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Rusai atmeta vokiečiu 
sąlygas Austrijoj Revoliucija

Bolševiku valdžia šiandie a- b REVOLIUCIONIERIAI
■"i '■ 11 ........... .............. "

AUSTRIJOJE SUKILIMAS

Vokiečiai reikalaują 
Lietuvos

40 žmonių žuvo Maskvoje
PASKYRŲ LAIKINI 

KABINĖTA

RUSIJA ATMETĖ VOKIE
ČIŲ TAIKOS SĄLYGAS

Taikos ar karės klausimas 
prieš darbininkų kongresą.

True translation filed with the pusi 
master nt Chicago, January 25, 1918, 
us requircel by the act of Oct. 6, 1917

PETROGRADAS, sausio 21. 
— Rusijos delegatai j taikos ta
rybas Krest Litovske vienbalsiai 
nutarė atmesti vokiečių pasiūly
tas sąlygas. Apie šį delegatų 
nuoprendį paskelbė Kamentv. 
narys Rusijos delegacijos. Vo
kiečiai užreiškė, kad jų išdėsty- 
tosios sąlygos yra paskutiniu pa
siūlymu ir jeigu rusai nepriima 
jų, karė bus atnaujinta ir vo
kiečiai į savaitę laiko paims Re- 
velį.

Galutinius nuosprendis apie 
karę ir taiką, anot Kamenevo, 
priguli nuo darbininkų ir karei
vių atstovų kongreso, kuris at 
sidnro šiąnakt šiame mieste.

Kamenev, kuris kartu su už- 
rubcžinių reikalų ministei i u 
Trockiu sugrįžo iš Krest Litovs- 
ko, sako, kad likusieji Rusijos 
delegacijos nariai pasiliko tenai | 
vien tik kad tas neišrodytų umiu 
pertraukimu tarybų.

Jis dar pridūrė:
“Mums pasakyta, kad vokei- 

čių sąlygos yra paskutinės, ko
kias jie pasiūlo.

“Mes visi sutikome, kad jos 
turi būti atmestos. Tečiaus ga
lutinas nuosprendis priguli nuo 
kareivių ir darbininkų atstovų.

“Tikimasi, kad ryto kongre
sas svarstvs taikos ar karės klau- 
si m,.”

RUSIJOS PRANEŠIMAS 
PASAULIUI.

Voketijos junkeriai laimėjo 
kontrolę.

Truc translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, January 25, 1918, 
hs reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, s. 21. — Iš šian
die atėjusių iš .Šveicarijos ir llo- 
’nndijos žinių apie vidurinę si
tuaciją Vokietijoj prieš laukia
mą kanclerio von Hrrtling kal
bą reichstage, kjla įspūdis, kad 
tarp masių yra vien neužsigimė- 
dinimns. užgniaužiamas trium
fuojančia ranka karininkų par
tijos. '

Sulig bevielinūs žinios, Rusijos 
valdžia išleido du pranešimu, 
adresuotu “Visiems”, kurių tik
slu yra parodyti pasauliui, kad 
Vokietijos užrubežinių reikalų 
m misterio Di*. von Kuehhnunn 
deklaracija, jog centralinės val- 
stvbės negali ištraukti savo ar- 
mijų iki nebus įvykinta visuo
tina taika, vien tik prigaudine- 
ja Vokietijos ir Austro-Vengri
jos liaudį.

Kitas pranešimas tikrina, kad 
aneksionistai buvo ganėtinai 
tvirtais, kad uždėjus savo valią 
ant išsisukinėjančių diplomatų 
von Herlling-von Kuehlmnnn 
mokyklos, bet kad centraiinių 
valstybių valdžios nedrįsta tai 
atidengti savo žmonėms.

Pranešimas toliau sako:
“Jų tikslas vra biaums: anck-

šavimas Lenkijos, Lietuvos, 
Kurliandijos. Rygos, dalių Livo
nijos, Mėnesio pertakos ir salų, 
tikslu visiško ekonominio ir no- •
litiško užtroškinimo Rusijos, 
kuomet gi rolė Austrijos atsto
vo Brest Litovske buvo aprube
žinota nužemintu užgiriinu.

Prigaudinėja darbininkus.

Austrijos diplomatui ramina 
savo narius darbininkus tvirti
nimu, kad ccntralinės valstybės 
stovi už demokratinę taiką; bet 
turėti tokį programą ir tuo pa
čiu laiku kalbėti apie demokra
tinę taiką pereina net rubežius, 
leistinus diplomatijai.”

LENNINAS IR TROCKĮ

Leninas stoja už karę, o 
Trocki— už taiką

True translation filed with the post 
master at Chicago, January 25, 191b, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

PETROGRADAS, sausio 22 
(suvėlinta). Du didieji Sovie
to vadovai, Leninas ir Trocki, 
turi visai skirtingas ĮMižvalgus į 
taiką. Leninas pritaria ūmiam 
pertraukimui sudėjimo ginklu 
sutarties su Vokietija ir atnau
jinimui karės, ‘Trockis gi pri
taria prailginimui tarybų ir ati
dėjimui galutino nuosprendžio 
Lenkijos ir Kurliandijos klausi
me iki neįvyks visuotina taikos 
konferencija, palaikant sudėji
mą ginklų Rusijos fronte per du 
metu, jei bus reikalas. Bet Le
ninas, tikras internacionalistas, 
reikalauja umaus veikinio.

l os dvi Sovieto frakcijos pa- ’ 
darė kompromisą, sulig kuriuo 
visas dalykas bus atiduotas Sa
vičių kongresui.

Leninas organizuoja armiją.

Premieras Leninas aplaikė la
imėjimą kaslink rengimus prie 
konflikto su Vokietija. Jis pie
nuoja apie armiją iš 3,000.000 
žmonių. Pereitą nedėldienį jis 
kalbėjo į pirmą pulką demokra
tinės armijos, kuris išvažiavo iš 
Petrogrado į frontą. Plačiai 
kalbant. Leninas nori karės, o 
Trockis taikos; Leninas ren
giasi prie karės, o I’rockis n il
ginsi prie tęsimo tarybų. . Abu 
tikisi, kad sušauktasis naujas 
Sovietų kongresas pagelbės nu
spręsti kuriuo keliu eiti.

40 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
MASKVOJE

20 Steigiamojo Susirinkimo 
narių areštuota Petrograde.

True translation filed vvith the post, 
mastei* at JGhicago, January 25, 1918, 

reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.
PETROGRADAS, s. 24. — 10 

žmonių užmušta ir 200 sužeista 
Maskvoje riaušėse kilusiose u- 
tarninke laike demonstracijos 
a p ynikščjojimui sukaktuvių
“Kruvinojo Nedėldienio”.

Rado bombas ir ginklus.

20 ar daugiau sočia 1-revoliu- 
ciuuierių, narių Steigiamojo Su
sirinkimo, areštuota čia pane-j 
(lėlio vakare.

rešlavo daugybę žmonių, jų ta
rpe partijų vadovų, kuriuos jie 
kaltina dalyvavime revoliuciniu- 
me suokalbyje, suorganizuota
me tarp didžiumos frakcijos

sočia l-revoliucionierių, kurie 
kontroliavo Susiriuikmą laike 
vieno posėdžio, pirm negu jis i 
buvo bolševikų paleistas. Sako
ma, “mirties batalionas” buvo 
pasirengęs remti la judėjimą.

Bolševikai atrado
bombų, šaunamųjų ginklų ir 
dokumentu.

Areštavo žmogžudžius.
Kareivis ir Raudonosios Gva

rdijos narys liko areštuoti šian
die. kaltinami užmušime A. I.

kino, buvusių Kerenskio ininis- 
terių, kuriuos užmušta pereitą 
savaitę Marinski ligonbutyj. 
Jurininkas, kuris, sakoma, bu
vo vadovu, dar nesuimtas.

VOKIEČIAI DAR TIKI 
J TAIKA.

Tarybos su rusais esą bus 
pasekmingos.

True translation filed \vitn tne 
mastei* at Chicago, Ja nuars 25, 
ns i*equirc(1 by the act of Oct. B,

post-
1918,
1917.

Herlling šiandii*

o 21. Vo- 
<nd’as von 
kalbėdamas

dar turi vilties, kad įhiikos tary- 
iLs Brest Litovske • neužilgo

pasek-
tu cs.

90 ŽMONIŲ ŽUVO KA
SYKLOJ.

Tik 11 darbininkų išsigelbėjo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Prisibijonia, kad visi uždary
tieji esančioj netoli nuo čia, A- 
cadia Coal Co. Allon ša f toj, po

cius, manoma, siekia 90. Kiek 
žinoma, tik II angliakasių išsi-

Didelė šalta yra užversta gnu 
vėsiais ir lik už kelių dienų bus 

bininkų. 8 lavonai jau ištrauk
ti.

DU GENEROLAI UŽ
MUŠTI.

mastei* at Chicago, January 25, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Sausio 24.
Iš Rymo šiandie* pranešama, kad 
divizijų koniandiiotojai, austrų 
gen. von Am* ir vokiečių gen. 
Liebeskid tapo užmuštu italų 
fronte*.

imta italų užpuolimuose Ordie

Italai belaisviai liko perkelti 
į Flandriją ir yra verčiami dirb-| 
Ii po nuolatine ugnim talkinin-

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Bolševikai gavo žinių, kad

Truc translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, January 25, 1918, 
as reąuired by tlie act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS. Sausio 21 
Bolševikai šiandie* gavo bejvieli- 
nę žinią, pranešančią apie* revo-

i turėję Viennoje, Žinia gauta 
elaugvbe Smolny institute, Leriino-Troc- 

kio valelžieis buveinėj.
Pi*ane*šama taipgi, kael revei-

Užrubežinių reikalu ministe- 
ris, paskelbė viešai pranešimą. 
Jis sako, kad gautoji žinia nepa
duoda vardų laikinių ministe- 
rių, negi kitokių smulkmenų, 
apart pliko paminėjimo revoliu
cijos.

(Gautoji Smohiy institute ži- 
ma, yra pirmuoju gandu apie li- 

m-Vengri joj).

Vienna užginčija

1917
1918, 
post-

hs require(| by the net of Oct. 6. 
mastei* at Chicago, January 25, 
True translation filed with the

LONDONAS, Sausio 24.
lig pranešimo iŠ Vienuos, šian
die Vienuoju išleistas oficialis 
užginei ji mas žiniai, kad A|istro- 
Vengrijos valdžia liko nuvers-

Žinia iš Petrogrado apie Vien
uos bevielinj pranešimą, nesakėJ 
kad valdžia yrą nuversta, bet į

lietas.

MŪŠIAI VIENNOS GAT
VĖSE 

čechija pasiskelbusi res
publika

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, January 25. 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

COPENHAGEN, Sausio 21.
Vokiečių socialistų organas Vor-

Dr. Ebert paetinijinius prieš rei
chstago komitetą, užreiškiančius 
apie sensaeinius gandus aipe

Perspėja vokiečius.
Vokietijos valdžia žaidžia su 

biskį skiriasi nuo Austrijos si
tuacijos”.

džią vadovas Vokietijos sociali
stų didžiumos Philip Scheide- 
mann savo kalboje prieš reich
stago komitetą.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

Pastaba
Del techniškų kliūčių, 

šiandie Naujienos eina 
6 pusių vietoj 8.

Moksleivių Keliai, dėl 
tos priežasties, atidėta 
suimtos numeriui.

-rAdmin.

Kareiviai atsisako šaudyti j 
sukilėlius

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, January 25, 1918, 
as requirc(l by the act of Oct. 6, 1917.

NE\y YORK. s. 24. Biržos 
pranešimai iš Genevos sako, 
kad sulig nuo parubežio gautų 
žinių, larp Vienuos garnizono 

reiviai atsisakė šaudyti į minias, 
naikinančias turtą. Sakoma, 
daugybė maisto sankrovų išplė
šta ir kad bolševikai atvirai 
priešinasi valdžiai.

STREIKAS AUSTRIJOJE 
TEBESITESIA

Dar tebest reiklioj a 200,000 
darbininkų

True translation filed witb the post- 
nuister ai Chicago, January 25, 1918. 
ns rcquired by the act of Oct. fi. 1917

LONDONAS, s. 24. Iš Vien
uos gautosios žinios Gopenha- 
gene ir perduotos čia Exclumgc 

do, kad daugiau kaip 200,(M)0 
darbininkų tebestreikuoja ir 

sische Zeitung pranešama, kad 
nors panedūlyje ii* pradėta dali
nai darbas, daugelyje didžiųjų 
dirbtuvių streikas tebesitęsia. * *

darytu susitaikymu iš priežas
ties valdžios nusileidimų socia
listams. Jie skleidžia tarp dar- 

jbininkų lapelius, kuriuose sma- 
įrkiai užsipuolama ant oficialių

Sušaudė 14 šnipų
14 šnipų jau sušaudyta Suv. 

Valstijose.

True translation filed wilh the post- 
maslcr ai Chicago. January 25. 1918, 

' as rcciuircd by the act of Oct. 6, 1917.
NE\V YORK, Sausio 21.

Narys, pilelemmjo komite*to A-

Thompson šiandie užreiškė, kad 
Suv. Valstijos nuo laiko stoji
mo karėti jau sušaudė 1 I šnipų. 
Thompson tai pasakė los orga
nizacijos pokilyje, Jis sakė, kad 
tai yra žinia, kurią publika tu
rėtu žinoti. 

(L

Du iš nužudytųjų yra iš Det
roito.

AUSTRAI PASITRAUKĖ 
ATGAL

Truc translation filed xvith the jiost- 
master at Chicago, January 25, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917

Halų armijos kvatiera šiau
rinėj Hali jo j, s. 24. Priešas 
apleido teritoriją šiauriniame 
kalnų fronte už,pakalyj Monte 
Tomba, besitęsiantį nuo Piave 
upės vakarop. Jų apsigynimo 

atgal į Moidelinijos nukeltos

Halų patroliai laike* žvalgy
tuos bėgyje* kelių paskutinių 
dienų patyrė., kael prieše) paim
liai ir sargyba liko ištraukti, o 
paskui surado, kad priešas ap
leido ir visą apygardą.

Pasitraukimas priešo yra ‘ davojasi apsigynimo apkasus 
svarbus, kadangi parodo, kad užpakalyje.

Petrogradui gręsia badas
VOKIEČIAI REIKALAU
JA LIETUVOS IR KURŠO

master ai Chicago, January 25. 1918. 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, sausio 21.— 
Rusija turi atiduoti Kurliandiją 
Ir visas Kaltiko provincijas, ki
taip vokiečiai atnaujįs karę ir i 
savaitę laiko užims Revelį. 
Taip vokiečiu delegacija Brest 
Litovsko tarybose pranešė Ru
sijos delegacijai paskutiniame 
konferencijos posėdyje. Tada 
tarybos pertraukta iki sausio 29 
d., kad rusai galėtų apsvarstyti 
vokiečių sąlygas.

Pranešimai apie posėdį paro
do, kad vokiečiai užėmė griežtą 
poziciją ir atvirai išdėstė savo 
reikalavimus, už kuriuos iic 

spiriasi.

rius aprašė lą posėdį. Aprašy
me sakoma, kad rusai pastalė 
ccntralinių valstybių delegatams 
klausimų, kokios gi yra jų ga- 

geu. Do/fman, atsakė atidengi 

kainos linijos, kuri turi padary

nlų iki į rytus nuo Mėnesio p< v- 
lakos salų iki Valkų, nuo ten iki 
i vakarus nuo Minsko ir iki

las pilnai atima Kurliandiją 
ir visas kitas Baltiko provinei-

Lietuvą ir net Lenkiją).
Rusai pareikalavo sąlygų 

į pietus nuo 
Gen. Ileiffm an 
vra klausimsa,kad lai

inciiev, tada paklausė:
“Padėkime, mes nesutiksime

Geu. Hofffman j tai atsakęs: 

ines užimsime Revelį”.
Rusai tada pandkalavo pi r- 

Iraukos, kuri su nenoru buvo 
duota. |Vokicčiai užre|škč. k.id 
tai yra paskutinis pertraukimas, 
kurį jie sutinka duoti. Reika
lavimą pertraukimo pastale l.c- 
onas Trocki, viršininkas rusu

įteikt Darbininkų ir Kareivių

‘ Tarybos su ukrainiečiais.

škai. Austrai pasiūlė atiduoti 
Ukrainos respublikai Cholmšei- 
ną, bet tik su sąlyga, kad ukrai- 

į centralines valstybes luojaus 

jis pertrauke pastangas prasi
mušti perėjimą į Venecijos ly
gumas per Monte Tomba ir va

galbūt laikinai. Dabar jis bu

RUSIJAI GRESIA BADAS

I.š pietinės Rusijos visai ne
gaunama maisto. Rublio ver

tė nupuolusi.
True translation filed with the post- 
muster at ('.hiengo, January 25, 1918, 
as requireei by the act of Oct. G, 1917.

PETROGRADAS, sausio 23 
(suvėlinta). “Petrogradas y- 
ra aid krašte) l>aelo. Musų tiks
lu yra padaryti, kad jis ateitu 
laipsniškai. e> ne* urnai, taip sa
kant padaryti organizuotą 

kner, narvs maisto kontrolės 
komiteto, vakarykščiame pasi
kalbėjime su Associated Press 

ndeo*" a) numažinimą 
|OP’ JŲ.du-

<įs trukumo maisto Rusijo- 

karė, ei vile karė ir nupuolimas 
verlvbės rublio", atsakė ji. “Ke- 

sirode perdaug dėl salies taip 
atsilikusios ekonominiuose rel

nie.
“Kaslink Petrogrado, tai gen. 

Kalrdino judėjimas ir nesutiki
mai su l k raina padare negaii- 

maisto šaltiniu dėl šiaurinės Ru
sijos. Kaslink Siberijos, tai mes 

ką. bet dabartinės pūgos suvė
lino atvvkima traukiniu ir to-

V C 4-

dėl gimė čia didelis trukumas”.
“Ar dabar yra užtektinai gru

dų Rusijoj?”
“Taip, bet valstiečiai nenori 

jų parduoti, kadangi popieriniai 
pinigai yra beverčiai. Jie nie
ko negali dabar nusipirkti už 
rubli.”

I

“Kaip jus pataisysite padėji
mą?” c

“Mes paskelbsime nekuriuos 
išdirbius, kaip drabužius ir ge
ležies išdirbius, valstybes mo
nopolija ir apmainysime juos 
ant grudų. Tokiu bildu valstie
čiai įgis labiausiai jiems reika
lingus daiktus, kaip ir mes įgy
sime labiausiai mums reikalin
gus dalykus.”

Paklausia apie smulkmcniš- 
kesnj apibudinimą maisto tru
kumo, p-ia Sinith-Falkner atsa
kė, kad 22 centralinės guberni
jos, kurios visuomet importiio- 

400 vagonų vieton reikiamų ft,- 
000 vagonų.

Ji pridūrė, kad dėlei iširimo 

dar labiau sumažinti porcijas

BURLESON PASILIEKA 
KRASOS VIRŠININKU

Senatas patvirtino jo pa
skyrimą.

niuster at Chicago, January 25, 1918 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON. Sausio 24.— 
Prezidentas Wilsonas pasiuntė 
šiandie senatui renoniinaciją

Senatas patvirtino nominaci
ją į kelias minaites. Tik maža o- 
pozicija buvo.

; IMPERFECT IN ORIGINAL
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niška bolševikų kaltė. Kal
tint juos reikia už tai, kad 
jie neapskaitė savo jiegų ir 
nepermatė kliūčių, kurios 
reikia jiergalet, kad atsiekus 
tikslo. Bet tos kliutįs yra 
visų-pirma dabartinės karės 
ir ekonominio Rusijos atsili
kimo pasekmė.
s Vienomis savo jiegomis 
Rusija negali išeiti iš dabar
tinio savo keblumo. Tam 
reikia sujungtų viso pasaulio 
demokratijos pastangų.

Telegramos paskutinėmis 
dienomis skelbė, kad Austri
ja randasi didžiausio sujudi
mo stovyje. Vakar-gi Pet
rogradas apturėjo žinią, buk 
Austrijos sostinėje, Vienno- 
je, prasidėjus revoliucija. 
Čia gema nauja viltis Rusi
jai.

Rusijos revoliucijos išgel
bėjimui reikia daugiaus re
voliucijų.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu 
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Reikia daugiaus 
revoliucijų.

Nemalonius žinios ateina 
iš Petrogrado.

Po Konstituantos įvaiky- 
mo vi(liKWiMvy^:P^2ŽU4^ 
Kruvinojo Nedėldienio-sirka- 
ktuviirdienoje, sausio 22-^ą, 
Maskvoje įvyko riaušės, ku 
rių pasekmėje tapo užmušta 
40 žmonių ir sužeista dveje
tas šimtų. Petrograde bol
ševikų valdžia areštuoja ir

nmne Rusijos bolševikų par
tijos programą, parašytą N. 
Lenino, klausimų ir atsaky
mų pavidale. Sausio 12 d. 
padarėme to programų ana
lizių ir palyginome jį su pra
ktiška bolševikų politika.

Dabar spausdiname Rusi
jos menševikų platformą, kt 
rią jų Organizacinis Komite
tas buvo prirengęs pereitą 
vasarą rinkimų kampanijai 
i Steigiamąjį Susirinkimą. 
Skaitytojai, kurie interesuo
jasi revoliucinėmis Rusijos 
partijomis ir jų ginčais, gali 
dabar žiūrėt, kame yra pa
našus ir kame skiriasi tų bu
vusiųjų Rusijos social-demo- 
kratijos frakcijų programai 
(šiandie jiedvi jau yra ne 
vienos partijos dalįt, o dvi 
atskiros, viena antrai prie
šingos partijos).

Bolševikai, kaip atsimena
te, skelbia, kad Rusija pri-

šalies irimą, kad apgynus Rusi
ją ir atstačius jos ncĮialiečiamy-^ 
bę. Didžių aukų ir didžio valios 
jleiupimo reikalauja iš liaudies 
gyvenamosios dienos, idant Ru- 
*+ija prieitų iki Steigiamojo Su
sirinkimo ir jame padėtų neju
dinamus pamatus Rusijos lais
vei.

Dulžioji Rusijos revoliucija 
sugriovė caro soHlą, iiuverlė am
žių vergiją, kurioje dejavo Ru
sijos tautos, paskelbė laisvės ir 
lygybėK obatsiuN. u^ži<4)ė nuka- 
imuolotuose kruvinoje Nkeiatyuė- 
je Europos liaudyse teisingos 
taikos viltį.

Milžiniškas perversmas, iki 
dugno išjudinęs milionų ždnonių 
minias, stato prieš Rusiją nepa
prastos svarbos ir painumo už- 
da*. inius, nuo kurių išrišimo 
priklauso visas jos likimas, pats 
josios gyvavimas, kaipo civili- 
?uolos valstybės.

šaliai, kurią caro režimas ir 
negirdėta trijų metų karė atve
dė* prie pražūties krašto, reikia 
didvyriškų priemonių, kad išsi 
geibėjos, reikia didžių pasiryži
mų.

Pabudusi prie laisvo gyvenimo 
Jiaudis turi pati nuspręst toli
mesnį savo likimą, išrisi karės ir 
taikos klausinius, turi pati pasi
gamini pamatinius įstatymus, 
tvirtą valstybinio gyvavimo for
ma. Darbo žmonių klesos tu- k »
ri įgyti savo gyveninio reikalų 
patenkinimą, savo troškimų iš
sipildymą.

Ir visus šituos milžiniškus ir 
sunkius uždavinius turės išrišti 
Visą žmonių Steigiamasis Susi
rinkimas.

Steigiamasis Susirinkimas pa
ims i savo rankas visa šalies vai- A C

džia. Išreikšdamas laisva ir vv- * *
l iausią šalies valią, jisai privers 
nusilenkt visus prieš lą valią.

sos.

Social-demokratija yra darbi
ninkų klesos partija, neturtingų
jų darbo žmonių partija.

Darbiuinkų klesa, proletaria
tas yra labiausiai prispausta da
bartinės visuonu tiės klesa. Ji 
neturi ką išnaiidol, o ją išnau
doja visos stovinčios ant jos kle- 

Bet kiekvienas atskiras
darbininkas neturi jiegos page
rint savo būvį, 'l iktai veikda
mi visa minia, tiktai eidami or
ganizacijos keliu, ilarbininkai 

gali numest savo pančius. Ir 
pats fabrikas, bendras darbas ir 
vienodos gyvenimo sąlygos or
ganizuoja ir vienija darbinin
kus. J ii* mato, kad jie yra gy
venimo tvėrėjai, kad jie savo 
darbu gamina visus turtus idant 
kiti juos valdytų ir jų pageliai 
viešpatautų..

'I’odi'l darbininkų klesti pir
mu line ateina prie socialzmo, 
lodei soeial-demokratija yra 
darbininkų klesos partija.

Bet ir smulkiemsiems savinin
kams mieste ir sodžiuje sunku 
yra gyveni kapitalizmo visuo
menėje, ir jie kenčia nuo stam
biojo kapitalo ,nusigyvena, pa
lieka be turto ir palįs virsta pro
letarais. 'I’odel social-d<*mokra- 
lija kreipiasi į juos visus, kvies
dama paremt darbininkų klesą 
kovoje už socializmą, nes ir jų 
išganymas tiktai socializme.

Ir juo labinus plėtojasi kapi
talizmas, juo labinus visi turini, » # 
visos dirbimo priemones susi- 
kuopfci gnlingųjų knpitnlistų są
jungų rankose, juo labinus sta
mbioji buržuazija darosi viso 
pasaulio valdonu, tuo mažiaus 
savarankumo 
kinus,
kieinsiems A
mažiaus progos pakilti ant aug- 
štesnio laipsnio, tuo labinus su
nkus ir beviltis darosi jų padė
jimas. tuo aiškiau jie ima su
prast, kad tiktai socializmas su
teiks jii ins pilną ir tikrą paliuo
savimą.

Visose šalyse susipralusis ir 
susiorganizavusis proletariatas, 
vadovaujamas social-<leinokra- 
lijos, kovoja už savo klesos pa- 
Jiuosavima ir kartu gina 
žmonių laisvę ir teises, 
prieš visas valdančiųjų

ukinin 
amatininkams ir smul 

savininkams, tuo

jai partijų vadus, kaltinda
ma juos suokalbio darymu 
prieš valdžią; vienų tiktai 
socialistų - revoliucionierių. 
Steigiamojo Susirinkimo na
rių, esą suareštuota daugiau 
kaip dvidešimt.

tiškai vykint socializmą. Ši
tą savo įsitjkrinimą jie nese
nai pabrėžė dar labiau, ka
da, išvaikydami Steigiamąjį 
Susirinkimą, užreiškė, jogei

Darbininku ir Kareiviu Ta-c ♦>

ryba, gali sutvert socialisti-

lyje vis didėja. Geležinkeliai 
suirę, todėl negalima prista
tyt maisto iš sodžiaus į mies
tus. Pinigų vertė nupuolus 
todėl ūkininkai atsisako pa
rduot javus. Be to, turtin
giausios javais ir gyvuliais 
provincijos pietinėje ir ryti
nėje Rusijos dalyse yra suki-

0 social-demokratai men
ševikai sako, kad “Rusijai 
dar toli iki socializmo”. Ji 
dar esanti perdaug netur
tinga ir atsilikus ekonomi
niame išsiplėtojime, ir jos 
darbininku klesa esanti dar 
ne pakankamai skaitlinga.

Yra d a ir kitu skirtumo 
punktų, kuriuos mes tikimės 
galėsią vėliaus nurodyt.

mėgina visai atsimest / nuo

Nesiseka dalykai ir Lietu- Apžvalga
Latvijos, Lietuvos ir Lenki
jos žemių ir grasina, jeigu 
tie reikalavimai nebus išpil-

l'rue h;insl;ilion filed with the post- 
'iiusler ai (’.hicjigo, Januai'.v 25, 1918, 
is rcųuired by the act of Oet. 6, 1917

RUSIJOS MENŠEVIKU 
PLATFORMA.

vimus tai reikštų padaryt

ku Vokietijos vasalu (paval
diniu )ir be galo sustiprint 
Vokietijos imperialistų ga

' Šitoks dalyku stovis duoda 
pakankamai medžiagos vi
siems bolševikų oponentams 
kritiknot juos. Jie neįsten
gė išpildyt tą, ką žadėjo liau
džiai, vesdami ją į maištą 
prieš Laikinąją Valdžią; sa
vo žiauria represijų politika 
jie net trempia elementarius 
ilomokratybės principus.

Bet butu klaidinga manyt, 
kad čia yra vien tiktai a»me-

(Kinkiniu platformos projektas, 
kurį pšiulė Rusijos Social-De- 
luokratu Darbininku partijos 

O rga n i za c i n i s Ko m i te t as.) 
Sunkiomis dienomis priseina

Rusijos tautoms renglies prie 
rinkimų i Steigiamąjį Sutrinki
mą/ Subyrėjo ir sudrebėjo dalis 
rusų armijos, priešo pulkai įsi
veržė į Rusijos gilumą ir pačiam 
valstybės gyvavimui grasina di
dis pavojus. Pasaulio karė, į 
kurią Rusija lapo. įstumta treji 
metai algai, dano sunkias, be
veik mirtinas žaizdas šaliai ir 
rcvoJuieijdi. Visus jiegas dabar 
reikia tutinki! jr įtempti, kad 
yųsiatalžius armijos griuvimą ir

Daug visokių partijų su savo 
preigęaiiiais ir ūbaisiais kre ipsis 
j rinkėjus, ragindamas juos pa
sitikėt jomis ii* balsuot už jų 
kandidatus.

Proletariato partija, Rusijos 
Sočia l-Demok ratą Darbininkų 
Partija, nuo-pat savo atsiradime) 
pasistatė artimiausiu uždaviniu 
nuverst autokratiją ir pirmuti
nė. 1 1 melų atgal, paskelbė, kad 
pilnam Rusijos perstatymui de
mokratiniais pamatais reikia

visų 
eina 

k lesų 
privilegijas, stoja už visų skriau
dų panaikinimą.

Kaip lik soeial-demokratija

uitis proletariato reikalus,, o ir 
pasiimt ant savo pečių svarbiau-J 
šių naštų kovos už politinį Rusi
jos paliuosavimą nuo autokrati- 
riiai-policinio režimo priespau
dos. nuo bajorijos viešpatavimo.

Trisdešimt metų praėjo nuo 
to laiko, kaip Rusijoje pasirodė 
pirmieji social-demokratai dar
bininkai.

Garo valdžia siundė ir perse
kiojo juos, šimtais ir tuksian
čiais pūdė kalėjimuose, trfimė į 
Sibirą. Bet, neveizint visa to, 
jo skaičiuos vis augo, ir social
demokratijos f tekinė darbinin
kų klesoje vis didėjo.

1905 m., pirmosios Rusijos re
voliucijos laiku, visa darbinin
kų klesti sukilo jx» social-demo- 
kralijos obataiais. Soc.-demo
kratai vadovavo taipgi ir visos 
šalies judėjime prieš autokrati
jų*

O kuomet atėjo sunki reakci
ja. kuomet Stolypino režimas 
smaugė visa, kas buvo gyva ša
lyje*. social-demokratai menše
vikai gynė 1905 m. laimėjimų 
liekanas, stiprino darbininkų 
organizacijas, vienijo geriausias 
darbininkų klesos jiegus atvi
ram darbe ir nuo 3-j o birželio 
Valstybės Durnos tribūnos ragi
no naujas genįkartos į kovų už 
1905 m. revoliucijos paliktus už
davinius.

Social-demokratai pasiuntė at 
stovus į visas 4 Valstybės Du
rnas. Jose jie gynė darbininkų 
ir ūkininkų reikalus, atkakliai 
ir iwal laidžiai kovojo su caro 
valdžia ir kėlė aikštėn buržua
zinių partijų bailumą ir nedrąsų, 
remdami kartu visus pažangius 
jų žingsnius. / •

Social-demokralinė 2-sios V. 
Durnos frakcija, su savo vado
vu Cerctelli, kone visa nuėjo į 
katorgą ir Ištrėmimą, iškur bu
vo paliuosuota tiktai dabartinės 
revoliucijos.

Įvyko karė, ir social-demokra
tai, per savo frakcijų Dūmoje, 
kuriai vadovavo Čcheidzc, pa
čiose pirmose dienose* užreiškė 
V. Durnoje, kad karę, kurių kri
minaliai pradėjo valdžios, turi 
kaip galint greičiaus užbaigt pa
lįs žmonės. S.-d. frakcija Dū
moje pirmutinė taip-pat parei
kalavo visuotinos taikos be a- 
neksijų, be 
laisvei tautų

kontribucijų ir su 
apsisprendimo tei-

mą. laisvai išrinktą visos tau

Rusijos social-ilemokratija y- 
ra tūpta utinio socializmo šaka. 
Socialistų partijos visose šalyse 
kovoja už tokios tvarkos įvyki- 
nimą. kurioje visi visuomenes 
turtai, visos dirbimo priemonės, 
visa žemė, fabrikai, dirbtuvės, 
kasyklos, keliai pataptų visuo- 
merės nuosavybe, ir kurioje visi 
visuomenės nariai, visi piliečiui 
liirrįų užsiimt darbu, tad užtai 
\isi lygiai naudotųsi gamtso gė
rybėmis ir visu, ką pagamina 
žmonija.

Socializmo tvarkoje pasiliau
tų Liesų kova, kadangi išnyktų 
klesos, lobininkai ir beturčiai, 
išnaudotojai ir išnaudojamieji, i 
išnyktų grumimos ir nusidėji
mą' dėl pinigų, pasiliautų karos, 
kurių reikia liktai valdančioms 
klesoms. Žmonija pataptų vie
na broliška šeimvna.

J Bet social-demokratai žino, 
kad atsiekt socializmo įsikūniji
mo galima bus tiktai tuomet, 
kuomet pramonijos išsiplctoji- 
mas ir šalies tūrio augimas pri
rengs (am dirvą ir kuomet di
džiuma žmonių pataps susipra
tusiais socialistais.

'lodei visose šalyse soeial-de- 
mokratai. stodami už reikalin
gumą plėtot dirbimo (produk- šalinimą, butų prirengusios dir- 
cijos) jiegas, kariu reikalauja, vą proletariato kovai. Pas musj valstybinį jiramonijos ir ūkio 
kad tuojaus butų pagerinta dar- susiorgamzavųsis ir su$įpi:i|lU’! reguliavimą,,.:u^dč| uaųjuę my- 
ta> žmonių bifvis1, visiir jie koVd-piš proletaririlaš ėRič kotofank- ,r i. !..
ja už pilną laisvę ir visų žino-ptčlaus, negu alširado bėht kokia 
irių valdžią, visur stengiasi iš- buržuazinė partija.
gani tokių reformų, kurios pa- 'lodei Rusijos soc.-dein darbe 
k iig'inlų kovą už socializmą. į partijai reikėjo nuo pat savo at- 

 siradinio ne tiktai gint tiesiog!-

siartinnsią karę, o kuomet ji vis
gi kilo, tai labiausiai susipratu- 
sieji ir pasišvenhisieji bendram 
reikalui social-demokratai pir
mutiniai prabilo apie visuotiną

Ir visos kilos pa vergtosios kle- 
sos dabartinėje visuomenėje, vi
si miestu ir sodžiaus beturčiai, v
kurie kenčia dėl karės ir jos sun
kenybių. privalo pripažint mil
žinišką reikšmę .kurią turi su- 
sipralusiojo proletariato kova
pasaulyje, proletariato, kuris, 
kovodamas už savo paliuosavi- 
mą, kovoja kartu ir už žmonijos 
paliuosavimą.

R’isija yra atsilikus, neturtin
ga š.i'is, jos pramonija neišsiplė- 
leųus, preilelarįatas neskaitlin-

Todėl Rusijai dar toli iki so
cializmo.

Rusijai reikia apsidirbt su viso
mis baudžiavų gadyųės liekano
mis, sutveri laisvus valstybės fo
rmą, išplėtol kultūrų, prirengi 
dirvą pramonijos ir ūkio išbu- 
jojimui. v

iki 1905 m. Rusijoje beveik 
nebuvo buržuazinių partijų, ku
rios taip, kaip revoliucinė bur
žuazija Europoje, savo kova už 
politinę laisvę ir baudžiavų pra-j

didžiosios RusijosUžsidegė 
revoliucijos gaisras, ir social-dc- 
nmkratai menševikai vėl stojo 
je>s pryšakyje. Jie* vadovauja 
Darbininkų ir Kąreivių Atstovų 
Tarybose, jie* pasiuntė savo at
stovus Valdžiem, kuomet pasi
rodė, kad, neveizint buržuazinio 
musų revoliucije)s pobūdžio, 
grynai buržuazinė Valdžia nepil- 
de> demokratijos reikalavimų ir 
neturi pasitikėjimo liaudyje ir 
armijoje*.

Energingai ke)ve>elami už vi
suotiną taiką Tarybose ir pla
čiose* liaudies miniose, social-de- 
nmkętitai menševikai kartu 
skaitė) save) pareiga drąsiai ginti 
šalį ir revoliuciją nue> grasinan- 
čie> išlaukime) paveijaus.

Kad apgynus šalį nuo sutriuš
kinimo karėje*, kael išgelbėjus 
re*ve)liųciją nuo lx>siartinančie> 
šalies ūkio suirimo, nuo bado ir 
bedarbe’s, mie> anurchijos ir kį- 
lančios kemlr-revediucijos se>- 
cial-de*me>kratija skaitei, kael rei
dą įtempt visas šalies jiegas ir 
pavartot tokias priememes, ku-

ndent: atgaivint revoliucinę di
sciplinų fronte ir šalyje* pageltai 
revoliucines demokratijos įstai
gų, ir tuojaus pravesti neatide- 
damasias reformas darbininkų 
ir žemės klausimų srityje, įvesti

kari tuojaus butų pagerintu dar
Irsčius ant turtingųjų; paskiri 
ištikimus revoliucijai žmones į 
visas valdiškas vietas ir sušaukt 
paskirtu laiku Steigiamąjį Kusi- 
rinkimų.

1 a;'")*,ii iš.'.; 55Į .C..'-rrr

(Sveikatos Skyrius

RUPTUROS GYDYMAS.

Čia kalbėsiu tik apie* tą rup
imą, kuri pasirodo pilvo pabai
gei ir yra vadinama inguinaie. 
Ji irgi dalijasi į kelias rųšis, te- 
ičaus nėra reikalo leistis į smul
kmenas, kurios tik chirurgui 
svarbios žinot.

Skaitytojui yra svarbu, ar ru- 
ptura gali bnl išgydyta. Ji nė
ra jokia liga, tik anatomiškas 
sugriuvimas, t. y. išėjimas tūlų 
kimo dalių ne* ten, kur jos Įuri 
būti. Žarnos dalis, arba plėves 
elalis, arba inkstas ar kokia kita 
kimo dalis ima ir išsiveržia per 
pilve) (ne skilvio) sieuą^ tos sie
nos buelavemes., Te>s budavonės 
gali išėjusį organą sugniaužti, 
gali jis priaugti prie* jų — ir tuo
met pasulare) >u*sitmažinama ar
ba He*išnaikinuma rupi u ra (ky
la). 'l'Momet jokis gydymas ne
pagelbės, kaip tik operacija. Jei
gu gi |>ilvo sienos buduvonės ixe- 
siigniaš išėjusios į jus žarnų ar 
ke> kito dalies ir jeigu ta išėjusio
ji dalis ue*spės priaugti, tuomet 
galima ruplurą suvaryt atgal. 
I'eciaus atgal suvarymas iwuž- 
taisys t<»s k taurinės, per kurią 
ruptura išėjo, toHel ji ir vėl iš
eis. Prisieina prapjaut tą vie
tą kur riiptura yra, ir užatisyti 
kiauri n e* taip, kad ji nebegalė
tu išeit, l'ai jau bus ej|u*racija. 
Kaelangi publikoj yra -da didelis 
prietaringumas link operacijų, 
tad svarbu žinot, ar negalima 
kaij) nors be* e)peracijos išsigy- 
elvl. Galite matyt laikraščiuose

sigursinant. buk be peilio be o-

ra vaistais arba tam tikru “dir
žu”. Tai yra aršiausios rųšies 
publikos jnulkiniinas. Jokių 
vaistų nėra rupturos išgydymui 
ir net nieko geresnio jokie vais
tai neduos rupturai. Vanduo iš 
kūno yra ncpras’tesnis rupturos 
gydytu ui, negu visi išgarsintieji 
vaistai. Taip vadinamieji “dir
žai” gali būti vartojami tik ke
liuose atsitikimuose: 1) kada ru- 
ptura gali būti algai suvaryta, 
2) kada pilvo muskulai yra drū
ti, 3) kada,asmuo neturės dirbt 
sunkaus darbo, 4) kada yra ko
kia noi’s priežastis, dėl kurios

Bet visuose minėtuose atsiti
kimuose nųitirra turi būt pilnai 
atgal suvaroma.

Pritaikymas atsakomo “dir
žo” bei raiščio kiekvienam ligo
niui pagal jo slonuną, rupturos 
vietą ir didumą gali pagelbėti 
tiems, kurie veda lengvą gyve
nimą, t. y. nieko sunkaus nekil
noja, viduriai eina gerai ir ko
sėjimo nėra, 'l'ečiaus ir tai ne
retai s(*natvėj vėl ruptura pasi
rodo, kuomet muskulai sumen
kėja ir nusilpuėja. Kosėjimo 
atsilikimas, didelis vidurių už
kietėjimas bei ku nors sunkaus 
pakėlimas gali vėl išvaryt ruptu- 
rą po to, kaip ji buvo prislėgta 
nuo pasirodymo per pusmetį 
bei melus ir daugiau.

Jeigu raištis pasiliuosuotų ir 
vėl ruptura pasirodytų nors po 
melų po jos atgal suvarymo, vi
sas gydymas nueina niekais.

Kaip matote, net ir tuose atsi
tikimuose, k-ur raiščiu galima 
gydyt, pasekmės pavojingos, o 
be lo asmuo turi bijot, susilai
kyt mio <lurbo, mankštinimosi.

Senatvėj operacija pasidaro 
Įiavojigesnė. Todėl visuose rup
turos atsitikimuose, kur tik yra 
galima, operacija turi būti var
tojama kaipo geriausis ir netoli 
vienintelis gydymo būdas.

__Dr. A. Montvidas.
» ]. : ■' •
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— muzikams mokinimas
dėl Jusv «nt •mtakoi

)Prpf. D. GOLDSTEIN 
Smuikos Mokytojas

St»«8 adr.: 11341 Michigan av.
Naujus adr.: 11314 Michigau av

Chicago, 111
^iT i-i ■■ ■iii.i .-į-ia

Dar Šūvis
Laiškas “Naujienų” 

Redakcijai.

neviską nagrinėju: tik svarbe
snius dalykus.

Jus sakot, kad mane) paaiški
nimas (“N.” 6, I.) apie* tą apsi- 
tvėrimą “sunkausiaus momento 
tvoromis” pasidarė jums “visiš
ka misterija”, taigi da mažiau 
suprantama, negu pirma, kol ne-

Jeigu taip, tai, žinoma, nega
lima daugiau jau aiškinti, nes 
dalykas gali pavirst į stebuklą. 
O stačiai pasakyt vistiek niekas 
nenoras, ues sunkusis momentas 
liepia tylėt.:. O jeigu toks aiškus 
aiškinimas butų išspausdintas 
laikraštyje, tai ir laikraščiui ga
lėtų Imi! nevisai malonios pasek- 
“prie dabartinių sąlygų nebuvo 
galima tinkamai atsakyti”. Kas 
čia, ar “misterija”? Man rodos, 
kad ne. Rel gi ir jus neaiškina
te, kokios los sąlygos; koks galė
tų būt “tinkamas” atsakymas.

Misterija! Tame ir dalykas, 
kad “Kel.” teisindamas savo ge
rus darbus (Lais. Paskolos gar
sinimus), pastatė savo oponen
tus į misterišką tylėjimą. Jis

neleidžia “tinkamai atsakyt”.
Prašyčiu da sykį perskaityt 

III. Rajono rezoliucijos paskuti
nę dalį, kur prasideda: “Toliau 
redakcija mini kokį ten”... .Jei
gu da vis bus visiška misterija 
lai gal pasirupįsim atrast būdą 
kad ten kalbama apie sunkųjį 
momentą “Kovai”, kaip jus aiš-

vo klaidos; bet jei rasit, kad ten 
nėr minties apie “Kovos” sunke
nybę, tai rasite, kad bcreikalo 
mus lygiuot prie “reakcionie
rių” ne “revoliucionierių” al-

>• tmetančių “savęs kritiką”.
Jeigu norite prilyginimų, lai 

šiaip yra: jus pasakėt, kad as el
giuosi “kaipo advokatas”, o uc 
bešališkas kritikas, lai aš sakau: 
jus elgiatės kaipo sofistikas filo
zofas (bent lame sunkausiaus 
momento klausime).

Apie mus darą tiek: jeigu jus 
vieną, kaip aš pavadinau, pliu
škį statot j “ niekšų” eiles, lai 
ir kitą statykit ant los pačios len
tos. Mano nuomone jiedu nėra 
niekšai. Yra prasikaltę, bet n<* 
“snierlclnai”. Prasikaltimas 
ne pabėgime, bet plepėjime, ko 
neveik.

J.‘Baltrušaitis*.

Nuo Redukcijos. Naujų argu
mentų šiluose drg. .1. Baltrušai
čio išvadžiojimuose nėra, o yra 
liktai pakartojimai to, ką jisai 
pirmi’aus pasakė. Kas-gi dėl jo 
“prilyginimo”, tai reikia paste
bėt, jogei laiško autorius nepri- 
rudo, kame mCS pjgiamės, kaip 
“sofistikas (sofisĮas) filozofas”. 
V adinasi, čia turime naują mis
terijų, aptverta “sunkaus (au
toriui) momento tvoromis.” 
Red. Ats.

L.S. Sąjungoje
.............. .......................—

L.S.S. VIII Rajono konferencija

Kaip jau^buvo skelbia, VIII 
rajono ke)nfe*rcncija įvyks Ne
dėlioję, Sausio 27 d., 19IK m., 
prasidės 11 vai. ryte*, l’iuvcrsily 
S<‘tliemenį svetainėj, 46.'i0 Gross 
avė., arti 47-tos ir Ashland gal
vių. Važiuojant iš visų miesto 
dalių i'eikia davažiuoti iki 17 ir 
Ashland galvių ir paeili apie pu
sę bloko į šiaur-ryčiu.s iki sve
tainės.

Delegatu 'prašomi pribūti pa

ryto. —.k šmotelis,
VIII Rajono Sokf.

Skaitykite ir Platinkite
“M A T T T T V M A C ”
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Didelis Teatras
L. M. DR-STftS “APAVIETA”

Scenoje statoma A. Fromo 5-kių aklų drama 
“EGLR ŽALČIŲ KARALIENft”

SVETAINĖJE, 1126 W. 18th Str., Chicago
PROGRAMAS RENGIAMOJO VAKARO VEIKIANTIEJI ASMENS:
, s, žalčių karalius, vandeninis dievaitis ...... ..................................L .1. Zolp
ti-Dirsaitis, sergėtojas žmonių, žalčir> prielclis .........................I. Šaukimas
evutis, ūkininkas ..................................    Jusas
one. i<> Dali ............................................................................ O. I’aliarškienė

'Puikus Vakaras su Prakalbomis J
ir PERSTATYMU paminėjimui KRUVINO NEDĖLDIENIO ĮJ

Rengiamas L.S.S. 22-ros Kuopos, įvyks H
Nedėlioj, Sausio 27 d. 1918m. J

I_H1 1 " I ■!■■■■ .1 __ , ....„

Buslulis, Vnldevučių suims ..........................
Virinis, Vaidevučių suims ............................
Auskė Vaidevučių duktė ................................
Gražutė, Vaidevučių duktė ...........................
Eglė, Vaidevučių duktė ..................................
šviesulis, Anžuolis, Mildė, žalčio vaikai,,.. \ 
Komunas, lietuvių vaidelytis ........................
Baniuti1, augintoju dievaičio varžančio, ....
Kaimietės merginos, ..................S. Yuknient

Vaikinai, ..........

žalčio tarnai ..
Dainų sumokintojas M. Titiškis. Scenarijai 

Režisierius—M. Dundulienė. Muzika

......................................... I,. Yuknis 
..................... . .1. Yokubonis 

.............................. A .Kalvaičiui^ 

.................•........... A. Žemiučiulė 
.............. Pelraičiulė-Maliorienū 
Briedis, A. Briedis, B. Baleckiutė 
..................................... I. Stasiūnas 
.............................. O. Kalvaičiutė 
M, ž.t’maičiulė, A. Ž., O. K. A. K., 

M. Yurgaitienė, M. Pelytė.
.. .1. šarkomis, .1. Virbickas, K. Karpavičius, Balčiūnas, 

Gura, SI. Galeckas. 
...................I. šarkunas ir SI. G.

: B. l.ulliM'vičius ir .1. Yuknis. 
Brolių Sarpalių Orkestrą.

M. MELDAŽI0 SVETAINĖJ!
2212 W. 23rd Place. Chicago

Pradžia 5 vai. vak. Inžanga 50,ir 35c ypatai; j šokius

Pastaba: šiame veikale bus vartojami tikrai lietuviški įrankiai, kaip staklės, 
vyluškos, verpluvas, lanktis, karštuvai, dalgiai ir tt. L. M. Dr-stė “Apšvieta” 
deda visas pastangas, kad atvaizdinti musu prabočių tikra būdą. Ji pakvietė 
gabiausias Chicagos lietuvių scenos žvaigždės—lošėjus; surinko iš visos apie- . 
linkės tautiškas rankų darbo drapanas, kaišytinius žiurstus, juostas, siuvinė
tus marškinius, ir pakvietė režisieriau! M. Dundulienę, kuri jau nekartą pri
rengė lietuviškai scenai didžiulius veikalus. Todėl pamatyti šį veikalą kvie
čiame ne vien lik Chicagos visuomenę o ir visos apielinkės. Ateikite, pamaty
kite, prisiminkite gražią Lietuvą, darbščius jos žmones, linksmų ir padorų jau
nimų, tautinius šokius, gražias dainas. Ateikite brolužiai ir sesutės, nes Šitokį 
veikalų negreitai kuo nors surengs,, kadangi jo surengimas reikalauja nemaža 
darbo ir daug pinigo, dėlto ir sunku bile kam jį surengti.

Tikielų kainos, palyginamai su veikalo puikumu, tai labai žemos—tik 35c 
ir migščiau. Svetainė atsidarys 5 vai. Jx>šimaB prasidės lygiai 6:30 vai. vakare. 
Kurie norite pamatyti visų veikalų, nesi vėluok i t e. Jyviečia visus RENGIUOS.

D Kalbės Naujienų Redaktorius d.P. GRIGAITIS. Be to bus su
lošta dvi komedijos: “Rūtų Darželis” ir “Viduje klebonijos”.Įl Bus ir daugiau visokių pamarginimų. Programe dalyvaus

D gabiausios Lietuvių lošėjų (artistų) spėkos. Todėl, gerbiami 
lietuviai ir lietuvės, atsilankykite visi, o tikimės, kad pilnai

savo parengimais. Kviečia visus LSS. 22-roji Kp.

-I Al A T« aŽhM A n aIiII ANE,,fi,',0JK’ SAUSI° (Jiln) 27 d- 7 villi,ndiJ vakare.■it 0lOUSIS I uflllqS~DgIIuu' "svETA,Nrj’,iiTO Mki"E"'A,c"
vieną iš gražiausių Br. Bargšo dramų. Aktoriai minėtosios 
kuopos stengsis kuogeriausiai užganėdint atsilankiusius. Be

“PASKUTINĖ BANGA”
bus pamarginimų. Pabaigoj bus linksmas balius.
Inžanga 35c ir 50c. Visus kviečia Komitetas

KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH, PA. I iehivią gyvenimas, aplamai

limas ją dar žemas. Girtavi
mas tebežydi. Tam priežastis 
Ims greičiausia, ilgas ir sunkus

sumažėjo.* Priežas-

ug fabriku užsidarė, kitose
gina, kad jam sunku apie ką 
nors pakilesnio mąstyti, ir susi
raminimo, pasilinksminimo jie-

husia čia geležies liejyklos, gė
rius ir plieno išdirbysčiu la
ikai. Darbai sunkiausi ir dir- 
ina nuo 12 iki 13 ir dagi iki

einama karčiaiuoj. a 
mie svaigalą parsinešus.

Lvalandą paroj. Darbininkai 
Ilsiai išnaudojami, mat jie čia 
organizuoti, o neorganizuotus 
ados kapitalo viešpačiai iš- 
udoja, kiek lik jiems patinka. 

Be fabriku, lietuvių daug dir- 
boleliuo.se, k Ii ubuose, kar-

mosu. Kur pu imp-jau niau
ri išnaudojami. Iloleliuose 
»k:i mėnesiui nuo JO iki 15 
lerią. su valgiu. Valgis išė- 
s. būtent, darbininkai gauna

jau atsiranda žmonių, kurie ne- 
besilenkina tokios rą.šies susi
raminimu, kur tik dar labiau 
protą užmuša. Pradeda vis la
biau kreipti <lomos į darbinin
kiškus laikraščius ir jieškoti ten 
pamokinimo ir žinią, kaip iš sa
vo vargą bėdą išsikasus. O tai 
geras ženklas?

šiose vietosi

nas blokas nuo Girion stoties, ir 
pas J. Katkų, 2201 Forbes si.

Didelis Rožinis Balius!
SU DOVANOMIS (Paskirta 10 Dovanu) 

Rengia ROŽANČAVOS DRAUGYSTĖ, įvyks
Nedėlioj, Sausio- Jan. 27, 1918
A. MICKEVIČIAUS SVET., 3312 S. Morgan st.

Didelis Balius
Rengia DRAUGYSTĖ L. K. MINDAUGU)

Subatoje, Sausio-Jan. 26, 1918
M, Meldažio svet. 2242 W. 23 pi • * Inžanga 25c porai.

Kviečiame visus’lietuvius ir lietuvaites j šį 
puikų balių, nes bus su įvairiai pamar
gintais šokiais kaip tai: Grand March, Snow 
Bali, Genis Rob, Ladies Rob, ir Moon Light, 
taipgi dar grieš vėliausios mados lietuviškus

Kviečia Dr-stė L. K. Mindaugio.

kiu laikraščiu. —Mainu Vargas fe fe •

ROCKFORD, ILI

Kam tie nuolatiniai priekabiu 
jieškojimai

Minėdamas Naujienoms žinutes

apsieiti nekibęs ir neužsipuldi- 
nėjęs lai ant pavieniu asmenų, 
tai ant kuopą ir organizaciją.

Naujienų 2 num. jis prikiša

nu nesulaisius dar nei vienu rim 
tu prakalbą, prikiša “tikruosius 
revoliucionierius”, Stalioraitį ir 
lt. Naujieną 11 num. vėl peikia 
rot’kfordiečius už nedarbštumą.

žodžiu dabar Bock-
i

'taigi pasižiūrėkim, šiandie

75 kuopa turėjo “šiuo sezonu 
surengus du vakaru; vieno pro-

statymo, monologu ir tt.; antra
me buvo statoma drama “Ka-

Baisus Patuštinimo Išpardavimas 
Sausio menesyje

Musų didelis čeveryku sandėlis turi būt išparduotas nežiūrint kainos, dėl pratušti
ni mo vietos musų pavasarinėms prekėms. Pas mus yra iki šiol daug čeveryku ir 

bus dideliu sutaupynm pinigų. Mes surašysim vos keletą ypatingumų.

Moterų tikri Havana rudi arba 
pilki skoliniai čcverykai, lt rolių 
augštmno. musų pirmo- CC 
ji kaina *6.85, spėriai

Sulig na
sios mados” ir buvo su 
vienas prakalbhs (kalljejo

ji amas

au- ris 
ei u.

kalųnėjasi prie rockfordic- 
—A. J. Valentas.

RAGINE, WIS.

sei noj komediją ^Geriau vėliau 
neou niekad”: paskui, bendrai

jas (prelegentu buvo Dr. Monl- 
vidas iš Chgo.). Liet. Simą ir 
Dukterų Dr-ja turėjo surengus 
masku balių. L. S. .1. Ratelis c €

nedėldieni kiekvieno mėnesio e- 
sli lavinimus vakarai ir pasek
mes geresnes Imi kaip seniau.

Dabar, kas dar rengiama alei-

mba iš Valparaiso). Vasario 2

Dar rengiama

telis rengia didelį koncertą, ku
riu pakviesta nei iš Chicagos

pas-
AVinter’s

TMI). 121* kuopa rengia 
kaitą sausio 27 
Hali. Prasidės 2
(u. Prelegentu,bus Dr. Jonikai- 
ris iš Chieanos. Boikotu, kad f ’ c

ktiodnugiausja vielos

irimą ir patarimą.
Paskaitoj, kiek žinia, nebus 

kliudomi joki politiški nei re
ligiški klausimai, tokiu bildu nei 
vieno neįžeis, o mokslas mums*
visiems vienodai reikalingas.

Vašario 9 d. bus Birutės Gho- 
koncerlas. —M. Kasparaitis1’0

(’LEVELANI), OIIIO.

Prieky n, .laimime!

(’levelando Lietuviu .Jaunimo fe
Lavinimus Ratelis turėjo susirin
kinui sausio 20. Kadangi dabar

Moterų Havana rudos skaros, ru
du audeklu viršus, 10 rolių aug- 
šilimo, naujausios mados, labai 
puošnus, musų pirmoji AE! 
kaina $1.85, specialiai

Vyrų tikros rudos lėliuko skuros, 
tvirtais puspadžiais, visai gvaran- 
luoli visais atžvilgiais, musų pir
mutinė kaina $6.85, spe- $4 gg 
cialiai po .............. ■•■Vv

Priaugančioms mergaitėms, juodi 
angliški 9 rolių augštumo, miera 
22 iki 8, labai tvirti, musų pir
mutine kaina $3.85, spe- $O 
cialiai po ........

Mes turime šimtus kitokią surašą tuo pačiu buriu 
apkaiuuotu sulig ją verte, ir mes verčiame jus ateiti 
ir nusipirkti ką jąs norite, kadangi čeveryku kaina 
išnaujo pakils.
Atminkite, kad mes turime didelį sandėlį čeveryku, 
merginąms, vaikams ir vaikinams, ir mes nupigi
nome ją kainas kaip ir kitą.
Ateikite anksti ir pasirinkite geriausius.

War$awsky,s Reliable Shoe Store
Chicago.13 11 So. Halsted St.

vasario mėnesyj, kur žada 
bei d. Dundulis.

Pažymėjau tik tai. kas 
vykdoma, bei tikiuos, kad

/:> Rp. trumpu laiku su
rinko LSS. Apsigynimo Fondui 
arti šimto doleriu. Naujieną 1 I

pos nutarimą.

visni nėra taip baisu, kaip Re
porteriui atrodo. Prievartos ne
daroma. Bet jeigu mes, prik-

atsilikus nelaimei neisim drau
gą gelbėti, lai kas gi mums pa-

tai?

Sub., Sausio-Jan. 26, 1918
MILDOS SVETAINĖJE (ant 2 ir 3 lubų) 

3138 So. Halsted St., kampas 32 st.
Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 25c porai.

Kviečiame visus atsilankyti į viršminėtą Balių, 
kur prie puikios muzikos galėsite linksmai laiką pra
leisti. Kviečia visus KOMITETAS.

PIRMA NEGU PIRKSI OAūl MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginės Popierps.

CARR BROS. WRECK1NG C0.
300>3039 S. Halsted St., Chięago, IJ1

ęia’is.u Jaunuomenės Lygos vė
liava, visur steigia los Lygos 
kuopas, lai šiame Batelio susi
rinkime buvo paduotas sumany
mas pakeisti Lietuviu Jaunimo 
Lavinimus Batelio vardu Lietu- • fe
viu Socialistą Jaunuomenės Ly
gos vardu, prisidėti prie kitą 
miestą lietuviu jaunimo Lygą ir 
bendrai su jori)is veikti.

i

šilam gražiam sumanymui 
betgi kurie-nekurie rateliečiai 
pasipriešino, motyvuodami tuo.

Rusiją klausimas buvo pastaty
tas balsavimui ir pasirodė, kad

rdo .tuomet oponentai pradėjo 
gązdiuii net Suvienytąją Valsti
ją konstitucija (prie ko čia ta 
S. V. Konstitucija *?—R.) ir (no. 
< i<l dabar socialistus visur are-

Laikrodėlis 
lile ji'nešioti

Jus galit turėt įvairių juokų ir žaisti su savo draugais su .šiuo laikrodė
liu kamera piknikuose, maud>mosi vietose ir visur nuimdami paveikslus, 
kuomet jie yra juokingame padėjime. Niekas negali tikėtis, kad jus luiiių- 
sile paveikslų, matydamas šį laikrodėlį kamerų jūsų rankoj, nianvs, kad 
jus žiūrite kelinta valanda. Tiktai pamislykite koki smagumą jus iš to tu
rėsite. Jis užima tik tiek vietos kiek buki odelis ir jus galit nuimt pavei
kslus visur, nežiūrint kur jus esate, arba kų jus veikiat, ir apart viku ko, 
turėsit visad daug paveikslų iš savo praeities. Tuo žygiu jus galite uždirbt 
pinigų, nuimdami paveikslus savo draugams į laikrodėlius ar inedulikėlius.

Laikrodėlis kamera yra'taip paprastas, kad dargi vaikas galį operuoti jį. 
ši kamera vienu sykiu pripildoma 25 filmomis, taip kad jus gali ffuifnti 
25 paveikslus. Liktai pasukite raktuką ir atliktas darbas. Sekančiam pa
veikslui filmą užsisuka automatiškai. Turėsite tiek paveikslų, kiek kartų 
jus pasuksite raktų. Kilnios kainuoja tiktai vienus centas už vienų.

Slaptoji larnybė, policistai ir reporlerhu vartdja šiuos laikrodėlius ka
meras. Merginoms jus visuomet patiksit, jei jas fotografuosi, ir jusi) dra
ngai jums to užvydės. Laikrodėlis kamera niekad nesuges, gvaFantuotas 
ant visad. Nesiųskite pinigų, jus užmokėsite už jį namie. Kaina šio stebė
tino laikrodėlio yra tiktai $1.95 su nurodymais Ir filmų pakeliu. Haš\kite 
luojaus į METROPOLITAN NOVELTY CO.. DEP. No—3.

666 N. Carpenter Str., ( hieago, III.

Kamera taip yra mažas ir išrodo kaip- laikrodėlis ir jus ga- 
brusloto kišeniuje. > *

šluoja, dagi lietuviu socialistų 
organą uždarius, dėlto kad val
džia socialistą nekenčianti.

Nežiūrint visu tą tuščią grū
mojimą, didžiuma laikėsi už pa
keitimą vardo, ką matydami 
kai kurie priešginos apleido su
sirinkimą.

giri, kuriems taip kinkos dreba 
dėl to, kad valdžia ‘n‘ekenčia so
cialistą”. Progresyvusis jauni
mas žino, ko jis nori ir kur žen
gia, ir dvilinkas raityties prieš 
tuos, kurie socialistą nekenčia, 
visai nemano. Kas bijo nusidėt 
visokiems ponams, visokiai 
“valdžiai, kuri nuo Dievo paei
na”. tani tinkamiausiu vie ta w-

O mes, kurie žengiame pric-

suprantame, kad juos atsiekti te
galime tik darbininku klesos ko-

mis iv jų kapitalistinėmis Sal
džiomis, baimės tokios neturi
me. Ir galime tik pasveikinti 
rateiiečins, nutarusius dėtis prie 
bendros Lietuviu Socialistą Jau
nuomenės Lygos! . —šleMtk

MONTELLO, MASS

Sausio 16 d. L. T. Name įvy

drg. F. J. Ragučius iš Bostono. 
Bagočiųs yra geras kalbėtojas, 
kaip visuomet, taip ir šiuokart

IMPERFECT IN ORIGINAL

boleliuo.se


wr, •WrVT«<«’l Chicago, Tik '1 Petnyčia, Sausio 25. 1918,

Jo kalba buvo apip lietuvių 
politikų, apie tautininkų ir kle
rikalų vergiškus šliaužiojimus 

po valdžių ir diplomatų prieme
nes.

Keikia paminėti, kad L. T. Na
mo draugija yra nutarusi rengti 
pn lekcijas per visų šį sezonų 
kas seredų. Inžangos tikietai y- 
ra 6 už 25c, o vienas 5c.

“Kerštinga Meilė”, o po persta
tymo žada būti kocerlas, kuria
me dalyvaus ne tik vielinės spė
kos, bet ir New ilaveno, ir ke
letas svetimtaučių.

SLA. 66 kp. rengia Vėl prakal
bas, kur kalbėtoju žada atvykti

maskų balių suplauks ne tik She- 
boygano lietuviai, bet ir iš apic- 
liiikių. Draugai rasiu iečiai ma
lonės atleisti už padaryta pa

.statė scenoj keturių veiksmų 
dramų “Alkani Žmonės”. Loši
mas nusisekė gerai. Ilgesiu s ro
les turėjo pasiėmę P. Balsys, A. 
Baronas,’ B. Bubliauskienė, M. 
Yanuškeviciutė ir k. Žmonių bu
vo pilna svetainė. Tur būt 17

dvba einantiems metams: Ore

fin. seki*. K. Tamošiūnas; ižd. J

vičiutė. Dabar 17 kp. turi na
rių apie 120 Be to daug žmo
nių pritaria socialistams. Taigi 
galima sakyti, kad mes, monte- 
lliečiai, užėmvm didelę poziciją 

*— taip kaip Busijos '‘bolševikai”.
Tautininkai - sandariečiai ir 

klerikalai visai sparnus nuleidę.

mas iš LSS Centro. Didžiuma 
balsu nutarta paaukoti iš drau
gijos kasos 25 doleriai LSS Ap- 
siginitno Fondui, o be to-dar at
skiri nariai iš savo kišenes auko
jo: S. 2iuraitis$l; P. Austrą 50 c; 
P. Bieliauskas, St. Bujdnauskas
ir K. Hamanauskas po 25 c.; J. P. Bačkauskas, Tėvyhės redak- 
Jurkša 10 c.; viso $2.35. Kiti na- torius.
riai pasižadėjo sekame susirinki-1 * * *
tne aukoti.

Draugija nuUrt suivngti pas
kaitas. Išrinko tnm tikrų ko
misiją iš trijų narių, kuri rūpin
tus prelegentais, kaip Dru F. Ma
tulaičiu, J. b. Sinelstorium ctc. 
šiame sufciijnkimė draugijon į- 
slojo 5 nauji nariai, Irį vyrai ir 
dvi motcid.

Draugija yra pilnai progresy-i 
yč; į ją priklauso kaip vyrai taip 
ir motos. Naiių turi daugiau 
kaip aštuoniasdešimt — visi jau
no amžiaus. Turi savo knyginė- 
lį, vertės knygų apie aštuonias
dešimt dolerių. Del drafto (ka- 
l iuoinenėn ėmimo) draugija ne
tiko keturių jaunų ir gabių na-1

Sausio 17, nokti, vienoj korta-

areštavo būrį kazirninkų, tarp 
jų aštuonis lietuvius. Ant ry
tojaus buvo teismas, ir suimtie
ji buvo nuteisti užsimokėt pini- 
glškas pabaudas. Kurie netu
rėjo pingų, tuos paliko ant skar- 
l>nvo bardo.

ANSONIA, CONN.

Draugijų judėjimas. — Atsi
tikimai. — Lietuvio nužudiinas.

Sausio 11) <|. buvo Lietuviu
C

šviesos Draugijos pirmas šiais 
metais susirinkimas. Susirinki-

Redakcijos Atsakymai

^r. Brooks. — Paaiškinimų 
rasite Naujienose.

Fr. Andreikus, Chgo. — Tam
sia rašai apie savo privatiškus 
dalykus. Tokie raštai laikraš
čiui netinka.

BACH BROS

is Ansnnljos kariuomenėn į- 
šėjo, kiek žinau, 16 lietuvių. Vi
si jie buvo šaunus ir pinneiviš-

L. M. P. S. iš kuopos paauko
jo $10.00, o LSS 186 kp. $15.00 
Kankinių Fondui. Viso ansonie- 
eiai tau foiulan yra jau paauko-

Nedėlioj, sausio 22, rytmečiu, 
I pasikorė čia lietuvis Jonas Dam
brauskas. Per dvi dieni jis buvo 
kažin-ko susirūpinęs, nieko be
veik nevalgė, tik gėrė. Kadaise 
jis buvo pasišalinęs nuo savo pa- 

I ėios ir nepasirodė per keturis 
mėnesius, o kad sugrįžo, buvo 
visados neramus, susirūpinęs. 
Nedėlios rytų nuėjo skiepai) an
glių atnešti, bet kad ilgesnį laika 
negrįžo, nueita pasižiūrėti, kų jis 
ten veikia, ir rasta po balkiu pasi 
korilsį. Utarninke, sausio 
palardbta jį miesto kapinėse.

Velionis J. Dambrauskas 
vo apie 32 metų amžiaus, 
liko pačią ir kūdikį, taipgi du 
broliu gyvenančiu Nc>v Yorke ir 
pusbrolį VVaterburyj.

—Bižantų Vargdienis.

Klaidos atitaisymas.

22

bu-
Pa-

KODĖL Aš TIKIU Į 
NUXATED IRON 

tautos Htiprintojų-budavotoją

Ypalingai Budelis ko
lta

albant sulig drapa= 
nų ir taupumo, gal 

būt teip toli [jau jus nu
žengėte pagal paprasta 
būdą.P e r E. S a u e r, M. D.

Galbūt nepasitaikė niekuomet jo
kios gyduolės su tokiu pastebėtinu 
pasisekimu kaip Nuxated Iron. Vidu
tiniškai yra aprokuota, kas virš tri
jų milijonų žmonių kasinėtas vartoju 
vien tik šioje šalyje. Buvo didžiai 
rekomenduojama ir vartojama bu- 

/vusių Suvienytųjų Valstijų senato
rių ir kongreso narių; gydytojai, ku
rie turėjo sąrašą su gerai-žinomomis 
ligoninėmis, užrašinėjo tr rekomen
davo ją; Monseigneur Nannini, gar
sus katalikų kunigas, rekomenduoja 
ją visiems nariams Katalikų Bažny
čios. Buvęs sveikatos komisijonie- 
rius VVm R. Kerr, Chlcagoje, sako, 
kad ji galėtų būt vartojaipa kiekvie
noje ligpn i nėję ir užrašohia kiekvie
no gydytojaus. Sarah Bernhnrdt— 
“Dieviškoji Sarah”, įžymiausioji pa
saulyje aktorė, užsakė didelę daugy
bę išsiuntimui b’ranci'jos karei
viams pagelbėjimui suteikti jiems 
sustiprinimą, spėką ir pakantrumą.

Dr. A. J. Newman, buvęs pastaruo
ju laiku Policijos chirurgas miesto 
CJiicagos ir buvęs naminiu chirur
gu JelTersmi Pank Ligonines, Chica- 
goje, sako, Nuxaled Iron parodė jo 
palies bandymais viršijančią kiek
vieną sulaupymą, kurią jis kuomet 
nors vartojo dėl pagaminimo raudo
no kraujo, sutaisynur nervų, sustip
rinimo muskulų ir atitaisymo viri
nimo betvarkės.

Dr. D. B. Vail, buvęs gydytoju 
Ballimore ligoninėje, ir medikalis ė- 
gzaminuolojas, sako: Laikas nuo 
laiko aš užrašinėjau organišką ge
leži— Nuxated Iron — ir nu
stebinau ligonius greitumu su ku
riuo silpnumas ir abelna stoka per
sikeitė nauju jautrumu sustiprėji
mo ir gydymo. Jeigu nesate tvi
rtas, arba sveikas, jutus patiem iš
puola. padaryt šitą bandymą. Patė- 
mykil kaip ilgai jus galit dirbt ir kai 
toli galit nvpailsęs eit. Tada paimkit 
du 5-ių granų plyskeliu paprastos 
Nušated Iron tris syk dienoj po vai- Į 
gio per dvi savaiti. Tada pagėginkit 
savo stiprumą ir vėl pamatysite, 
kiek sustiprėjote. " 1

PASARGAv—Nuxafed Iron, kuri 
buvo vartojama uVusiais nariais 
Suvienytųjų Vąjštijų Senato ir At
stovų buto, i ’ ilų įžymių žmonių 
su tokiomis ustebfoančiomis pa
sekmingomis pašekmėmis ir kuri y- 
ra užrašoma ir rekomenduojama 
viršminėtų gydytojų, lokiam didžia
me daugmilc atsitikimų yra nepaten- 
luoli vaistui, ar slapta gyduolė, bet 
tokia, kur gerai žinoma aptiekose 
ir kurios geležies elementai plačiai y 
ra užrašoma įžymių daktarų Europoj 
ir Ameriko. Nctokie kai senesni orga 
niški geldžiniai produktai, jie 
palengva Asimiliuojami ir nekenkia 
dantims, nejuodina ii' nekenkia vi
sose formose virškinimo, lygiai kaip 
dėl nervuotumo ir suirusio padėji
mo. Išdirbėjai turi tokį dideli užsi- 
tikčjimą į Nuxatcd Iron, kad jie ski
ria 100.00 užstato bile kokiai labda
ringai įstaigai, jeigu jie negali su
rasti kokį nors vyrą arba moterę 
jaunesnę (JO, kuriam stokuotų gele
žies ir padidinti savo stiprumą 100 
nuošimčių, arba daugiau į keturias 
savaites laiko, tuo aprūpinti jie ne
turi didelio organiško kčbluino. Jie 
taipgi pasiūlo sugrąžinti jųsų pini
gus jei jie nepadvigubins jųsų stip
rumo ir kantrybės į 10 dienų. Jų yra

l visose gerose aptiekose.

t

Tas galėtų būti taupymas; bet jo daugiau ne bus. Todėl 
kad musų Kart Schaffnerio and Marx’o ir kitų gerų siuvėjų 
rudeninių ir žieminių Siutų ir Overkautų yra apkainuota da
bar daug pigiau. Mes ištuštiname vietų dėl naujų pavasari
nių ir vasarinių stailių.

Jus galite nupirkti šias rudenines ir žiemines drapanas 
už kainas, kurios butų negalimos, jei remtis ant dabartinio 
kainavimo. ,

Jųsų tikras taupymas yra pirkti naujas drapanas dabar 
ir pirkti jas čia. Ir jus galite tų padaryti šiandien.

$1 $18 Rudeninius
I žieminius Siutus 
M C/ ir Overkautus.

$2.2-50 Rudeni‘ 
I XCnius ir Žieminius 
* VzSiutus ir Overkaut.

$2^ Rudeninius 
/T I Iii’ Žieminius Siutus 
™ ir Overkautus.

djrt ji $30 Rudeninius 
•P 4Įi’’ Žieminius Siutus 

Tt ir Overkautus.Naujienų 16 mint. tilpo 
respodenci ja antgalviu “Iš 
cine” apie Lietuvių Simų Drau
gijų, o turėjo būt Iš Sheboygan. 
Korespodencijos pabaiga turėjo 
šiaip skambėti: Be abejo, kad į

Rudeninius 
^Xkir Žieminius Siutus 
™ VJ ir Overkautus.

už $40 Rudeninius 
ir Žieminius Siutus 
ir O verk autus.

WUIU'

išpardavimas moterų ir vy
rų ceverykų už nupigintas 
kainas.

Išpardavimas prasidės 
Pėtnyčioj, 9-tų 
valandų ryto.
Tiktai ant 10 
dienų laiko.

Sergėkite savo akis

Augštesnės ir žemesnes rųšjs nupigintos, proporcionaliai.

Dideli nupiginimai
Florsheim ir Bach Bros.

Specialių Ceverykų
Vyrams ir Vaikinams

H. fiuttenberg
1237 So. Halsted Gatve, Kampas O’Brien, Chicago

Neužsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui< ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus ąkims tik (langiau blogo.

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

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes lai 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. Nedėliojo nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Roselando Geriausis ir Didžiausis Drapanų ir Batų Namas

BACH BROS
I

Michigan Avenue ir 115ta Gatve

Namas Hari Schaffnerio ir Marx o Drapanų

Stetson Skrybėlės
♦

C ♦ CT1

Florsheim čeverykai

v e
Ši Sankrova uždaryta Utarninko ir Ketvergo Vakarais

Keturios Pasitiketinos Gyduoles. \
Kneillvt'13 nesmagus a|»ireiškimas, 
l»U5lllj>rį jkaJaujantis malonaus vaisto, kū

pi ris palengvintų aštrumą skausmų ir paliuosuo- 
tų skreplius.

g SEVERA’S
n Balsam for lungs
UI (Severus Baisumas Plaučiams) yra mah/nus, 

tobulas ir atsakantis kosuliui, vaisias kieMyie- 
IM nam šeimynos nariui. Ir jauniausias kūdikis 

gali jj naudoti geriausiom pasekjnlmi. Jame nc- 
Fj| siranda jokis opiumas ar morfinas.
M Kainos 25 ir 50 centų.

SEVERAS
> Gothard Oil

(Scveros Gothardlškas Aliejus), 'lai yra geras 
linimentas gydymui skausmų krutinėjo, .pe
čiuose arba šonuose, reumatizmui; sirenų gėli
mui; ir bile kur yra žinoma, kad linimentas at
neša pagelbą. Kainos 3 (f ir 60 centų.

Dr. Ramser
akĄį specialistas

Kdnn lininiAnta turėti omenyje vardą gerai ndipo Lininidlld nws galime patarti Jums 
žinomos naminės gyduolės, garsinamos vardu

Prirenka viniem, tinkamus akinius, sgaami- 
nuoja ir patarimus duoda dykai.

786-88 Milwaukee »▼•., arti Chlcaro ar. Irai 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 Uryto iki v>ka. 
rui. Nedolionila nuo 9 Uryto iki 2 po plotą 

Tel. iHayniarket 2484.

5=......... ................. “ -—
H Čalmai praneša apie savo buvimą atkanoli- 
Q Sdlvldl )Hli čiaudėjimu, sausumu nosids ir 

galvos skaudėjimu. Yra geru papročiu Diinai- 
■M kinti šaltį pačioj pradžioj imant.

g gEVERA'S
B Cold and GrGrip Ta b leis

1Scveros Plot kėlės nuo Peršalimo ir Gripo). 
Jie via gerai žinomi greitam sulaikymui šalčio, 
prašalinimu šalčio į dienų «irba dvi, jeigu jos 
pamainomos laike ir sulyg nurodymų.

Kaina 30 centų.

«kaititAiimel):,l>ras(ai paeina nuo mk- direnu SKauuejimsS|U |K.|V9rįCs negaii im
ti apleistas. Atkreipkite alydą į šitą gamtos 
persergėjimą. Prižiūrėkite dalyką ir imkite

gEVEkAS
Kidney ind linr Remedy

(Sevcros (iyduolč nuo Inkstų ir Kepenų). Tai 
yra galingas inkstams vaistas gydymui šlapina
mosios ir pilstės betvarkių, strėnų skaudėjimo, 
kojų tinimo; apkvaitimo, geltligės, piktumo ir 
rūgščių vidurių. Kainos 75 centai ir $1.25

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

kuri iš siu keturių gyduolių, Urba by kuri kita iš Scveros gyduolių galima pirkti savo 
įkės aptilkoje. Jeigu aptickorius negali Jums pristatyti, rašykite i

Cedar Rapids, lowag W. F. Severą Co

I Or. A. R. Blumenthal

Norint

eikite į tas sąkro

vas, kur jos skelbia

si jūsų dienraštyje

NAUJIENOSE

■................... .MinuĮ»Į ,1.1 H..................... ■I Į_..!8g;
Tel. Yards 8654. AKUŠERKA

Mrs.A.VIDIKAS
aigusi Akušerijos Ko

legijų; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
įpitalėse ir Philadel- 
phijoj. Phsekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom.

113 So. Halsted Str.> 
(Ant antrų lubų)

• Chicago.
- 11 -r •

ii -

Tel. Armitage >84

DR. 1. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Ctilrurtas

1 X-SPINt)ULIAI
■ 1121 N. Weatern

Valandos: >—12 ryto; 2—> 
vakare.

Skaitykite ir Platinkite
A TT TT 1? M A G »

HA5TEH^|5Y5TEn

f
i

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

fiaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

ju, trimerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėju. Taipgi 
Sreseriu ir siuvėjų elektros mi- 

inomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jū

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

Master Designing School
X F. Kafinicka, Per d ė tini* 

118 N. La Šalie gatvč, Kamba 
rys 410-417, prieš City Hali

AKIU SPECIALISTAS 
kis Egzaminuoja Dykai 

■* Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.
Mes vartojame 

pagerintą Opb- 
thalmonieter. Y- 
patinga doma at- 
kreipiama j vai- 

kus. Vai,: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėidien. nuo 10 iki n dien i 
4619 S. Ashland Av. kamp. 47 M

Rczid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Tclephone Haymarkel 2544

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CH1RURG AS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAI

Hnimaa 902-904 National29 So. La Halio Ht.. Chl*."*, vi

Utarninko, l<tv- -o j, g\jbat<’ii raki w
rnla nuo 6 liet g vnkara J
Hdi uit wai p nounriot TIMI MILWAUKKK AV«., Ckkaea, DL S 

lai Humboldt 97. S|
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Lietuvos Atstatymo Bendrove vS’S
parduodama 5 serai ir daugiau. 1917 m. jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus rublius 
parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose ru
blių kursas. a^: L1THUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION aVe, new york

Chicago ir Apielinke
Policija įieško Tuny’o Pauzei-- 

los, kuris, sakoma, kartu su tū
la kita moterim savo numylė
tine išvažiavęs Ne\v Yorkan. (

Draugijų ir jų įgalio
tinių domai

čia paduodame gerb. draugi
jų ir jų įgaliotinių žiniai kuriuos 
-nckuriuos klausimus iš dieno
tvarkių. kurie bus svarstoma se
kamam Chicugos Liet. Darb. Ta
rybos suvažiavime vasario 17 <1. 
Mildos svetainėje, 3110 S. Ilal-

pališkę kampanijų prieš įsivyra
vusi piktą. Dieve, jiems padėk.

Rado sušalusių 
moterį

Tuščiame jarde aid kertės La- 
tamie ir Van Burtai gatvių poli
cija vakar rado sušalusia mote
rį, tūlą Klizabrth Dinmvnt, 3911

Svarbiausieji klausimai yra: 
Rytinių valstijų organizacijos; 
Spaudos laisvė; Pol. kalinių šel
pimas. Lietuvos laisvės klausi
mas; Apšvietus darbo organiza
vimas. Delegatų sumanymai. 
Gerb. draugijų įgaliotiniai, pa
gvildenkite tuos klausimus įš
auksiu savo draugijose ir pavie
niai. Lalai prisidės prie spartes
nio tų klausimų rišimo pačioje 
konferencijoj. Taipgi butų ge-

;, Patriotiškas bankietas, ku
riame busią atsotvau- 
jamos 75 tautos

Vasario (> di< ną patriotingi 
žmonės iš National Security Le- 
aguc šalies Saugumo Lygos 

rengia L;i Šalie hotelyj labai 
iškilmingą bankietą Amerikos 
llago ir visam, ką jis reprezen
tuoja, pagerbti.

Lame bankii'le, kaip puskelb-

Negalėjo pasveikti
—nusižudė

P-ia M a be! Spriiagler, steuo- 
grale, dirbusi Northestern kom
panijoj, stengdamos išmaitinti 
savo sergantį vyrų, pati susirgo 

nuo persidirbimo ir badavi
mo. Vakar ji nutarė numesti 
sunkiųjų gyveninio našių — nu
sižudė.

Kas nežino kaip išdykauti ir 
mėtyt tūkstančius taksų ir bul
dogų penėjimui ir puošimui, o 
kas — stimpa badu ir žudosi. 
Dangiška tvarkh!

CICERO

nešti kuodaugia naudingų su
manymų musų organizacijos 
naudai ir tt. Rcngkimės tad iš- 
ankslo. P. Jakavičia,

nančių tautų atstovai. Lig šiol 
ncs|
knis galėtų atstovauti Pa Ligo

“Tėvelio’ ’ir jo dudoriaus 
va rgai.—AidobI j u prakalbos

Dėlei tų nelemtų pūgų ir šal
čių turi dalig vargo netik papra
sti “griešni žmonelės“. Vargs
iu ir “tėveliai“ kartu su savo 
dudučiais. Anava, musų tėvelis

Įuandania (lai lik žmogaus.. |aj)a|. renkasi nuobarinių.

adresuojant: P. Jakavičia, 
\V. 33 pi., Chicago, III.

gonijos sūnus, skaitydamas Na
ujienas. pastebės šilą žinutę, ii'

Chicaga gauna cukraus
Baimė, kad Chicaga gali 

trukti cukraus, povaliai mažinu
si. Vakar ir užvakar Chicaga 
pasiuke keli cukraus vagonai, 
toliau busią atvežta ir daugiau.C v ’

Vądinas. chicagicčiams neprisi-

zenluoti, malones kreipties j ba- 
nkielo rengiamąjį komitetų.

pri-
Nužudė save ir 
tris kūdikius.

Mcdžioja blogadarius
Policija suskato medžioti į- 

\airaus plauko blogadarius: 
žmogžudės, mušeikas, vagilius 
ir lt. Atsakomosiosios įstaigos,
sako, daro pienų pradėli gene-’mis.

Apleista savo vyro, Tony'o 
Panzcllos, ir neturėdama kuo 
maitinti savo tris mažus kūdi
kius, Josic Pansella. 752 S. Pau
lina avė., nutarė persiskirti su 
šia vargo ir ašarų pakalne. Va
kar naktį ji paguldė savo tris ku 
dikiiis, užmigdė juos ir, atsukus 
gazą, pati atsigulė šalia jų. Iš

nia, kad tasai rinkimo darbas 
gali būt atliktas tiktai vakarais, 
kadangi tuo laiku galima suras
ti uctik “avytes”, bet ir “avinė
lius”, taigi daugiau laimėti. Bet... 
los Cicero gatvės, tai tikros 
sniego barikados: čia pusnynas, 
ten pusnynas. Kartais tenka įs
trigti net iki smakro... Nūdien 
dažnai, kuomet tėvelis nebepa- 
jiegia išsikapstyt, šuktelia: “o- 
u”, ir dudorius skubia pagel
iam. Taip be galo. O dažnai

jiedu randa stipriai užsklęstas 
duris. Beldę-beldę, turi kapsty- 
lies kitur.

Jc, gaila man — ir 
ir jo dudoriaus. Bet,

save. Nes ir šventame rašte juk 
yra pasakyta: “prakaite veido

ĮŽYMUS VIENA SYKI 1 METUS IŠPARDAVIMAS MOTERŲ IR MERGINŲ

SILKINIŲ ir AUDEKLO SUKNIŲ
Daugiau negu 2000 Pavasarinių Suknių Sutaupant 

beveik vieną trečdalį.

\ ienas geriausių musų supirkimų, kurį mus kuomet nors padarėme -nau
jos pavasarinės slailės, ypatingai gerai pasiūlos, naujausių materijų, — kuo
met jus pamatysite kokios puikios jos yra, jus nusistebėsite, kaip mes ga
lime parduoti jas tiž šias kainas. Mes susiderėsime, kad jus niekuomet 
numatėte lokių gerų kaip šiemet, ir nematysit panašių ateinanti metą.

SKYRIUS—1. Šilkinės Poplino Suknės
Puikios naujos pavasm inū.^ stailūs moterims ir inęrginos—4^1 
jos pasiūtos geros i ąšies brangaus Susqucbanna šilkin. po-^^HH sksk 
|Jim>, pilno žibėjimo sijonai, liemuo puikiai papuoštas gu-aA 3BII 
zikučiais, šilkiniu kalnieriu ir inankiutais įvairios spalvos, 
augšiu juosmeniu ir su iliržais'slailū, tamsiai mėlynos, ža- ■■■■
lios, pilkos, copenliagen. Joffre, snūlynos, 'juodos ir jūri
nis, $42.95 vertė .....................................................................

Žavrj.uičios Suk 
arba Viso vilnon 
jausi;) madą su t 
lys salino 
juodos, ju 
šiai niėl>

litą SU llllll 
o kalnieri, 
uiipės, pili 
nok, $18.30

I. Visos Vilnonės Sergu Suknės 
puikios kokybės visą vilnonių svrge 

poplino. .los yra pasiūlos pagal nau- 
ika, aukštu liemeniu ir su diržais, gi- 
iai, pridėta guzikai prie papuošimo, ■
Ikos, khaki, J oi Irę, mėlynos ir tam- ■

suknės, pardavimo kaina ...............

Nustebiu 
pasiuols 
ir tunikos
Joffre, mūl 
apkainuol

S—III. Sorge žtrba Taffeta Suknės 
pavasarinės slailės suknių moterims ir meiginoms; 

rųšies vilnonės sergu arba lalfela, žavėjanti moduliai 
šveizdos, migštu liemeniu, su diržais, pilkos, tamsiai mėlyn.os. 
nos, žalios, khaki, jūrinės ir juodos, $25.00 suknės, specialiai

• ivttttiii im ..............••••»•♦•••••••••••••••••••

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE 1ALTTMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

Saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 inetue Teisingai Vedamoje Batikoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimu.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.

WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 
pirklys prez. Pilsen Ltnnbcr Co.

H. E. OTTE J. PES1IEL
vice-prez. Nal. City Bank sekr. 'Purk Mnfg. Co.

GEO. C. WIL('4£ OTFO KU«1N
vice-prez. T. Wilcc Co. prez. Alias 

JOZEF SI RYTA [Brewing Co.
kasteriu*

W. KASPAR
prezidentas

OTTO KASPAR
viue-prezidentas

VVILLIAM OETTING
prez. (leting Bros.

CHARLES KRUPKA
vice-pr eziden t as

PKKnISis* PERVIRŠIJA $6,000,000.
KAPITALAS KALBAMA I.IETDVlSKAI

OTTE 
vice-prez. NnL City Bank

rez. Octing Bros. Ice Co.

tavo valgysi duonų savo.

M. Jankaičio 
įrengta pra

kalbos. Bengė P.P. unija. Kal
bėta angliškai ir lietuviškai. 
Pirmųjų dviejų kalbėtojų kal
bos dar šiaip-laip pakenčiamos. 
Bet tas musų “bolševikas” Se
maška sergėk jį viešpatie! 
Nesuprantu, kaip jam neįgrįsla 
taip girties tuo savo bloševiz- 
inu? 01, gale žodžio aš, aš, aš — 
Inilševikas! Nejaugi jis mano, 
kad bu t bolševiku tviškia rčkt- 
rėkt ir nieko nepasakyt? O gal 
musų aiiįoblislai mano užsitar
naują bolševikų vardo savo nuo
latiniu slrakscjimu prieš socia-

Sausio

šmeižimais jus tikrai netoli va
inosite.

Žmonių, priskailant ir palį 
“bolševiką”, buvo vos 38. Aukų 
surinkta $2.30. —J. A ceris.

BR1GHTON PARK.

Iš moterų veikimo.

Sausio 20 <1. L. M. Progresy- 
vio Sus-mo 58-toji kuopa atlaikė 
savo mėnesinį susirinkimų. Nu

simu. Kalbėtojais nutaria pa
kviesti gerb. M. Jurgclionienę ir 
I)r. A. Monlvidą.

Kad sparčiau varius apšvietus 
j darbą, nutarta q>ersisiųsdinti 
| įvairių knygų-brošiurėlių ir 
! ki( k galint platinti jas tarpe vie

los lietuvių. Tai, be abejonės, 
labai girtinas sumanymas.

Be to, kuopa nutarė atsišauk
ti į visas vietos draugijas, kvie
čiant jas prie bendro veikimo ir 
raginant tų draugijų narius ne
drausti savo draugcs-moteęis 
nuo lankymosi į musų kuopelės 
susirinkimą. Atpenč, dar aks
timi jas, idant ateitų pas mus ir 
veiktu bi'ndrai su mumis ir tt.

Badosi tečiaus draugija, kur 
ir be raginimo pažadėjo veikli 
su mumis, 'l ai L. S. J. Lygos 3-

Patalpinsime jį sekančiame 5-nie 
“Lietuvos” numeryje.

Užsisakykite “Lietuvą” tuojaus. 
Visiems metams kainuoja tiktai 
$2.00. Pusei melų—$1.00. Adresas 

“LIETUVA” 
814 W. 33rd Street, Chicago, III.

čioji kuopa. Ji ir delegatus bu
vo atsiuntus į musų su? rinki-, 
mą, kurie užreiškė, jogei 3-čio- 
ji kuopa ketinanti mums teikti 
savo paramos kiekviename rei
kale. Gerb. delegatai belo pra
nešė, kad 3-čioji kuopa rengia 
(prakalbas vasario 5 d., tagi kvie
tė ir LMPS. 58-tą kuopą prisi
dėti prie jų rengimo. Kuopa 
mielai priėmė pakvietimą.

Apskritai, visų progrscyvith 
draugijų nariai žada remti mu
sų užmanymus visais galimais 
budais. Taip ir reikia. Mes pri
valome sujungti savo spėkas 
bendrai kovai prieš atžagarei
vius, kur stengiasi dumi žmones 
savo interesų naudai.

—J. Vasiliauskienė.

ROSELANI)
L.M.P.8.25 kp. vakaras

Sausio 18 d. LMPS. 25 kp. pa
rengė prakalbas su įvairiu pro
gramų Stančiko svetainėje. Pro
gramas buvo sekantis: solo mi>- 
rsalietė — O. Dargytė, pritariant 
J. Kenstavyčiukui smuiku. Iš
pildyta puikiai. Garbė tėvams, 
kur mokina savo kūdikius prit 
visuomeninio vaikinio. Varg

mbbmumbmmbmi

RKIŠ^ . V>VT 75<

. J

Paulina. Te!. Weatern 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chteago, UI.

Sudegė 
Viskas

Jau uš ncbečsu ant 1718 So. 
Ilalsted st., alc tebedirbu kaip 
piriiiiaus — Elektriškus Dar
bus: įvedu. į senus ir naujus 
namus elektrų, taipgi parduo
du visokias Elektrikines Lem
pas ir pakabinu. Visų darbų 
padarau atsakančiai.

P. STEPHAN
Electric Works & 

Repair Co.
2417 W. 45th St., Chicago 

Tel. McKinly 5233.

THE NEW RIKES COMPANY
Operuoja 15 kasyklų The New Rivcr anglių kasyklose, kurių 
daugiausia yra prie dviejų gelz.kelių, duoda gerų parupinimą 
karų ir kasdieninį darbų. Geros mokyklos, bažnyčios ir tt. 
Parduoda darbininkams namus lengvu išmokėjimo būdu. TlJ- 
RfcDAMI PASTOVŲ DARBA GERI ANGLIAKASIAI UŽDIR
BA $100.00 iki $125.00 RAS DVI SAVAITE Gali panaudoti ke
letu gerų angliakasių, tiktai geri žmonės kad atsišauktų. 
Jeigu jus esate užinteresuoti rašykite arba Bt aižau kitę savo 
prigimtoje kalboje j P. O. ANdERSON,

< McDonald, w. va.

j Kazimieras Gugis 
advokatas

■įį V«4ava»okiuereiAaliM,fcaip*r»o»i«a44i*iw*44 
rr ctvii^kiuMte jUąro

vitaMse dokumtniut irpopitras.
. ? Stirnų Ofieea:

’1 į 3323 S. tUteted St.
Ant trečių lubų

| Iri. IVcrrrr 1310 
i ____

Miesto OfiuM:

127 N. Bearbara Si 
UlinVnliyBMt.

Tol. Central 4411

gi puikiai. Taipjau puiki buvo 
įKulcšienės deklamacija. Bet 
ypač V. ir K. duetas susirinku
sius labai patenkino. Monolo
gą “prostitutė” atliko K. Kensla-' 
vičiene. Išėjo neblogai. Dera
mai savo užduotį išpildė ir J. 
Vainoriene. 'Toliau ir vėl kalbė
jo P. Dubickas. Savo kalboj 
jis daugiausia palietė moterų 
klausimą. Išaiškino, delko jos 
yra išnaudojamos ir kas jas iš
naudoja. Pusėtinai “tarkavo”

Nariai Coak Caunty Real Eatata T«rybM
A. PETRATIS & CO.

Real Katate Ofiaae
Paakolina pinigus. Perką, parduoda ir 

maino namus, latve ir farmas. 
Apsaugoja turtų nuo ugnies. 

Puržiuri apetraktus. .padaro popierae 
NOTA R Y rUJBUO

W. 85ta gatae 
karnize Hakited Brovor 'XII
•,. »■ ...... .... T.-TiT- •■. Tgarr TiitTTiiaia

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI?

NUSIPIKKIT ŠIA STEBĖTINA
MAfclNA TUOJAUS.

JUMS KAINUOS $0.50.

Nemokėsite $100 daktarams
Pilnas nurodymas jūsų pačių

FELKPIIONE YAfl»3 2721

DR. J. JON1KAITIS 
Medikas ir Chirurgas 

3315 & Halsied St, Chicago

nurodė, kaip jie savo politika 
apdūmė darbininkams, o ypač 
moterims, akis.

tas, vis dėlto žmonių prisirinko 
gana daug. Beje, buvo atvykę ir 
keli vyriukai, kuriems beisklait-

-ką gavome surašą lietuvių 
kareivių, esančių Vokie-

feMOKYKLAVakarine
• Jei nori greitai ir pasekmingai ĮSjuokti Angli

škai kalbėti,ekaitytiir rašyti.ta lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama.-

kaltas ĮV.^
Lotynų ” S.V.PŪirtybės Gramatikos
Aritmetikos -Giogratilos Retorikos, ir tt.
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyvt^ 
nanfijus toliau mokinamo por lajAkua. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Prųaratory Sehool
3103 S. Halstlp 'St. Chicago k-L. 

KAMPAS 31 MOS IR HALSTED GATVIŲ '
Gal Jūsų gimines ar 
pažįstami tenai bus.

Tekų h-me Ymxls 5082

Oi. M. Stupnicki
3109 S. Morgan M.Cbfcago

VALANDOS: Nuo 8 11 ryto
Į >ir nuo 5 iki v aku h*

Vicnas Gydytojas Sako:
Daug žmonių mačiau nerviš

kai suirusiais, nuolatos kentan- 
eiais, kurie padvigubino savo 
spėkas ir išturėjimų, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami Skourupo sveikatos 
mašinų. j

įsigykite šių mašinų tuojaus 
už $9.50, o nemokėsite $100 da
ktarams.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vudevitiims J'eamaina.
Pancdėlyj, Ket-vcrige ir Hubatoj

Pirmas Klaras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaitymą ir 

ir žr k:irišk4»s makretjs
1 DIDELI AKTAI KASDIEN
a ALSI Iki) ir 32-ra UATV16

Skourup’o sveikatos 
Mašina

$9.50
Naudokis šiųja mašina nuo

galvos skaudėjimo, odos ligų, vi
durių ir inkstų, nemigos, ncr- 
vuolumo, nustojimo energijos ir 
nusilpnėjimo.

Taukiai sustiprėja spėkos li
piųjų, nervuolųjų ir nusilpnč- 
jusių žmonių 100 nuošimčių į 
dvi savaili.

Visus laiškus adresuokite į:

H, P. SKOURUP & CO.
30 SO. HALSTED ST.,

IMPERFECT IN ORIGINAL



snnt P. Dubicko kalbos taip įkai
to kėdės, kad vienas net bnnde 
pertrauki jo kalbų.

Kiek patyriau, programas ir 
prakalbos susirinkusiems labai 
patiko, o ypatingai moterims.

Visoms atsilankiusioms mo
terims buvo duodama |x> kny
gelę. O laike prakalbu buvo 
pardavinėjamos įvairios knygos. 
Kiek patyriau, parduota už 3 
dolerius su centais.

Tik gaila, kad vakaro pirmi
ninkė, atidarant programą, kaž
kodėl nepaminėjo kas surengė 
šį vakarą. Mano manymu, prie 
kiekvienas progos mes privalo
me tatai garsinti žmonėms. Sa
vo draugijos vardo neprivalomi' 
slėpti. — Petryto.

laiškas palėkės i policijos ran
kas.

Koronerių tyrinėjimas tuo ta
rpu dar nesuranda jokiu kaili
ninku. Žmonės sako, kad ji bu
vusi neužganėdinta ano vaikino 
pasielgimu, kuris atkalbinęs ją 
nuo ženalvės su kilu. .Ii paėjo iš 
Kauno gub., Vilkmergės pavie- 

I to, t’žpoliu parapijos, kaimo 
1 Si'lereciaus. Kurie ją pažino, 
j sako, jog negalėjo tikėt, kad ji 
galėtu papildyti saiižudyslę.

—Buvęs.

P. Grigaitis nurodė, kad dabarti
niai nesutikimai revoliucijinėse 
sriovėse kįla ne iš blogos valios 
kokiu ten vadovų, bet iš tų blo
gų sąlygų, kuriose dabar ran
dasi šalis. Tvarka suirus viso
kia komunikacija nutrukus, in
dustrija sunaikinta, taip kad mi
lijonai žmonių kenčia badą ir

nesusipratimai. Norėdami pra
šalini lą suirutę jie dažnai vie
ton argumentą nei ir ginklu pa
vartoja vieni prieš kilus.

Pranešimai
LSS. 22-roH kuopos vakaras įvyks 

sausio 27, M. Meldažio sveL, Kalbės 
“Naujienų” Redaktorius d. P. (irigai- 
lis. Apart kitko Ims sulošal komedi
ja “Viduj klebonijos”, “Butų Darže
lis” ir kitkas. —Komitetas.

•
Ručine, Wis. — LSS. 124 kuopos 

Teatrališko Batelio rengiamas vaka
ras įvyks 27 d. sausio, Turner sve
tainėje, N. SidC’. Bus statoma 4-r,ių 
veiksmų tragedija “Kerštas”. Kvie
čiame atsilankyti visus —Rengėjai.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau švogerio Juozapo Bali

klius ii’ Pusbrolio Petro Abarti. A- 
budu Kauno gub., Telšių pav. švoge- 
ris J. B. sodos Kvetenų, o pusbrolis 
Petras Abartis sodos Azaičių. Juoz. 
liaukas, rodos, gyvena Boston, Mass. 
Malonėkite atsišaukti, pranešdami 
savo adresą, arba kas žinote, malo
nėkite suteiki jų adresą. B. Gedvilas, 
lt 'I' A Box 3 • Shelhurn, Ind.

NORTH SIDE

Dar apie Sagadinaitės 
nusižudymą.

Panedėlio rytą buvo atrast i 
negyva savo kambaryje Ona S:> 
gadinailė, 27 m. amžiaus, 211 i 
N. Oakley avė. Sagadinienė a - 
sikėhisi pajuto gazo dvokimu. 
Nuėjus j “frontruimį” ji supra 
to kanu* dalykas. Tuoj pašai. - 
kė kaimynus ir atidarė miega 
mąjį kambarį. Ona jau buvo 
mirusi. Pašaukta daktaras, bei 
jau buvo vėlu. Surasta 2 laiš
kai vienas broliui, kuriame ii 
atsiprašė už savo pasielgimą ir 
prašė palaidoti ją kaip broli.:i 
patinka. Antras laiškas bu\ i 
rašytas tūlam vaikinui N. S. T:«s

____BRIDGEPORT

Prakalbos.
Sausio 22 d. Mildos svetainė

je LSS. l-la kuopa surengė pra
kalbas paminėjimui darbininku 
žudynės Petrogrado gatvėse sau
sio 22 (9) 1905 m. Žmonių pri
sirinko pilnutėlė svetainė. Kal
bėjo “Naujienų" redaktorius P. 
Grigaitis. Reikia pasakyti, kad 
mums, lietuviams darbinin
kams, yra garbė turėti savo tar
pe lokį kalbėtoją, kaip P. Gri
gaitis. .Jo kalbos kiekvienas 
žodis turi reikšmę. Pradėda
mas savo kalbą d. P. Grigaitis 
davė plačią peržvalgų darbinin
ku judėjimo nuo 1905 m. To
linus plačiai kalbėjo apie Rusi
jos revoliuciją ir dabartini jos 
padėjimą. l)rg. P. Grigaitis nu
peikė vieny ir negyrė kilu sro
viu. kaip lai daro tūli musu kal
bėtojai, kur su pasididžiavimu 
vadina save bolševikais. Drg.

kilu kariaujančiu šalių darbini
nku judėjimą, einantį linkui re-

Buvo renkama
Apsigynimo Fondą. Snrinklo, 
rodos, apie 23 dolerini, 
lios buvo keletas deklamacijų ir 
monologas “Klebonas”, kurį at
liko maža mergaitė. Publika 
turėjo gardaus juoko. Jai taip 
paliko mažoji mergelė, kad 
nuolatiniais aplodismentais pri
vertė ją pasakyt dar apie tuzi
ną deklamacijų. Beje, progra- 
me dalyvavo ir broliai Briedu- 
kai, ir JLSL. 1 kp. mandolinų 
orkestrą, kuri šauniai paskam
bino.

’aga-

l)r. A. Monlvydas, bei nežimd 
dūlei kokiu klinčių neatvyko

—M. Petrukas.

Skaitykite ir Platinkite
“M A II TTT?M A

.^-.Odd Sizes-Brokenlots 
$452Value ?<Discontinued Lines

Rockfordiečių doniai.—LSS. 75-ta 
kuopa rengia prakalbas paminėjimui 
kruvinojo nedėldienio. Prakalbos 
|vyks sausio 27 d., Vega Hali svetai
nėje, kampas 9-to gatvės ir 151h av. 
1:36 vai. po pietų. Bus įvairus pro
gramas. Dainuos LS.IB ir švedų cho
rai. Bus monologų, deklamacijų.

Kviečia Komitetas.

LDLD 18 kuopos susirinkimaH bus 
nėlnvčioj, sausio 25, 8 y. v., G. But
kevičiaus svel., 8134 Vinceness avė. 
Visi nariai malonėkite susirhikli, nes 
bus renkama valdyba einantiems me
lams. < —Sek r. G. Butkevičius.

LSS. 4 kp. artistą žiniai. Delei tū
lą priežasčių repeticija per “ *’ 1 
kilu dienu, I. y. j pėlnyčią, 
čioj vieloj, 3116 Auburn avė.

Pajieškau pažįstamų—Zigmanto 
Marlinonies ir Kastanto Mnrlino- 
nies. Aš atvažiavau C.hicagon ir norė
čiau su jais pasimatyt.

Silvestras Chizunas, 
1721 S. Ilalsted SI., 3rd fl. Chicago.

Jonas Ligulas Amerikos kareivis 
esantis l'rancijoj pajieško savo dė
dės, Vinco Liguto, Kauno gub., Tel
šių pavieto, paskutinį sykį matėmės 
Thamas, AV, Va. Meldžiu atsišaukti 
žemiau ptulėtu adresu, po tam aš pri
duosiu |o antrašą1. M. Alilunns.
112 So. Miiin SI., Clinton, Ind.

Pajieškau Kazimiero ir Pelonikos 
(laiminu, Kauno gub., prieš 7 melus 
gyveno (’Jiicagoje. III., buvo išvažia
vęs j Lietuvą, o dabar girdėjau, siu 
grįžęs j Chicagą. Prašau kas tiktai 
žino jų adresa prisiųskite man.

Auna šveikauskienė, 
P. O. Box 69, Orent, 111.

rsikels j Z
: -k1JIEŠKO KAMBARIŲ

LSS. 4 kp., LMI’S. 9 kp. ir LSJL 1 
kp. bendras lavinimosi susirinkimas 
įvyks nedėlioję, sausio 27 d., 9:30 v. 
rvle, l’ellovvship lloitse svel., 831 
AV. 33 pi.—Draugas K. Augustinavi- 
įčius, medicinos studentas laikys lek
ciją. Visi atsilankykite.

—Bašt. K. Virbitskas.

Kadangi Ned. Sausio 27 d. jvyknta 
8 rajono konferencija, lai LSS 4-tos 
kuopos paprastas mėn. susirinkimas 
bus pėlnvčioj, sausio 25 d., 7:30 v. 
vakaro. Mildos svetainėje. Draugai, 
malonėkite visi būtinai atvykti, nes 
lurim nominuoti 4-tos vvardos alder- 
mnną anl socialistų partijos tikie- 
lo, ir daug kilų svarbią kuopos rei
kalų apkalbėti. — Basi. K. Trainis.

L. M. Dr-stė “Apšvieta” rengiamo 
niro “Eglė Žalčiu Karalienė” gene-

fališka repelici'jti bus ketverge, sau 
si<> 21.. ........................ ..
7 vai.
būtinai

CSPS Svel.., 1126 W. 181h Si. 
vak. Visi lošėjai meldžiami

Apšvieta.atsilankyti

Cicero.—LSS. 138 k p. susirinkimas 
bus subaloj sausio 26. 8 v. v., Liber
ty svetainėj, 52 ir 22 1‘Jaee.—Visi 
draugai susirinkite, nes susirinkimas 
labai svarbus. Bus nominuojami 
kandidatai j miesto valdiškas vietas.

—Org .A. K. Labanauskas.

Cicero, III.—Subatoj, sausio 26 d. 
įvyks socialistą partijos tarptauti
nis susirinkimas Liberty Hali anl 22 
pi. ir 52 SI. (’icero.—Lietuviai daly- 
vaukilc, nes bus nominuoti kandida
tai j aldermanus. —Komitetas.

Rockford, IIIh**LSS. 75 kuopa ir L. 
S. J. Batelis bendromis šnekomis re
ngiu lavinimosi vakarą, kuris įvyks 
nedėlioja, sausio 27 d. 6:30 vai. vak 
Vega Hali, anl 9 slr., tarpe 14 ir 15 
■tve. Malonėkite atsilankyti visi, nes 
šis bus lavinimosi vakaras, kur daug 
ko gulėsime naujo pasimokyti.

—Ko mitetiiH.

(PAJIEŠKAU ŠVABAUS kambario 
18-los gatvės, Bridgeporlo arba \Vesl 
Sides-McCormicko apielinkėse, su 
valgiu arba be valgio. Bašykite laiš
ki) j “Naujienų” ofisą pažymėdami 
raidėmi: A. B.

.ĮIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU janitoriaus darbo, es

tui atsakantis tame darbe. Moku pri
žiūrėti boileri. Kam reikalingas, 
malonėkite atsišaukti. Kalbu lietu
viškai, lenkiškai, rusiškai, vokiškai, 
Esmi nevedęs, 40 metų amžiaus.

I. Žalimas,
726 W. 18 si., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
■ M ■ ■ Vyrams ir Moterims VI* II I D R I SUKIOS rijiten metalo | | O K K II | Hrl.H inedf.io dirbamo** 11' 1^ | lapose, fabrikuose. Ko

teliuose, restoranuos, sa- 
hunuose, lironbučtuose, raltintse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI su* 

Otriausios mokestis.
• Advance Employment Exchange 

2-ras augštas.—179 W. Washington st

REIKALINGA guzikų įsiuvėjų, si
joną nudirbėjų (finishers) beišta
riu ir fellerių.
PERCIVAL B. PALMEI! and CO., 

376 \V. Adams St Chicago.

BEI KALINGA — patyrusių langų 
plovėjų. Chicago Cleaning Co., 
62 \V. Washington SI., Chicago.

R13KALINGA mergina prie leng
vo namu darbo..

Mrs SCIHVARTZ
3019 .larkson Blvd. Chicago

Tel. Kedzie 1197.

dūlis padidėjo broką u litus 
dos ir nebenešiojamais č<

tis žvyis vra dą VYRAMS 
bar išparduot__ -__ L ____ ____
kad niekas nepaliktų virš i ei- 
bąi'»oi(‘ sezono užėmimui be
reikalingai brandos vi*‘l<(»s. 
kurios mums reikės sekaii- 

liem pavasariniam modeliam
l odei mes nu- 

niginoni kaina už 
kiekviena Dora i- / 
k i $2.45. Tai vra Į

i žymiai pigi kaina 4 yS
| už $4.5(1 verte, o |k
Į ieigu mes įmingi-

,nam kainas, mes

Išėjusiais is ma Rockford, III.—.L. Š. Fondo skyrius 
laikys mėnesini susirinkimą nedė- 
lio, sausio 27, 1(1 v, ryto, Montague 
llousę. 1528 S. Main st. Draugai, de
legatai. malonėsite ateiti paskirtu 
laiku, Mes lurim daug svarbių daly
ku. ..—Bašt. L. Palsuckis.

Svarbus pranešimas. — Komiteto 
susirinkimas ka.slink rengiamo va
karo naudai “Laisvės’’ ir “Naujosios 
Gadynės’’ įvyks subaloj, sausio 26, 
Lietuvių Knygyno kambariuose, — 
161(7 N. Robey si Draugai, būtinai 
pribukite. —Julius Mickevičius.

LMPSA 29-tos kp. repeticija vei
kalo “Iš Meilės” jvyks panedėlyj, 28 
sausio. 1(1 vai. ryto, l.iuosybės svetai
nėj, 1812 N. AVahansia avė., kampas 
Girard St.—Visi malonėkite atsilan
kyti laiku. —Komitetas.

darome ta MERGIŠKAI di I m 
išpardavimo.

Jus nusipirksite labai gražia 
$1.5(1 pora šiii NE\V \RK ė ve
rskit ieigu itis alsilankvsih čia
li YTO.

50c "tauri.

IOC ) .V,k’ I»nsp. 7c

-

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Tlanadt Sfioe Store&Ca
Pajieškau savo brolio Anlano Pet

rausko, paeina iš Suvalkų gub., Kap- 
•iamiesčio miestelio. Seniau gyveno 
St. Lotus, III. Malonėkite atsišaukti 
Turiu svarbų reikalą. Jųsų sesuo— 
'Mrauckiulė, po vyru Jąnciukienė. 
jdressas: Mrs. M. Janciukieiiė, 
“301 Domdd avė.. Cleveland. Ohio.

JANITORIAUS reikalaujama. Pa
tyrimas nereikalingas. Turi būt tei
singas ir užtikimas. Tokis žmogus 
gali apimli visus arba dali šešių iki 
(tėvynių namu ir fialų bildingus ap
žiūrėjimui. 'Turi turėt gerus paliu
dijimus1. Dabar namai apžiūrimi ne
likusio janitoriaus ir aš jieškau ge
resnio žmogaus. Pažymėkite, kokios 
tautos, melų, ar vedęs ar ne, kur pi
rma dirbai, ir kiek jus pajįegtumėte 
uždirbti. Atsišaukite laišku į “Nau
jienų” ofisą, pažymėdami No 165.

PARDAVIMUI
PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

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

PARSIDUODA 2 ‘showcnse’ai” tr 
J “vvallcase’ai”, kur galima vartoti 
aptiekoje, laikrodininko arba £r«» 
šerio krautuvėse. 1 “seifas” dvigu
bom durim, 1 “benčius” dėl laikro
džių taisymo. Kreipkitės: P. Miller, 
2128 W. 22 st (Storas) Chicago

PARDAVIMUI barzdaskulykla. 3

kėdės. Lietuvių apgyventa vieta.

2(111 S. Halsted SI., Chicago.

VYRIŠKU IR MOTERIŠKI’ 
ČEVERYKŲ SANKROVOS:

637 W. North Avė.,
Arti Larrabee i

NORTHWEST SIDE:
2738 \V. North Avė., 

Arti California Avė.
2879 Milvvaukee Avė.,

(Avondale).
1647 W. Chicago Avė.,

Tarp Ashland av. ir Paulina 1
6317 S. Halsted St.,

Tarp 63 ir Elevatoriaus stot
1605 W. 63-čias St..

Arti Ashland Avė.
SOUTH SIDE:

3866 Cottage Grove Avė.,
Arti 39-to St.

836 E. 63-čia St.
Blk. E. Cottage Grove

9139 Commercial Avė.,
Tarp 91-o ir 92-ro St.

1314 S. HALSTED ST., TARP 13-tos IR 14-tos.
21 SANKROVOS CHICAGOJE

TAI PCI PARDUODAM NAUJAUSIOS MADOS 
MOTERŲ čEVERYKUS ŠIOSE MUSU 

KRAUTUVĖSE 
11331 Michigan Avė., 

(Uosdami) 
SOUTHWEST SIDE 

1731 S. Aahland Avė., 
Arti 17-to St.

. VV’EST SIDE: 
3205 W. 12-tas St., 

Kamjias Kedzie Avė. 
3536 W. 26tas St., 

Arli Clifton Park Avė.

Pajieškau savo pusbrolio, Jono 
luškos, 18 melų kaip Amerikoj. 'Tu
rėjo fąrmą netoli nuo Chicagos. Pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Kvedaruos miestelio. Kadagini! su
los. Jis pats ar kas jj žinot malonė- 

kilo man pranešti šiuo adresu:
Marijona Petkaitė,

1121 \Vashburne avė., Chicago, 111.

R A K A N D A l

Avė

VIEN TIK VYRŲ ČEVERYKŲ 
SANKROVOS

! 107 W. Madison St.
Tarp Clark ir La Šalie.

328 S. State St.
Tarp Jarkson ir Van Buren.

72 W. Van Buren St.,
Tarp Clark ir Dearborn.

106 S. Clark St., 
Arli Monroe St.

12 N. Dcarborn St.,
Tarp \Vashingt. ir Madison. 

NORTH SIDE:
3175 Lincoln Avė.,

Arli Beimant.
1241 N. Clark St.,

Tarp Beimant ir Aklino.
1583 Mihvaukee Avė.,

Arli Robey St.
14 S. Halsted St.,

Arli Madison st.,
1221 Milvvaukee Avė.,

Arli Ashland Avė.

Sankrovos Atdaros kas

Parankumui

Pajieškau Stasio Razalavičiaus ir 
Marės KrilaviČiutės, Suvalkų gub.. 
Nadnaminsko gminos, Mandasų kai
mo, esame visi iš vieno kaimo. Mel
džiu jų pačių atsišaukti, arba kas ži
note praneškite jų adresus — busiu 
dėkingas. Pranas Krilavičius, 
50<) _ 241h Slr., Delroit, Mich.

Pajieškau suseserių Agnieškos ir 
Agnios Sepulaičių, Kauno gub. Ra
seinių pav., Naumiesčio parap., Ši
lų kaimo, malonėkite atsišaukti šiuo 
adresu. I.iudvisė Seputaitė—Virba- 
lienė, 3214 Emerald Avė., Chicago, 111

Pajieškau savo tėvo, gyveno Chi- 
eagoj, 6 melai atgal, prie Pense avė., 
50 melų, apie 6 pėdų augščio, žilas,' 
rudom akim, nešioja akinius. Jo va
rdas Juozapas Smolskis. Prašau jo 
palies atsišaukti, arba kas žinot pra- 
ncšl<ite jo adręšą. Rašykite angliš
kai: Joe Smolski, Jr.

Camp Grant, Rockford, III,.
Co. B. 341st Inf.

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewe' 
joints, ir recordus, taipgi puikų pi 
mą 10 melų gvamntuotą ir ir £e 
lėtą rakandu už pirmą pasiūlymą 
Divonus 9x12, $8, firankas, tapytai 
paveikslus ir tt. Viskas vartota J 
mėnesiai. • 1520 N. Western Aw 
Chicago, III,

EX'BRA
Jauna pora priversta paaukaut •> 

vo puikius, beveik naujus, rakandu? 
už retai pigią kainą, $125.00 sekly 
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambaric 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gva- 
rancija už $1t5 ir $225 Victrola sv 
brangiais rekordais už $60.00. Sb 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės 
Chicago, III.

PIGIAI PARSIDUODA 4 kambarių 
fornišiai. Mat savininkas išvažiuoja 
i kitą miestą. Atsišaukite bile ko
kiu laiku—rasite namie. V. Burda. 
1437 So. 49 Ct., Cicero, III.

PAIN-EXPELLER^ 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelta nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa-
■ ■ l)ran^>nt> ik* 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų
■ M dideli-I M tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą
I H 8y<hmlę tokio pa| gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
H duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
H už pigesnę dienią. k
W Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 

Eakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
utų antį pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 

ti .,LOXOL?* o taipgi musų pavardė.
ES Tikrasis PA I N-EXPELLERIS parduodamas visose 
iB aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
*74-60 Waahington Street, New York

RAKANDAI

JAUNA PORA turi parduoti pul
kų seklyčios setą, tikros skaros, di
vonus, $9.00; misingines lovos, |22; 
komodas, $12.00; valgomojo kamba
rio setas, $250.00 victrola, deimanti
ne adata ir rekordai $55, $850.0(1 
player piano už $210.00. Vartota 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd., 
arti Kedzie Avė., Chicago.

NAMAI-žEMft
PARDAVIMUI NAMAS, « šeimynų 

gyvenamas. Bandos $60.00 mėnesyj.

savininkas serga ir išvažiuoja į lau
kus. Atsišaukite ant viršaus, užpa
kalyje. 1(^18 Canalport avė., Chicago

VyriškųDrapanijBargenai 
*?4auji neatimti, daryti ant užsi- 

kvnV) siutai ir overkotai, vertes nuo 
$30 Nei $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
>35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuft-^ 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0$ 
Iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedaliomis ir vi
karais. ,

* S. G O R D O N
1415 8. Halsted SU Chicsao- BL

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul jųsų randa moka už jųsų na

mą. Moderniškas naujas, 2 fialų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
Crąne dirbtuvių prie Sawyer ir 45 
gatves.

Suros, Vanduo, Gnzas, Elektros švtt-sos, cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotą 30x132%. 
Del platesnių žinių atsišaukite:

451h St. and Sawyer avė. 
Agentas pasisiuntimui

GERA PROGA
2u lotu 25x100 pėdų didumo, verti 

650 dol, noriu mainyti ant automo- 
biliaus l-rių sėdynių. Arba norintis 
pirkti — parduosiu. Atsišaukite tuo- 
jaus. Savininkas išvažiuoja ant fa
nuos. Adresas: M. .lakubka,
2029 W. Couller Si., Chicago, III.

DATRIJOTIZMAS
1 Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

; «ų'H-

AUTOMOBILIAI

SIDE-CAR
Noriu pirkti palaikytą SIDE-CAR 

“Harley—Davidson”. Kas turite par
duoti, prašau atsišaukti.

M. Miehniovicz, 
2-ros lubos, 3113 S. Halsted st. Chi
cago. Phone Yards 3651.

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

VALEN PINE DRESSAIAKING ^ 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2336 W. Ms- i 
dison, 185(1 AVcIIh St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. I 
Siuvimas, Petrcną Kirpimas, De- ' 
signing, dėl biznio ir namų. Vie* | 
tos duodamos dykai. Diplomai. ! 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- Į 
ta išmokinti jus pasiūti sukues už ; 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė !

TELEPHONE YARDS 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13 
ii ryto ir nuo 7 iki 9 vat vak. 
8325 So. Halsted St, Chicagi.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams* iinomas per 16 me
tų kaipo patyrę* gydytojas, chirurgas 
ir akušerio.

Gydo aitrias Ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
in< tod.as X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli b’M. St.

VALANDOS: Nuo 16---12 pietų, ir 
6—S vakarais. Teleplione Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: X-8 ryto, tiktai.

... ........  "F .......
Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

BR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan Si., kertė 32 i t.

Moteriškų, Vyrišku ir Vaiku 
Taipgi Chronišku JJgti 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, uuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:3(1 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždą:' las.

........... ii y-.

Gydytojas ir Chirurgas 
OFISAS: 1553 W. Madison st., 

kumpas Ashland Boul., vir
šuj banko, Boom 600.

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

S i ...... ■■■■« i

Telephone Humboldt 1273

M. SAHUD M. D.
Senae Rosm Gydytojas ir Chirurgą. 

Specialistas Moterliky, Vyriškų ii 
Vaikų, taipgi Chro.iiakų Ligų 
OFISAS t 1579 Milwaukee Avė..

, Kampas North Avė. Kambarys -’OG 
VALANDOS: 8:30 <ki 10 Utyt« 

1:3J ,kl 3 a 7:31 j|,Į 3 vakare
Dabar yra patvirtintos ir varto 

jamos daugumos lietuvių, kurie gra 
ji ja koncertiną ir aug&tai rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertins 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
merikoje. Mes galime jas parupta 
ti augito arba lemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurt ilsiu 
čiauie dykai.

Georgi & Vilak Music Co.
1M9 47tM SU UI J/ Skyrius,' ŪdininkaiJ

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
/VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas, 
... , 3231 Emerald Avė.

Buishas, pirm, pngelbininkas, 
r, 4 x . 00(1 W. 191 h St.
F. Ažusenis, nutar. raštininkas, 
n 1956 Canalport Avė.
R. Rusgis, finansų raštininkas, 
M. Benzinas, kontrolės raštininkas. 
A. Garbašauskas, 1-inas iždo globėjus 
D. Chepela, 2-ras iždo globėjas,


