su.eiksia Lietuvai autonomiją
Maną prijungti Kauną ir Suvalkus 

prie Vokietijos, paliekant Lietu
vai Vilniaus ir Gardino gub.

VOKIEČIAI NUSTATO
LIETUVOS RUBEŽIUS

BE KURO PANEDĖLIAI 
PANAIKINTI.

Paskui ta pati govėda pradė
jo eiti namas nuo namo, kur 
gyvena nužiūrimi “ne lojališku- 
me“ žmonės, ž.-tdipo juos iš mie- 
mo ir išvilkę į gal»ę‘ vertė bu
čiuoti vėliavą. Taip govėda ap
lankė apie 106 namų.

Policija nieko nedarė. Poli
cijos viršininkas sakosi nieko 
nežinąs apie lai ir negavęs sku
ndu. O miesto mavoras dar už- < •"
giria govėdos elgimąsi.

Govėdos.vadovai grasina iš- 
naujo pakartoti savo žygius 
prieš kitus nužiurėtinus žmones.

IR KODĖL JI ATSISAKO 
PASIRAŠYTI PO TAIKOS 

SUTARTIM

Rusų delegacijos paaiški
nimas.

True Irimsliilion filed with the post- 
inaslėr ai ('liicago, b'cbr. 14, 1918, 
as reųuii cd by the art of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, vas. 12. Ru
sijos oficiali* bevieninis presos 
biuros išleido pasauliui šiandie 
pastebėtiną

True translntion filed with the 
maslrr at Chicago, Febr. 14, 
as reųuired by the act of Oct. 6,

STOCKHOLM, Vasario 12.
Vietos socialistai viešame susi
rinkime priėmė protesto rezo
liuciją prieš gvedijos maišymąsi 
į Finlandijos konfliktą.

Rezoliucija išreiškia “gilų a|>- 
gai lesta vimą matant 'Finhimii- 
jos sočial-deinokralų vadovus 
gelbstanl kruvinai civilci karei

post- 
1918, 
1917.

Prijungia prie Lietuvos ir 
Gardino guberniją.

Lietuva gausianti autono
miją

Sekamą panedėlį dirbs visos 
dirbtuvės ir sankrovos bus 

. atidarytos.

Advokatas Metzen vakar su-

’iYue translation filed wdh 
master at Chicago, Febr.

the post 
14, 1918 

as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Su ITancijos Armijomis, Vas. 

13. — 'Paikos programa, kurią 
field-maršalas von Hindcnburg, 
gen. I.udendorf ir Vokietijos so
sto įpėdinis privertė priimti ka
nclerį Hertlingą ir kaizerį yra 
sekama.

Didelis pertaisymas rubežiaus 
turi būti padarytas rytuose. Jis 
turi lęsties nuo Rytinės Prūsijos 
iki Narevo ir Nemuno upių li
nijos, pažymėtos tvirtovėmis 
Novo Georgievsk, Osoviec. Gro- 
<ln<> (Gardinas) ir Kauno.

Lietuva. Kuršas (Kurliandi-

Apart galbūt Naujosios 
Anglijos

klaidžiojimo nuogu Sfauntono 
apielinkėse. Jis mano, kad už
puolimas anl jo buvo rengiamas 
iškalno ii: kad jo pakvietimas į 

buvo padarytas tosSlauntoną

darytos autonominiais 
toratais, kad užtikrinus Vokie
tijos reikmenis ir maistą atei
ties karėse.

protek-

Lenkija pavedama Austrijai.

nekalba- 
matomai 
ir galbūt

ma. Tas klausimas 
paliekama Austrijai 
tkrainai, išrišti.

Lietuvos rubežiai.

Bet gen. Lndendorf jau pradė
jo nustatinėti naujus rubežius 
Lietuvai. Vasario 1 d. išleistu 
patvarkymu jis paveda karinei 
valdžiai dvi dideles teritorijas 
Vilniaus irBaltstogės (Bielogto- 
ko), po bendru vardu Lietuva, 
su Vilniaus miestu kaipo sosti
ne. §is praplėtimas Lietuvos 
padarytas kaina Lenkijos, kuri 
savinasi visą Baltstogės-Gardi- 
no distriklą. Vokiečiai veltui 
bandę panaudoti Lenkiją sa
viems tikslams, dabar matomai 
yra palinkę ją paaukauti.

Nori paskaidyti įteigi ją.

x Vakaruose karininkai nori pa
skaidyti Belgiją į Flandriją ir 
Valloniją. Koks likimas laukia 
iraneuziškai kalbančius valio
mis nesakoma, bet Flandrija 
bus |>adaryta mažiau ar daugiau 
autonomine šalim, su sąlyga, 
kad pajinio tvirtovės ir Ant- 
werp bus atiduoti vokiečių ar
mijai ir laivynui.

Pienuojama taipgi aneksuoti 
tiesioginiai ar netiesioginiai 
Briev-Longwav industrinį dist- 
riktą šiaurinėj Francijoj.

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

Balius!

į Rumunija atsisako taikintis 
su Vokietija

Rumunija užėmė visą Besarabijos 
guberniją

RUMUNIJA ATMETĖ VO* 
KIEČIŲ TAIKOS ULTI

MATUMĄ

TARIASI APIE PAILGINI- 
NIMA PERTRAUKIMO 

MŪŠIŲ

Chicago Bar Association, sa
koma, kreipėsi į Illinois atigš- 
čiausį teismą, kad tasis atimtų 
advokato leisis Jobu L. Metzen 
ir 5 kitiems advokatams.

True translation filed witn tne post 
iKistcr at Chicago, Febr. I I, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

\VASHINGTON, Vas. 13.
Kuro administratorius Garfield 
iąnakl paskelbė apie panaikini

mą be kuro panedėlių.
•Garfield sako, kad delei .šil- Į MINNESOTA BULLETIN 

• esnio oro pasigerino sąlygos ir 
'odei galima leisti industrijai 
iradėti dirbti sekamą panedėlį.

rėčiaus valstijų kuro admini
stratoriams yra duota gale lai- 
kyties pirmesnio patvarkymo, 
jei kur pasirodytų reikalinga.

ATIMTA SIUNTINĖJIMO 
TEISĖ

Jo vietą užims New Times.

True translation filed wiin the post- 
inastrr ui (JiicHgo, Frbr. l t, 1918. 
as reqnircd by the act of Oct. 6, 1917.

žadėjimas yra. blogesnis negu 
kokioje nors kitoje šalies daly
je ir galbūt tų valstijų adminis
tratoriai laikys dirbtuves užda
rę dar per kelis panedėlius.

Garfii Idas aiškiai pasakė, kad 
dabar yra tik suspenduojamas 
patvarkymas. Jei anglių tru
kumas pasidarytų vėl aštrus, jis 
pasilieka teisę uždaryti dirbtu-, 
',es 267 AMERIKOS KAREI-

Sulig pirpiesniu patvarkymu VIAI ŽUVO ANT TJJS- 
dar šeši panedėliai GANIA

ant
ros klesos siuntinėjimo krasa 
teise I he Minnesota Biillelin, o- 
licialiani Minnesota Socialistu 
partijos organui. Savaitraštis 
N<‘w Times of Minnesota užims 
darbą, kurį Bulletin buvo pri-

'.os departamentas atėmė

turėjo būti 
be kuro.

IR ST. LOUIS PRAŠO
164 kareiviai jau palaidoti 

Škotijoj

irPrašo kad tarp Chicagos 
St. Louis butų įsteigtas or
laivių krasos aptarnavimas.

True translation filed \vith the post- 
mastei" at Chicago, l'cbr. IĮ 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ST. LOUIS, Mo., Vasario 13
SI. Louis pirklybos butas šian
die telegrafavo krasos viršumu 
kui Burlesonui, prašydamas, 
kad pervežimas krasos oru bu
tų praplėstas ant Chicago ir St. 
Louis, kaip tas padaryta tarp 
Ne\v Yorko ir \Vashingtono.

Butus nurodo, kad tas suma-

kelių ir nebūtų reikalo naudoti 
tiek daug traukinių tarp tų dvie
jų miestų pervežimui krasos.

JUODAŠIMTIŠKŲ “PAT
RIOTŲ” ŽYGIAI

—-  /

Advokatas ir kitas žmogus 
aukomis “patriotų žygių.

Nukentėjo 100 kitų žmonių.

STAUNTON, III., vas. 13. — 
Pereitą naktį govėda, susidedan
ti iš 400 “žymiausių” miestelio 
gyventoju užpuolė ant tūlo S. 
Oberdan, menamo I. W. W. or
ganizatoriaus ir jo advokato
John L. Metzen iš Chicago, nu- pietų slavų.

True translation filed with the post- 
inuster at Chicago, l'cbr. 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

\VASHINGTON, Vasario 12

ant Tuscania jau yra palaidoti 
Škotijos pajūryj. Neoficialiai 
apskailliuojama, kad išviso ant 
to transporto yra žuvę 267 A- 
merikos kareiviai. Išskyrus pa- 
sažierius iš išsigelbėjusių skai
čiaus ir žinomų žuvusių ir 
rastų 33 dar neidentifikuotų 
vusių, dar pasigendama 136 
reivių, kurie, manoma, yra 
vę.

su- 
žu-

žu-

LENKAI EINA PRIEŠ 
AUSTRIJA

Už prijungimą Cholino gu
bernijos prie Ukrainos.

True translation filed with the posl- 
niaster at Chicago, Febr. 14, 191,8, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 191 ’>

STOCKHOLM,< Vasario 12.
(suvėlinta). Vienuos kores
pondentas Berlino Tageblatt 
praneša, kad lenkų, kliubas per
traukė savo rvšius su valdžia, , -
kadangi taikos su tarty j lenkų 
gubernija Cholm liko priskirta 
prie Ukrainos.

Žinia priduria, kad Austrijos 
valdžiai dabar priešinasi susi
vienijęs blokas lenkų, cechų ir

pranešimą kodėl 
skelbė karę užsi- 

I baigusia, bet atsisakė pasirašyti 
po laikos sutartim su centrali
nėmis valstybėmis.

Pranešimas sako:
Taikos tarybos užsibaigė. 

Vokietijos kapitalistai, ban-
I kieriai ir dvarininkai re-
I miami tylia sandarbyste

Anglijos ir Prancijos, įteikė 
musų draugams, nariams 
taikos delegacijos Brest Li- 

( tovske, tokias sąlygas, po
I kokiomis negalėjo pasira

šyti Rusijos revoliucija.
Vokietijos ir Austrijos 

Į valdžios1 pasilaiko šalis ir 
žmones, užkariautus spėka 
ginklų. Su tuo negalėjo su
tikti Rusijos žmonių, darbi
ninkų ir valstiečių valdžia. 
Mes negalėjome pasirašyti 
po taika, kuri atneštų nusi
minimą, priespaudą ir kan
čią milionams darbininkų 
ir valstiečių.

Bet mes taipgi negalime, 
netęsime ir neturime tęsti 
karę, pradėtą carų ir kapi
talistų, susivienijusių su ca
rais ir kapitalistais. Mes ne
galime ir neturime būti ka
rėje su vokiečiais ir austrais 
—tokiais pas kaip mes, dar
bininkais ir valstiečiais.

Mes nepasirašome po dva 
rininkų ir kapitalistų taika. 
Tegul Vokietijos ir Austri
jos kareiviai žino kas siun
čia juos į mūšių laukus ir 
tegul jie žino už ką jie ka
riauja. Tegul jie taipgi ži
no, kad mes atsisakome 
prieš juos kariauti.

“Musų delegacija pilnai 
suprasdama savo atsakomy 
bę prieš Rusijos žmones ir 
prispaustus darbininkus ir 
valstiečius kitų šalių, užrei- 
škė vas. 10 d. varde Rusijos 
federalės respublikos vald
žios liaudies komisarų val
džioms žmonių. įtrauktų į 
karę su mumis ir neutra- 
lėms šalims, kad jie atsisa
ko pasirašyti po aneksioni- 

’stų sutartim. Rjisija iš sa
vo pusės paskelbia dabarti
nę karę su Vokietija, Aust
ro-Vengrija, Turkija ir Bul
garija, užsibaigusia.

Kartu Rusijos kareiviai 
gauna paliepimą apie pilną 
demobilizaciją visuose fro
ntuose. 

»
Po lo seka parašai Trockio ir 

kitų dckgacijos narių.

paremtą ginkluota spėka, vie
ton budavojimo demokratinės 
tvarkos liuoso ir visuotino bal
savimo pamatais.”

REIKALAUJA ATŠAUKI
MO TEISĖJŲ

Darbininkai reikalauja, kad 
federaliai teisėjai butų at
šaukiami.

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, Febr. 14, 1918, 
as reųuired by the act of Ocl. 6,’ 1917.

TAKOMA, \VAS1I/ — Centra
linė darbininkų taryba kreipėsi 
prie kongreso, kad lasis priim
tų priedą prie konstitucijos, lei
džianti atšaukti federalius tei
sėjus.

Taryba sako, kad tie teismai 
pasisavino galę pakeisti įstaty
mų prasmę ir konstitucinės žino 
nių teisės nėra saugios, kuomet 
neatsakančiai oligarchijai 
džiama vra naudoties tokia gn

HERTLING ATSAKYSIĄS 
VVILSONUI

Kalbės reichstage utarninke

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, Febr. 14, 1918, 
rs reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

\VASH1NGTON, Vasario 13.
Vokietija galbūt sekamą ular- 

ninką atsakys į paskutine prezi
dento \Vilsono kalbą ir jo išlė- 
slytas laikos sąlygas.

los žinios sako, kad tą dieną Vo
kietijos reichstage kalbės kanc
leris grafas von Hertling.

AUSTRIJA PALINKUSI 
PRIE ATSKIROS TAIKOS

Su Suvienytomis Valstijo
mis.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Fcbr. 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Vasario 13. - 
Pranešimai iš Vienuos leidžia 
suprasti, kad Austrija gali pa
daryti atskirą taiką.

Sulig tų žinių, Austrijos kar
vedžiai nenori siųsti savo armi
jų j vakarų frontą kariauti prieš 
amerikiečius.

Žinios priduria, kad tokia po-

Rumunai užėmė Besarabiją. Vokiečiai veda derybas su 
Rumunija.

Laikysis su talkininkais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Fcbr. 14, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. (J, 1917

WASHINGT()N, Vasario 13 
Sulig beviclinio pranešimo iš 
Jassy j Salonikus ir iš ten per
duoto kabeliu Rumunijos am
basadoriui \Vasbingtone Dr. 
Constantin Angolasca, Rumu
nija ignoravo Vokietijos 21 va
landų ultimatumą “tuojaus pa-

Bumunija “išdidžiai ignora
vo’’ vokiečių grasinimus ir “iš
liks ar žus kartu su taikiniu-,

Užėmė Besarabiją.

Kablegrama sako, kad Rumu
nijos kareiviai perėjo Pruto li
pę ir dabar užėmė visą Rusijos 
B(\sarabijos guberniją, kuri ne
senai pasiskelbė savo neprigul- 
mybę. Bolševikų kareiviai liko 
sumušti keliuose karštuose mu
šiuosi“ ir pasitraukė iš guberni
jos, kuri yra valdoma laikines 
valdžios.

Žinia taipgi sako, kad 300.000 
rusų kareivių, kuriais pirmiau 
vadovavo gen. ščerbačt'v, liko 
nustumti per Dnicstrą, kur juos 
nuginklavo Ukrainai.

REIKALAUJA. KAI) RU
MUNIJA TAIKYTUS!

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, l’cbr. IĮ 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMSTERDAM, Vasario 13.
Berlino Tageblatt rašo, kad cen- 
trali nes valstybės įteikė Rumu
nijai reikalavimą, kad ji pradė-

turėjo būti duotas šį vakarai

vimas nėra ultimatumu ir p<‘- 
užveria grasinimų.

KARES STOVIS KIJ E V E.

Spėjama, kad Ukrainoj pra
sidėjo sukilimai prieš Radą

True translation filed with the post 
master at Chicago, Febr. I Į 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ZUBICH, Vasario 13. Su
lig žinios, šiandie gautos iš Lvo
vo (Lembergo), Kijeve pnskel-

ŠIANDIE
Drg. Jukelis kalbės,

West Sidėj
M. MELDAŽIO SVET., 

2242 W. 23rd pi.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Nepamirškite!

mę į kanclerio von Hertling kal
bą reichstago sekamą utarnin- 
ką.

Vokietijos civiliai gyventojai 
labai sujudę delei laukiamo na
ujo užpuolimo vakarų fronte. 
Tokios ateina žinios iš Vokieti
jos. Kita žinia sako, kad tokia 
pat dvasia plėtojasi ir armijoj.

Iš Berlino pranešamu, kad ten 
sujudimas padidėjo delei soci-

kuriuose sakoma, kad Prūsijos 
militaristai rengiasi paaukauti 
dar milioną gyvasčių Hinden- 
burgo pastangose vakariniame

Kijevas yra Ukrainos sostinė. 
Paskelbimas karės stovio tuoj 
po pasirašymu po atskira taika 
su centralinėmis valstybėmis

ševikų, kurie' yru priežingi a t-

Prašys sudaryti naują kalbėtą.

AMSTERDAM, Vas. 12. Iš 
Vienuos pranešama, kad kara
lius Karolius nutarė prašyti Au
strijos premiero barono von 
Seydler sudaryti naują kabinetą

fronte.
Daugelis socialistų areštuota 

sąryšyj su tais lapeliais.

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, Febr. 11. 1918. 
as reųuired by Ihe act ofOcl.O, 1917.

AMSEERDAM, Vasario 13.
Berlino pusiau oficialė telegra
ma sako, kad field-maršalas von 
Mackensen veda derybas su Ru- •*
munijos armijos komanduolo- 
ju apie prailginimą pertrauki
mo mušiu, c

Žinia sako, kad reikia nušvie
sti pertraukimo mušiu klausimą

Ukrainos ir Rumunijos.
Telegrama užginčija tam, kad 

Vokietija įteikė ultimatumą Ko
munijai.

28 AIRIAI AREŠTUTI

Krata Clan-Na-Gael bute.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, l'cbr. 14, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Pt’BLIN, Irlandijn, Vas. 13

-Gaet buveinėj krata. 28 žmo
nės sulaikyti. Ginklu nesurasta, 
bet paimta žemlapiai ir braiži
niai. Buveinė buvo uždaryta per 
daugiau kaip melus kariniu pa
liepimu.

PALIUOSAVO SERBUS 
BELAISVIUS

Suimtus austrų armijoj.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 14. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

PEKINAS, Vasario 13 2,000 
serbų belasvių, kuriuos rusai 
suėmė kartu su austrais, kuris 
vertė tuos serbus kariauti, liko 
paliuosuoti iš belaisvių stovyk
lų Siberijoj. Dabai* jie yra Mu
kdene, iš kur važiuos Į Dalni ir 
Japoniją, o iš ten — per Ameri
ką sugrįš i Europą.

COPENHAGEN, Vasario 13. 
—Polipą vakar areštavo sin- 
dikalistų vadovus, kurie ištru
ko laike riaušių, kuriose 66,000 
-80,000 žmonių minia bandė už
pulti anl pinigyno apiplėšti san
krovas ir įeiti į karaliaus rit
mus. •

Tarp areštuotųjų yra Cbristi- 
an Clirislesnen, redaktorius sin- 
dikalistų laikraščio “Solidaru
mas”.

Kaip darbininkai žiuri į 
LIETUVOS LAISVĖS 

klausimą?
Apie tai bus 

PASIKALBĖJIMAS 
CHERNAUCKO SVET 

1900 Union avė. 
(kertė 19 gatv.) " 

Pėtnyčioj, 15 d. vasario 
7:30 vai. vakare.

Rengia 
Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Taryba 

Publika kviečiama skai
tlingai atsilankyti.
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pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyti guli
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos 
Straipsniai

>_________________ ______ —

True translation filed \vith Ihe post 
mastei* at Chicago, Febr. II. 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvos Taryba 
arba Landratas.

Minėtasai lenkų laikraštis 
sako, kad Organizacinis Ko
mitetas išpradžių norėjęs su
daryt seimą ko-operacijos 
budu, t. y. kad Komitetas tie
siog paskirtų seimo “delega
tus”. Bet prieš tai užprote
stavo “kairieji”, ir Organi
zacinis Komitetas, pagalios, 
sutiko su tuo, kad delegatų 
kandidatūros butų statomds 
vietose. O kas ir kaip turė
jo tuos delegatus rinkti ? Ve 
ką apie tai skaitome:

Vokiečiu vyriausybė suliko, 
kad lietuvių veikėjai apva
žiuotų šalį vedimui tinkamos

statomos kandidatūros butų 
patvirtintos klerikaliniai-tau- 
tinio Organizacinio Komiteto 
ir vokiečių valdžios.

Faktiškais “delegatų” rin
kėjais, vadinasi, turėjo būt 
ne žmonės, o Organizacinis 
Komitetas ir vokiečių vald
žia; žmonėms buvo duota 
teisė tiktai kandidatus sta
tyti, o ir tai nepasakoma, 
kaip plačiai jie tąja teise ga
lėjo naudoties. Taigi aišku, 
kad šitaip sudaryto seimo 
nariai nėra žmonių atstovai.

Be to, reikia atsimint, kad 
tas seimas tapo sudarytas 
vien tiktai iš lietuviškai kal
bančios Lietuvos gyventojų 
dalies. Nė žydai, nė lenkai, 
nė baltgudžiai, kurių yra la
bai daug ypač Vlniaus ir Ga- 

jokios atstovybėj seime.
Suprantama, kad toks sei

mo šaukimas negalėjo paten
kinti žmonių, ir visų-pirma 
ne lietuvių kilmės Lietuvos 
gyventojų. Jie ėmė protes- 
tuot. “Naprz<’>d” sako, kad 

pirmiausiai užprotestavo len
kų socialistai, pamatuodami 
savo protestą tuo, 1) kad Lie
tuvos Seimas yra organizuo
jamas, aplenkiant kitas tau
tybes, gyvenančias musų kla
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šie: lenkus, baltgudžius, žy- suorganizavo “Lietuvos Ta-sniai * griežčiausiai 
dus; 2) kad Seimo narių ne- rybą”, kurią teČiaUS boiko-

• l inks žmones, ir todėl jie bus tuoja socialistiniai-demokra- 
ne žmonių atstovai, o tiktai tiniai nelietuvių tautų ele- 
neatsakomos vienutės, tiems 
žmonėms :m t mestos; 3) kad 
busimos Lietuvos ribas Orga
nizacinis Kotu i tetas užbrėžė 
taip, jogei, iš vienos puses, ta
tai prives prie musų krašto 
skilimo į dalis Lietuvišką ir

v ra storai-aneksinėtatai 
klerikaliniai-tautinių lietuvių 
(lementų kombinacija; I) 
kad Organizacinis Komitetas 
“persūdė“ klausime busimos 
Lietuvos ryšių su Vokietija;
5) kad mi s raudamės tokiose 
a|)iinkylx’se, kurios neleidžia 
apsvarstyt taip svarbų musų 
kraštui reikalą, ir tt.

Tupėdama šitokią nuomo
nę, Lenkų Socialistų Grupė 
pripažino absoliučiai negali
mu daiktu padoriam demo
kratui dalyvauti Lietuvos 
Seime prie tokių sąlygų. Pa
našią poziciją užėmė ir žy
dų organizacija “Bund”.

Kitokią poziciją užėmė lin
kui seimo Lietuvos Social- 
Demokratų Partija. Ji nu
tarė dalyvaut seime, idant 
galėjus padaryt Įtekmę į Sei
mo nutarimų pobūdį. Bet 
“Naprzod’ pastebi, kad tokia 
pozicija iššaukė pasipriešini
mą pačioje partijoje. Dalis 
jos griežtai atmetė dalyvavi
mą seime ir vietoje to ėmė a- 
gituot už tai, kad socialisti
niai ir demokratiniai elemen 
tai pradėtų veikti savaran
kiai, idant užkirtus kelią u- 
zurpaciniems “Lietuvos Sei
mo” žingsniams.

vyko didelis tarptautinis mi
tingas, kurį sušaukė Lietu
vos ir Baltgudijos socialistai 
ir demokratai. Susirinko 
darbininkų kliubo svetainė
je 2000 žmonių, o kalbas lai
kė lenkas socialistas, lietuvis 
socialistas (Kairys), baltgu- 
•lis socialistas, žydas sociali
stas ir du lenkų demokrati
jos atstovai. Susirinkimas 
beveik vienbalsiai priėmė se
kamą rezoliuciją:

Susirinkusieji turi gilų įsi
tikinimų. kad liktai politinė 
Lietuvos nepriklausomybė ir 
nustatymas vidujinių jos san
tykiu tikrai demokratiniais 
pamatais gali prikelti musų 
sali iš puolimo ii* užtikrinti jai

tirs, jos gerovei kilti, jos tau- 
tiniai-ki.llurinių reikalų visų 
gyventojai Lietuvoje tautų

žydų patenkinti. Susirinku
sieji išreiškia pilnų savo soli
darumų su Europos demokra
tijos obalsiu. pagal kurį da
bartinė karė (? “N.“ Red.) 
turi užtikrinti visoms šalims 
ir tautoms teisę laisvai spręs
ti apie savo likimų.

Pagalios susirinkusieji grie
žčiausiu budu užreiškia, kad 
apie ateinantį Lietuvos liki
mų, apie vidurinį jos susi
tvarkymų, apie jos santykius 
su kaimynų valstybėmis ir a- 
pie pamalus sugyvenimo su 
kaimynų šalimis gali spręsti 
vien tiktai Steigiamasai Lie; 
tu vos Susirinkimas, laisvai iš
rinktus visų lietuvių ball-

tautos, tikėjimo ir lyties skir- 
Iuimm, visuotinu, lygiu, slaptu, 
tieWgiuiu ir proporcionaliu 
balsavimu.

tų protestų prieš visokius pie- 
ginimus uzurpuoti (pasisavi
nti) pamatines šalies atstova
vimo teises, visviena iš kurios 
pusės jie butų daromi.

Šitie protestai nesulaikė
bėgio, ir “Lietuvos Seimas” kiti demokratiniai jos sluog-
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mentai. Sąryšyje su šituo 
boikotu įvykę areštų tarpe 
lenkų inteligentijos Vilniuje.

Taigi dabar mes turime 
prieš akis to garsiojo Land- 
rato arba Lietuvos Tarybos 
gimimo istoriją. Iš jos ma
tyt, kad Landratas jokiu bu
du negali skaityties “Lietu
vos atstove ir vadove”. Ji
sai yra sudarytas iš vienos 
tiktai Lietuvoje gyvenančių 
tautų elementų, ir tai—pa
niekinant visus demokraty- 
bės pamatus.

Landratas tapo įsteigtas 
tokių elementų, kurie išank- 
sto pritarė vokiečių valdžios 
pienui paverst Lietuvą Vo
kietijos provincija.. Todėl 
jisai yra ne kovotojas už Lie
tuvos savarankumą, o impe
rialistinės vokiečių politikos

Remt Landratą reiškia 
remt Vokietijos aneksicjnis- 
tų politiką ir ignoruot Lietu
vos žmonių teisę spręst apie 
savo likimų.

True trnnslation filed the post- 
mastei* at Chicago. Febr. 14, 1918, 
as renuired by the act of Oct. 6, 1917.

Taika be 
kontrakto.

Rusijos fronte galutinai 
pasibaigė karė. Ukraina pa
darė su centralinėmis valsty
bėmis separatinę taiką, o 
Rusija pertraukė karę, ne
pasirašydama po taikos su
tartim.

Dabartinė Rusijos valdžia 
paskelbė priežastis, kodėl ji 
taip pasielgė. Ji sako, kad 
Vokietija reikalavusi, idant 
jos rankose pasiliktų užka
riautosios Rusijos teritori
jos. Rusija negalėjusi pasi
rašyt po tokia taika, nes ji 
“atneštų nusiminimą, prie
spaudą ir kentėjimą milio- 
nams darbininkų ir ūki
ninkų”. Bet Rusija nega
linti, nenorinti ir nepri
valanti ir tęsti karę, ku
rią pradėjo carai ir kapi
talistai; ji negalinti tęsti ka
rę prieš Vokietijos ir Austri
jos tokius-pat, kaip Rusijos, 
darbininkus ir ūkininkus. 
Todėl ji pasitraukia iš karės, 
nedarydama taikos.

Kokias pasekmes turės ši
tas* Rusijos žingsnis, kolkas 
dar peranksti spėti. Bet jei- 
{V. jisai ir turėtų blogų pa
sekmių, tai smerkti už tai 
Rusiją butų klaidinga. Nes 
išrodo, kad tame padėjime, 
kokiame ji radosi, kitokio iš
ėjimo jai nebeliko. Ginties 
spėka nuo Vokietijos impe
rialistų ji nebepajiegė ir ji 
padėjo ginklus; bet padėda
ma ginklus, ji atsisakė mora
liškai nusilenkt prieš užka
riautojus. Šituo budu ji at
siekė to, kad Vokietija įgijo 
tiktai pusę pergalės.

teritorijas, bet ji neturi tei
sės prie jų. Jai dabar yra 
atidarytas kelias ir į Rusijos 
gilumą, bet jeigu ji mėgintų 
pasinaudot šita proga ir dar 

"'llabiau apiplėšt Rusiją, tai ji 
vluii nocanlin olrnrcso n Irvine, ivišo pasaulio akyse elgtųsi, 
kaipo plėšikas, užpuolantis 
beginklį priešą.

Butų naivu, žinoma, tikė
ti, kad Vokietijos junkeriai 
delei pagarbos prieš teisę ir 
dorą, išsižadės už
kariautųjų teritorijų 
rytuose ir nebesikėsins už
grobti1 jų dar dauginus. Bet 
plėšikiški jų pasikėsinimai 
sutiks pasipriešinimą kaip 
pačioje Vokietijoje, taip ir 
kitose šalyse. Ne tiktai Vo
kietijos darbininkai, bet ir
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prieš savo valdžios mėgini
mą veržties toliaus į Rusiją, 
kuomet pastaroji paliovė gy
nusio. Neapsieitų be di
džiausių keblumų ir tuomet, 
jeigu Vokietija užsimanytų 
galutinai pasilaikyt tuos^ že
mės plotus, kuriuos ji užka
riavo: kadangi Rusija jai tos 
teisės nepripažino, tai klau
simas apie Pabaltijos kraš
tą, Lietuvą, Lenkiją ir tt. 
priseis rišti visuotinoje tai
kos konferencijoje (tarp tal
kininkų ir Vokietijos).

Taigi taikos klausimas tuo 
Rusijos pasitraukimu iš ka
irės tapo ne išrištas, o tiktai 
atidėtas. Rusija ne tiktai 
neatsiekė taikos visam pa
sauliui, o ir sau. Ir tai pil
nai patvirtina lą nuomonę, 
kurios mes nuolatos laiky- 
davomės. Mes sakėme, kad 
Rusijos bolševikų tvirtini
mas, buk jie savo metodais 
įvykinsią taiką bėgiu keleto 
dienų, yra klaidingas, nes 
vienos šalies jiegų tokiam 
darbui neužtenka. Taika, 
kuri tiktų demokratijai, ga
li būt įvykinta tiktai suvie
nytomis tarptautinės demo
kratijos pastangomis.

Skaitytoju Balsai
ifaiikštatt iianu skyriuje 

nuomoje* Redakcija neatsako.]

Apie rezoliucijas.

jiems apie 10 dolerių.

Pastaruoju laiku labai daug 
rašoma rezoliucijų. Tautininkai 
su klerikalais pradėjo dagi te
legrafu rczolicijas siųsti į Wa- 
sbingtoną. iš Baltimorės, pa
vyzdžiui, į Wshingtoną galė
tų nešte nunešti rezoliucijų, o 
tautininkai su klerikalais teleg
rafu pyškiną. Tas persiuntimas 
lėšavo
Kvailumas eikvoti be reikalo tiek 
pinigų, kad užtenka “išspdendi- 
11118'’ 10 centų markei.

Bet ne vieni tautininkai su kle
rikalais įsikandę rezoliucijų, 
daug jų rašo ir socialistai. Nors 
socialistai nerašo jų Wilsonui, 
bet užtat perdaug prirašo jų 
prieš socialisliškus laikraščius. 
Žiūrėk, koks smarkuolis Petras 
supyko ant kurio nors laikraš
čio redaktoriaus, na ir įneša kuo
pos susirinkime, kad reiklų iš
nešti rezoliuciją. Tamošius pat
virtina, na ir balsuoja. Jeigu 
Petras gauna daugiau šalininkų, 
lai ir pyškina rezoliuciją.’ Kiek 
tų rezoliucijų tilpo musų laik
raščiuos, ypatingai Kovoj, net 
akjs reikdavo. Na, o kokia kam 

kia.kad ne vienas skaitytojas rau

Laikas butų tą nelemtų pra
mogų mesti ir pradėti rimtes
niais dalykais užsiimti. —Z.G.

Redakcijos Atsakymai į
-------------------------------—---------------------- ---------------------------- f

A. Meldažiui, Rockfd. — Sa
vo raštely j tamsta pats pripažįs
ti lai, kas buvo Reporterio trum
pai pastebėta. Kunigi čia tuo
jau niekintjes melagiais etc.? 

Draugai, argi jus išlikro manote, 
kad aug.šėiausia dabar socialis

jimas, kits kito kandžiojimas ir 
niekinimas? Kaip ilgai tai tęsis, 
ir |įur mes tuo keliu norime 
nueiti? Vyrai, susipraskite.
.............................................................................................. i............................       ui

Nepasižacįėkit eiti, kur kitur 
Nedėlioję,Vasario 24, neštą 
dieną, Pilsen Auditorium, 
bus “Naujienų” 4-metinis 

Balius!
■jw"i i   ” v y..........

Skaitykite ir Platinkite
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I Sveikatos Skyrius
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Atsakymai į klausimus
RŪBAS

Mergaitėms rūbo pavyzdys 
No. 8699 sukirptas penkeriopo 
didumo: micros mergaitėms 6, 

8 melų mergaitei reikia 3% jardo ma
terijos 27 colių platumo, arba 2% jardo 36 colių fatumo, ar
ba 2V4 jardo, jei materija 54 cplių platumo.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.

Norint gauti tokiam rubui sukirpti ir pasiūti pavyzdį, 
prašom iškirpti žemiau paduotą blankutę, pažymėti mierą, pa
rašyti savo vardą pavardę ir aiškų adresų ir, įdėjus kartu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešimtukų), pasiųsti šiaip užadre- 
savus: NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1840 S. Halsted Street, 
Chicago, III.

K. P-kas iš Chicago, III., klau
sia: “Ar turi daktaras tiesų atsi
sakyt eit patarnaut prie gimdy
mo, jeigu jis nėra užimtas ir tei
sina savo atsisakymą tuomi, kad 
su juo nebuvo susikalbėta iš kal
no? Ar galima lokį pasielgimų 
pateisinti ir ar galima daktarų 
skųst, jeigu jam atsisakius ivyko 
negerumas prie gimdymo?

Atsakymas. — Jeigu dakta
ras atsisako nuo bile kokio pa
tarnavimo, jis turi įstatymišką 
teisę prie to. Niekas negali jo 
priversti cit dirbti, jeigu jis ne
nori. Morališkos teisės jis netu
ri atsisakyt nuo patarnavimo, 
kada lokis patarnavimas gali iš
gelbėti gyvastį bei padaryti ypa- 
tai daug gero. Tečiaus gimdy
mo reikale daktaras ir nepriva
lo eit patarnaut, jai iškalno su 
juo nebuvo susitarta. Gali atsi
tikti, kad daktaras, su kuriuo 
buvo susikalbta,gali mirti, apsir
gti, nebūti namie ir 1.1., tuomet 
bile pašauktas daktaras turėtu 
eit, bet priversti jo negalima. 
Gi visuose atsitikimuose, kur 
panašių pasiteisinimų nėra, pats 
žmogus yra kaltas, kam iškalno 
nesusitarė su daktaru, nes nėš
tumus yra ilga liga ir moteris tu
ri rastis po priežiūra to daktaro, 
kuris tarnaus prie gimdymo. 
Tuomet daktaras žino, ko gali
ma laukt, kokis yra kūdikio pa
dėjimas, jo proporcionalis didu
mas link motinos daliu ir t.t. 
Tuomet daktaras žino, ar kutinai 
moterį reikės gabenlį į ligb^itį, I 
ar reikės asistento, kokis prisi
rengimas bus reikalingas ir t.t. 
Tuomet ir motina, ir kūdikis ir 
daktaro reputacija bus apsau
goti. Patįs žmonės yra pilnai 
kaili, kam iškalno nepaima dak
taro ir da paskui norėtų dakta
rui pakenkti. Daktaro jiasielgi- 
mas atsisakyme yra pilnai patei
sinamas ir skundas ant jo nebus 
priimtas teismo.

M. S., iš Philadelphiu, Pa., 
klausia:

L Ar.visi žmonės turi tansi-

2. Kodėl darosi sausa, ypač ry
te? Ar tai reiškia, kad esma kar 
ščio?
Atsakymai:

L Taip visi žmonės turi tan- 
sihis, tik vieni sveikus, o kiti li
gotus. Jeigu išpiaujama, tuo
met neturima tansilu.

2 Gerklė darosi sausa nuokvė- 
pavimo per burnų. Tai nereiš
kia karščio turėjimą. Per burnų 
kvėpuojama kuomet tansilai per 
dideli, kuomet adenoidai perdi- 
deli, kuomet nosių skyles užda
rytos dėl uždegimo, arba kau
lų peraugimo, arba kokiu kitu 
auginių atsiradymo, nosies per- 
skilimo, iškreipimo ir 1.1. Kar
tais tūli žmonės lik dėl papročio 
kviepuoja per burnų.

Dr. A. Montvidas.

Praktiškos informacijos.
Paveikslų ėmimas.

Naujienų No. 30 Mrs. B. V. 
Jakštienė klausia informacijų 
apie paveikslų ėmimo (fotogra
fijos) mokslų. Paaiškinsiu jos 
klausimus punktais: K

L Taip, geriau turėti gerų ko- 
mpetenliškų mokytojų, kurs ga
lėtų teisingai visų darbų paro
dyti.

2. Pačiam per save sunku iš
mokti, nes reikia gerai nusima- 
nyli apie sųtaisymų fotografijoj 
vartojamų chemikalų ir pana
šiais daiktais.

3. Gerai išmokti ima nemaža 
laiko, bet tai, žinoma, priklau
so nuo mokinio galvos ir gabu
mo.

Musu Moterims
MERGAITĖMS.—Pavyzdys No. 8699.

Dailų ir praktišką rūbą mer
gaitėms, ypač mokyklas lankan
čioms, parodo šis paveikslėlis. 
Rūbas atrodo tartum butų iš 
vieno gabalo, bet gi ištiktųjų jis 
yra dviejų gabalų: žakietuko ir 
sijonėlio, susijungiančių po dir
žu. Suscgiojimas eina prieša
kiu. Ilgos rankovės pasibaigia 
užlenktais antrankoviais. Trijų 
palų sijonėlis turi įžambius ki- 
šenius įsiuvamus vidun. Mate
rija tokiam rubpi gali būt vil
nonė, arba ir plaujama.869?

^NAUJIENOS Paįtern Dept.
1840 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia idedu 10 centų, už kuriuos prašau atsiųsti man Pavyzdį
1 J s

No. 8699. — Mergaitei metų......................

VARDAS IR PAVARDĖ .............................................................................• *
ADRESAS: ........................................ .........................................................
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Liet. Moterų Progres. Susivienijimo Dirva 
—---------------------- >-

Prakilnus sumanymas.

LMPSA. 58 kuopa padavė la
bai prakilnų sumanymų, išspau
sdintų Naujienų 31 num. Su
vienyti musų LMPSA. spėkas 
bendram veikimui yra labai šau
ni idėja. Kad pa sėkmingiau 
platinus apšvietą ir prakilnias 
mintis tarp musų seserų, kurios 
skęsta prietaruose, ir pajudinti, 
pabudinti moteris, kad greičiau 
pasiliuosavus, drauge su musų 
vyrais ir broliais, iš ekonominio 
ir politinio pavergimo, vienati
nis kelias — tai susipratimas, 
vienybė ii* bendras darbas, su
tartinas veikimas.

Butų todėl labai geistina, kad 
Chicagos ir apielinkės kuopos 
artimiausiuose savo susirinki
muose apsvarstytų šį apkričio 
organizavimo reikalą.

Gerbiamos drauges! Mes ge
rai žinome kiekviena, kokiose 
aplinkybėse šiandie gyvename. 
Tamsybės apaštalai mums taiso

nu ""-"i ii'.im ii m ..................................... .........

4. Eit mokinties fotografo 
studijoj kaštuoja daug brangiau 
ir daug laiko reikia praleisti — 
gal iki trijų metų. Aš patsai 
liub studentus mokinti po $2 už 
lekcijų. Gabus studentas gali 
tuo budu gerai pramokti per 
vienų antrų mėnesį.

5. Pirmos klesos įtaisai kaš- 
tuos: Kamera 8x10 nuo $3Q iki 
$10; iensa nuo $70 iki $150; 
studio stands nuo $15 iki $30. 
Kitos smulkmenos, kaip back 
ground, printing maehine etc. 
kaštuos iki $50.

L. Jakubovskis, fotogr.

Kazimieras Gugi$
Veda visokius reikalus, kaip krįminallikuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1123 S. Halsted St.

Ant Awe<ių luhy
Te!. Drover 1310

1 ■■

Miesto Ofisas)
121«. Doarborn St.

Te!. Central 4411
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Nepamirškite, kad Nedėlioj, 
Vasario 24, bus “Naujienų” 
4-metų sukaktuvių vakaras

Pilsen Auditorium

Ketvcrgas, Vasario 14,1918

visokias pinkles, kad tik mus, 
moteris, ilgiaus palaikius prie
taruose ir nežinystėje. Per tuk
siančius metų moteris buvo lai
koma kaipo didžiausia vergė vy
ro ir nešė sunkių vargo ir skur
do naštų. Vyrai nuo senų laikų 
turėjo progos naudotis moks
lais, bet mes, moters, ypatingai 
lietuvės, tiktai keliais pastarai
siais metais pradėjom pažinti 
save, kad ir mums apšvieta rei
kalinga, nes nuo mus, moterų, 
priklauso išauklėjimas ateinan
čios gentkartės.

Taigi drauges, kad pasekmi- 
ngiaus eitų musų darbas jau 
pradėtas, būtinai reikia organi
zuoti apskritį, kuris mums daug 
palengvins apšvietus platinimo 
darbų ir kovų su tamsybe ir 
prietarais.

Butų geistina, kad draugės 
tartumei žodį šiame klausime.

V. M. Martinaitienė,
• i . 29 kp. org.

*
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Del pajieškojimo gi- 
minių Lietuvoj.

Gaudami nuolatos laiškų su 
paklausimais, kokiais keliais bu- 
t ų galima pajieškoti giminių 
Lietuvoj, ir nespėdami visiems 
laiškais atsakinėti, paskelbiame:

Pajicškojimo giminių reika
lu kreipkitės šioh įstaigon: He- 
brew Sheltering and Immigrant 
Aid Society of America, 229-231 
E. Broadway, New York, N. Y.

Tai yra žydų draugija, bet ji 
tuo reikalu patarnauja visiems 
be skirtumo tautos ar tikėjimo 
žmonėms, kurie tik jos patarna
vimo prašo, taipgi ir lietuviams. 
Lž patarnavimą ji nereikalauja 
atlyginimo, bet vis dėlto kiekvie
nas išmintingas žmogus, kurs 
nenori labdarybės išnaudoti, kr
eipdamasis į ją savo reikalu, te
gul neužmiršta pasiųst bent už 

sii ašine jimo išlaidoms padengi.
Rašyti į draugijų galima lie

tuviškai.



Ket vergas, Vasario I I, 1918.

CICERO’S ŽMONĖS—LIETUVIAI 
Ateikite pamatyti Br. Vargšo 

trijų veiksmų dramą— 

“ŽMONES" 
Stato scenoj LSS. 188 kp. Mišrus Choras 

Ned., Vasario-Feb. 17 d., 1918 
M. JANKAIČIO SVETAINĖJE 
4837 W. llth St., Cicero, III.

šokiai prasidės 4 vai. įjosimo pradžia 7:30 
valandą vakare. Inžanga 25c ypatai.
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Išj ieškome ir Iškolektuojame Visokias Skolas
nuo nestropių skolininkų visose dalyse Amerikos, 
be skirtumo kokia skola nebūtą ir kaip sena su pa
lubiais. Nereikalaudami nei vieno cento iš kalno 
iki iškolektuojame skolas. Pamėginimas jums nie
ko nekaštuos, nes visus darbus atliekame su palu
biais. Musų budai atgavimo neatgaunamų skolų nė
ra skirtumo kur jūsų skolininkas gyvena ir kaip 
toli nuo jūsų ar musų—musų pasekmingas būdas 
pasiekia ir atgauna žuvusias skolas visose dalyse

Amerikos, nes tam tikslui turime korespondentus, kolektorius

+79
+79

NAUJIENOS, Chicago, 1(1.
ŽEMAITE

u;r
vc»M

KORESPONDENCIJOS
MILWAUKEE, WIS.

Trukšmingas parapijonų 
mitingas.

Kunigus man ncduo-

Užgavėnės.

_______ ___ _ ___ . ir
> veiklius advokatus prižiūrinčius musų reikalus visose apielinkėse.

Musų Ofisas yra atdaras dėl ypatiškai atsilankančių: Panedėliais,
Seredoms ir pėtnyčioina nuo 1 popiet iki 6 vakaro. Utarninkais,

> ketvertais ir subatoms nuo 1 popiet iki 9 va. Gyvenanti kituose mie-
> s tuose kreipkitės laiškais, įdėdami 3c markę atsakymui. Rašykite
> lietuviškai ar angliškai ant žemiau nurodyto adreso. Rodą suteikiam
> dovanai. INTERSTATE LEGAL SERVICE AGE.NCY,
> 3114 South Halsted Street, Chicago, III.

+79
’7j

Musų parapijos metinis mi
tingas turėjo Įvykti š. m. sausio 
13 dieną, bet klebonas kunigas 
Slavinas per pamokslą pasakė, 
kad susirinkimų atidedąs sausio 
20 dienai. Susirinko žmonės 
sausio 20, klebonas vėl atideda 
sausio 27 dienai. Atėjo sausio 
27. SiiHiriiilcoiiY ant pamaldų. 
Bažnyčia šalta, musų klebono 

nėra. Žmonės nerimauja. Nu
tarė eiti svetainėn ir laikyti su
sirinkimą be klebono. Tvarkos 
vedėju išrinkome P. Mikšį. Ati
darė susirinkimą, bet klebono 
vis nėra.

Lenkai, kurie buvo susirinkę 
ant pa maldų, eina iš bažnyčios 
keikdami. 1:30 vai. po pietų 
parvažiuoja musų klebonas. 
Skubiai šoka prie altoriaus mi
šių laikyti. Žmones neina iš 
skiepo nė vienas, kai kas ruskai 
sukeikia. Vienas parapijonas 
nueina viršun pasižiūrėti, ar

Gerbiamieji ^Lietuviai: Kas norite 
Ingvo darbo ir gero pelno, atsišuię 
lite pas mane. Aš turiu parandavoti 
Litrų; arba, kas norėtumėt, galite 

su manim į kompaniją. Bet geisti- 
Li tokis, kurs moka operuot mašiną 
I yra patyręs tame darbe bent 2 mė
li, ir kad mokėtų kalbėt angliškai, 
į kuris kad ir nemoka operuot ma
nos bet gerai moka anglų kalbą, 

r gali rašyti, aš priimsiu be jokio 
prto, o randa mums nekaštuos. Mel
žia klausti per laišką greitu laiku, 
įlėdaini k ra sos ženklelį atsakymui, 
š taip-pat galėsiu išmokinti foto- 
rufavuno amalo, kuris bus laisvas 
f visiškai blaivas. ,

nton Misiūnas
l'niversal Photographist,

Oglesby, III., P.O. Bot 205

i

žęs praneša, kad esą pora mote
rų ir keletas vaikų. Per pamal
das todėl nė kolektos nerinkta, 
mat nebuvo iš4ęo. D U.

Pamaldoms \yjiisibai^us, para 

 

pijonai išrinko vienų pasiuntinį 
kad nueitų pas kunigą Ir atneš
tų nuo jo parapijos knygas. Tam 
nuėjus klebonijom kunigas at
sako, kad jis nesąs prisirengęs 
mitingui (mat kunigas buvo se
kretorius ir kasteriąs).

Galiaus ateina patsai klebo
nas susirinkimai! ir pradeda vi
su balsu rūkti: “Jus bedieviai, 
jus netikėliai! bažnyčioj pamal
dos, o jus čia rėkaujat, cigarus

atsuko 
davo.

Tadu vėl antį kunigo šaukia
ma:

— Nereikia mums tavęs! Ne
reikia! Lauk!

■—Ale jus negausite čia kilo 
kunigo, jei loki busite! — at- 
šauja kunigas.

Ant galo betgi sutinka:
— Nutarkite, kaip norit. Iš

rinkite, ką norit. Aš sutinku.
—Klebonas sutikai ir pruei- 

tuis indais. o dabur, kur yra 
niusy Rasierius Sidabras, kurį 

mes buvom išrinkę? Tu jam a- 
kis išdraskei ir išbraukei iš ka- 
sieryslės ir pats pasiskyrė! sau 
kasierių, koks tau paliko. (Mat 
Sidabras reikalavo, kad parapi
jos pinigai butų laikomi banke 
ir kasieriaus parašu, o kunigas 
atsisakė ir dar, sako, apstam* 
dęs kasierių).

- Aš daugiau taip nebedary
siu, - užreiškia kunigas.

Tiųio išrinktas komitetas iš 
dviejų žmonių, J. Adomavičiaus 
ir P. Virbicko, be kurio pritari
mo kunigas negalėtų nieko nė 
pirkti, tie parduoti. Komitetas 
turi visa ką prižiūrėti. Po to iš
rinkta A. Sveikatų kasierium, 
A. Paplauskų raštininku ir P. 
Vilkelį ir F. Nevulį — durinin
kais. Durininkai neturi teisės 
atiduot kunigui surinktų pinigų, 
bet visados kasieriui, už si žymi n t 
į knygas, kiek surinkta.

parapijonų mitingas.
—Parapijonas.

CARNEGIE,

Judošūliai nieko

PA.

nepešė.

.. ......... f...... 1

(Tąsa)

Jin FueyMoy,M.D.
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.

308 Grant St., Pittsburgh, Pa.

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

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

H

Dar laikas

s

Pirkti
Susivienijimo Liet Amerikoje

KALENDORIŲ
=

■ -

šiems 1918 metams

Kaina 25 centai
Šis Kalendorius yra pilnas įvairių nau
dingų žinių-žinelių, su daug pasiskaity
mų ir paveikslų, knyga 224 puslapių.

Galima gauti

“NAUJIENŲ” OFISE
1840 So. Halsted St., Chicago, III.

Aš jokių pinigų neturiu,—

to balsai: “Meskim jį laukan, 
ką čia jis mus prigaudinėja!” Ir 
vienas parapijonas, kumščais su
gniaužęs, šoko prie kunigo, bet 
keli kiti juodu perskyrė. Balsai 
vis nesiliovė: “Mest jį laukan, 
lą.”

Galų gale kiek apsimalšino ir 
davė kunigui kalbeli. Jis, žino- 
pia, save teisino, o parapijomis 
peikė ir kaltino. Vienas para
pijonas, nebeiškentęs, paklausu 
kunigo: %

—O kur jus buvot per tris ne- 
deldicnius, kad nebuvo pamal
dų?

—Kad negalėjau atvažiuot, — 
teisinas klebonus: — buvo per
daug sniego.

—Neliesa. O kodui kunigas 
galėjai važinėti kartu su Keme
šiu iio Šeboigę, po Vokygeną ir 
kitus miesčiukus organizuoda
mi vyčius, o kai čia tai negali 
atvažiuoti

Vėl visi ėmė rėkt: “Laukan 
jį!” ir vėl kunigas prašosi bal
so, ir dabar jau maldaudamas 
kalba, kad daugiau taip nebepa
darysiąs. Parapijonai truputį 
aptyla, ir kunigas pradeda išr 
mėtinėti P. M-ui, sakydamas:

— Aš maniau, kad tu geras 
žjnogus; aš sutveriau čia vyčių 
kuopą ir tave paskyriau virši
ninku, o tu nieko nežiūri ir per 
tave viskas iširo, ir vyčių ne
bėra.

—Mums nereikia vyčių!... 
Čia ne vyčių susirinkimas! — 
pradėjo vėl parapijonai šaukti. 
-• Kalbėk apie parapijos daly
kus, o ųe apie vyčius... Kur pa
rapijos knygos? Kur metų ro- 
kundos?

Sausio 31 LSS.
buvo surengus prakalbas Kruvi
nojo Nedėldienio paminėjimui. 
Kalbėtoju buvo K. Geležėle. Kal
bėjo apie 1905 melų revoliucijų 
ir apie dabartinę pervartų Ru
sijoj. Publikos betgi atsilankė 
nedaug. Mat, škaplierninkai 
per kelias dienas gąsdino žmo
nes, kad kas tik eisiąs prakalbų 
Mansy ties, busiąs areštuotas. Ir 
tiesa, į prakalbas buvo atėjęs

108 kuopa

liu ir atsivedė lietuvių karčiam- 
ninku už perkalbėtąją. Bet pa
sižiūrėję', gre itai včl susirinkimų 
apleido ir viskas gerai pasibai-

Pasirodo, kad škaplierninkai 
judošiaus amatu neniekina: jie 
buvo miesto valdžiai įskundę 
socialistus, bet vis dėlto nieko 
nelaimėjo. —J. Galgin.

Susivienijimo Liet. $oc. Dain 
Am. Chorams.
Pranešimas.

rnpijonįs tuojau išrenka komisi
ją joms peržiūrėti. Peržiūrėję 
syko:

Knygose taip: kiek jis pa
raše, tiek yra.

Klausiama buvusio kasieriaus

—Juozeli tu mano, pupele! Ar 
aš maniau tave sarginti, kunigė
lį vežti, arklius blaškyti! Ar aš 
tikėjaus tokios nelaimės, tavo 
ligos sulaukti? Dievuliau bran
gus! Kelelis taisosi, reikia į miš
kų šatrų, reikia ant kelio žvyro 
vežti, o tu lovoje kaip pagalys 
guli ...

Moters kumščiojusi kita kitai 
į ptiHones.

—Duos Dievas sveikatų — 

kažinkas iš būrio pratarė.
Bepigu iš šalies pasakyti, o 

mano širdis bežino! — atšovė 
Žutautas. - Rupesnis ir gailesys 
kaip kirminas griaužia.

—Gal verčiau buvo pirma da
ktaro, ne kunigo? — vėl kažin
kas burbtelėjo.

—Yra štai tėvelis, — Žutau
tas rodė: — daviau žinią, atėjo, 
vaistų atnešė Juozeliui.. Jo va
lia su daktaru.

—Ant kupros daktaro nepar
nešiu, — sumurmėjo s^nis.7 u

—Gerai žmogus sako! — šni- 
bštelėjo moterėle.

—Parvažiuoja! Parvažiuoja! 
—- pasigirdo iš kiemo balsai, ir 
iš triobos pamatė pro langų juo
dų tašką vieškelyje.

—Gal kas kitas, koks žydas 
važiuoja, ne kunigas?

—Kunigas! kunigas! — šau
kia vaikai. — Dėdės sartukas po 
kaire.

Sujudo visa trioba.
Žutautienė, aiigšta stora mote

riškė, uždegė žvakes, pataisė li
gonio galvą, baltą nosinį įdavė 

rankas; pasakė, kad kunigėlis 
jau pa r važiavęs.

Vežimas su kunigu sustojo 
jrie pat durių. Visi žmonės

gul bus pagarbiu bis švenčiausia 
sakramentas, — tikras kūnas ir 
eraujas pono musų Jėzaus Kri
staus!”

Atvėrė duris iki galo. Įsirito 
amigas visas sniegu aplipęs, 
vailinių apykaklė atrodė lygu

Vyrai pašokę nusiauto kunigą, 
lakratč kailinius, sniegą nupur- 
ė.

nešė šikšninę tarbą, iš tos išėmė 
mygą, padėjo ant stalo. Išėipęs

tiščiąjų lėkštę. Kunigas, pade-

)e, paskui pamirkęs krapylą pa-

čio Jungtinės Tąrybos susirinki
me 9 d. vas. be Apskričio reika
lų apkalbėta ir CenIros reikalai, 
(r kadangi laikraščiuos buvo ke
letas atsišaukimų, pa j ieškančių 
S.L.S.D.A. Centro valdybos, tai 
rasta reikalingu esant pranešti į r 
apie dalykų stovį. -

Dainos yra Pirmo Apskričio 
globoje. Iždininkas taippat yra 
Apskričio ribose. (Aiškinti, kiek 
ko yrą, likimus, 
patįs). Bet dėl pirmininko M.Pet 
rausko (Chieagoj) išvažiavimo 
Rusijon ir raštininko A. Zaka
revičiaus (Brooklyne) išvažia
vimo kariuomenėn (žinia gauta 
ne nuo jo paties, tik iš pašalinių; 
b( t kad laiškai jam rašyti grįžo, 
tai tikimės, kad žinia teisingą.) 
Centro Valdyba pairo, ir nebu
vo paleistas referendumas rin
kimui naujos.
Vasario 16 d. yra šaukiama Pir
mojo Apskričio konferencija, 
tad tikimės, kad ten bus ir tie 
dalykai išrišti ir paskelbti cho
rams, — tai yra, pradėtus dar-

eilę išėjo į prieangį, palikę vie
nų kunigų su ligoniu, uždarė du
ris. Prieangyje suklaupę pradė
jo giedoti: — “Prieš taip didį 
sakramentų...”

Nespėjo nė trumpos giesme- 
es išgiedoti, kaip trioboje sus
tambino varpelį.

Vėl visi žmonės susiejo vidu
riu ir suklupę meldėsi. Kunigas 
atsisukęs į žmones pasakė:

Sr.kalbekit po penkis putė
ms ant intencijos ligonio.

Visi persižegnojo ir kalbėjo
užduotus poterius.

Tuo tarpu kunigas davinėjo 
ligoniui paskutinį patepimą, iš 
knygos skaitė, žegnojo ligonį, 
ant galo vėl visus pašlakslęs nu
sivilko kamžą. Žutautai rankas 
bučiavo kunigui, prašė į alkie
rių truputį “sniedoriaus” užsi
kasti, stiklinėlę arbatos išgerti.

(Bus daugiau).

paaiškins jie

Bet kadangi

TELEPHONE YAKD8 Z7.!l g
OR. J. JONIKAITIS I
Medikas ir Chirurgas f 

33A5 5. Halsted St., Chicago ■

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.VIDIKAS
gusi Akušerijos Ko

legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
pitalese ir Philadel- 

phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom.
3113 Ho. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

į Dr. A. R. Blumenlhal |

TELBPHONEYARDS 5834.

D r. P.G. Mliegner 
Priėmimo valandom nuo 8 iki 11 
iš ryta ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
8328 So. Hatoted 8t„ Ųhkan.

A

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgu 
ir tikinierįu.

Gydo aitriu ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
tarus.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W. 18th 
Et. petoii Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarui#. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—# ryto, tiktai.

Svarbu Draugijoms
ir biznieriams.
ŠALĘ SAVO 1) I D E L fi S 

SPAUSTUVES dar atpir
kau didelę ROSELAND 

PRINT1NG SHOP, 11004 Michi- 
gan Avė. Taigi dabar mano 

SPAUSTUVĖ
yra įrengta spausdinti viso
kiems darbams, kaip mažas ar 
didelis jis butų,—nuo mažiau
sios kortelės iki storiausios 
knygos ar didžiausio plakato. 
Todėl meldžiu gerb. draugijų ir 
biznierių kreiptis į mano spau
stuvę su visais darbais, o jie 
bus atlikti kuogeriausia ir ne
brangiai.

Spaustuvė dabar tilps nauja
me dideliame nuosaviame na
me prie

373 Kensington Av.
Phone Pullman 3417

Sąryšyj su persikėlimu bus 
didelis IŠPARDAVIMAS viso
kių knygų, rašomųjų dalykų ir 
šeimininkams ir visiems ki
tiems reikalingų daiktų. Viskas 
parsiduoda labai PIGIAI.

M. G. VALASKAS
373-5 Kennington Avė. 

Chicago, 111.

IV

AKU' SPFCI AUSTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thahnometer. Y- 
patinga doma at
kreipia m a i vai

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

Telephone Yards 4317

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
!laitu ištyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlie- 
u belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite į mano parašą 

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

Rezid. 933 8. Ashland Blvd. Chicaga 
Telephone Haymarkct 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų. Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

VALANDOS: 10-11 ryta; 2—2 popieti*;
' 7—8 vakare. Ncdėliomis 10—12 dieną.

Teleplione Yards 5032

•nZ

731
Vai

ROCKFORVIEČIU ATIDAI
Puikiausia Čeverykų Krautuvė 

naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailių drabužių. 
Ateikite, o persitikrinsite žemumų 
musų kainu. DUBIN BROS., 
1025 S. Main St., Roekford, III.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidęncija:

W. 18th S., arti Halsted st. 
Telephone Canal 2118 
9—11 ryte; 1—2 popiet: 7—• rak.

Ofisas:
1900 S. Halsted St. 

Viriui BUchofCo Aptiekoe. 
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pietų 
liakiriant Nedildieniua Ir Seredaa

3109 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare

DR. g. 8VLGLASEH
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyrišku ir Vaiky 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

-------- -Į'—J------J----------------------

bas referendumui, nes Pirmasai 
Apskritys turi priklausančių clio 
rų sąrašą ir jo ribose yra iždinin
kas, finansų, raštininkas ir ar- 
chivas.

Tar. įgal, M. Bacevičius
105 11 Edbrooke a ve.,Chicago.

JOSEPH C. WOLQN
LIETUVIS ADVOKATAS

Kuhnaa 902-904 Nationa.' Litą 
29 Bo. La Salia SL, Čikaga, ŲL 

Tai Central 6890-6891. Atdari:
Utarninko, ketvergo ir sukatos vaka
rai* nuo « iki 8 vakare, po numeriu:

Vyrišky Drapaną'Sarpnst 
^Nauji neatimti, dąryti ant užsv 
kymo siutai ir overkotai, vertės dih 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ii 
835 siutai ir overkotai, nuo $7-50 ik 
18 dolerių.

Pilnas pasirinki mus kailiu pauM 
tų ovcrkJtų.

Visai '. AaŽai vartoti siutai ir owr 
kotai, vtŲ-iės nuo $25 iki $85, daba? 
<S5 ir augiau. Kęloės nuo $1.50 ik 
$L5Q. Vaikinams siutai nuo 
Iki $7.50

Atdara kasdiez oedčliomis a: 
tarai&z

\ b. G O F D O N
S. Ualited Su

Skaitykite ir Platinkite 
•>XT A TT T I t’M A « ”»

Telephone Humbohlt 1273

M. SAHUD M. D.
Senas Įtaisau Gydjta.iis ir Ch‘rvr^.i« 

Specialistas Mofer'okų, Vyr'Jk’i :r
Valkų, taipjji’ CtaoaaJųj
OFISAfl: 1573 M‘lwo!’Irec Avė., 

Kampai Noith Avė. KuivV.rryo 206
VALANDOS: «:30 ’k: 10 i ryt-j 

1:39 iki į 1.- 7:30 Ik’. 9

<

wwiniuiiM*■

Dl Povilas Žilvitis
LietuvvH Gydytojas, Chirurgas 

.GYVENIMO VIETA:
3203 So. Halsted St.,

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

dėldicniaįs 10—12 išryto.
Tel. Canal 4946. Chicago, III.
—11*1*11 9 11 II 4

——~

Milda Teatras 
vodevilius ir paveikslai 

Vodevilius Permaina.
Papcdčlyj, Ketverge ir gubatoj 

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

• ,]c ir 2.c kariškos inokjstjs
4 dideli Aktai kasdien 
HALSTED ir U-ra GATVES



Ketvertas, Vasario 11. 191 S.

Chicag rų tėvų vaikeliai”, apleidę sese
rų škulę, bandė surengti pogro-

’ SVARBI PASKAITA.

šiandie, 8 vai. vakaro, 
M. Jankaičio svetainėje, 
1837 W. 1 tth st., Cicero, 
111., rengiama svarbi pas
kaita “Ligų gydymas”. 
Skaitys Dr. A. Montvidas. 
Ciceriečiai, naudokitės ta 
proga! —Komitetas.

Draugijų domai
Trečia visuotina Chicagos 

Lietuvių Darbininkų Tarybos 
konferencija įvyks nedėlioj, va
sario 17 d., Mildos svetainėje, 
3142 So. Halsted gt.

Taigi šiuo kviečiame visas 
gerb. draugijas, kur dar neturi 
išrinkę savo įgaliotinių, idant 
jos teiktųsi tai' padaryti — kuo- 
veikiausia. Išrinktam delegatui,

mus su Jolietu, Gary, Hatnmon- 
dii ir kitais apielinkės mieste
liais.

šimtai šeimynų, gyvenančių 
inin. upių pakraščiu, gavo nuo 
policijos persergėjimų būti pijin 
sirengusiais ir prie pirmo palie* 
pimo apleisti namus. Prirėngta 
šimtai valčių, kurios bus panau
doja ma gyventojų pabėgimui, 
jeigu kiltų potviniai. Prie visų 
tiltų pastatyta specialių sargybų, 
kur turi sergėt, kad susigrūdę 
ledai nesunaikintų tiltų. Ledai 
plaišinami dinamitu.

tas su draugijos valdybos panri 
šais. Tą patį malonės padaryt 
ir tos draugijos, kur pereitą sy
kį buvo atsiuntę savo delegatus,

visų tų draugijų delegatai, kur 
pridavė savo mandatus pereito
se Chi. L. I). Tarybos konferen
cijose — jie naujų nereikalingi

Posėdis prasidės lygiai 10 vai 
ryto ir tęsis iki 5 vai. vakaro! 
Taigi gerb. delegatai malonės 
atvykti paskirtu laiku. Ypač bu
tų geistina, kad busimoj konfe
rencijoj gerb. delegatai steng
tųsi atsilankyti k uoskaitli n ginu
sia. Turime daug svarbių reU 
kalų.

Ch. L.D.T. Pild. Komitetas.

Piešk kiek gali
Duona ir vėl pabrango. Ke

pyklų savininkai nutarė pakel
ti kainas po vieną centą už ba- 
kanėlį. Nutarė, ir gyventojai 
turės mokėti. Negi stips badių

Kodėl gi duona turėjo pabra
ngti? Ugi bėdini kepyklų savi
ninkai nebegalėję sudurti galo 
su galu... Viskas, girdi, bran
gu.. . ta karė...

Atsakomosios įstaigos buvo 
nustatę duonos kainas. Nėra 
pamato tikėt, kad jos butų norė
ję daryt skriaudos kepyklų sa
vininkams. Kepyklų savininkai 
nepaisė, dargi ignoravo tas įs
taigas. Pakėlė kainas ir nepra
nešė joms. Tik pasakė pirkė
jams: vietoj 9 centų turite mo
kėt 10. Tht’s all. Del pelno, va
dinas, viskas galima.

jus. Sako, jie tai darę “dvasiš
kų asabų” karstomi. Dar kito- 
ije vietoje mergaite, matoma my
linti skailymą, paprašė “Nau

jienų” agento, kad šis neštų jai 
dienraštį į namus. Sako, papa 
užmokėk’? jis mane labai myli ir 
nedraus tiian skaityti... Tečiaus 
antrą Vhkarą, vos lik agentas 
spėjo įeiti1 to “papos” kambarin, 
šis tuoj sulošė inkvizitoriaus ro
lę — pasigriebė “Naujienas” ir 
valei trypti, kol vieni skutai be
liko. Agentas, pamatęs to “pa
pos” išmintį, suprantama, davė 

Į jam ramybę ir, gailėdamasis, 
Ikad “papan, pildydamas tėvelio 
pamokas, kartais nepakliūtų 

I tarpe tų žmonių, kuriems “ne
visi namie” — sustabdė jam 
dienraštį.

Tai matot, kokios doros tė
veliai mokina savo pasekėjus. 
Caca, kunigėliai, caca... Tik 
žiūrėkite, kad patįs nepasidary- 
tumėt blogo: jeigu visi liks to
kie “papos” — vargiai ir jus 
turėsite naudos...

“Naujienoms” ta kryžkarė ne
gali pakenkt. Visi išmintingi 

| pa ra pijo na h kur skaito dienraš
tį, sako, kad jeigu tėvelis ir že- 

imę trintų... vistiek jie skaitys 
“Naujienas”.—Juk šiaip ar taip, 
tame kunigų organe nieko nėra 
apart melo ir koliojimos” — sa
ko jie.

Nebe tie laikai, tėveliai, kad 
žmonės klausytų jūsų žioplų 
tauzijimų! —Gvazdikas.

— po $1.00; S.
T. Tulušas, F.

goj kalbėtojus pakvietė susirin
kusius paaukoti kiek kas išgali 
LSS. Apsigynimo Fondan. Au
kavo sekami asmens: J. Balčiū
nas, K. Matikonis, J, Masccki, 
M. Baktis, M. Povilaitis, A. Jor- 
donas, J. A. Jokontas, J. Zuke- 
vičin, S. Balciek, T. Mažcnis, O. 

’Jendrišiunienč 
Tamušauckas,
(Motozas, J: Suiška, A. Soraitis, 
'J. Nakvosas, T. Šimkus — po 
40 c.; J. Vilimas 50c J J. Povi
laitis, M. Petraitis, Z. MaZclskic- 
nė, P. šeštokas, J. Sadcnvskis — 
po 25c.. Smulkių aukų $5.40. 
.Viso suimk ta $21.55. ‘Varde L. 
L.S. Apsig.“ Fondo aukavusiems 
tariu širdingą ačiū.

—P. Daubaras.

LSS. 37 kuopoa mėneainia susirin
kimas įvyks ketverge, Vasario 14 d. 
h vai. vak. Rašinskio svet., 731 \V. 
18th st—Draugai ir draugės, malo
nėkite visi kuoskaitlinginusiai atsi
lankyti, nes turime daug svarbių rei
kalui Taipgi atsiveskite naujų narių.

Rašt, K, Kazlauskas.
P'b ’ i

LMPS.l29-tos kuopos repeticija “Iš 
Meilės” įvyks nedėlioj, vasario 17 d. 
10 vai. rytėr Liuosybės svetainėj, 
1822 Wabansia avė. Visi aktoriai ir 
dainoriai malonėkite atsilankyti.

• '•—Komitetas.

Subat^j, vasario 23 d. Lietuvių M. 
Prog. Sus. 9 kuopa rengia gerb. J. 
žemaitės naudai Koncertą M. Mel- 
dažio svet., kuriame dalyvaus gabia
usios artistiškus spėkos; dainuos ke
letas chorų ir daug solistų. Kviečia
me skaįtlingai atsilankyti ir kitų. 
Pradžia lygiai 7:30 vakare.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
PajieŠkau savo brolių Kazimiero 

Slanišausko ir Juozapo Knyzerio;1 
Raseinių pav., Kvedainiu par. Mel
džiu atsišaukti greitai arba kas juos 
žinote praneškite; jiems turiu svar
bų reikalą. Povylas Stanišauskas, 
Jeffersoh Park Hospital, 14(12 \V. 
Monroe St., Room 30.). Chicago, III..

PajieŠkau dviejų brolių ir sesers 
Tonio, Laurino ir Marijonos Mileus- 
kių. Paeina iš Kaimo gub., Telšių 
pav., Žarėnų par., Bajorų sodžiaus. 
1912 m. gyveno Kensinglon, III. Da
bar nežinia kur. Jie patįs ar kas a- 
fie juos žino malonėkite pranešti.

Jž pranešimą jų adreso skiriu $5 do
vanų. Stanislovas Miliauskis, 
1814 So>. Jefferson St., Chicago, 111.

REIKALINGA moteris sortavimui 
skudurų. Atsišaukite i

PEOPLES JUNK SHOP, 
622 — 63rd Street, Chicago

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
kalbantis lietuviškai, angliškai ir le
nkiškai. Atsišaukite j
3355 — 38th St., Brighton Park.
»■■■■ ■■ ■ i 11

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

PARDAVIMUI

PERMAINOS NAUJIENŲ 
AGENTŪROJ

Melrose Park, III.—LSD. Ratelio 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioti. vasario 17 d. 10 vai. ryte, Frank 
and James svetainėj. 23 avė. ir Lake 
gatvė. Draugai, malonėkite visi at
silankyti, nes turime svarbių daly
ku kaslink rengiamojo vakaro.

—Org. S. A. Januška.

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

Pajieško savo dėdės Franciškaus 
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) šlolienė)

1344 So.' 52th Avė., Cicero, III.

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

W. Budd,
1437 So. 59th Ct., Cicero, III.
. u. įi—............. WI..Ą

PARDAVIMUI SALIUNAS.
901 W. 35th STREET CHICAGO

Padėjo bombą.
Nežinomas blogdarys vakar 

naktį padėjo bombą prie namo 
1309 Gladys gt. Ekspliozija bu
vo taip stipri, kad to namo gy
ventojai tapo išblokšti iš lovų. 
Sužeistų betgi nesiranda. Nuo
stolių namui padaryta už 800 
dolerių.

Kas galėjo padėti bombą, nie
kas nežino. Manoma, kad tai 
padarė koks nors kerštininkas.

Pakišo galvą po 
vagono ratu

Nepa žįstamas vyras, apie 31 
metų amžiaus, vakar nušokę 
nuo platformos 22 gt. elevato
riaus stotyj. Tuo pačiu laiku 
prie platformos pribėgo trauki
nys. Nepažįstamajam tapo nu
pjauta galva. Jo kišeniuj vėliau 
rasta vizitinė kortelė parašu Ja
nus Keenon. Ar tai yra tikra
sis jos savininkas, kol kas dar 
nepatirta.

Dar vienas viešas 
susirinkimas

Ryto, vasario 18 d., Cbicagos 
Lietuvių Darbininkų Taryba 
rengia viešą pasikalbėjimo va- 
karą-konferenciją p. Chernauc- 
ko svetainėje, kertė Union ir 19 
gatvių. Vietos draugijų nariai, 
ypač jų valdybos, turėtų daly
vauti tame pasikalbėjime. Bus 
kalbama apie Lietuvos laisvės 
klausimą ir visuotiną Amerikos 
lietuvių seimą. Referentu bus 
“Naujienų” redaktorius, d. P. 
Grigaitis. Savo nuomonę tais 
taip svarbiais klausimais galės 
išreikšti ir pašaliniai. Todėl da
lyvaukite kuoskaitlingiausia! 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Budri pačiutė
Ponia Amberg nuo tūlo lai

ko pradėjo nepasitikėt savo pri- 
iieka Adomu. Kažin kas mat 
jai pakuždėjo, buk Adomėlis tu
rįs lakštutę. Nutarė persitik- 
rint. Taip ir padarė. Užvakar 
vakare ji pasekė savo prisieką 
iki... Art hur viešbučio. Pama-

vede-

Tuo klausi- 
ilgą konfo

Tarp kita

Sutinka padidint po
licistams algas

Policijos viršininko pagelbi- 
nrnkas Alcock sutinka padidint 
policistams algas, 
m u Alcock turėjo 
renciją su miesto 
finansų komisija.

jis užreiškė, kad pirma negu 
bus pakelta policistams algos, 
reikėtų panaikinti t. v. detekti- 
vų seržantus. Esą, jie menkai 
tepasitarnauja blogdarių gaudy
me. Alcock, belo, pareikalavo 
finansų komisijos, būtent, pas
kirti nemažiau 50 tūkstančių 
dol. slaptosios policijos reika
lams.

Laukiama didelių 
potvinių.

Miesto valdžia turi naujo rū
pesčio. Bcsitęsiant|s atlydžiai 
grasina nauju suardymu komu
nikacijos. Vakar nepaprastai 
pakilo vanduo didžiojoj ir ma
žojoj Calumet upėse. , Tas pats 
ir Desplaines upėj. Jeigu atli- 
dys dar ilgiau pasitęs, vanduo 
gali užliet didelius žemes plo
tus ir visiškai užkirst susineši-

Į MELROSE PARK 
Vakaras ir susirinkimas.

Vasario 9 d. vietinė Kunigaik
ščio Algirdo Draugystė surengė 
pasilinksminimo vakarą pami
nėjimui 15 metinių draugijos 
gyvavimo sukaktuvių. Socialis
tų Dailės batelio nariai vaidino 
trijų veiksmų juokažaislę “A- 

I merika Pirtyje”. Vaiadinimas 
buvo geras. Kaip iš darbinin- 
kų-lošėjų, daugiau nei negalima 
reikalauti. Savo roles betgi ge
riausia išpildė žydas (A. Staš- 
kus) ir bekampis (A. Padžiu- 
kas). Abelnai, vakarą reikia 
skaityt pilnai vykusiu. Jeigu 
kas darė kiek blogesnį įspūdį į 
atsilankiusius, tai tvarkos vedė
jas, kuris pradėjo pasakot pub
likai kiek min. draugystė nuvei
kusi, t. y. kiek palaidojusi savo 
narių ir kiek išmokėjusi pašal
pų. Lyg tai koks veikimas. Juk 
reikėjo pasakyt ką draugija nu
veikė gyviemsiems, o ne muni- 
rusiems! Beto, tvarkos
jas taip garsiai kalbėjo, kad 

čiusi, kur Adomėlis nutūpė, ji Į žmones pradėjo stabdyti jį —
I girdi, plaučai gali trukti...

Pelno min. vakaras, rodos, 
davė apie 60 dol.

Sausio 10 d. ta pati draugija 
laikė savo priešmetinį susirin
kimą. Tapo išrinkta naujas 
draugijos pirmininkas. Reikia 
tikėties, kad naujasis pirminin
kas tinkamiau ves draugijos rei
kalus, negu senasis, kuris daž
nai dargi buvo kliūtimi prie na
šesnio veikimo.

Susirinkime, beje, buvo pa
kelta klausimas apie surengimą 
prakalbų. Senasis pirminin
kas ir keli jo pasekėjai betgi 
priešinos tam sumanymui. Kam, 
girdi, tų prakalbų. Tik išmesi- 

vietrėmis” ir “smertelnais grie-1 kokią 25 dol. Keistų gi esa- 
<ais” grasino savo parapijo- Į nia įmonių, 
narna. Suprantama, išmintingi 
inrapijonai lik šypsojo iš įkai
tusio tėvelio. Betgi buvo užtek-

pasiėmė detektivą ir... ir rado 
savo vyrelį su gera ponios Ado
mienės kaimynka —• dargi vie
noje lovoje! Adomienė dabar 
nesumananti kurį kaltint — vy
relį ar gerąją kaimynką.

BRIDGEPORT

Kryžkarė prieš 
“Naujienas”

Pereitą nedėldienį vietinis 
‘dūšių ganytojas” tikrai kunigi
šku budu išgarbino “bedievių 
gazletą Naujienas”, argu pas
kelbė kryžkarę prieš “Naujie
nas.” Plūdo, kiek tik valiojo jo 
‘dvasiška” burnelė. Net “pa-

tinai ir tokių “burnučių”, kur.

Reikta tikėties, 
I kad nariai supras apžvietos da- 
Į rbo naudą ir nepaisydami kęlių 
užsispyrėlių veiks kas reikalinga 
veikti. — i: ! Senas Vargdienis.
f u-k______- — — ‘-į— — ,-L- 

brightonpark.
Aukos.

Nedėlioj, yasario 10 d., vietinė 
LSS. 174 kuopa surengė pasilin
ksminimo vakarą Liuosybės

nukorę galvas, kiekvieną tėvelio 
tauzijimą dėjosi | širdį — kaipo 
didžiausią šventenybę.

Taigi paskelbtoji kryžkarė da
vė tūlų pasekmių. Pav.^ tūla 
fanatikė jau buvo pastojusi ke
lią “Naujienų” agentui. Bet 
kuomet pastarasis pagrasino jai I svetainėje. Pertraukoj kalbėjo 
įstatymais, tai nabagė burbtelė-4d. Dundulis. Paaiškinęs apie

Naujienų agentų sąstate įvyko 
sekamų atmhinų:
Spring Valley, III.: Joe Slurvillas, 

324 W. Third St.
Chicago Heights, III.:

S. F. Stcimontas, 144 E. 16th St. 
So. Chicago, III.: Adolfas Tarvidas, 

8950 Houston Avė 
Melrose Park, III.: M. Kartaski,

1908 Main st.
E. Chicago, Ind.: Anna Chiakniutė, 

5013 Tad avė.
Indiana Harbor, Ind.: P. Matonis, 

3727 Deodor St.
Clinton, Ind.: B. Meldažis,

546 N. 7th St.
Mike Aliliunas, 112 So. Main St.

Ručine ,VVis.: Geo. Miškinis,
601 Grand avė.

Kenosha, Wis.: K. Paukštis,
, 809 Park St.

Visi kiti lieka tie patįs senieji 
agentai. Skaitytojai, norėdami 
žinoti, kur ir koki agentai plati
na “Naujienas”, žiūrėkite “Nau
jienų” agentų skyriuj, kuris tel
pa tankiausiai pėtnyčios ar suba- 
tos numeriuose.

Rockford, III.—LSS. 75 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks vasario 17 
d., 1:30 vai. po pietų K. of P. svet., 
218 S. Main str. —Draugai ir drau
gės, meldžiu atvykti paskirtu laiku, 
nes yra daną svarbių reikalų. Taip
gi kurie norite prisirašyti prie kuo
pos, ateikite. —A. Meldažis.

LMPS. 9-tos kuopos choro ekstra 
repeticija po vadovyste p. Gugienės 
įvyks pėtnyčioj, vasario 15, 8 vai. 
vakare, Aušros svetainėje, prie 3001 
Halsted -ir 30 gatvių. Visos daininin
kės malonėkite pribūti pažymėtu lai
ku. —Komitetas.

LSJL. 2-ros kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks šiandien, vasario 
14 d. Tamulionio ir Gudgalio svet., 
1447 S. 47th Avė., Cicero, III. 7:30 
vai. vakare. Visi Lygos nariai pri
valo atsilankyti pažymėtu laiku, nes 
susirinkimas bus laikomas trumpai, 
idant gavus progą nueiti į prelekci- 
ją LSS. 138 kuopos. Nesivėlinkite.

—Sckr. S. A. Vasiliauskas.

. Aceris,
N-nų” Cirk. Užžiurėtojas.

Jieškau savo pažįstamo Napoleono 
Šlapelio, Kauno gul)., Vilkmergės pa
vieto, Šimonių parap. Bugailiškių 
sodos. Tegul pats atsišaukia, arba 
kas žinote praneškite jo adresą.

Antano Valeniškis,
3231 Emerald Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA labai pigiai karkia
ma iš priežasties nesveikatos biz
nio savininko. Viela apgyventa tir
štai lietuvių, lenkų ir kitų tautu. Bi
znis išdirbtas per 25 melus. Kam-| 
pas 24-tos ir Oakley avė.

GUST H Al INI
2401 So. Oakley Avė Chicago.

PajicŠkau pusseserės, Monikos Sta- 
siuliutės-JanKauskienės, Kauno gub., 
Varnių apielinkės, Pavandenio par., 
Milvidiškių kaimo. Girdėjau, gyve
nanti Illinois valst. Meldžiu atsi
šaukti, arba kas kitas praneškite — 
turiu svarbu reikalą.

Ignacas Staniulis,
113 Toassel avė., Du Bois, Pa.

RAKANDAI

PajieŠkau savo trijų brolių: Jono, 
Juozapo ir Julijono; Jonas ir Juoza
pas gyveno 6 metai Melvel Nungš, 
(N. J.); JuliĮįonas gyveno Philadel- 
phijoj, Pa. Jie natjs arba kas juos 
žinote malonėkite pranešti adresą.

Povilas Smitas,
2554 Bhie Island avė., Chicago, III.
<l ■ Rl l ...............I.............................  -g

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rukundus 
už retai pigią kainą, $125.GS 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.d0. Ala 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites.} 
Persiduos taipgi po vieną. Atsišau-f 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės, 
Chicago, UI.

JIEŠKO DARBOMelrose Park, III. Socialistų Tarp- 
tautiškas Susirinkimas įvyks nedė
lioj. vasario 17, 2 vai. po pietų Frank I PAJIEŠKAU darbo bučernėj. Tą 
ir:James svetailiėjo 23 ave. ir Lake I darbą atsakančiai suprantu. Kam rei- 
str. Bus nominuotas kandidatas į | kalingas, malonėkite atsišaukti. Kal- 
mlešto trustees.—Draugai, atsilan-|bu lietuviškai lenkiškai ir angliškai, 
kykite skaitmeningai. —Valdyba. | J. Jankauskas,

---------  13206 Wallace St., Chicago. 
| Telephone Yards 7161.

E. Chicago, Ind.—* LSS. 20 kuopa1 
rengia prakalbas nedėlioj, vasario 
17 d. 1 vai. po pietų, K. Grikšto sve
tainėje, 150 st ir Northcote ave;. Kal
bės drg. Jukelis. Visus kviečia skai-Į PAJIEŠKAU kambario prie laisvų 
tlingai atsilankyti —Komitetas Į žmonių; geistina, kad valgy t paga-

j mintų. Bridgeporto apielinkėj. 
iŠ. M, 3346 So Halsted St., Chicago.

VALDŽIOS NUSTATYTOS
KAINOS CHICAGOJi n

Šiandie
Cukrus, burokų arba

nendrių, svaras ................. 8—8%. . , a .
Miltai • (Maišas) , .Lss- M kuopos mėnesinis susirin

% bačkos maišas .... 2.91—3.10 įimas įvyks ketverge, vasario 14 d.
% bačkos maišas .... 1.47—1.56 7;30 vai. vai. Liuosybės svetainėj,
5 svarų bačkos maišas .. 33—37c P«22 Wąbansia avė. Visi nariai tu- 

Rugių Miltai Maišas rite būtinai atvykti ; susirinkimą.
Bohemian style % bač. 1.37—1.631 —Rašt. P. Mankevičius.
Juodi, % bačkos......... 1.22—1.491 ---------
5 svarai!........... ................ 29—34
Graham miltai 1 sv. maiš. 28—34 į prakaibas nedėlioj, vasario 17 d.

Mesi svaras Liuosybės svetainėj. 1822 Wabansia
Balti ar geltoni................  5—6% ave. l ~ ----

Malsas (Hominy), svaras . .5%—6% Į rainis tema “ žmogaus sielos jaus-
Ryžiai,

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

Bulvės i
N 1 Mis., Min.. ir Dak.

Pienas
Condensed, geriausias 

k Vidutiniškas .............
Evaporated, nesald. .

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

Butterine .
Plytose ........................
Arnotuose ....................
Vidutiniškas ...............

Kiaušiniai
.švieži extra .............
Refrigeratorių, extra ...
Refrigeratorių N 1 .......

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

Slyvos, geros svariu.......
Vidutinės...........................
Prastesnės ........................

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

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

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

Kalakutai
Švieži ...............................
Saldyti ...............................

Vištos
Šviežios ...........................
Gaidžiai, švieži ...............

Antįs ....................... ............
Žąsįs ....................................
žuvis (salmon) dėžutės, ’ I REIKALINGI

Pink ..................................... 19—231 Extra susirinkimas Lietuvi) B“č«. pas,„vliS darbus
« a 1 1_ OM nn I «♦*«««« i_»*nc’m*niii 1 loT*riinitvirti ivrvrlrr 1 «

q .e aS . ............................... , ketverge, vasario 14 d. 7:30 vai. vak.,
Amerikoniškas (full cream) svar. |^UPZO Mikalajūno syet., 2334 So. Le-

* m . B* I fArnote ..............................   <
Supiaustytas ................ 32%—39

Balta duona, svarui ................. 8—9
Šitokiomis kainomis Kroserninkai 

turėtų pardavinėti viršnunėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet Jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

JIEŠKO KAMBARIŲ

. 8-8% 
(Maišas)

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU pusininko su visai 

mažai pinigų į rakandų krautuvę. 
Biznis gerai išdirbtas, arba kas no- 

SLA. 226 Kp. rengia prelekciją ir Iri galėtų nupirkti.
“rakalbas nedėlioj, vasario 17 d. 12t)07 W. 47th St., Chicago, III.

5 osybės svetainėj. 1822 Wabansia I Kampas Campbel Ave 
ave. Prelekciją skaitys Dr. A. J. Ka-1

___i “ žmogaus sielos jaus-| KANDAI x
svaras j mai”. Kalbės Dr. A. Montvidas. Pra- 

.... U—141 džuk 2:30 vai. po pietų. Inžanga dy- 
... 10—131 kai. Nepamirškite. —SLA. 226 kp. 
(10 svarų) | 

Nariai Cto Countjr Baal Katate Taryto 
A. PETRATI8 & CO.

Seal Katate Ofiaaa
Paskolina pinigu*. Parka, parduoda Ir 

aaalao namas, lotna ir tarnu. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies. 

Parituri aputraktus. padaro popiaraa
NOTARY PUBLIC 

711 W. DBta gatvS 
kampas Balsted

BUCERIŲ DOMAI.
Pasirandavoja bučernė lietuvių 

apgyventoje vietoje. Taipgi galima 
.. au—4oi c„„ fn„. Aw, groserį laikyt. Gera vieta lietu-

(Ken.S) Ap^kriUo*konferendja ’ jvyks ’suba- ®rįU‘jef?er± s”/"1- Ch&o
12—S toj, Vasario 16 dieną, M. Meldažio IK,tc- lh4U Je,Ierson st” Ghica«°

• 3svetainėj, 2244 West 23rd Place, Chi-1 ......... .. ......................... . ..... . .......... .
•• 13—161cag0, III. 8 vai. vakare.—Draugai ir, REIKIA DARBININKŲ

švara*|draugės iš visų chorų, priklausanti, r--------- ---------------------- 1 , Y į
51—56% | prie Pirmo Apskričio, malonėkite pa-, 
.. 48—551 sirupinti išrinkti delegatus ir pri-, ---------
.. 46—531siųsti'juos konferencijon. Taipgi, ______

svaras Į privalo atsilankyti ir chorų valdy-,
. 32—35c I bos. — Chorai, kur nori prisidėti, ---------
.. 31—341 prie Susivienijimo, malonėkite pri-, .
. 29—331 siųsti savo atstovus. Kviečia ,

tuzinas. Pirmo Apsk. pirm. A. K. Linge. | REIKALAUJAME vyrų ir moterų 
. 55—611 ______ , į kožną miestą, miestelį ir kaimą po
. 50—55 , _ , , visą Ameriką ir Canadą, turinčių ge-
. 46—52 , KHubaa “Zname"'rengia spe-| ,ą pažintį ir gerą vardą tarp savo 

svaru! I ktiiklį. koncertą ir balių Subatpje,, kaimynų ir pažįstamų. Geriems 
.. 16—191 vasario 16 d., I ulaskio svet., 1711 S. I žmonėms mes duosime agentystę ir 

17—20, Ąs.Mand ave., arti 18-tos gatvės. Pra-, pamokinsime kaip lengvai galės už- 
džia 8 vai. vak. —Komitetas. , dirbt nuo $6.00 lig $30.00 ant dienos 

'* i o—" | ir daugiau netrotydami savo dieninio
“ i ? Ketverge, vasario 14, 7:30 vai., LlJ da[bo« ,P,rie ši? Rėmimo nereikia 
‘ 11—14 berty svetainėj, 39th Place ir Kedzie H1®1 nS*. ne, dn e-
,. 32—361ave., įvyks mitingas Stockyardų Dar-1,ts ,SKa^°iS*
. 31—35 Ibiu inkų Unijos No 609. Mitingas I *,?(X . am1* ?! darbą užimti, ga-

Išaukiamas, kad išklausius raportų, kieipties laišku paminėdami ai . 44—50 delegatų dalyvavusių suvažiavime I ar pavienis, kiek metų senumo 
40 45 I °Y l’ke . I ir Iziot 9nmniM noviciato* n* in/IAkito
svaru! | 

32—37% 
. 31—3i 
25%-J 

svarui 
37—43,

. 30—37 LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin-, _______
, kimas įvyks ketverge, vasario 14 d..,

®Jar“J|7:30 vai. vakare, Liuosybės svetai-1 ---------
- 37 nėc, kertė Wabansia aveį ir Girard I 1
• 24—28 gatvių. Nariai privalote atsilankyti. |
. 33—37 nes turime daug svarbių reikalų dėl , ..... . ■■■—
. 29—341 ateinančių rinkimų. -^KomitetaF |
dėžutės! “U" " | REIKALINGI patyrė bušelmanai,

. 19—23, Ęztra susirinkimas Lietuvių Buče-,pas|Ovns darbas. Atsišaukite į 

. 27—33 f n ų ir Grosernių Darbininku įvyks į830 s> Ashland Ave., Chicago.
ketverge, vasario 14 d. 7:30 vai. vak.,1

I avit st.—Draugai, atsilankykite kuo-1 '
skaitlingiausiai, nes bus rinkimas, REIKALINGA prityrusių langų ya- 

“ darbininkų busimam baliui. Turim I lytojų.
ir be to svarbių reikalų. — , CHICAGO CLEANING CO

Rašt. P. Kusas. ,62 W. Washington St., Chicago, III.
- aMJtolMMMB

Į LSJS 1 kuopos Mandolinų Orkest-
I ras rengia* draugišką vakarėlį, kuris
ivyks vasario 1 6d. Aušros svet., — | REIKALINGA LIETUVE pardavė- 
.3001 S. Halsted St. Pradžia 7:30 vai., ja. Turi būt virš 16 metų. Atsišau- 
vak. —Komitetas. | kitę į TOLMAN AVE STORE,

- ,2632 W. 47 st., Chicago.
Chicagiečiai.—Šiuo prašome dra-1 .. .

ugijų ir kuopų nerengti jokių pra-r 1
mogų kovo 17 d., nes tą dieną Chi-1 REIKALINGA prityrusių moterų 
cagos Lietuvių Draugija Sav. Paš.lprie tvarkymo skudurų. Gera mo- 
ręngia vakarą Schoenhofens svet.,, kestis. Atsišaukite į 
kampas Mihvaukec ir Ashland avės. ,1447 S. Sangamon st., Chicago. 
gerb. žemaitės naudai. —Komitetas. I 

Ketverge, vasario 14, 7:30 vai., Li-
«., įvyks mitingas Stockyardų Dar- 
inkų Unijos No 609. Mitingas

I1dyUvavuS,ių,’1™važia?ime I «r Pavienis, kiek metų senumo 
. Kviečia .—Komitetas. ir k!<* Į1"01")paiistate; ir mdčkilę 

__  I markę dėl atsakymo. O gyvendami
I Chicago ir Chicagos apielinkėje at-

LSS 4-toji kuopa stato scenoje du I šliaukykite asabiškai į office tarp 2 
16(veikalu: ,‘žmonės” ir “Vagis”, Ned.Jir 5 po pietų.
1Į Vasario-Feb., 17 d„ M. Meldažio sve-1 ECONOMIC HOME SUPPLY CO.

tainėje, Pradžia 6 vak vk. Komitetas! 714 Van Buren St., Chicago, III.

I.I W I *■

Dr*T« 14** |
Skaitykite ir Platinkite

»>

REIKALAUJAM operatorių ant sti
prios jiegos siuvamu mašinų.

ENGLANDER SPRING BED CO.
615 W. 39 St(, Chicago,

Iš PRIEŽASTIES persiskyrimo esu ■ 
priverstas parduoti 6 ruimų forni-l 
eitis mažai vartotus, visus kartu ar-i 
ha po vieną, pagal jūsų pačių nu-] 
sprendimo kainas1. Phone Wabash:| 
3335. Chicago.]

PARSIDUODA labai pigiai pianai] 
ir kitokie kambarių rakandai. Galil 
pirkti sykiu arba skyrium. Turiu] 
parduoti i trumpą laiką už pasiulin-l 
tą kainą. Pardavimo priežastis—liga.] 
B. B., 1435 Sb. Halsted St., Chicago. 
UI., (ant antrų lubų, iš priešakio.). 
Galima rasti visados.

NAMAI-žEMfi
PARDUODU farma Ababamos val

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

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti-) 
nai praktikos; gera instruk-! 
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga-9 
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo-' 
kame komišiną.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

' VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmi ninU

Jei nori n-eitai ir pasekmingai Umokti Angli
ukai kalbftti, skaityti ir ra&yti, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:-
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Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos LaUkų Rašymo 
Lenkų ’ S. V. Valdybos Prieky bos Teisių
Lotynų S. V.Pilietybės Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
Br GRAMMAR ir HIGH SCH0OL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

Amirlcan College Preparatory School 
3103 3. Halsted St. Chicago Ill.B 

| KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ fl

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

kampas Ashland Boul., vir
šuj banko, Room 600.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—G 
vak. PHONE Haymarket 2563.
REZIDENCIJA: 3332 North av. 
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PHONE Albany 5546.


