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' MBJO'JS, 1840 SIHH'rf HftLSTED STREET 
C H I C A G O, ILLINOIS

Toiophone CaMoI 150€

C t

NAUJIENOS, 1840 SOUTH IIALSTĖB STREET 
C H I C A C O , ILLINOIS 

Toiophone Canal 1506

Visa Ukraina yra bolševiko 
rankose

Bolševikai valdą ir Finlandiją 
Paėmė Orenburgą

VISA UKRAINA BOLŠE
VIKŲ RANKOSE.

Bolševikai valdo ir Finlan- 
diją.

True Iranslation filcd vvitli the post- 
maslcr ;i| Chi«*ago, Ecbruary 2, 1918, 
ns rc<|uired by the act of Oct. 6, 1917.

PE TROGRADAS. vos. 1.
Svieto kariuomenė vakar užė
mė Kijevą ir Ukrainos Hadu pa
sidavė. Dabar bolševiku ka- v 
riuomenė pilnai užvaldė Ikrai- 
na. Sovieto spėkos šturmu pa
ėmė arsenalu ir iššovė I salv is <
iš didžiųjų kanuolių.

Kaip immicipalė valdžia, taip 
ir Ruda pasidavė be jokią sąly
gų. Sovieto kariuomenei užė
mus t krainą. Rados slaptoji su
tartis su Vokietija pasidaro ne
verta popieros, ant kurios ji via 
parašyta.

Bolševikai kontroliuoja ir 
Finlandiją.

b’iidandija. apart izoliuotu <ii- 
slriklu. pasidavė bolševiku ka
reiviams. Atskiri ‘mūšiai ėjo 
per visą savaitę. 4?rV* iMiostolmi 
m žymus.

Viborgas. Abo ir Hclsingfors 
v ra užimti bolševiku kareiviais 
ir kiekviename mieste sudary
ta valdžia, panaši i tą. kokia y- 
ra Petrograde*.

Kadangi Petrogrado-Tora o
geležinkelis yra perkirstas ke
liose* vietose*, sunaikinant tiltus, 
kiršu kova Finlandijeij gali Nir

šti labai smarkia, kadangi abi 
pusės yra beveik lygios. Raudo
noji Gvardija ir Baltoji Gvar
dija kiekviena turi atrp 6,000 
7.000 kareiviu. •

RUSIJA KONFISKAVO* 
RUMUNIJOS LAIVUS.

10 laivų konfiskuota Rusijos 
portuose.

True translMion filed with the post
ui:.sk-r ai Chicago, l'ebruary 2, 1918, 
<.s re<iuire<l by the- act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, vas. 1. Sulig 
t:\cbange* Tclegrapb pranešimo 
iš Petrogrado, delei pertrauki
mo ryšių tarp bolševikų val-

• džius ir Rumunijeis, Joudųpi ju
ru laivyne) re voliucinis komite
tas nutarė* konfiskuoti prigulin
čius Rumunijai laivus.

Anie* 10 laivų ir keli kariški 
laivai užgrie'bta Juodųjų jurų 
uostuose.

NAUJAS PASIKĖSINI
MAS ANT LENINO 

GYVASTIES, .

Ti nę* Iranslation filcd with the post- 
mastei* at Chicago, February 2, 1918, 
as rcipiired by Ihe act of Oct. (i, 1917.

LONDONAS, vas. L Daily 
Nevvs Pi Irograelo kore*sponelt*n- 
las praneša, kad pereitą naktį 
padaryta naujas nepasekmingas 
pasikėsinimas ant prcmi'To Le
nino gyvasties.

Jaunai vyras studento rūbuo
se* įėjo i bolševikų buveinę 
Smolny ins’.iiule ir paleido į 
premierą šūvį iš revolverio, vie
nok nepataikė.

Stovėjusi prie premjero durų
Raudonoji Gvardija

( luotą ir bus kaltinama už ne*- 
pildymą pareigu.

Lenku legionas paskelbė 
karę.

Ib'iitefis praneša iš Petrogra
do, kad i Kije*vą atėję) žinia iš 
Minske*, jog lenkii legionas pa
skelbė“ karę prie š bolševikus.

Excbange* Teleggapb Co. Pet
rogrado kore*spondentas sako, 
kad sulig telegramos iš Mins
ko, bolševikai užpuolė* lenku di
vizijų. vadovaujamą gen. Otta- 
povič. Įvykę* smarkus mušis.

Totorių respublika.
Senoj totorių sostinėj. Bach- 

ėisaruiske*. atstovai Krymo toto
rių atlaikė Steigiamąjį Susirin
kimą ir išleiele) deklaraciją apie* 
įsteigimą autonominėms Krvmo 
respublikos.

Visi Kryme) gyventojai ir ela- 
i įtini likai ir kareivių atstovai, 
sakoma, pripažino tą respubli
ką!

Kryme* apsireiškė epidemija.

Turkai siūlo atskirą taiką.
Maskvoj gauta žinia, kad tur

kai pasiute" atskirą taiką Trans- 
Kaukaze* Darbininku ir Kare iviu : € A
Atstovų Tarybai ir dabar yra ver
damos tarybos apie atnaujinimą 
laivų plaukiojimo tarp Odesos 
ir Konstantinopolio ir tarp <)- 
di*sos ir Galatz.

RUMUNAI PAĖMĖ 
KIŠINEVĄ.

Bolševikai paėmė Odessą.

• s ree|i)ired by Ibe act of Oct. 6. 1917 
mastei' ai Chicago, l'ebruary 2, 1918, 
T'rue* t raustai ion filed with the post

JASSY, Rumunija, sausio 29 
(suvėlinta). Suimtos naktį 
bolševikai paėmė* Oelessą. Bolše
vikų kareiviai* dabar pilnai val
ele* miestu.

Rumunų spėkos šiandie* paė
mė Kišineva, kur 15 metu at-

C į A

gal Įvyko didelės žydą skerdy
nės. Rumunu spėkos buvo te*n 
pasiųstos gavus prašymą pagel
iais nuo vielinės Besarabijos 
valdžios.

BOLŠEVIKAI PAėMe 
ORENBURGĄ.

Priic Iranslation filcd wilh the post 
mastei* at Chicago, l'ebruary 2, 1918, 
is required by tbc act of Oct.,6, 1917

PETROGRADAS, vas. 1. - - 
Bolševikai paėmė* miestą Oren- 
burg, buveinę Ore*nburgo gube
rnijos valdžios.

'Orenburgas yra prie* pat Ura
lo upės, Europos Busijeų, neatei
ti nuo Azijos riilie žiaus. Jis yra 
svarbus geležinkelių ir pramo
nes centras. *

RYTO
įvyksta metinis Naujie
nų Bendrovės dalininkų 
susirinkimas. Nepamir
škite! Apie vietą ir lai
ką ir vietą žiūrėkite vie
tos žiniose.

Ūko areš-. ...... . .............. ...... .

FIN L A N4 )1 J 0S„ RE VOLIŲ- 
OJA BUS ILGA

Socialistų ir konservatyvų 
spėkos yra maž-daug lygios.

True Iranslation filcd \vilh thejiosl- 
mastei* ai Chicago, l'ebruary 2, 1918, Į 

Lis rcquircd l)y Ihe act of Oct. (>, 1917.
LONDONAS, s. 31, Daily 

Ne*\vs Pe'lrograde) koresponden
tas sake), kael l'inlandija pergy
vena panašią keičia lę revediuci ją, 
kokia buvę) lapkricie) mėn. Rusi
joj. Tik čia spėke)s maždaug 
lygiems ir nemanoma, kael čia i- 
vyktų tokia rami revoliucija, 
kokia buvo bolševikų Rusijoj.

Vėlesni pranešimai iš Pe*tro- 
grade) skelbia apie* besitęsiančius 
mūšius ir be tvarkę Finlanelijeų, 
be*t sunaikinimas te*le*fono ir te*- 
legral’e) linijų neleidžia ate*iti 
dauge liui žinių.

Bėgo nuo vilko, o užbėgo 
ant meškos.

Daugelis turtingesnių Petro- 
graelo gyventeųų pabėgę) į Fin- 
landiją, kael ištrukus nue> revo- 
liue ijos Rusijeų. Nekurie* jų iš
sivežė su savim visą turtą. Pusi- 
metei, kael jie* bėgdami nue) vie*- 
no blogo užbėgo ant kite> ne*ma- 
že*snie> bleigo.

Finlartdijeis senaten’iai. sako
ma. pasislėpė* \’asoje.

Revoliucionierių siekiniai.

I leis nglorso ke)re*sponde*ntas 
Copenbugene) Be rlingske* '1'iele‘n- 
de* le le'grafuoja apie* pasikalbėji
mą su senateiriu Manner virši
ninku ką lik sudarytos r«rlsing- 
lorsi* laikinės socialele*mokratų 
valdžios.

.lis užre iškė. kael b'inlanelijos 
įdatlorma bus palaikymas elra- 
ugiškų ryšių su savo kaimynais 
Skanelinavijoj ir su Rusija, tuo 
pačiu laiku palaikant Finlaneli- 
joj pirmesnę laisvę ir neprigul- 
mybę.

Jis sakė, kael vieluliniai val- 
ėžieis tikslai nebus pilnai socia- 
listiški, bet prie* jų bus siekia
ma viseimis reikalingennis prie
monėmis, net jei ir prisieitų Ra
udonajai Gvardijai kariauti su 
civiliais gyventeijais.

Maiste) klausimas yra vienas 
i*.elielžiausiųjų sunkenybių, bet 
jis tikisi Rusijos pageliais ir 
bus dėkingas už Skandinaviškų
jų Šalių pa geibų.

NAUJOJI FINLANDI.IOS
• VALDŽIA

Susideda iš socialdemokratu c- 

l'riie transbition filcd with the post- 
niiistcr ai Chicago, I*ebruary 2, 1918, 
as ree]uireei by the act of Oct. 6, 1917

STOCKHOLM, s. 30. Lai
kinė* socialele'ineikralų valdžia, 
kuri tapo suelaryla 1 lelsingfeirse, ■ 
yra vadovaujama senateiriu* • • • ’ Manner. Lžrubežinių reikalų 
ministeriu yra Sirola, o buvęs I 
premieras O. Te>ke)i yra maiste)1 
ministeriu.

RUSŲ KONVENCIJA.
-------- d—

New Yorke prasidėjo rusų ! 
konvencija.

True translntion filcd with the post- 
mastci at Chicago, l'ebruarv 2. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

NEW ^ORK.'vas; L Dele
gatai daugiau kaip nuo 60 rusų 
organizacijų dalyvavo šiandie* 
pirmame* peisėdyje skai tenueis 
čia “pirmos Rusijos piliečių ko
nvencijos Suv. Valstijose’’. Sva
rbiausiu šios konvencijos užda
viniu yra patirti šios šalies rusų 
sentimentą linkui bolševikų’’.

Rusijeis pre*mie*ras
NIKOLAI LENIN 

aut kurie) gyvasties antru kariu 
padarytas pasikėsinimas.

SOCIALISTAI IŠVEŽTI 
KALĖJIMAN.

Trjs Clevelando socialistai 
išgabenti kalėjinian.

True Iranslation filed wun tne po«t- 
maslcr ui Chicago, I*’e*bruary 2, 1918, 
as re*quireel by the act of Oct. (i, 1917.

CLEVELAND, Ohio, vas. L
C. I*:. Rulbenberg. buvęs seicia- 
listų kanelielatas į Clevclanelo 
mayeirus; Alfred Wagenkne*cbl, 
valstijos sekrohirius ir Charles 
Bake r. S(x*ialistų partijos valsti
jos* organizaloriiis, kuriuos fe- 
elernlis teismas nuteisė už kliu
dymą elrallo įstatymams, šian- 
elie* liko išvežti j Ganiem, ()., kur 
jie turės išbūti prie* sunkių dar
bų vienus me tus.

Suv. Valstijų augšeiausias te i- 
smas nesenai jų nuteisimą pa
tvirtino.

REIKALAUJA PAKĖLI-
* MO ALGOS

Geležinkeliu darbininkai rei
kalauja pakelti algą 40 nuoš.

True Iranslation filed .vlbi the post- 
niaslcr at Chicago, l,'ebruary 2, 1918, 
as reguired by Ihe ai*t of Oct. (>. 1917

\VAS1UNGTON, s. 31. Ge
ležinkelių darbininkai reikalau
ja šiais metais $500,000,000 pa
kėlimui algos. A1$ų komisija 
surai’o, kael vieluliniškai reika
laujama pakelti algą 10 nueis. Nė 
pusė iš 1,800,000 geležinkelių 
elarbininkų nėra eirganiuzeilais. 
(’nijeis reikalauja algos pakėli
me) visiems.

Šaukia graikų rezervistus.
LONDONAS, vas. L Reu- 

teris praneša išfcVthenų, kael 16 
klesų graikų rezervistų pašaukta 
j kariuennenę.

Draugijų Domai.
Chicagos Lietuvių Da

rbininkų Tarybos visuo
tinas susirinkimas įvyks 
nedėlioj, vasario 17 die
ną Mildos svetainėje — 
3142 So. Halsted st. Pra
džia 10 vai. ryto.

Visi draugijų įgalioti
niai malonės susirinkti 
paskirtu laiku, kadangi 
svetainė užimta tik iki 
5 vai. vakaro. Draugi
jos, kurios neturi išrin
kę savo įgaliotinių, ma
lonės tatai padaryti — 
nevilkinant.

Dienotvarkis bus pas
kelbta vėliau.

Cr. L. D. T. Pild. 
Komitetas.

EMMA GOLDMAN EIS 
KALĖJIMAN.

Taipgi ir Alexiųidęr
Berkman.

True translntion filed with Ihe pos’- 
inaslcr at Chicago, b'ebruary 2, 1918, 
as rcqiiireet by the act of Oct. 6, 1917.

NEW YORK, vas. L Te išė
jus Julius M. Me*ye*r išleido šian
die* federaliume* teisme* paliep'.- 
ma, kael anarchistai Emma Go'.- 
elman ir Ale*xander Berkman 
palįs pasiduotų ryto 11 vai. ry
te* Suv. Valstijų maršalui Mu- 
Carlby.

Jie nesenai laivo pat i tiosuol i 
už kauciją, po to kai kiekvienas 
jų like> nuteisti elvie*m me*tam 
kalėjimai) ir pinigiškai bausme i 
$10,0(10 už konspiraciją kliudy
ti parinklinio tarnavimo kariuo
menėj aklui. Suv. Valstijų an- 
gščiausias teismas patvirtino ba
usmę.

Ale*xaneler Be*rkman šiandie* 
dalyvavę) rusų elraugijei susirin
kime*. Patiria, kael yra rengia
ma re*zoliucije>s, kad valelžia ge*- 
riau jį eleportuotų į Rusiją. Lie

toj siuntime) kalėjimai).

Užginčija Kuehlmanno 
. pranešimą.

True translntion filed wilh Ihe post- 
masler at Chicago, Lebruarv 2. 1918. 
as rcepiircel by the act of Oct. (i, 1917.

PETROGRADas, Sausio 21. 
Pusiau eificialė žinių agentūra 
išleiele) sekamą pranešimą:

“Veikielijos užrubežinių rei
kalu ministe*ris Dr. von Kue bl- 
mann prąDeše lenkų |)i’<*ini'.*r»• i 
J. Kucharze\vskiin, kael negali
ma išpilelyli jo prašymo atsto
vauti Lenkiją Bresl Lite^ske) 
lai-ybose. kaelangi Rusijeis elele- 
gacija netpripažino Le*nkijos n *•• 
prigulmybės.

“Tas neliesa. Rusijos delega
cija pripažįsta apsisprenelimo 
teisę visoms tautoms, bet in* 
keimpetentiškumą vokiečių pa- 
skirleis Kucharze*\vskio \nldžie. .. 
kuri neišreiškia valios Le*nl<ijos 
žmonių. c

“Varšuvos darbininkai pa
skelbė* generalį streiką, kaipo 
predestą prieš von Kuehlmann’o 
pastangas pripažinti Ve)kie*lije>s 
apginamą Į.enki įeis valdžią. De*- 
memstracijos buvę) veikiečių žiau 
riai išvaikytos.“

TŪKSTANTIS ŠEIMYNŲ 
BE PASTOGĖS

Delei potvynių Ohio.

C.INC.IN'N.Vri. o., vas. 1.
Vienas tuksiantis še imynų Ne\v- 
peirt, Ky., Cincinnali prie*mie*s- 
lyj yra be* pasle>ge*s. iš priežas
ties potvynių.

Apie* 35 ketv. mylios, arba 
trečelalis Cincinnali miesto yra 
apsemtas, Besielarantis ant va- 
nelens ledas apsunkinę) gelbėji
mo darbu. Beveik negalima 
plaukioti valtimis.

LAIKRAŠČIŲ PARDAVĖJŲ 
STREIKAS.

NEW YORK. čia buvo su
streikavę* Brooklyne) laikraščių • * , pardavinėleijai ir išne šieilojai. 
Pe> keliu etienu stre ikas buvo lai
mėtas. Laikraščių asociacijeis 
išpilelė* slreikie*rių reikalavimus. 
Beveik visi Ne\v Yeirkei elienraš- 
ciai buvę) paliesti streiku. Kuo
met prane'šla apie laimėjimą, 
vaikai su elideliu džiaugsmu pa
sitiko tą žinią. Jie* reikalavę) pi
giau pardavinėti jiems laikraš
čius po $1.20 už 100 egz., vie
ton $1.10. be tejsės grąžinime) 
neparduotųjų laikraščių.

Vokietijos streiko vadovai šau
kiami kariuomenėn

Kaizeris vartos geležinę kumštį 
užgniaužimui streiko

GRASINA ŠAUDYMU J 
STREIKIERIUS.

True Ir.'iiislntion filed \vilh the post 
rnaster :il Chirugo, l,’el>rti:iry 2, 1!)l<3. 
hs required by the net of Oct. 19)7.

AMSTERDAM, vas. 1. - Vo 
kietija yra pasirengusi “šaut: 
kad užmušus’’, jos desperatiško j 
pastangoj užgniaužti generali 
streiką.

šaindie oficialiai Berline pas 
kelbta, kad “nebus daroma skir
tumo tarp streikierių ir kilų’’.

------------------- --------
PAŠAUKĖ STREIKO VA
DOVUS KARIUOMENĖN.

20 Vokietijos streikų vado' 
pašaukti kariuomenėn.

True translntion fiicd wilh the |> >*4 
mastei* ai Chicago, CcbrtiaiĄ 2, 1918. 
as fejuired by the act of 0c(. 6, 1917

ZURICH, vas. L —Sidig šian 
die iš Vokietijos gautų žinių. Y-j 
kietijos karės viršininkai, kud 
susilpninus protestuojančiu dar
bininkų dvasią, pašaukė kariuo
menėn 20 streiko vadovu.

KARĖS STOVIS PRA
PLĖSTAS.

Paskelbtas Bremene ir 
Hemelingene.

True Iranslation filed \vilh Ihe post 
maslcr ai Chicago, l?ebruary 2. 191S, 
as reųuircd by Ihe art of Oct. (i, 191 /

LONDONAS, vas. L ^uli •; 
šiandie gautų žinių karės sto
vis paskelbtas Bremene ir lle- 
melingene. artimuose miestuose.

STREIKAI PLĖTOJASI.

> Municho darbininkai 
sustreikavo. *

True Iranslation filed with the pn<’ 
mastei* ai Chicago, b'ebruaiĄ 2, 1918. 
ds required by the act of Oct. (i, 191’

LONDONAS, vas. L Sulig 
Central Ne\vs pranešimo iš Am
sterdamo, trijų dienų slr< ikas 
paskelbtas M u niobe.

Berline gi, Orenstein and Ko- 
ppel garvežių dirbtuvės darbi
ninkai prisidėjo prie streiko ju
dėjimo.

Exchange Telęgrapb praneš t 
iš Copenhageno, kad Berliner 
Tagcblatl rašo, jog policija už
griebė unijų budinką Berline ir 
areštavo atstovą Koerslen ir ki
lus vadovus.

PE I ROGRADAS, svas. L — 
Sulig šiandie gautų žinių, Kry
me susitvėrė autonomine res
publika. .Ii sušaukė ir savo 
Steigiamąjį Susirinkimą. Apy
gardos darbininkų, kareivių ir 
valstiečių komitetai pripažino 
respubliką.

Svarbios Prelekcijos
Rengi., L'MI’S. 29-loji Kuopa. Įvyks

NEDALIOJ, Vasario 3 <!., 1918. 
riiosi'ECT bi.ih; svetainėje, 

1)52 N. Aslilam! avė., kampas Division galv.
Pradžia 2 vai. po pietą. Inžana lėšų padengimui 10c.

Skaitės lietuviams gerai žinomas DR. A. AIONTVIDAS apie sveikatą 
Po prelokeijai kas imies galčs eiždavinėt prelegentai klausimus. 
Todėl įdomaujantis esate* kviečiami atsilankv Ii. Komitetas.

VARTOS PRIEŠ STREI
KIERIUS GELEŽINE 

kUMšTf.

Visoikie susirinkimai už
drausti.

True Iranslation filed with Ihe post- 
juaslcr ai Cnieago, l'ebruarv 2. 1918, 
as rcquii cd by the act of Oct. (i, 1917.

AMSTERDAM, vas. L Pu
siau oficialis pranešimas iš Rer- 
lino sako, kad vyriausias Bran
denburgo provincijos, i kurią j- 
eina ir BcrJinas, komanduotojas 
išleido persergėjimą i gyvento
jus prieš neramumus, kurie bus 
užgniaužialni.

Visokie* vieši susirinkimai Vo
kietijoj yra uždrausti vyriausio 
komanduotojo paliepimu, pas
tangose* t žgniaužli gene ralį 
si reiką.

Oficialė proklamacija sako:
“Įveelę ųšlresnes apgulimo 

stovio reguliacijas, mes manom 
užgniaužti kiekvieną bandymą 
suardyti laiką ar tvarką visemiis 
musėj .gailinamomis pavartoti 
priemonėmis. Mes lodei perse*- 
rgiame idek\iei);t ramu pilieti 
nedalyvauti jokiuose viešuose 
susirink imliose".

Susirėmimai su policija.

Ke'tve'rge* buvę) įvykęs susirė
mimas streikierių su policija 
šiaurvakariipėj Berline) dalvj. 
\’ie*nas poliųistys liko užmuštas, 
kitas sunkiali štizeislas ir apie* 12 
stre ikie rių služe istu.

Susirėmimas Įvyko ele*lci da
lies minios, buside*daučie)s iš vy
ru ir moterų, bandvme) kliuelvli € |V *
galvckarių jinlėjimui.

Mažesni Susirėmimai Įvyko į 
vairieise* Be rlino ir prie mie'scių 
dalyse.

Socialistų susirinkimas.
Socialistų par’.ijeis komitetas 

susirinkę) se re-dos vakare* Berli
ne*, kael aptarus apie poziciją 
linkui streike).

Pildomoji taryba socialde*mo- 
kralu partijos vakar paskelbė*, 
kael ji nčapėmč vadovavimo 
.streiku. Atsisakė* nuo atsako
mybės už jį ir unijos per ee*ntra- 
linę komisiją.

Scht'ideniano pozicija.

Lošiamoji Pliilipp Scheide- 
mann, Dr. l*'rie*elrie*h l'.be*rl ir 
D**. Braun, didžiunms socialistu c 
vadovų, rolė aiškinama luei, kael 
jie* nori neelaleisti, kad streikas 
prie*itų prie dizorganizacijos ir 
riaušių.

Užmušė 7 vaikus.
BABNt’M. Minu. Gatve*ka- 

ris užvažiavęs ant omnibuso su i
vaikais užmušė* 7 vaikus, kilus 
gi sužeielė.

MJK51 '"".ua ***■r' ’ " : y        _ į ■ ■ į į~ti r .. . ■■ ■■■<
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Didelis Su įvairiom Dovanom Masionis Baliu.i

Kengiamas Lithuanian Iniprovemcnt and Benefit Club, įvyks 
MEDeLIOJ, VASARIO (FEB.) 3 DIENA, 1918. /

K. OF P. SVETAINĖJE, 11037 Michigan- Avė., Roseland, III.
Pradžia 5 vai. vakare. jžanga be maskų 25c. Su maskom 50c

Visi lietuviai yra kviečiami atsilankyti į šį Maskinį Balių, 
nes esame tikri, kad atsilankiusieji bus pilnai užganėdinti.

dovana $15.00 pinigais. Antra $10.00, Trečia $8.50 dovanomis

ne pinigais. Taigi iš to matosi, kad ant to baliaus verta kiek
vienai atsilankyti.. Trumpai sakant; užkviečiame visą musų 
jaunimą atsilankyti, — dalyvauti tame vakaro, nes tai bus 
puikiausiu vakaras* iš visų buvusių pirmiaus ir kokie bus dar 
ateityje. ’ ' Kviečia visus KOMITETAS.

;—’—----------- ------ ; ?
Sveikatos Skyrius

Atsakymai į klausimus.

ir taip vadina mosi' slogose nere

ti u rios gali susilieti i krūvą ir

siekti burnos ir nosies plėvę bei

pratus yra sakyt jog asmuo turi

rimą. Kartais los pusies esu di
delės, <» kariais grupės mažyčių 
kūnelių ir išrodo lig trupiniai 
bei vinuogių kekės. Lupų pūs
lės daro diegimą, veržimą ir

magu darosi išsižiot. Papras
tai jos išdžiūsta ir mėsos suge-

rūmo ir pirštais čiupinėjamą, 
gali ivvkti užkrėtimas kokiom 
pūslinėm bakterijom. Tuomet 
išsigydymas ima daugiau laiko.

savaitę bei 10 (liepų, šašas atsi
randa jų vietoj. kuris nutrupa 
palengva. Pečiaus tendencija

vietose, kur pirmiau jy butą.

Lupu pūslės atsiranda sa n ry

lapint, kad išnaikinus degininio 
jausmą ir nuo to jos greičiau 
išnyksta. Mostis, kurios receptą 
aš čia paduodu, yra laukiausiai 
užtektinu ir geriausiu vaistu:

•<Tinct. (’.ampohr gtt.
Pul. Calamine ptep. gr. v 
Zinci ()xidi

ei i

gr. vi i
5 ii

kius 3 kartus dienoj.
—I)r. A. Montvidas.

r*♦

Parengtas

Subat, Vasario-Feb. 2,1918

tojamas.
r.igšlj, potašą bei formaldeby- 
d i. bet čia reikia didelio atsar- 
g nuo. Nuo senai yra vartoja
ma šilokis sumaišymas:

Pirmas Orenčinis B A. LIŪS su Dovanomis

Gvanas. Kviečia visus KOMITETAS.

Kti

spinduliais 
luti. “Kar

kas išrodo neturinčiu pamato.
I)r. A. Montvidas.

mm. Manoma yra,

“PIKTA DVASIA”
Svetainė atsidaryn 1:30 vai. vak. Lošimas prasidės lygiai 5:30 v. vak. 

inžanga 35, 50 ir 75c y patai.

J. K-kas iš Chicago, III., klau
sia :•» • '

1. Kaip išnaikinti karpas?
2. Kodėl jos atsiranda tik pas 

liilus žmones?
Atsakymai:

n mios išdeginimu.

('. ollodion gn
Karpa yra aplopoma ar

Karės imtiniai ir pa 
bėgėliai jieško 

giminių.

• M.’ MELDAŽ1O SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Placc.
t

Pradžia 6 valandą vakare. Inžanga 25c porai.
Kviečiame visus atsilankyti į viršminėtą Balių, kur

k a ja nuvalyt nuo pirma už- 
i ptų vaistų.

l)a smagiau yra vartol šitok 
; imaišvma:

K Chlorai Hydrate gm. 10 
gm. 2 

gm. 20< '.ollodion

omalšvmas:

('.ollodion gm. 30

Pastaruoju laiku duodama 
\ istai gert, nūs atrandama, jog 
k irpos atsiranda dėl tam tikrų 
\ atm iniu suirimų. Ypač kalkių 

: uskos yra vartojamos padidi- 
mui kraujo kiekinio. Ncre-

•isckmes. nes karpos atsiranda

ją virsn

2. Kodėl karpos atsiranda pas 
si ims, o nebūna pas kitus, to

nauju mėsų

K ų alkirasti pas visus, tečiaus 
i ip nėra. Kokios nors permai- 
r. ts žmogaus organų veikime

BIRUTES
BALIUSĮ

. ...................

Ned., Vas.-Feb. 10,18
UNITY CLUB SVET.

Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 50c

Rilinkaminimo Vakarą su dainomis Įtai
gi, Gerbiamieji ir Gerbiamosios, nepra-

Žįm ir linksnių dainelių. Mums nereikia 
nau£ garsini,—visuomenė gerai žino, 
k>l "minėta draugija visados parengia 
puikius vakarus, taigi ir šį kartą neap-
v ris.

džiai kviečia visus atsilankyti.
“BIRUTES” DRAUGIJA. 

Muzika Brolių garpalių.

■ M >

Antanas Savickis, pabėgęs iš 
Vokiečių nelaisvės llolandijon. 
jieško savo brolio Mataušo Sa
vickio, Kalnujų parapijos, Ba
se ii ių apskr. Prieš karę gyveno 
Clilforde; taipgi Antano Zdan- 
kaus, Raseinių p 
nusio Pillsburge.

Surengė KEISTUČIO PAš. KLH’BAS, įvyks

Nedėliojo, 3 Vasario-Feb., 1918 m 
Pulaskio Svetainėj 

1711-15 S. Ashland A\ew ir 18th gatvė.
Scenoje slalomą “PIKTA DVASIA”—drama trijuose akluose 

Parašė Rudolfas Blaumonis. Iš laivių kalbos vertė Idlorgas.

šiu< adresu: Jonas B.islis, 91/

man
dar.i. Kalendrecht Toliausiai) 13
b. Jotam Elzberg.

.•iii • iš Baseiniu puv., Kalnujų 
par. ‘ ijos. Prašau labai rašyti 

Holland, Bolter-

Holland, Rot lordam, Ka- 
• cb Tolhuislan 13 b. 2. An-

ircentas Veselka, pabėgęs iš 
d i; čiu nelaisvės, jieškau sa-

Bali u riškio parapijos, Mariani- 
polės apskr. Meldžiu atsiliepti 
ndr ‘su: Holland, Bolterdam, 
Kalk ndrechl l’olhuislan 13 b. 2.

\.H.). Mano adresus? Holland
BoDudaim Kalendrecht Tol-

tu žanga 25c y patai

(įerbirmieji ir gerbiamosios:—Užkviečiame visus atsilankyti 
ir pamauti šį veikalų “Pikta Dvasia”. Veikalas yra luitai geras ir 
pamokinantis musų gyvenimų, šiam veikale eina du dalvkai: meilė 
ir pinigų godumas. Tai velylina butų pamatyti\kickvicnam tų vei
kalų. Losimas prasidės lygiai pažymėti! laiku.

Po perstatymo — linksmas balius.
Kviečia visus atsilankyti Keistučio 1’;

Iškilmingas kepa
LIBERTY SVETAINĖJ

Kampas 30-tos grivės ir S. Union avė.

Gerbiamieji ir Gerbiamosios, malonėkit? atsilankyti ktioskail- 
lingiausiai i šitų vakarų, kur turėsite gerų progų pasilinksmin
ti ir gražiai laikų praleisti, nes turėsime įvairių įvairiausiu 
pasilinksmininmų. Visus kviečia KOMITETAS.

Pirmas šių Metu Linksmas Balius
Bengia

L. Sietyno Mišrus Choras
Nedėlioję, Vasario-Feb. 3 d., 1918 m

M. MELDAZIO SVETAINĖJ |
2242-14 Wcst 23rd Place.

Pradžia 5 valandib.vakaro ir trauksis iki vėlyvos nakties.
< . ORKESTRĄ P. EILIPAVIčIAUS.

- > u , - ...Gerbiamii’ji ir Gerbiamosios, seni ir jauni, ve.dę ii .jucvcdę, visi Iv.:skirtumo kvjęčiami j 
šį purciigl;! “L. S. Mišraus Choro” Vakarų, kur bus geHrMsia proga pasilinksminti’, pasišokti ir 
su mv lim ilir draugėm bei mylimais draugais pasimalyli ........ lirškile 3 d. vasario.

’’ 17’ S. MIŠRUS CHORAS.

Leonas Susinckis, išbėgęs iš

brolio Antano Ntmcvo, Goduna 
vo p; “a pi jos, 'Leisiu pav.; prie 
karę gyveno Amerikoj, miest

Surengtas Draugijos Dramos ir Dainos Šviesa, įvyks

Sub., Vasario-Feb. 9,18
Pradžia 5 valanda vakare. Inžanga 25c y patai.
Grieš A. M. U. Benas amerikoniškus ir lietuviškus šokius, 

po vadovyste EIIED SCIIULTZ

Juozapas Esulevičia, pabėgęc 
iš .Vokiečių nelaisvės, j iešką u

AB i!o’parap.. Vilkaviškio pav.. 
Su\ dku gub.Meldžiu labai atsi- 
licpli adresu: Uoliau, Bolterdam 
Kai niTucht Tolinusiai) 13 b. 2,
-n/o j*1’ 1 11< • <1 •

Stanislovas Ivanauskis, pabė
gęs iš Vokiečių .nelaisvės, {ieš
kau savo brolių Vladislavo ir 
Konstantino Vanauskią, prieš 
karę-pirmasis gyveno Pbiladel- 
phijoi, o Kostantinas Chicagoj; 
paeina iš Stulgių parap., Rasei
nių pavieto. Mano adresas: 
Holland .Bolterdam, Katen- 
dre-h.', Tolhuislan 13 b. 2, Sla- 
nlsl iv ’s Ivanauskis.

J BArakauskis, pabėgęs iš

Ludavino parap., Baneiiųų pav.

bėrvilJc, Boston, 
vargęs. Pų.šnu rašyt ųum adre
su: Holland, Bolterdam, Kajen- 
drccbt Tolliuislan 13 b 2. Jotam 

larakauskis. , ,
Vincentas Urbonas, pabėgęs iš

dėdės Vladislovo Auučan.sko ir 
b’r:m(iškaus Vasiliausko, abibln 
Kelines^ patap., Raseluią apskr.*

Didelis Metinis Balius
Parengtas Lietuvių Politiško ir Pašei. Kliubo, įvyks

Subatoje, Vasaro (February) 2-rą dieną, 1918 m
PULASKi {SVETAINĖJE 1711-15 So. Ashland 
Pradžia 7 vai. vak. Muzika Brolių Kurpalių. 1 užauga 25c porai. 
Kviečiam visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyt į Šj lai]) prakilnų 
Italių, nes balius blis su programų, visokiais lietuviškais šokiais. 
Moonlight \Vallz, tai yra šokis prie užlcnui.šios šviesos; prieg to dar 
bus sniego Bolių Šokis. Balius bus vienas iš gražiausių dėl ppsilink, 
sminimo ir kiekvienas atsilankęs nesigailės. Kviečia KOMITETAS.

DRAUGYSTĖ ADOMO IR JIEVUS RENGIA

F»BR1VIA B ALIU
IR DUOS TREJAS DOVANAS

SUIMTOS VAKARE, VASARIO (FEB.) 2 d., 1918.
TĄMO MAZENO SVET., 3813 So. KėdJtie iU'c., Kertė 38-to Place.

Balinu prasidės 7 valandų vakiyc. Losimas kiek vėliau.
j’irimii doyaha

branz.alięlas, vertės 810.00, ir 3,-ęia dovanu..- skėtis; vi'rtas šti.OO. 
'I.'aigi atsilanky kite ir gaukite l;rš. viršinlnėtas dovanas. Dovanų ti- 
idetai bus parklupdami įeinant į s\etninę.,;.l ingi, lu'pr.ap.pkit pr.ogijs. 
PASARGA: - Visi tie, kurie turi dovanų llkielns šios Draugams abi 
l(i vašarfo JienoT 1918 m. inahmėsi| ateit 2 d.„vasario nes los do
vanos: lapo perkeltos į šių dienų. Tikimės, kart btlsif užganėdiiili; o 
mes iš savo pusės,i.uandagiai svečius priimsiių.. Kviečia Konliletąs.

Brukuojama mašinėlė, vertės .*20.00; 2 ra. dovana
........,...... , ......... T.ŠŠ, ’ • 3,-čia dovana, .skėtis; i,

Tiligi atsilankykite ir gaukite Tas. vii smiltėtas dovanas. Dovanų li

gyvena Chicagoj. Mano adresas: 
Įtolimui, • 'Hotl'ordain, Katend- 
nccht Tolhiiislan-13 b. 2, Vinceli t 
lTlxnras.!;<<* ’

Benediktas š.ląystą, pabėgįūlis, 
jięšklini savo giniihių Kl’iiopitĮ

vm'gingmnę pmrejįn'ie; hiėldžiu 
nlstlh'filj jldfčsii: jlollahd; Bot

4'J C '".V'LT

Phone Canal 1256

ŠOKIU MOKYKLA
Geb. M. Chernauckf. 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj 

Ateik į vienintelę 
šokiu Mokyklų. Vi
si šokiai mokinama 

. sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu j trumpų laikų, 
kas panedėlį ir ket- 

7:45 vai. vakare.
su

KIEKVIENA MOTERIS
TURI TURĖTI

Sanitary Spray ( i 
_^_Syringe ■

H

Del sveikatos daktarai rekomen
duoja vartoti Spra.v Syringe. Musų 
Syringe yra kaip lik toks, koks jums 
reikalingas. Padarytas iš geriausios 
kokybės liauno raudono gurno, pri
laikytus su natūraliai lenkia juoda 
gumine dūda, galima lengvai išva
lyti. turi guminę priedangų ir ap
saugų, gerai padaryta ir paprasta, 
•dės gvaranlnojame šių syringe vie
nam melui. Kam už visų *1.98. Mes 
užmokame visas E.vpreso arba Par
ėti Post išlaidas. Atsiųskite Expiess 
arba Postai Monev order. Jeigu jus

NL\AI. I OKI 1 E, ir im , sugražinsi 
me .Kims jųsų pinigus. Adresuokite; 
-r t 1 to” iii
/t Las! ,>3rd Si., Chicago. UI.

’.okfai alsibuna
/ergų; pradžia
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS 
oagelblninkčin.
W00 S. Union avė., Chicago.

Mokykla

JUOZAPO GRUŠO

Prof. J. KLOVAS '
Tel. Canal 7270 ’ Frob J.~SLAŽAS1 

Mokiname sulig naujausia mada visokius lo 
kius. Užtikriname pasekme. Mokitia.-us F‘» 
ncddiais ir 1‘itnyčiom. Pradžia 7:4'6 i. vak

. J. RASIIINSklO SVETAINĖJ 
731 W. 18th 8t., elitam. >11

Duodama Privatinės Lekcijos

- ORKHSTRA-BENAS
3147 S. HaPlcd Street,

Tol. Droycr 8671. . :

MUZIKOJ MYLĖTOJAI. 
Naudokitės Proga!

Mokinę skinubint ant piano, ū-kios 
ekcijo's .už Šokių lėkei,!.! .'tOe.

Dainuot midOmi uz dykų. Kasykite 
arba, aleikiel l’ancdėliais, l’larųin-i 
<ais ir l'ėln.v eittms nuo H ' }(|. iki ;l, Į
IPtili Dayhm Sl„ Ubiiago, UI.'

VISUOMENES ATIDAI 
Mes esame išdirbčjais (re- 

l.Į dėl iniycikslų, visokio 
d'duniu, dideliame pasirin- 
on'r; ■ s ? paveik- sllj padarome didelius, viso- 
kaus dažais, taipgi mes tu- 
i'/.'va)spaudinių 
jai veikslų, dideliame pasi- 
ri,M/'n,C’J.vįt",'0nj luižiurom 

i j s ‘dbekam viršminėlųs 
‘'•"•Ims and orderio, greitai, 
. sakančia! J|; pigiau ncgu 
Rda panaši dirbtuvė

Ątsiimikyk. rašyk arba lę- 
<• omiok, o mes prisiusime 
"‘"su reprezeniator/u su 
svmpelKii.s.

Ilrikalaiijam agentų, krei
pkitės ypatiškai. arba laišku, 

rP.U(uIe Era,n<’ < o- 
2»ul S I alstcd St„ Chicarn

l rt. Bmdevurd 9-159
•M® *
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—Kalbėtojas buvo d. J. B. SmeI- geriau lošė M. Moreikienė ir M. j buvo skaitymas Susiv. nomina- 
| storius iš Bostono. Drg. Smel- Gudauskiutė. Pamarginimai cijų blankos. Kilo klausimas, ką 
storius pirmoj savo kalboj kai-Į kiek geriau išėjd. V, ir A. Mu- nominuot Ccnlralinėn valdybom 
bėjo aplamai apie buvusias pa- reikučiai sulošė “Maikį su tėvu“, 
saulyj revoliucijas ir pridurda- ir padainavo “Atsisakom nuo se-

I mas dabartinę Rusijos revoliu-l nojo svieto
Į ciją. Antru atveju kalbėjo apie I deklamavo “Inteligentas“ ir 
Į karę ir jos baigimą , ragino dar-1 “Karė su burdingieriuin“. B. 
bininkus organizuotis, stoti į su-1 Sliažienč gražiai padainavo ko- 
sipratusiojo proletariato eiles irlkią tai dainelę, turbūt jos pačios 
budavoti naują pasaulio tvarką I sutaisyta; dainuotoja turi gana 
po socializmo vėliava. Liuosy-Į gražų balsą. Vyrų kvartetas ne- 
bės Choras sudainavo Marselietę I blogai sudainavo “Vyrai, Sukru- 

I (publikai sustojus) ir kitas dvi Į skini“. Ant gak> buvo dialogas, 
dainas. I kurį atliko Z. Pocius ir S. Ko-

Publikos buvo pilna svetainė. I stuntinas. Nors ir arti sėdėjau, 
Aukų lėšoms padengti surinkta I ale ne jokiu budu negalėjau su* 
viso $15. —Aš—Sajungietis. Į prast, kokį triksą jie norėjo pub-

-:- -:- Į likai parodyt...
Ne toks baisus velnias, kaip I Nots buvo blogas oras, ale 

jį kas piešia, žmonių atsilankė labai daug.
. .. , .. . . I NesenaisusitvėrusiDailėsMy-Eidann i prakalbas Kruvinojo Į. .. . .... .. . ............. . lietom draugija auga kaip antNedeldiemo paminėjimui, susi-| .4 i * v nueini. Jau turi viso 30 nariųtinku du pažįstamu geru katuli- . ‘ ... . .. .. r» n • r c hr yni vilties, kad daug danginusku parapijonu, P. P. ir J. V. Sa-L J. bus. —Senio Brolis,kau:

Sausio 22 dieną d. PctrasĮ , xa, vyrai, einam į prakal
siu Iškiš vedė panelę Veriniką I bas.
Nakiulę. šliuhą ėmė civilišką.! į kokias prakalbas? 
hivo suprašyta keletas draugų Nugi ant alės, — sakau.

KORESPONDENCIJOS
CKFORD, ILL.

nr. 21 sako, buk Reporteris
Naujienas “užpuldinėjęs 

pavienių asmenų tai vėl ant 
pu ir organizacijų. Mat-Re-

a šiuo sezonu nesutaisė dar 
vienų rimtų prakalbų. Ir

i ir kas ruošiama ateityje.
Naujienų nr. 1 I mano buvo 

■ažymėta, kad, palyginus da- 
artinį rockfordiečių veikimą 
ulturos dirvoj su praeitų melų 
ikimu, pasirodo didelis skirtu- 

tas. Bet jeii>;u A. J. V. neinate 
kirlumo, tai1’neprošalį bus į tai 
ažvclgti. Pareitų metų sezone 
t r tą patį laiką buvo surengti , 
et šešios prakalbos; kalbėjo ra- 
vtoja Žemaitė, A. Bulota, P. 
rigaitis, '1'. L .Dundulis, K. Gu-

Vaka-is. ir Dr. A. Montvidas.
ii su perstatymais buvo suren 
li septyni; iš žymesnių veika 
i buvo: Gadynės žaizdos. Auk- 
> Dievaičiai. Pirmi Žingsniai, ir 
Tam. Gicd. Dr-stčs “Kanklių*’ 
oneertas. Gi dabartiniu sezo- 
u pasitenkinta trejoms prakal- 
omis ir trimis daug silpnes- 
i;»is perstatymais. Taigi šis 
'.ktas aiškiai parodo tą skirtu- 
ui. Pagaliau A. J. V. piktinas, 
un Reporteris nupeikė LSS. 75 
Uopos nutarimą, kad kiekvie-i 
is narvs turi būtinai aukauti;

prievartos nedarome. Gerai.

/reiškimai, kad kuris narys no 
»kos tam reikalui, tai galėsiąs 
ii nrie vvčin

Ka ra-*
au

vra.
Pastaba.—Su 
nčus pabaigti

UIS, 
ima

—Reporteris.
šiuo prašytume 

Butų geistina, 
draugai mestų

nuolatinius užsivarinėji- 
o įsteigtų didesnį sulida- 
draiigiškesnius santykius 

avės.—Red.

SHEBOYGAN, VVIS.

Lietuvos Suny D-jos vakaras.

i

Li -tu vos Sūnų Draugija turė
siu’ mnisi maskų balių sausio 

Publikos buvo pilna Rin- 
0 svetaine, nes atsilankė ne 

•tuvių, bet nemaža 
tautų jaunimo. Pui- 
maskomis buvo pa- 
Lietuvos Seserų Dr-

svetimų
tusiomis
■ ngusios
> nares, sudariusios grupę pa-
rdytą “Gėlių Karalienė ir jos 
augės“. Grupė laimėjo pirmą

•Vakaras praėjo labai links- 
lai, neskaitant įvykusio nesusi- 
ratimo tarp dviejų moterų, 
< ri dvi kažinko buvo pradė- 

įkuoties.
aro pajamų, atskaičius 
liks draugijai gražaus 

—Laisvės Mylėtojas.a

i*(

vai

VVAUKEGAN, ILL.

Sausio 227 buvo LMPS. 47 kp. 
karas kone rtas. Programas

išpildyta gana gerai. Dalyvavo 
dagi kvartetas iš Chicagos, kurs 
puikiai sudainavo kėlėja dainų. 
Pirmą syk \vaukeganiečiai lurė-

dainuojant solo. Jis taip patiko 
publikai, kad buvo keičią karių 
iššauktus. Be dainų buvo dar 
kitokių margumynų Maikio 
su tėvų pasikalbėjimas (išpildė 
d. .1. Motejaitis su V. Mikolaičiu- 
ke, devynių metų mergyte), de

karas nusisekė gerai. Publikos 
buvo daug ir moterų kuopai, be 
abejo, liks pelno.

—Girios Paukštis.

DETROIT MICH.

Pavyzdingos vestuvės.

eskivtų pokylelm. Baigiant ma- () kas1 kalbės-----klausia
omą ir draugišką vakarienę, d. I neišsitikėdami parapijonai.
Galvydis pasakė trumpą pra-| Kalbės geras kalbėtojas išĮ), 
:all»ą. primindamas susirinku-1 Bostono, J. Smelstorius.
iems, kad paaukautų kas kieki O, tai tas bedievis cicilikas?

i Fon-Į . Na, tebūnie ir “bedievis ci- 
burelis | eilikas“. Einam I

Paabejojo, pasvyravo, bet ga-
lan, ir neskaitlingas
'raugų suim lė apie 25 dolerius.

Drg. Petras Smalskis yra L. I liaus sutiko eiti. Nueinam, susė- 
š. S. 116 kuopos narys, o panelė L|am. štai ir kalbėtojas, išeina 
Njikiulė tik-ką iš Rusijos atva-Į mt pagrindų. Ima kalbėt. Kal
davus. I ba, neužgaudamas, tikėjimo vi-

Visicms aukavusiems tariamel $aj nekliudydamas. Klausos ma- 
irdingą ačiū, o jaunavedžiams I 1)O geri katalikai, pagalios sako 

'inkime laimingų ir ilgą gyveni-i nial);
na. —R. Musteikis. I Mes netikėjom, kad cicilis-

MONTELO, MASS.

Paskaitos, koncertas ir 
prakalbos.

nrelekcijos. Prelegentas buvo 
F. J. Bagočus iš Bostono. Jo pa
skaitos lema buvo: “Popiežių I- 
dorija.” Publikos susirinko apie 
150. Paskaita buvo įdomi. Gei
stina. kad daugiau publikos lan
kytųsi į tokias paskaitas, nes

rosi vis įdomesnė. Kiekvienam 
reikėtų arčiau su ja apsipažinti.

Sausio 26 d. Li uosy bes Choras 
turėjo surengęs koncertą. Ga
liu drąsiai sakyti, kad koncertas

Programas susidėjo iš dainų. 
Dainavo choras, taip-pat daina
vo keletas vaikinų ir merginų 
solo, duetų, tercetų; kvartetas, 
piano solo ir smuikų solo. Tą 
Visą išpildė konservatorijos mo- 
kniui. Koncertą vedė gerb. kom
pozitorius M. Petrauskas.

Publikos prisirinko pusėtinai. 
Gal būt buvę ir daugiau žmonių, 
bet kai kurie baidėsi, kad per 
brangi įžanga buvo. Vakarui 
pirmininkavo p-lė M. Bubliaus- 
kiutv. Reikia paminėti, kad par 
koncertą neužsilaikė ramiai vy
čių mergaitės: zurza, šaipos, juo
kias, kaip apsėstos. Mat pasiro
do, kaip kunigų auklėtos.

Kruvino nedėldienio 
paminėjimas.

Sausio 27 d. LSS. 17 kuopa bu
vo parengus koncertą ir prakal
bas Rusijos darbininkų Kruvi
nojo Nedeldięnio paminėjimui.

oacm
np saugiausiųjų Pankų

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE
.moję ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bačkoje. 

ValKtijno ir Susivienijimo Banky (Cfearinf Ilouse) Depozitą 
ir Taupymo Padėjimu.

K <SPAR STATE BANK
1900

W KASPAR
BLCE ISLAND AVĖ., kampas 19 

WALENTY SZYiMANSKI 
pirklys 
H. E. OTTE 

vice-prez. Nnt. City Bank 
GEO. C. \VILCE

Co. vice-prez. T. Wilce Co. 
JOZEF S1KYTA 

kasteriąs
PERVIRŠIJA $6,000,000.

_____  ________ KALBAMA LIETUVIŠKAI

vice-prezidentas
II.1.1 AM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice 
1 ARLES KRUPKA 
vice-prezidenlas 

PADĖJIMAS

gatvės.
V. F. MASHEK 

prez. Pilsen Luniber Co.
J. PESHEL 

sekr. Turk Mnfg. Co.
OTTO KUBIN 

prez. Atlas 
(Brewing Co.

I’ITALAS

Vieni aiškina, jog mes nežinom 
vardų pavardžių sąnarių, tinka- 

J. Kvietinskas pa-( mų į viršininkus, nei kuopų nu- 
“Inteligentas merių, į kurią kas priguli; kili 

davė įnešimą votuot už senuo
sius viršininkus; vėl kiti aiškina, 
jog senieji ne visi yra tinkami, 
nes daro lermo, perdaug carau- 
ja, politikauja, kelia vaidus, stel
bia Susivieni jimą etc. Užtai no
minacijos tapo atidėta kitam su

sirinkimui. __ —-r
Turbūt mažose, kolonijose vi

sur nariams sunku žinoti orga
nizacijos narius tinkamus ir no
rinčius užimti vietas Centro val
dyboj. Ar negeriau butų, kad 
visi tinkami į kandidatus butų 
paduoti organe - vardai pavar- I 
dės ir kuopos numeriai, tąsyk 
galėtų kuopų sąnariai išsirinkti.

Senas SLA. Sąnaris.

Pirkite Tuojaus
Šerui senos,’iižlikimos aliejaus kompanijos

Black Diamond Oil Company
Suorganizuota 1901 metuose po Suv. Valst. Charteriu, 
patvirtintu Suv. Valst. prezidentu.
KAPITALAS $25,000,000 šėro vertė (par) $10. 
(Visi šėrai vienodi (common), pilnai užmokėti ir nie
kuomet neajjmokesčiuojami. Kompanija neturi jokių

EAST CHICAGO, IND.
KUR DINGO L. S. S. IN

TAS RAJONAS?

TMD. 127 kuopos nariams.

■ai taip gražiai kalbėtų. Kuni
gėlis visados sako, kad cicilistai 
Uoki ir toki, labai negeri žmo- 

| nes. O čia dabar žiūrėk, kaip 
jie gražiai nupasakoja, ir visai 
teisybę kalba. Tai kam čia ku
nigas juos taip apkalba, kam 
neluoja?... Na, dabar tai eisime 

dažniau į socialistų prakalbas.
- žvirblialogijos Studentas.

VVESTVILLE, ILI

Šis tas.

Draugai, seni metai praslinko, 
I pradėjome naujus 191,8 metus. 
I Taigi kiekvieno T. M. I), kuopos 
nario priederme užsimokėti sa- 

I vo metinę mokestį 60 centų Cen
tro valdybai. Tie nariai, kurie 

I norėtumėt gauti 1918 metų lei
dinius kietais apdarais, turite 
užsimokėti ekstra po $1 dolerį 
už apdarus. Draugai, gyvenant
ieji kituose miestuose, malonė
kite prisiųsti savo metinę mokes
tį ir paduoti savo tikrą adresą, 
kad galėtume pasiųsti jums iš
leistas 1917 metais knygas “Kul
tūros Istoriją“.

Labai geistina, kad sekama
me kuopos susirinkime, kurs į- 
vyks vasario 10 dieną Grikšo 
svetainėje, 150-ta gatvė ir North- 
cote avė., kiekvienas kuopos na
rys pasirūpintų priklausomą 
mokestį užsimokėti. Negalint 

Į patiems atvykti susirinkimą, at
siųskite mokestį per savo pažį
stamus, arba kitus narius.

T. M. 1). 127 kuopos Finansų 
Į Rast. K. L. Kairia. 5008 Baring 
. avė., E. Chicago, Ind.

Sausio24 d. š. m. Vermillion 
kasyklose tapo užmuštas Juo
zas Baltrušis. 58 m. amžiaus. 
Priklausė prie dr-jų š. Antano ir 
lurgio. Velionis buvo vedęs lai
vų pažiūrų žmogus. Nors ne

priklausė prie socialistų kuopos, 
de lankydavos į jų ^rengiamas 
prakalbas ir uoliai agitavo už 
larbininkų partiją.

Tebūnie jam lengva šios ša
lies žemelė.

26 d. š. m. šv. Jurgio draugija

du tiniškai.
Tą patį vakarą Nepri gulini n ga 

parapija kitoj svetainėj taipgi 
rengė fėrus. žmonių buvo ma
tai. Mat nusibodo, nes kas su- 
ba t vakaris fėrai ir fėrai. Turbūt 
nekaip eina biznis.

INDIANA HARBOR, IND.

Rengto nukentėjusių nuo ka
rės naudai vakaro pasekmės.

SLA. 185 kp., LSS. 217 kp. ir 
Liet. Vyrų ir Moterų Apšvietus 
draugija buvo surengus sausio 
27 d', vakarą Auditorium svetai
nėje. Vakaras pavyko kuoge- 
riausiai. Žmonių buvo atsilan
kę apie trįs šimtai. Kadangi ne
buvo svaiginamųjų gėrynių, tai 
pabovos buvo labai malonios. 
Buvo pardavinėjama darbinin
kiška literatūra; parduota kele
tas laikraščių ir šiaip knygų. 
Aš manau, kad liks keletas do
lerių pelno nukentėjusiųjų nuo 
karės naudai, žinom gerai, kad 
musų tėvai, motinos, broliai ir 
sesulės anapus vandenyno lau
kia ištiesę rankas nuo musų pa- 
gelbos. Todėl reikėtų daugiau

skirti badaujančių šelpimui. Pa
minėtinas betgi vienas dalykė
lis. Kada SLA. 185 kp. atsišau
kė į vietines draugijas, kad pri
sidėtu prie to darbo, tai ir po 
šiai dienai negauta atsakymo. 
Taigi tiktai trįs draugijos rengė 
tą vakarą. O kur tas L. P. D. 
Kliubas, kur šv. Jono Krikštyto
jo draugija, Šv. Pranciškaus 
penkių ronų draugija? Visoms

Sausio 27 d. Moterių Apšvie
tos draugija lošė “Iškrikusi Se
suo“, 4 aktų veikalėlį verstą iš 
lenkų kalbos. Reikia pasakyti, 
kad didelę klaidą. padarė lošda- 
mos lokį šlamštą. Viskas vaiz- 
dinama apie lenkų ponų gyveni
mą, ir tai jau senais laikais. Pju- 
blikai nei kiek neįdomingas. 
Taipgi ir vertimo kalba dievai 
žiu kokia — tikras lietuviškas 
žargonas. Reikėtų kitąsyk pasi
rinkti tinkamesnių scenos veika- buvo pasiusta atsišaukimai, 
lų, geresnių ir naudingesnių.— j Mat, daug pašauktų, bet maža
Gal šitas žodis nepatiks kam, t. 
y. lošėjoms, bet kas liesa tai tie
sa. Be to, reikėtų kiek nors iš
mokti ir rolės, nes iššėjus ant 
scenos trypti kojomis ir klausy- 
lies ištisomis minutėmis suplio- 
riaus žoelžių tai nedera. Apie 
kokį nors nudavimą tai nė kal
bos nėra. Tokiais lošimais greit
gulima ĮMiHHJeoR mwtot. Kide kamiktaftis. Pr> tam

išrinktų... Laiks butų susiprasti.
—Darbininkų Draugas.

LIVINGSTON, ILL.

Sausio 6 buvo SLA. 130 kuo
pos metinis susirinkimas, kuria
me buvo rinkimai valdybos. Iš
rinkta tie patįs, išėmus kelis

Praeitais metais, rugsėjo mė
nesio pradžioj buvo sušaukia 
konferencija visų kuopų, gyvuo
jančiu VVisconsino valstijoj, tik
usiu Atgaivinti LSS. !X-tajį Rajo- 
ią. Konferencija įvyko Mihvau- 
kee, \Vis. ir Rajonas tapo atgai
vintas. Bet iki šiam laikui nieko 
vėl apie, jį nebegirdėt veikiant. 
Tokiame svarbiame momente, 
kaip kad dabar, nieko neveikt 
lai nuodėmė prieš kuopas ir vi
są organizaciją. Dabar butų 
geriausia proga varyt agitaciją 
darbininku miniose, nes žmonės 
interesuojasi socialistų veikimu, 
dagi tie, kurie ikišiol sekė aklai 
ir tikėjo visiems socialistų prie
šams, šmeižiantiems visaip so
cialistus. šiandie ir toki žmo
nės kalba, kad tik socialistai te
gali ką gerą žmonėms padaryti 
ne tik Rusijoj, bet ir kitose ša- 
yse.

Todėl lX-lasis Rajonas turėtų 
atkreipi į tai atydos ir pradėt ką 
nors veikt. Turėtų surengti 
maršrutą Wisconsino valstijoj, 
ir tai turėtų daryt greitai, ne
auki, kol tas svarbusis momen
tas, geriausis socializmo agita
cijai proga praeis. Todėl prie 
darbo, nes dabar laikas.

—J. žemaitis.

NAUJI “NAUJIENŲ“ 
AGENTAI;

Clinton, Ind. ir Racene, Wis.
šiomis dienom! prižadėjo pla

tinti dienraštį virš minėtuose 
miestuose sekami draugai: M. 
Aliliunas, 112 So Main St., ir B. 
Mieldažis, 556 N. 7-th St., abu
du Clinton, Indiana.

Geo. Miškinis, 601 Graud avė., 
Racine, Wis.

Taigi virš minėtų vietų liet il
siai norintis galit “Naujienas“ 
kasdiena, kreipkitės į nurodytus 
musų agentus jie jums mielci 
patarnaus.

NorintĮs platinti Naujienas, 
malonėkite, kreipties stačiog į 
“Naujienas“ 1840 So. Halsted si. 
Cliicago, III.
J. Aceris “N.“ cirk. užžiurėlojas.

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

Balius!

Gerhardo Hauptmanno 
Penkių Aktu Pasakos Drama

PASKENDUSIS 
VARPAS

Lietuviu kalbon dailiai išvertė 
A. L a 1 i s

Tai vienas iš dailiausių lietuvių 
kalboįe veikalų. Skaitai ir nori. 
Krs dar neturite šios knygos, 
pasiskubinkite įsigyti, nes greit 
gali pritrukti. Kaina,. 50 centų. 
Gauti galima adresuojant taip: 

J. Sirutis,
1840 S. Ralsted St. Chicago, I1L
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Kompanijos Turtas
BLACK DIAMOND OIL CO. turi apie 900,000 akrų 
geros aliejaus žemes. Taipgi turi visas gręžimo maši
nerijas, įrankius, dudas (casings) ir lt. fcios kompani
jos aliejaus žemės randasi šiose valstijose: Wyoming, 
Kansas, Oklahoma, Louisiana, Mississippi, Teųnessce, 
Indiana, Michigan, Texas ir Colorado.
BLACK DIAMOND OIL C.O. turi dabar 42 aliejaus šu
linius, kurie išduoda apie 550,6001 bačkų aliejaus į 
metus.
BLACk DIAMOND OIL CO. turi apie 400 gazo šulinių 
Kansas ir Oklahomos valstijose, kurie išduoda kasdien 
apie <80,000,000 kubiuku pėdų gazo.
Nuo 1 mos dienos Sausio, BLACK DIAMOND OIL CO. 
įsigijo savo “Refinery“, garsiame aliejaus lauke 
THRALL, rl’e.xas, kur dabar išvaloma kasdie apie 1000 
bačkų aliejaus.
šita kompanija turi nuosavybėje specialį gezolino iš
dirbinio procesą inžinieriaus-išradejo J. W. METfLER 
Kelios savaitės atgal BLACK DIAMOND OIL CO. iš
pirko Prudential Petroleum Co., iš Colorados, turinčią 
aliejaus šulinius Colorado ir puikias-aliejaus žemes į- 
vairiose valstijose.
Greitu laiku bus užpirkta.nauji aliejaus šuliniai, išcRio- 
danti suvirš 365,000 bačkų aliejaus j metus.
BI.ACK DIAMOND OIL CO. tuojaus pradės statyti di
džiausia Suv. Valst. “Refinery“ ant savos žemės Padrc 
Island, Texas.

Kompanijos Pelnas
BLACK DIAMOND OIL CO. pelno dabar apie $1,500- 
000.00 į melus. Bet pelnas žymiai pasididins iš sakan
čių šaltinių: 1) iš įgytos nuosavios “Refinery” 
THRALL, Texa^; 2) iš užpirkimo naujų ali jaus šu
linių ir išgręštų naujų; 3) iš išdirbinio gazolino sulig 
inžinieriaus J. \V. METTLER išradimo ir svarbiausiai 
4) iš pastatymo naujos, milžiniškos “Refinery“ Padrc 
Island, Texas, kuri bus didžiausia Suv. Valst.

.Gvarancija
BLACK DIAMOND OIL CO. gvanmtuoja kiekvienam 
šerininkui 12% ant šėrų vertės, t. y. ant kiekvieno šė
lt) po $1.20 į metus. Tik trumpam laikui galiu par
duoti šėrus po $6.50. Tokiu budu kiekvienas pirkėjas 
gaus ant įmokėtų $6.50 po $1.20 procento. Procentas 
išmokamas kas trįs mėnesiai. Pirkėjams šėrų duodu 
tris mėnesius laiko ištirti apie šią kompaniją, ir jeigu 
po trijų menesių tamsta nenorėsi Šerų, tai apsiimu 
tamstai sugražinti kiekvieną įmokėtą dolerį.
BLACK DIAMOND OIL CO. depozitai gvarantuojami 
šių didelių bankų: Chelsea Exchange Bank, New York; 
Guaranty State Bank, Drumright, Oklahoma; Houston 
National Exchange Bank, Houston, Texas; ir Farmers 
Bank, Irvine, Kcntucky.

Pelnas Investoriams
Man pasisekė užimt tik maža dalis šitų Šerų. Trum
pam laikui galiu parduoti šiuos serus tik po $6.50 (par 
verte kiekvieno šėro $10.00). žemiau paduota lentelė 
parodo šėrų ve rtę, kiek šėrai DABAR kaštuoja ir kiek 
procento atneš į melus.

N

Per DABAR Procento
Skaitlius verte kaštuoja į metus

25 Šerai $250.00 $162.50 $30.00
30 šėrų 300.00 195.00 36.00
40 šėrų 400.00 260.00 48.00
50 Šeru 500.00 325.00 60.00

100 šėrų 1000.00 650.00 120.00
150 Šeru 1500.00 975.00 180.00
200 šėrų 2000.00 1300.00 240.00
500 šėrų 5000.00 3250.00 000.00
750 Šerų 7500.00 4875.00 900.00

1000 seru 10,000,00 6500.00 1200.00
serus šios kompanijos DABAR po $6.50 
pelnus gali gauti bėgiu motų: Sakysime,

Pirkdamas 
štai kokius 
tamsta pirksi 106 šėrų. Jie kaštuos tamstai $650.00 
dabar. Bėgiu vienų melų tamsta gausi $120.00 pro
cento ir tikiu, kad galėsi šėrus parduoti nemažiau kaip 
po $10.00, o gal ir po daugiau. Bet dalMskime, par
duosi po $10.00, lai gausi išviso $1000.00 už šėrus ir 
$120.00 procento,, kas sudarys išviso $1120.00. Tam
stai tie Šerai DABAR kaštuos tik $650.00, tai tokiu 
bildu uždirbsi $470.00 ant $650.00. Ar ni'geras uždar
bis? Bet jeigu tamsta nenorėsi laikyti Šėrų metus lai
ko, tai galėsi parduoti už mėnesio-kito ir gausi už 100 
šėrų $750.00; tai bus $100 ant $650.00. Tikiu, kad 
kiekvienas pirkėjas šitų šėrų, bėgiu vienų melų gaus 
nemažiau kaip $4.70 gryno pelno ant kiekvieno Šero, 
o gal ir daugiau. Todėl ir rekomenduoju pirkti šituos 
šėrus TUOJAUS.

Šerų kaina tuojaus pakils
Nuo 15 d. Vasario-Feb., 1918, 12 vai. pietų, BLACK 
DIAMOND O1L CO. Šerai .
riai ant šitų šėrų turi būti mano ofise nevėliau kaip 10 
vai. ryto, 15 d. vasario.
BLACK DIAMOND OIL CO. ščrai jau dabar parsiduo
da ant New Yorko Biržos (New York Curb Market) po 
$7.50 ir $7.75. Kaip man pranešė iš labai užtikiamų 
šaltinių, tai šitie Šerai bėgiu keliu mėnesių gali pasiek
ti ant marketo nuo $10.00 iki $25.00 ir daugiau.
Patariu kiekvienam lietuviui TUOJAUS kuodaugiau- 
siai nusipirkti šėrų šios didelės ir užtikiamos aliejaus 
kompanijos. Tunu tik mažą skaitlių šėrų pardavi
mui po $6.50. Todėl pasiskubinkite. Rašykite plates
nių informacijų ir siųskite savo orderius kartu su pi
nigais šiuo adreju:

J. ILGAUDAS Chicago, III.
Room 1016.

ūsų orde-

Telephone Rnndolph 4988.

Pasarga: Mano ofisas atdaras vakarais iki 8 vai.. Ne
daliomis tarpe 10 ir 4 po pietų. Panedėllais nuo 9 iki 
7 vai. vakare. Atvažiuokite pasikalbėti. Plačiai išaiš
kinsiu visokius reikalus apie šėrus.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Chlcaąg, HL. Subata, Vasario 2, 1918.

M giamąją kalbą pasakė P. minimą, nuolankumą ir išsi- menės dora, kadangi darbi- liūtiška filozofija”. Ir jie visai pratisus mane, galvelę sušuka-i De! musų spektaklių
iri • -r- durklu vinana voikolal iarmS. užmiršta atkreiut doina i tai. kad vus, paglosčius ir pabučiavus —

THK LITHUANIAN DAILY NEWt

Publisbed Daily except Sunday by 
Tbr Lithuanlan News Pub. Co., Ine.

1840 SO. HALŠTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

žadėjimą, bet tų dorybių jie ninku klesos reikalai išreiš- užmiršta atkreipi domų i tai, kad vus, paglosčius ir pabučiavus 
reikalauja tiktai iš beturčių, kia .progresyvius visos vi- lūs “kfcsų kovotojas” ir “mate- tarė: “Tai dabar, sūnyti, nuo 
kuomet beturčiu išnaudoto- suomenės siekimus. K'api- rialistiškas folozofas”, kuris ši- šios dienos pradėsi mokyklų

Telephone. Canal 1506

•5.00
3.00 
l.bo

.65 
7.00 
8.00

'•Hujienos eina kasdien, išskirian 
<*dėl(lieniiis. Leidžia Naujienų Ben- 

irovC, 1840 S. Halsted St.. Chicago. 
'I—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Mcaguje—pučiu:
Metams ..................... ..
Pusei meto ....................
Trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiam A....
Vienam mėnesiui ..

Mcagoje—per nešiotojus
Viena kopija ..................
Savaitei ...........................
Mėnesiui .........................

'uiitnytose Valstijose, ne Cliicagoje, 
*ėtu:
Hetams ..................... .
’usei meto ................
trims mėnesiams ... 
Dviem mėnesiam ... 
Vienam mėnesiui ...

Kanadoj, metams ........
vianr kitur užsieniuose
'įaigus reikia siusti Pačto Mones 
'rderiu, kartu su užsakymu.
iSytojy ir korespondentų prašome 

tuDčiamus išspausdinimui iaikruš- 
, j rankraščius adresuoti tiesiai 
saujienŲ Redakcijai, o ne Redakto- 

aus vardu. Reikia būtinai rašyti 
.tškiai ir anl vienos popieros pu- 
»es, be to paliekant platesnius tar
kos tarp eilučių. Redakcija pašilai- 
m, visas teises rankraščius taisyti ii 
rumpinti. Netinkami spaudai raš 

naikinami, arba gražinami atgal 
iei bėgiu dviejų savaičių autorius

■ reikalauja jų ir atsiunčia krasos 
• nklelių pakankamai persiuntimo 
,.»ms apmokėti.

Grigaitis, paskui a^ie valan- : 
dą laiko tęsėsi diskusijos. ;

Publika susidėjo iš apsi- kuomet beturčių išnaudoto- suomenės siekimus, 
švietusių protaujančių dar- jams ir sau jie neskaito už talistų dora, kunigų dora, 

junkerių (dvarininkų) dora, 
biurokratijos dora šitos ten
dencijos neturi. Jų doros 
yra klesinės doros ir joms 
lemta ne tiktai palikti tokio
mis, bet tolyn vis labiaus ap- 
sirenkšti tokiomis, — juo vi
suomenės plėtojimąsi labiau 
artinsis prie klesų panaiki
nimo. '

Ot, šituo žvilgsniu tai ga
lima pasakyt, kad kitų, ne
proletarinių klesų doros yra 
“netikros” doros: jos toliaus 
vis mažiaus atsako visuome
nio gyvenimo sąlygoms — 
stoją į prieštaravimą su tik
renybe. Ateis laikas, kada 
šitame prieštaravime jos 
žus, ir tuomet viena tikra 
dora pataps proletariato 
klesos dora.

nuo

\*meni$kai Redaktorių matyti guli 
•t« tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

' Redakcijos
'rrinsniai

frue translation filed with thc post- 
mastei’ at Chicago, February 2 
as reųuired by the act of Oct. 6,

“Kramolos 
malšintojai’ ’ 
Vokietijoj

1918,
1917.

tele-Pagal vakarykščių 
gramų pranešimus, streikas 
Vokietijoje tolyn vis labiaus 
plėtojasi. Ketverge streiki
ninkų skaičius jau buvo pa
siekęs miliono.

Tos pačios telegramos pra
neša, kad kunigija Vokieti
joje stengiasi sulaikyt darbi
ninkus nuo streiko. Pasak 
Koelno klerikalų organo, 
“Kunigai Hamburge sten
gėsi prikalbint darbininkus, 
kad jie nemestų darbo, bet 
veltui Darbininkai nuėjo į 
unijų butą ir priėmė rezoliu
ciją prieš pan-germanistų tė
vynės partiją, reikalaudami 
ūmios taikos be aneksijų ir 
kontribucijų, geresnių darbo 
sąlygų ir geresnio maisto.”

Nenuostabu, kad Vokieti
jos dvasiškija — žinoma, ka
talikiškoji—taip elgiasi. Juk 
vyriausiu Vokietijos minis- 
teriu (kancleriu) dabar yra 
“katalikų” partijos vadas, 
senas jėzuitizmo apaštalas ir 
teologiškų knygų autorius, 
von Hertling. Kunigai pa
dedą jam “kramolą malšint”, 
kaip kitąsyk kunigai Lau
kaitis, Alšauskas, Antanavi
čius ir kiti padėdavo “mal
šini kramolą” carui.

Mūsiškiai klerikalai gali 
ištiesų džiaugties, kąd “ant 
jų pečių šiandie rymo visas 
pasaulis”. Bet mums irgi 
nėra ko nusiminti, žinant, 
kad tai yra tik iki laiko. KaL 
kur (pav. Rusijoje) tas “pa
saulis” jau apsivertė 
žiais.

rago-

Darbininkų 
nuomonė

Užvakar vakare Bridge- 
porte (Chicagoje) įvyko 
skaitlingas, Darbininkų Ta
rybos sušauktas, pasikalbė
jimas apie Lietuvos laisvės 
klausimų, žmonių buvo pil
na “Mildos” svetainė. Ižen-L

bininkų, ir kiekvieno dalyva- blogą daiktą puikubės, godu- 
vusio diskusijoje nuomonė mo ir despotizmo; dorybe 
turėjo vienodą pamatinę mi- tuo budu pas juos virsta avi
ntį, nežiūrint to, kad tarpe 
diskusantų buvo ir katalikų 
ir bolševikų, ir aidoblistų ir 
socialistų. Pasirodo, sulai
kyt darbininkų nuomone di
deliuose visuomenės klausi
muose yra visai ne taip sun
ku, kaip daugelis spėja.

Po diskusijų drg. Jakavi- 
čius, susirinkimo pirminin
kas, pastatė balsavimui klau
simą: Kaip Lietuva įgis lai
svę — per “diplomatiją” (pa
našią, kaip p. Šliupo), ar per 
darbininkų susipratimą? Už 
“diplomatiją” balsavo 0, o už 
^trą būdą — visi. Biedna 

“diplomatija”!
Šis balsavimas rodo, ko

kios nuomonės viešpatauja 
protaujančių darbininkų ta
rpe.

Tokių-pat pasikalbėjimų 
bus ir kitose Chicagos mies
to dalyse ir priemiesčiuose: 
ketverge—Cicero’je, pėtny- 
čioje—North-sidėje ir tt. A- 
čiu šitiems pasikalbėjimams, 
tikimės, kada 17 d. vasario 
bus Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos konferenci- 
ia, tai delegatai mokės nuo
sekliai išrišti tą svarbų die- 
notvarkio punktą ir užimti 
’iškią poziciją.

Tikroji ‘ ‘dora ’ ’
Skaitytojai veikiausia ati

džiai sekė įdomius drg. J. 
Baltrušaičio išvadžiojimus 
apie “demoralizacija ir dory
bę”, jo paskaitoje, išspaus
dintoje paskutiniuose trijuo
se “Naujienų” numeriuose.

Autorius parodė, kad su
pratimai apie dorą yra labai 
įvairus įvairiose gadynėse ir 
Įvairiose visuomenės dalyse, 
ir kad todėl kunigų pamoks
lai apie vienodos doros tai
sykles visiems žmonėms yra 
“tuščia bemokslių pasaka”.

Dora keičiasi, todėl ji ne
gali būt kokios-nors viršga- 
ntinės, amžinos esybės duo
tas dalykas. Ir ji negali būt 
gamtos (žmogaus prigimi
mo ir tt.) apsireiškimas, ka
dangi ji keičiasi daug grei
čiaus, negu gamta arba esti 
Įvairi tuo pačiu laiku. Dora 
yra visuomenės gyvenimo 
produktas.

Tiktai visuomeniam su
tvėrimui reikia doros. Jei
gu žmonės gyventų kiekvie
nas sau, o ne draugijiniuose 
susivienijimuose — pader
mėje, tautoje, valstybėje ir 
tt.—, tai dora butų bereika- 
Hngas daiktas: lygiai, kaip 
akįs yra bereikalingas daik
tas gyvūnams, gyvenantiems 
okiose vietose, kurių nepa

siekia saulės šviesa (žemėje, 
juros gelmėse ir p.)

Doros taisykles nustato 
visuomenio gyvenimo sąly
gos. Kadangi tos sąlygos 
nuolatos keičiasi, tai keičia
si ir doros taisyklės, ir tuo 
budu tas, kas kitąsyk buvo 
dora, laikui bėgant, pavirsta 
nedorybe; o kas buvo nedo
ra, darosi dorybe. x

Del tos pačios priežasties, 
kad doros taisyklės yra vi
suomenio gyvenimo produk
tas Jos toje-pat visuomenėje 
darosi nevienodos įvairiose 
visuomenės dalyse, kuomet 
visuomenė suskįla į klesas. 
Šiandie, pav. darbininkų do
ra yra visai ne tokia, kaip 
dora kapitalistų arba kuni
gų. Kunigai nemato nieko 
nedora tame, kad vieni žmo
nės pagelba kapitalo išnau
doja kitus žmones; jie skai
to labai doru daiktu nusiže- 1

veidžiavimas, veidmainybė. 
O darbininkų supratimai y- 
ra griežtai priešingi.

Visa tatai buvo pasakyta 
drg. J. B. straipsnyje arba 
logiškai seka iš jo išvadžio
jimų. Bet paskutinis jo strai
psnio sakinys išreiškia vieną 
mintį, kuri gali kaikam pasi
rodyt neįspėjama mįsle. Au
torius sako, kad toje gady
nėje, kuomet visa valdžia pa
teks į darbininkų rankas ir 
išnyks kitos klesos, “bus tik
ra dorybė pasaulyje”.

Kas yra ta “tikroji dory
bė” (dora), jeigu mes žino
me, kad esama ne vienodų 
doros taisyklių įvairiose ga
dynėse ir įvairiose visuome
nės dalyse, o įvairių ? Ar tos 
įvairios doros yra ne “tik
ros”?

Jeigu mes pripažįntume, 
kad doros, esančios dabar ir 
buvusios žmonėse iki šiol, y- 
ra netikros, ir kad tikroji do
ra užviešpataus tiktai kada- 
nors ateityje. tM mes nepa- 
Hustume, kaip .nuslystume 

i “amžinos doros” garbinto
jų eiles. Pripažindami, kad 
tos doros, kurios yra arba 
buvo, nėra tikros doros, mes 
tuo pačiu sugriautume tą ar
gumentą, kad dorų įvairu
mas liudija apie tai, jogei nė
ra vienos amžinos doros: do
rų įvairumas, būtent, reikštų 
tuomet tiktai tą, kad netik
rosios doros yra įvairios. 
Dėlto, kad jos netikros tai 
•>oš ir yra įvairios; bet užtai 
! ikroji dora, dėlto, kad ji ski
riasi nuo kitų įvairių dorų, 
turi būt vienoda, nesikei
čianti, amžina.

Taigi šitoks dorų skyri
mas i “tikras” ir “netikras” 
yra pavojingas dalykas.

Bet jisai yra visai bereika
lingas. Tas daiktas, kurį drg. 
J. B. vadina “tikrąja dorybe” 
(dora), yra niekas kita, kaip 
viena įvairių dorų. Kas dėl 
tikrumo ,tai/ji yra (arba 
bus) taip-pat tikra, kaip ir 
šių dienų klesinė dora, bar
barizmo gadynės dora ir tt. 
Ji yra tikra todėl, kad atsa
ko tam tikroms visuomenės 
gyvenimo sąlygoms; ir ji ski
riasi nuo pirmesnių gadynių 
dorų tiek, kiek skiriasi vi
suomenės gyvenimo sąlygos, 
kurios ją gimdo, nuo pirmes
nių gadynių visuomenės gy
venimo sąlygų.

Kame-gi yra svarbiausia 
tų gyvenimo sąlygų skirtu
mas? Tame, kad darbinin
ku valdomoji visuomenė (so
cialistinė visuomenė) nebus 
padalinta į klesas ir nebus 
suskaldyta į kovojančias 
tarp savęs padermes arba 
tautas. \ Todėl 
menės dora bus viena visai 
visuomenei ir net viena visai 
žmonijai. Ji bus tikroje to 
žodžio prasmėje visuomenės 
dora, o ne atskirų visuome
nės grupiu dora. Tuo žvilg
sniu socialistinės gadynės 
dora bus aukštesnė už visas 
buvusias ligi jos doras, — 
taip, kaip ir socialistinės vi
suomenės dirbimo (produk
cijos) sistema bus aukštesnė 
už visas viešpatavusias ligi 
jos dirbimo sistemas.

Proletariatas šiandie jau 
yra tos augštesniosios doros 
nešiotojas. Kol jisai tebesu
daro tiktai vieną visuomenės 
klesą Jai jo ir dora yra kle
sinė dora,—-lygiai, kaip ir 
kapitalistų arba kitos ku
rios klesos dora. Bet klesi
nė proletariato dora turi ten
dencijų pavirsti visos visuo-

Apžvalga
INTELIGENTAI IR 
DARBININKAI.

“Ltysvėje” V. P., rašydamas 
apie santykius tarpe, inteligentų

Inteligentai neprivalo visur 
ir visuomet stalyti savo “aš”, 
bet taikytis prie didžiumos ir 
pildyki jos valių. Darbininkai 
neprivalo šaukti, kad mums 
nereikia inteligentijos, nes be

ir tos visuo-

Tuo tarpu ir musų Sąjun
goj matosi tokie apsireiški
mai: tūli inteligentai nori,vis
ko augščiau pastatyti savo 
“aš” ir tūli darbininkai visa 
gerkle šaukia, kad mums ne
reikia inteligentų, lai jie sau 
keliauja sveiki savais keliais. 
Toki apsireiškimai yra socia
lizmui pražūtingi.

Rašytojas čia nurodo liesas, 
kurios yra pačios savaimi su
prantamos. Bet jos nepaliečia 
klausimo branduolio.

O kad Lietuvių Socialistų Są
jungoje esu tokių inteligentų, 
kurie nori savo “aš” pastidyti 
“augščiau visko”, tai yra įsivaiz- 
dinimas. Inteligentai su tokiais 
palinkimais negalėtų išsiteki, 
demokratinėje organizacijoje.

Blogumas pas mus yra ne to
kiuose įsivaizdintuose inteligen
tuose, o tokiame įsivaizdinime 
apie veikiančius organizacijoje 
inteligentus. Jau ne nuo šian
die pas mus įėjo į madų kiek
vienų kartų, kaip tiktai socialis
tas inteligentas nepritaria kiti, 
organizacijos narių nuomonei, 
tuoj aus prikišt jam “statymą 
savo aš augščiaus visko” Ir ši
tokie priekaištai paprastai pa
reina iš kitų inteligentų (arba 
kandidatų į inteligentus), liktai 
dažniausią mažiaus išsilavinu
siųjų. Ncpajiegdami sumušt 
savo oponentų argumentais, jie 
ima jį atakuot asmeniškai: jisai 
esųs ne darbininkų klesos žmo
gus; jisai stalus save augščiaus 
už kilus; jisai norįs būt vado-

laip niekina savo oponentų, daž
niausiai pats priklauso tai nie
kinamai “klesai” arba turi pre
tenzijų priklausyt jai.

Taigi čia yra klausimas ne a- 
pic santykį tarpe darbininkų ir 
inteligentų, o apie santykį pačiu 
inteligentų tarpe.

Keblumai klausime apie san
tykius tarpe darbininkų ir inte

ligentų apsireiškia visai kitokiu 
budu: ne tada, kada eina kalba 
apie asmenis (atskirus žmones), 
o kada eina kalba apie klesas. 
Darbininkai, kaipo klesa, ir in
teligentai, kaipo klesa (nors, lie
sų pasakius, jie sudaro ne vie
nų klcsų), yra ištiesų, pusėtinai 
sunku vieni su antrais sulaikyt. 
Bet inteligentai, kaipo asmens, 
darbininkiškam judėjime nėra 
joks keblumas. Marksas buvo 
inteligentas; Liebknechtas-tėvas 
buvo inteligentas; Licbkncchtas- 
sunus yra inteligentas; )<autskis 
yra inteligentas; Haase, Lcde- 
bour yni inteligentai,'— vienok 
darbininkai negali nieko kita 
geist, kaip tiktai, kad tokių in
teligentų butų dauginus.

Klaida pas mus nuolatos da
roma ve kokiu budu: klcsų ko
vos teorijų daugelis silpninta 
morališkai, o no ekonomiškai ir 
politiškai. Jie mano, kad jeigu 
žmogus pagal savo visuomeni 
padėjimų arba kilmę, priklauso 
kokiai-nors klesai, tai jisai yra 
toks, kaip visa ta klesa. Todėl 
pas mus taip dažnai girdėt to
kių nuomonių, kad tiktai darbi
ninkas, kuris kasa anglis arba 
dirba fabrike, gali būt “tikru” 
revoliucionierių ir socialistu; 
todėl pas mus taip dažnai pri
kaišiojama inteligentams jų “in
teligentiškumas”. i

šitokio protavimo klaidingu
mų stengiasi išnaudot ir socia
listų priešai. Jie nuolatos šu- 
kifuja, kad socialistų vadai esą 
“buržuazai” ir “darbininkų iš
naudotojai”; o klerikalų spauda, 
“dėl didesnės dievo garbės”, net 
Marksų ir Bobelį pavertė “milio- 
nieriais” ir “kapitalistais”.

7'aigi tų dalykų maišymo rei-

lankyti. Pasimokinsi, sužinosi 
visokių svieto mandrybių.”

Buvau caca vaikas. Moki- 
naus, atsidavęs visa širdžių. Ir 
šiandie pamenu gerai visas tas 
balabaikas. Vicnp jų giliausiai 
įsmigo mano jaunon galvclėn, o 
tai yra: ^Ushižlivy durak chuže 
tatarina“, kas lietuviškai išeitų 
maž-daug: Neprotingas žmogus 
yra pavojingesnis už priešų.

Tai didelė tiesa. Ji visur ma
toma.

Kalbėsiu apie musų/vadovus. 
Asmuo, kurs mažiau išmano, 
tas daugiau turi pretenzijos prie 
žinojimo visako, daugiausia rė
kia, labiausia į viršūnes mušasi 
Ir, sugebėjęs pagriebti gyvenimo 
vairų į savo rankas, daužo laivų 
Į povandenines uolas.

Taip atsitiko su šelpiamaisiais 
fondais gelbėti Lietuvos žmones 
nuo bado mirties. Pp. Šliūpai, 
Kemėšiai, Sirvydai, Norkui, Kau
pai, Karosai etc. ėdėsi tarp sa
vęs, erzino, nervavo, piktino vi
suomenę! ir kas atsitiko? Fon
dai tušti. Lietuvos žmonės ba
du miršta, neprisišaukę ameri
kiečių pagalbos. Išėjus iš kan
trybės musų visuomenė pradėjo 
pagalios spausti savo vadovus 
prie sienos. Dabar tie gerbiami 
vadovai pamatę, kad bloga, sa
vo kudašiui gelbėti šaukia vi
suotinų seimų Wasbingtonan... 
Visuomenė dar labiau pasipik
tino. Tada tie galvočiai tarė: 
Jus norit seimo? Na, tai aiva- v
žinokit pas mus. Ne mes šei
niau Važiuosime, bet seimas pri
valo atvažiuot pas mus — į New 
Yorkų!

Ar ne pasityčiojimas iš visuo
menės?!

Dažnai tenka lankvtics ir niu-l v
sų draugijų rengiamus spėk ta! 
klius. Perskaitai paskelbimai 
rengiamas “puikus pcrslaty-l 
mas”, tai būtinai nori pamatyti! 
ir eini.

Bet daug kartų tenka apsirik Į 
fi, ir ne kartų pastebėjau, kaili 
kai štato kokį nors gerų veikalų* 
tai aktoriai, lyg tyčia, pasirod- 
labai menki, ir iš veikalo niekas 
neišeina, kaip lik publikai nervų 
gadinimas. Bet kartais rengė 
jai surenka pusėtinai gerų akto 
rių, kurie sugeba savo roles ge
rai išpildyti, tai žiūrėk, veika
las paimta niekam netikęs.

Bet šiaip ar taip, spektakliu 
rengėjai turčių visados pasirinkt 
t i (Įcramų scenos veikalėlių, ku-l 
rie publikai duoda ką nors pa-l 
mokinamo, kurie juos įkvepia j 
jų jausmus pakelia, o ne lokius,! 
kur tik vapama kažinkokie gric-| 
kų sapnai, tuščios pasakos, kiirit] 
bcreikalo tik publikų vargina ii 
migdo. Be to, musų aktoriai - 
paprasti darbininkai ir darbinin
kės, kur tik po sunkaus dienoj 
darbo turi savo rolių mokintiesJ

jeigu jie turi tiek daug pasišvę
sti, tai jų pasišventimas neturė
tų būt tuščiam, bet pakiliam tik
slui. —Iškė Bibcl.

Ir mano žodis.

KLERIKALAI JAU 
SUTINKA.

“Draugas”, kuris išpradžių 
protestavo prieš seimo šaukimų 
New Yorkan, jau nusileido, ga
vęs pranešimų nuo savo žmonių, 
kad jų Taryba pritarė tautinin
kų Tarybos propozicijai, ir ra
šo: .

Patogus yra šitokie priekaiš
tai dėlto, kad jiems yra labai 
lengva priduot neva “visuome
niškų” išvaizdų. Jeigu organi
zacijos narys kitų dauginus iš
manantį draugų imtų tiesiog as
meniškai niekinti, tai didžiumai 
tatai nepaliktų, nes beveik visi 
žino, kad “asmeniškumai” yra 
nepageidaujamas dalykas. Bet 
kuomet, norėdamas kitų draugų 
išniekint, pasakai, kad jisai yra 
“blogos klesos” atstovas, ir lo
dei “klaidinus
“apgaudinėjųs” juos, norįs jiems 
“ant sprando užsilipti” ir tt., — 
tada daugeliui paviršutiniškai 
protaujančių žmonių išrodo, kad 
čia yra ne asmeniški niekini
mai, o “klesti kova” ir “materla-

Chieagiceiai . prakišo savo 
“fait’ų” dėl seimo vietos. Jie 
norėjo, kad jeigu ne Washin- 
gtone, tai Pittsburghe seimas 
atsibūtų.

Bet prieš Am. Liet. T. nu
tarimų turimę nusilenkti ir 
ruošties važiuoti į New Yor- 
kų. Kad ir tolimas kelias, 
kad ir daug bus išlaidų, bet ir 
vargų ir išlaidas turime pakel
ti, atsimindami, jog musų rei
kalauja tenai Tėvynes Lietu
vos balsas.

Ak, ,tu mano varge, kokių iš
tikimų “'tėvynės Lietuvos” sū
nų esama tų “Draugo” redakto
rių !

Lyginai tas pat dedasi jau 
nuo kelių melų musų vienojo 
didžiausiųjų ir naudingiuusiųjų 
organizacijų Susivienijime 
Lietuvių Amerikoj.

Kada perdaug Įsiviešpatavę 
politikieriai savo politikomis 
pakartol S.L.A. nariams, jie pra
dėjo ncrihuuili. Tada “politi
kai”, pamigę, kad artinasi diena 
atiduoti atskaitų už savo dar
bus, jie organizacijos šeiniau at
siveža asmenis, kaipo delegatus, 
ir su tųjų pagalba laužo konsti
tucijų. Dar daugiau, jie klyk
smų pakelia, buk organizacijon 
įtraukiama briauri politika, jei 
kas drįsta rekomenduoti tinka
mus asmenis pildomojon lary- 
bon; bet kad jie patįs save re
komenduojąs!, tai, nors kitiems 
organo skiltįs uždarytos, jie sa
ve atvirai organe rėkliam uo j a...

lis? Ar ilgai bus cenzūros var
žoma SLA. sarių mintįs ir ini-

Turėk tu, žmogau, gražiausių 
sumanymų, projektų sutvirtini
mui ir labui šios didžiulės mu
sų šeimynos, Susivienijimo, lai 
iie tave išjuoks, tavo sumanymą 
išniekins. Tik paskui, kada 
viskas užmiega, nutyla, tai žiū
rėk, tų patį sumanymų, kurį va
kar niekino, jie jau palįs, kaipo 
savų, proponuoja vykinti, neati
duodami kredito tam, kurs pir
mas jį pakėlė.

duoda vietos pasikalbėjimams 
apie SLA. reikalus ir jo centro 
valdybos rinkimus, todėl lai bus 
ir man leista tarti keletą žodžių 
apie lai.

Teisybė Naujienose rašomoj 
kad Susivienijimo centro Įslai4 
įoj susisuko sau guštū politikie-į 
riai ir kad reikia padaryt valy-l 
mas. šiai dabar, prieš nomina
cijas kandidatų, 'Ievyne pradė
jo skelbti, kad nariai išlinkių 
tau tinkamus žmones centro i- € I 
staigon, bet duoda tokias instru
kcijas, kad nariams nevalia vie-l 
nas kitam patarti, kokį reikėtų! 
nominiiot. Tegul, girdi, kiek-Į 
vienas kaip patsai pasako, už ką 
jis savo balsą atiduoda. Žino
ma, tas, kurs moka patsai rašyt, 
arba kurs šiaip daugiau apie rei
kalus nusimano, gali atiduot 
balsų už kų nori, būtent, už ta, 
kurį jis natsai mato tinkamu u- 
žimti centro įstaigoj vietų. Bet 
kurs nieko nežino — o tokių laJ 
bai daug — tai nominuojant 
kandidatus pasako: “O, tegul 
bus tie patįs, seni.” Ir kuopų 
sekretoriai taip ir žymės jų bal
sas už senuosius.

Kai dabar beveik visur yra i 
Įsteigti Susivienijimo Apskričiai, 
lai, man rodos, kiekviename Ap
skrity} galima rast tinkamų 
žmonių kandidatais Į pildomųjų 
valdybą. Apskričių suvažiavi
mai turėtų tokius tinkamu^ 
žmones išrinkti ir pranešti jų 
vardus per Susivienijimo or-nų 
'tėvynę, kad visi nariai matytų 
ir žinotų.
pranešimus talpinti, nes lai or
ganizacijos reikalas. Bet jeigu 
Ievyne nelaipintų ir norėtų už
slėpti, lai Apskričiai turėtų pa
vartot tinkamų priemonių, kad 
privertus organo vedėjus pi kiby
ti organizacijos valia; arba, pa
galios, atspausdintų laiškus ir 
išsiuntinėtų kiekvienai Apskri
čio kuopai, kad jos žinotų, kaip 
dalykai yra ir ką l;uopų noriai 
turi daryt. —A. M.

I—a—i-- ;---:---  ■ ■ _

Tėvynė tur tokius

darbininkus,

Skaitytoju Balsai
SLA. II Apskritys savo exlr;t 

susirinkime apsvarstęs ir apver- 
tinęs tinkamus kandidatus pil-j

[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.} Kazimieras Gugis

Del nominacijų kandidatų į 
SLA. Pildomųjų Tarybų.

Kad aš dar piemenukas bn-

vinių pasakė, kurie asmens tik
tų nbminuoli. Aš esu pilnai Įsi
tikinęs, kad jei SLA. nariai va-i 
duosis tuja lt Apskričio roko- i 
mendacija, jie padarys gero Su
sivienijimui. Jei iš jo rekomen
duojamų žmonių bus nominuoti

vau, rudeniui atėjus ir suvarius kandidatai ir gabaus išrinkti 
jandų Į tvartus, mano mama, pildomojon tarybom Susivieni- 
a brangioji mano, sykį pa- jimo vairas bus tvirtose ir su

menu taip aiškiai — paėmus maningose rankose, kas išeis 
cnygutę, pataisius indelį, viską visų narių naudai.
daiktan į krapšelį sudėjus, nu- • —Visuomenietis.

Vedu visokius reikalus, kaip kritninaliikuosc 
taip ir civitiikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant ti’ėįių lubų

Ttl. Drovcr 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Beribe n St. 

IU i-13 Ufity Bldg.
TU. Central 4411

Nepamirškite, kad Nedėlioi, 
Vasario 24, bus “Naujienų” 
4-metų sukaktuvių vakaras 

Pilsen Auditorium
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$400,000.00 už pasirašymą
CHICAGO TTTLE AND TRUST COMPANY, TRUSTEE, ATI
DUOS JUMS, DEPOZITORIAMS, VISĄ A. OLSZEVVSKIO 
turt.kuž skolas užstatytą, kada jus to pareika
lausite, PASIRAŠYDAMI ANT TOKIO PRAŠYMO, IR SU- 
GRĄžlNSIT SAVO A. OLSZEVVSKI TRUST CERTIFIKATUS.

Pasirašydami ant COMPOSITION OFFER, February 14, 
1917 mėty .jus gavote pinigais ’507 jųsų depozitų; pasirašydami 
dabar ant pareikalavimo atiduoti jums už jūsų pinigu^pono A. 
Olszewskio turtą, už neišmokėtą 50‘ < depozitų, tapsite savinin
kais viso A. Olszewskio buvusios bankos turto. Tokiu budu paim
site viską tą, ką ponas A. OIszewskis turėjo, ir turėsite visą naudą, 
kokią tas turtas gabena ar gali gabenti. Geresnės išeigos jums 
nėra!

Pasirašydami ant ‘ Compusition Offer” jus prašalinot pavojų 
gresiantį nuo gaspadoriavimo Recdiver’io; atimdami dabar turtą 
iš Trustee, jus ant visados prašalinsite pavojų gręsiantį iš priežas
ties licitacijos, kuri tą turtą laukia.

Kuo greičiau jus atimsite turtą iš Trustee, tuo greičiau jus 
turėšite visą pelną kokį jis gabena, ir tokiu budu gausite už savo 
pinigus procentą, kurį kitonišku budu prarasit, nes Trust Agreem- 
ent No. 6940, prpcentą yra panaikinęs, ką matote iš to, jog išly
gose išmokėjimo jums pinigu per 5 metus yra aiškiai pasakyta, 
kad tik suma privalo būt išmokėta, procentas gi dingsta. Bet tas 
pats Trust Agrecment ir sumos jums neužtikrina, ?r išreiškia abe
jonę, kad jus savo pinigus kada nors pilnai išmokt Lūs gausite. Tą 
matome iš to, kad tenai yra pasakyta taip: “Jeigu Trustee negalės 
išmokėti priklausančius kreditoriams pinigus laiku, pažymėtu ta
me Trust Agrecment, tada 25% visų kreditorių galės pareikalauti 
raštu, kad Trustee visą turtą tuoj aus likviduotų, (tai yra išpar
duotų ant licitacijos) ir tokius pinigus, kokie atliks išmokėjus 
pirmą mortgage, $90.000.00, algą ir visus ekspensus Trustee, pada
lintų kreditoriams pro-rata”.

Nėra mažiausios vilties, kad Trustee galėtų bėgyje 5 metų iš
parduoti pas jį užstatytą turtą tokiomis kainomis, kad depozito- 
riai gautų savo pinigus pilnai. Visų-pirma užėjo tokie laikai, jog 
nieks namų neperka; antra, namai, kuriuos jis turi išparduoti, yra 
arba labai dideli ir brangus, arba nors ir ne taip dideli, bet visgi 
nepageidaujami dabartiniuose laikuose, kuriuos sunkp yra par
duoti už jų tikrąją vertę.

.Kadangi nėra galimą rasti pirkėjų iš lidosos valios, tas turtas 
turės eiti licitacijon, ir būti parduotas pusdykiai. Tada jus pra
rasite ir savo pinigus ir tą turtą. Tas yra taip aiškus dalykas, kad 
tik aklas to negali matyti. Patyrimai depozitorių Tananevičių ir 
kitų bankų parodė, ką reiškia licitacija!

Paimdami turtą tuojaus, visų-pirma jus rinksite randas iš na
mų, iš kurių gale kiekvienų metų gausite dividendas, arba procen
tą, kurie daugelyje atsitikimų bus didesni negu procentas moka
mas už pinigus gulinčiu^ batikoje. Tas reiškia, kad jums jokios 
skriaudos nebus. Jeigu pasigerins laikai, ir galima bus tą turtą 
išparduoti už gerą kainą, tai gausite ir savo sumas. Tokiu budu 
apsaugosite save nuo praradimo ir procentų ir sumos. Ko-gi dau
giau bereikia!

Jeigu-gi laikai nepasitaisys, ir
dyti, tai vis vien jus negalėsite daugiau žudyti negu parduodant tą 
patį turtą iš licitacijos, nes ar Trustee jį pardavinės, ar jus patįs,— 
pirkėjas mokės tik tiek, kiek jam pasidabos. Todėl nėra mažiau
sio išrokavimo laukti 5 metus be procento, o potam prarast ir tur- 
t}, ir sumas ir procentą.

TODĖL Iš PROGOS ATĖMIMO TURTO Iš TRUSTEE 
PRIVALOTE TUOJAUS PASINAUDOTI!

parduodant namus reikės žu-

Svarbus Padavadyjimai
Skyrius L DALYKŲ STOVIS.

o turto užstatyto pas ( bieago Tilte and Trust Company, Trustee, iš- 
.......................................... $415.500.00.

Iš virš nurodyto sustatymo matome, jog nei viena dalis lurlo negali bul atiduota 
už mažesnę sumų sugrųžinlų 'l'rust Certifikatų, negu tame Trust Agrecment yra pa
žymėta, nes kitaip, darant vienam burini depozitorių gerai, pasidarytų kitiems 
skriauda. Pinigai-gi visų kreditorių yra lygios vertės, ir jie visi turi lygiai pelnyt 
arba žudyti.

jo turi bul apmokėtus yra sekančios:
. i............................ $90.000.00.

pavyko, dėl los priežasties, kad daugumas depozitorių jį nesuprato. Ik* to, atsirado 
daug tokių patarėjų, kurie darė klaidinančius išvadžiojimus, ir kenkė visais gali
mais budais įvykiniinui to užmanymo, tie pat prieštarėjai ir iki šiam laikui kenkia. 
Todėl ir dabar dar nėra.galima viltis, kad visi depozitoriai susirašytų ant pareika
lavimo atimti turtų iš Trustee tuojaus, nelaukiant 5 melų, kada tai ne turtų paimti, 
bet jį varyti licitacijon bus laikas.

’l’ų padaryti bus būtinai reikalinga iš tos priežasties, kad vienas iš los kliasos 
namų, visų-puikiausis ir brangi 
apsimdkanti, ir savininkai jo m 
kaip 2%. Bet ir tiek dar klaudinas, ar galės gauti.

Tokiu budu, tų nuosavybę 
ne pinigiškų bet tautiškų naud 
LIETUVIŲ TAUTIŠKO N>MO. 
musų tautos, o ant 11 lotų priklausančių tai nuosavybei, galima bus pastatyti prie
glaudos namus seniems ir naši; ičiams, kas yra būtinai mums reikalinga. Su pagel- 
ba tlepoziloriams ateis tada visa musų liaudis. Dalykas prakilnus bus atliktas. 
Vieta yra tam tikslui ideališka. Kad tų kiekvienas galėtų savo akimis matyti, čionai 
ir paduodu los nuosavybės paveikslą.

ausis, pono A. Olszevvskio Rezidencija ,yra visai ne
gali tikėtis gauti didesnio nuošimčio už savo pinigus,

reikės paversti i vieša, tautiškų įstaigų, kuri duotų 
į. Taigi, šita nuosavybė geriausiai tinka įsteigimui 

Palocius pono A. Olszevvskio taps tada palociumi

Dalykas prakilnus bus atliktas.
Kad tų kiekvienas galėtų savo akimis matyli, čionai

$387.232.16.

Jūsų pelnas, imant turtų, išne . $28.267.81.

Pilnų suraš.ų viso to turto gulite rasti sekančiuose dokumentuose .beje:
D •-d in Trust, dated Mareli 21, 1917. and recordcd April t. 1917, in book 14.330 
Records, page 578, as dočumenl No. 6081 150, Recorder’s Office of Cook (.o. UI.. 
I rusi Agrecment No. 6910. dated March 21. 1917, yra pas Trustee, nerekorduotas. 
Piln i surašą visu skolų rasite segančiuose dokumentuose, beje:

and Recordcd March 26. 1917; in book 14.230,Hut.d M
of nu

jreeine 
nmurs-

irch 20........... ......  v........... —........ _ ,
s doemnent No. 6074833, Rccorderio OI Lee, (.nok (.o., III. 

j i'aininclas, kuriame viskas yra pilnai surašyta. 
>. paduotas mano Cirkulioriuo.se, yra paremtas

i$\tų

mes: ant padu' 
:d Suburbs for 
unų apskail) ta

6940, vii j 
ninėto lui 
ištikimų paninių, lieji*:

idijimų paduotu knygoje:—“Olcolt’s Li 
191N.
sui\g taisyklių paduotų viršpaminčtojt 
Chief Appraise ......... . " '

‘e knygoj, ir su- 
of Buildlngs, for THE IlOARD OF 
lodei, daug pigiau negu šiais melais

> niv
Lietuva Bublishing (fompaųy 
ij, 1917 metų. 
Iių (L’nsecured

iiii
s nori

<oKs), sulyg padavadijimų palies l'ruslee.
Abširact oi’ Tilte’’ turto paimto per sutvertų bend- 
N, kuriami'? ir yra visi virš paminėti dokumentai, 
ilie as ir sutaisiau pudavadijimui mano Cirkulio- 
kim|is tų pamal.N Ii, pirm ėjimo į Rccorderio Olfice, 

įdvsiu.lu noru viski) parodysiu ir pad;

Skyrius II. A TĖMIMAS 'i L RTO Iš TRUS’l EE.
Trust Agbeemenl suteikia vien ponui A. <)lszew- 

tokios teisės neturi, 'tas yra aiškiai pasakyta
rust C

itoriai ai 
i i i I i kalu

kreditoriai 
ie. Trust j ig ecniept 

u s

t a i i)

» melams, kada pinigai jiems bus neišmokėti. 
23% visų kreditorių licitacijos neparcikalaus, 

ilgai kaip jam patinka, nemokėdamas depozito-

s naud

pozilorius, ir atimu iš Trustee ta turtų, tai darau 
skis, matydamas pavoju depozitoriams gręsianti, 

s. nori jus apsaugoti nuo nuostolių, ii1 tuomi parodyti, jog 
kad jus savo pinigus, jo liaukoje smičius, neprarastumėt.

izuoiu d

iuu
kis netuj i iš t<> jokios ypatiškos naudos, ir neturi pini- 
as pats padengiu. Jis vien savo teises jūsų naudai pu-

Kada 
atimtų iš i r

dauli negalite.
kad jo depozitoriai ir kreditoriai visų turtų 
>s diifnos, Trieste • negali tam prieštarauti, ir 
ip greitai kaip greitai jus susirašysite ant to-

sutinka
nei vie

Junti tuo.
ir sugrąžinsite savo Trukt Certifikatus.

i))

VISUS 
turtą

pas 'ITuslec užstatytas, gali būt atimtas sykiu, arba dalimi. Kad 
sykiu, reikia kad viii depųzitorini susirašytų ant pareikalavimo, ir 
išduotus Trust Cerlifikatus ant sumos $297.232.16.
dalimi, Trust Agrecment nurodo kiek Trust Certifikatų reikia su

ntų
Imant ,

pinti paėmimui kiekvieno namo h kilo turto, ir kokių dalį pirmo mortgage ta
as turh

Akvvt
turi padengti. Ii.
niam to dalyko perdidyijmii, žemiau paduodu nurodymų sumos Trust 

ililikatų, reikalingų paėmimui viso lurlo iš 'l'ruslee:
MIRGA HALI. ASS()CIAT1ON, 3222-26 S. Halsted St., sugrųžino.. $22.550.01.
Kiras, paimdamas 2 lotu, 3215-3217 S. Halsted Si., .
Mildos Teatras, 3138-3112 So. H dsled St......................
3259-3261 S. Halsted Si.. (Kulio Aptieka) ...................
A. Olszesvskio Rezidencija, 1036 AV. 79111 St., ...........
3251 S. Halsted St. (John Olosviecki) ............................
3210 S. Halsted Si., (2 aukštų, senas nlnnas) .............

Halsted SI., (dabar tuščias) ..

po No. 3133, So. Halsted St.Medinis Nameli
Mūrinis Nameli
Vekseliai ir Lietuva Publishing Company

. 1 t().(100.00. 

. . 39.875.00. 

.. 31.900.00. 

.. 13.200.00. 

... 9.075.00. 

.. 10.400.00. 

... 1.925.00. 

... 3.162.00.

18.533.82

padalinti depozitoriams, paskyriau vienų iš geriausių namų, ir suorganizavau bend
ri.vy, kuri jj atėmė iš Trustee, ir jau nuo 1 sausio renka randas, ir gale metų jos 
dalininkai gaus už savo pinigus 1%, o ateinanti metų—5%. Be to kiekvienas dali
ninkas gali bilc kokiame laike parduoti savo dalis arba ‘Šliures”, už lokių kainų 
kaip gali gauti.

Užbaigus sutvėrimų MUKIA 1IALL ASSOC1ATION. pradėjau organizuoti depo
zitorius paėmimui MILDA TEATRO, kuris iš visų atlikusių namų neša didžiausių 
procentų. Daugumas depozitorių jau susirašė ir sudėjo savo Trust Certifikatus. 
Kuo greičiau kili prie to prisidės, tuo greičiau darbas atliktas, ir nauda eis depo
zitoriams.

sky rius III. ĮSTATYMAI VALSTIJOS ILLINOIS.
Kreditoriai gali susirašę paimli visų turtų sykiu, bet jie negali sutverti bendro

vės, ku'i to turto butų savininku. Įstatymai Valstijos Illinois, kurie paliečia Build- 
ing Corporations, leidžia tokioms bendrovėms turėti lik vienų namų su plotu žemės 
išiiešančios nedaugiau kaip 80.000 kelurkampių pėdų, kaip štai matysime:
“AN ALI' conccrning eurporations. Approvcd April 18, 1872, in force July 1, 1872, 
and all anH-ndinents thereto ir force .Joty 1, 1915”:

“Sei linu L----------------------corporalions for'ac<|uiring, ovvjiing, erecting, leasing
or opci’aiing nuly onc building and the site therefor, of not More than 80.000 sųuare 
leel, hereinafler called building Corporation, may be organized under the provisions 
o f this act”.

Iš (o yra aiškiai matoma, jog liek atskyry bendrovių turi būt sutverta, kiek yra 
atskiru namų. Tas vienok, vietoj depozitoriams {telikti, yra jiems naudinga, Jeigu 
butų galima stverti vienų bendrovę paėmimui viso turto, iai sunku Imlų dalininkams 
kur nors svkiu susirinkti, savo bendrovės reikalus aptart, iręs visų depozitorių pono 
A. ()lszc\vskio batikos, laike išmokėjimo 50% pinigais, buvo arti 2600.

Apart neparankumo iš priežasties lokio didelio skaitliaus, yra dar ir kita ne- 
!”•’> oi iežaslis. o lai ta, jog sumos priklausančių jiems pinigų yra labai skir- 
Ih pozitorių, kurių sumos išneša virš $100.00, buvo viso labo vien arti 1000 
Tokių, kuriems priklausė sumos išnešančibs nuo $10.00 .iki $100.20—apie

1036 W. 70111 Street.
LITUI ANIAN NATIONAL HOME.

tingus.
ypatų.
950 ypatų, o tokių, kureims priklauso nuo 1 cento iki $10.00, — arti 700 ypatų.

Skyrius IV. KLASIFIKACIJA TURTO IR KREDITORIŲ.
Pirm pradėjus organizuoti depozitorius j bendroves paėmimui turto iŠ Trustee, 

per (ris mėnesius dariau statistikas ir apvertinimų turto. Kada tas buvo atliktas, 
lai suradau, jog didesni namai neša didesnį pelnų. Apskaičius-gi sumas pinigų pri
klausančias depozitoriams pirmos kliasos, lai yra tiems, kuriems neišmokėtos dalįs 
depozitų išneša virš $160.00, atradau, jog jie sutverę bendroves, gali paimti visus ge
riausius namus, tai yra a) Milda Teatrų; b) Namų paimlų Mirga Hali bendrovės; 
c) Pvniu Ol.szew.sk io rezidencijų, ir d) Namų, kuriame rtindasi Kulio Aptieka. Antra; 
gi kliasa depozitorių, tai yra lokių, kuriems priklauso sumos pinigų nuo $19.00 iki 
$11)6.00, gali paimti visus smulkesnius namus ir lotus. Trečioji-gi kliasa depozito
rių, kuriems priklauso sumos pinigų nuo I cento iki $10.00, gali atsiimti už savo pi
nigus knygas ir kitų turtų Lietuva Publishing Company, ir vekseliais. Jeigu mano 
toks padalinimas luito ir depozitorių butų įvykdinainas, lai visi depozitoriai gautų 
jiems tinkamiausi turtų ir nebūtų nei vienam jokios skriaudos.

Reikia suprast vienų dalykų, jog nors visu pinigų vertė yra lygi, lai vienok su- 
taupinli sumų virš $100.00, reikia ilgesnio laiko. 'I'os rūšies depozitoriai savo pini
gus taupino per visų amžių, ir daugumas iš jų yra seni. Jiems prarasti savo am
žiaus sulaupintus pinigus butų labai skaudu. Kuo mažesnė suma pinigų, tuo ir 
nuostolis maž.au Ims atjaustas.

'rikiuosi, jog toks protavimas ras pritarėjų pas visus depozitorius.

Kada tas darbas bus atliktus, tada galės :»usirašyti atsilikę depozitoriai paėmi
mui sekančio turto:
a) Lotas, po No. 3131 S. Halsted St.,; 
žas 'Teatras, po No. 3214 S. Halsted St
c) Vekseliai ir turtas Lietuva Publishing Company.

Aš dar syki atkartoju, jog MILDA TF.A'I’RAS yra geriausia iš visų nuosavybių, 
ir turintieji didesnes sumas Ti 
kada susirinks Trust Certifikal

NEPAMIRŠKITE, KAD KUO GREIČIAU SUSIRAŠYSITE, TUO GREIČIAI PEL
NAS Iš TOS NUOSAVYBĖS EIS JUMS.
Ii $30.00.

b) Namelis, po No. 3135 S. Halsted St.; c) Ma- 
.; d) Mūrinis namelis, po No. 3131 Forcst avė.;

rust (Sertifikatų, lcgii{ pasiskubina prisirašyti, nes 
ų abi smnos $1 lO.OOOįOO, bus pervėlu.

Kiekviena .suvėlinta diena reiškia nuosto-

Ateidami užsirašyti ant Milda Teatro, atsineškite su savim savo 'Irusi Cerlifi- 
i. Tie, kurie nori užsirašyti ant kilų namų, arba atlikusio turto, tų taipgi gali 
aus padaryti. Gaiinic visų turtų sykiu atimti!

Mano Ofisas y ra atdaras kas dienų, vakarais ir Nedėliomis.

Skyrius V. TVERIAMOS BENDROVĖS.
Prie MIRGA HALL ASSOCIATION prisirašė 82 depozitoriai, turintieji didesnes 

sumas atlikusių 'i i ust Certitikatuo.se pinigų. Paėmimui MILDA 'l'EA'l’RO, žinoma, 
reikės didesnio skaitliaus depozitorių. Vienok, taip viena kaip ir kita bendrovė 
nebus perskaillinga, ir jos dalininkai, kada tiktai norės, galės lengvai visi sutilpt 
į liiie kokių svetainę. Dalininkai Milda 'teatro, aš manau, visi sutilps į vienų iš savo 
namo svetainių. Tas Ims jiems daug parankiau kaip priklausant prie bendrovės 
sutvertos iš visų depozitorių. kaip kad tūli depozitoriai nori.

Ant Mildos Teatro jau daug deiiozilorių susirašė, ir gali tikčliės, kad tas darbas 
veikiai Ims užnaigias.

Užbaigus organizavimų depozitorių ant Milda 'teatro, pradėsiu organizuoti pa
silikusius depozitorius atėmimui pasitikusio lurlo. Kada susirašys Trust Cerlili- 
kalų ant sumos $9; 050.00, ladamlimsiu iš ’l ruslcr I geriausius namus, kaip štai:

Kulio Aptiekus namų; A. Olszevvskio Rezidencija; J. Olovvieckio krautuvės na
mų, ir narna po No. .3210 S. Halsted St., ir sutvėręs 1 bendroves, padalinsiu susira
šiusiems dalis kapitalo tų visų 1 bendrovių. Tada kiekvienas depozitorius priklau
sys prie I bernuovių, ir bus savininku visų tų t namų, sulig skaitliaus jam priklau
sančių dalių jų kapitalo.

J. J. Hertmanowicz
3133 Emerald Avė., Chicago, III

Telefonas: Yards 1311
Trust Certifikatų turi būt sugrąžinta .. $21)7.232.16.

Anupro A, Karaliaus 
Dalyku

Naujieną Noj 25 A. Karalius 
duoda savo ‘‘pasiaiškinimą” (lė
lei “Delegato” pastabos Nauj. 
No. 21.. Negaliu iškęsti nepara
šęs keleto žodžių. Pirmiausiai, 
A. Karalius sukosi, kad jis ta
pęs labai apšmeižtas. Kame tas 
šmeižimas? (gi “Delegato’ 
šiuose žodžiuose: “Draugas, ku
riam konferencija tariasi paves
ti socializmo mokslo aiškinimą, 
lai užduočiai suvis netinka. ’ 
šiuo kartu “Delegato” iižrciški- 
mą laikau pilnai teisingu. A. 
Karalius jau ne pirmą kartą no
ri gauti tą ’dziabą , tą naują, 
dar neesamąją alginę įstaigą. Į- 
domaujanliems tuo dalyku pa

tarčiau perskaityti A. Karaliaus 
straipsnį “švietimosi reikalu”, 
liipusj Kovos No. 18, ir atkreip 
kil (lomos į jo siulymosi žodžius. 
Pakartosiu ištraukas: “Matų (t 
y., A. Karaliui) teko patėmyti.. 
kuopos daugiausia užsiima te
atrų rengimu ir kitais papras
tais, visai nesocialisliškais dar
bais”... 'lobaus: “Sąjungiečiai 
kalbėtojai, kuriuos man teko 
girdėti, yra nesusipažinę su so
cializmo mokslu’’... ' Galų gale 
A. Karalius jau atvirai praneša, 
kad. girdi, “Lietuvių Socialistų 
Sąjunga būtinai turėtų palaiky
ti drangą, kuris galėtų laikyti 
kelias prelekcijas apie socializ
mo mokslą”...

Vos nies, delroiticčiai, palėmi- 
jome/tai, kolektyviu budu P. 
Krakailis. .1. Danla, Ona Čepai-

lika, žinoma, tik nusijuokė, it* 
viskas.

Man atrodo, kad A. Karalius 
nelik kad neturi supratimo apie 
jo numylėtas “prelekcijas”, bet 
jeigu užmiršlų apie Bomos gla- 
dijalorius, (ai ir prakalbų nebu-

Jis primena apie lai, kad jis 
aiškinęs “Komunistų Manifes
tą” Detroite. Reikia žinoti štai c
kas: pirmiau LSS kp. buvo nu
tarusi jslcigli mokyklą suaugu
siems. Bet štai atvykus A. Ka
raliui buvo pavartotos intrygos, 
ir beveik pats pradėjo aiškinti 
Komunistų Manifestą. Girdė
jau jj sykį “aiškinant’’, ir džiau
giuos, kad tos košelienos dau
giau negirdėjau.

Da keletą cbaraklerislikos žo
džių: Tai las pats asmuo, kur

ciulė ir P. Pekorailis buvome, 
pasiuntę patalpinimui j Kovą 
dokumentinį paaiškinimą apie 
tas jo melodijas. Norėjome vie
šai pasakyti, ką įneš manomi' a- 
pie jj ir jo veikimą. Kova pa
smaugta ir musų balsas žuvo^

A. Karalius lapai mėgsta gir
dės savo mokslu, bet kas jj pa
žįsta arčiau, žino jo “mokslu- 
mą” ir jo siekimus, tikės tiek 
pat, privestiems žemiau jo pasi
gyrimams. Būtent, pabaigėje 
1917 melų jis, būdamas Clcve- 
landc, pnlic]>ė Detroito LSS. liti 
kp. valdybai surengti jam pra
kalbas, ir nesiklausius jas su
rengė, tai A. Karalius, kalbėda
mas, viešai pranešė, kad, girdi, 
Clevelande esą posėdžiai, rodosi,/ 
26 anglų kalbėtojų ir aš, sako, 
jų pusę jau pertikrinau! Pub^

“Mes gyvename laisvoji' šalyje, 
ir mus iicapeina Europos reika
lai,” kolei po akkordu kojų 

niuo, kur kurta Detroite viešai 
apreiškė publikai, kad “Laisvė” 
esąs ne socialistų laikraštis (ne
kalbant jau apie Naujienas; Ke
leivį), bet “biznierių biznis.“ 
Kiek sarmatos turėjo kuopa, o 
ir Pruseika delei to atsisakė kal
bėli XI Rajonui.

Pažymėtina da štai kas. De
troito LMPSA. kuopa kartą 
kvietė A. Karalių pakalbėti. Ji
sai atsisakė. Kuo lai pamatavo, 
man sarmata'viešai sakyti, duo
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Išjieškome ir Iškolek tuoj ame Visokias Skolas
nuo neslropių skolininkų visose dalyse Amerikos, 
be skirtumo kokia skola nebūtų ir kaip sena su pa

kinkiais. Nereikalaudami nei vieno cento iš kalno
iki iškolcklimjame skolas. Pamėginimas jums nie
ko nckaštuoš, nes visus darbus atliekame su palu
biais. Musų budai atgavimo nealgaunanių skolų nė
ra skirtumo kur jūsų skolininkas gyvena ir kaip / 
toli nuo jūsų ar musų—musų pasekmingas būdas 
pasiekia ir atgauna žuvusias skolas visose dalyse 

Amerikos, nes tam tikslui turime korespondentus, kolektorius 
veiklius advokatus prižiūrinčius musų reikalus visose apiclinkėse.

Musų Ofisas yra atdaras dėl ypališkai atsilankančių; Panedėliais, į 
Sereiloms ir pėtnyčipnis nuo 1 popiet iki 6 vakaro. Utarninkais, 
itvtvergais ir suimtoms'nuo 1 popiet iki 9 va. Gyvenanti kituose mie- < 
stuoso kreipkitės laiškais, įdėdami 3e markę atsakymui. Rašykite < 
lietuviškai ar angliškai ant žemiau nurody to adreso. Rodų suteikiam < 
dovanai. INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY,
3114 South Halsted Street, Chicago, III. <

•7>
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du progos jam pačiam tai atlik
ti. Vien pastebėsiu,, kad reika
lavo dar 7 dolerių. Vietinis gy
ventojas! Nuo idėjos draugių!?

Jeigu jau kalbamajam asme
niui pasisektų savo troškimus

CA'
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atsiekti, tai aš irgi, metęs visa 
darbą, eičiau “prelekcijų” lai
kyt, nes žinočiau, kad pasaulis 
šinr sukreizojo. P. Krakaitis, 
, LSS. 116 kp. narys.

Cirkulioriuo.se
Ol.szew.sk
Certitikatuo.se
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Didysis vastyjinis Bankas
ANT BRIDGEPORTO

Su Kapitalu ir Perviršiu $300,000.00.
Banko Turtas Virš $3,000,000.00.

3 procentą moka už padėtus pinigus.
Persiunčia pinigus j visas vietas Pasaulio. 

Atlieka visokius bankinius reikalus.

CENTRAL MANUFACTUBIN6 OISTRICT BANK
A. STATE: BANK

Bankas atdaras Subatomis Vakarais iki 9 v.

KALBAMA LIETUVIŠKAI.

Jin FueyMoy,M.D
gas vyrų ir moterų, rer iujskus negyao; ateiKi- 
te vpatiškai, jeigu galima; mos kalbame jųsu 
kalba.

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

308GrantSt., Pittsburgh, Pa.

Dabar laikas
Pirkti

Susivienijimo Liet Amerikoje

KALENDORIŲ
šiems 1918 metams

Kaina 25 centai
šis Kalendorius yra pilnas įvairių nau
dingu žinių-žinelių, su daug pasiskaity-

“NAUJIENŲ” OFISE

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kerfzie 8902 
Paulina. Te!. Weatern 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
Su Luuia Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12lh

• „ • «,< v:-i:s-
■; ( sl/\N ... ,25«;

^*«state«
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fllNATINIU KBCimtCOTAS irTtMKOKlUM ANT BRIDGKPOKTO
VYRAMS IR SUAUGIEM8

Akintai *Qk»<> rOuuoco nuo |3.0# tt ■«- 
»%'■ « .sivhViu nntHiutm uuu <•

Fritfeijfoaw aklinu* Q*dykw 
iuiixh4t Gaivu* «opėj>ma*, n*rti*aa 
*•* «xiVi «k*u<(ėjiiiuu, >>*viik>tn<s» » 

yra vrImam įvairių birų. kurt, ral 
.t> u r aiali n i<>* gorų akinių pritalkj* 
u Uty runa, utdykų, jai partti »• 

»ki« Jai jo* raudotum, jai <*1 
-• aopa. Jai blogai matai, jai ak ja aO- 
*•“ hviOhIc ilgiau, o jielknk pakalbta 

aptUknj. kar Iciekrlanatn pritaikoma a. 
kiniai utdjrkų. Atmink kad maa kad- 
n*ui raarantuojam akinta* ir ki-raH-v 

-m garai prirankaaa.
4. M. MK8IBOFF, Kkapartaa Optika*.

Jai jų* aargata ir raikalanjata patarimo arba vaiatų. ataiklt paa mana. Al boaaa ap* 
tUkoHo* R u* (joj viri 10 matų. Amerikoj lt matų. Ai duoda patarimu* DYKAI. Galt* 
padaryti bil* kukiu* ruaUku* raiatu*. Ai rakontanduoju tik GERUS daktarus. Al •*■ 
irauga* taaonhl « M. MEdlRnjrp, 3Ut RO MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

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

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

True translation filed with the post- 
mnstor ai Chicago, Eehruary 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Del Rusijos Bolševi
ku taktikos

jnos priversti su jnis skaityties. 
Juk bolševikų taikos pozicija ūž

Teisina Konstituantos 
išvaikymą.

tas: “Smūgis revoliucijai ir tai
kai.” Tenai ji, kalbėdama apie

Susirinkimo, blogai atsiliepia a- 
pie bolš( vikus, kurie tą susirin
kimą išvaikė. Negalima sutikti 
su gerb. red. išvedžiojimais. Re-

kad bolševikai, išvaikydami Stei

prieš savo principus, nes seiliaus 
jie to susirinkimo troško ir kad

bolševikų žingsnis? Visai ne. 
Pirma negu smerkus bolševikus 
už suardymą Konstituantos, rei
kia pažiūrėti į priežastį, dėl ku
rios las darbas buvo atliktas.

kili negavo didžiumos atstovų, 
ėai bojodu.ini, kad valdžios vai
ras gali patekti kiliems, jie ir

tuanla esanti buržuazijos jran-

l)t I aiškesnio dalyko suprati
mo. turime pastatyti du klausi
mu: Ar geriau, kad bolševikai 
išvaikė Konslituaną, ar būt bu
vę g> riau, kad valdžios vairas

nierių rankas (nes jų buvo did
žiuma), kurie daugiausia tar
nauja ne darbininkų klesai, bet 
-inulkiosios buržuazijos intere
sams. Eikime prie palyginimų.

Jeigu, leiskime, bolševikai ne
būtų toki “užsispyrėliai”, bet 
butų tokie “rimti” kaip soc.rev., 
ir butų dasileidę, kad bolševi
kams nė vienos vietos valdžioj

revoliucionieriams. jus

imi, gera? Visai ne. Nes social- 
revoliucionieriai neatsako pilnai 
darbininkų reikalams. Ir jeigu

kams, lai lik dėl to, kad jie bi
jojo bolševiku, idant neišvaikytę 
jų ir nepei’statytų kaipo kontr-

rėk “N.” 17 nunieryj). Reiškia 
jeigu soc-rev. nebūtų to bijoję

kaip alidavinu
žemės

delegatų j kariaujančias

išvedimas, kad soc.-rev. tuos 
punktus pravedė ne iš įsitikini
mo ir pritarimo jiems, bet iš bai-

gu soc.-rcvoliucionieriams butu ’ c

tai los baimės nebūt buvę, ir jie 
bul varę savotiškus užmanymus 
(panašiai kaip Kerenskis), nes 
tų programas nelabai sulinkti su 
darbininkų klesos uždaviniais 
(žiūrėk “Laisvės” 5-6-7 num.). 
Tą pavojų žinojo ir bolševikai, 
kurie ir išvaikė tą susirinki.dą. 
Žinoma, reikia pripažinti tą fa
ktą, kad išvaikymas Konstitu- 
antos pablogins dalykus vidury-

butb patekus valdžia soc.-revo
liucionieriams, kurie, galima sa
kyt, tą tvarką irgi vargiai suge-

Taigi, akyzeizdoje to, galima 
sakyti, kad bolševikų žingsnis 
nėra loks blogas ir smerktinas,

stato.

O kas dėl laikos įvykinimo, 
tai ir negali atsiliepti taip blo
gai, nes kaip teutonai taip ir tal
kininkai matys, jog bolševikai 
turi spėką, kuri da labinus gali

darbininkai apie ją entuziastiš
kai atsiliepia. Taigi nereikia 
taip vienpusiškai smerkti bolše
vikų, nes tas nepridera nė vie
nam, o ypatingai socialistiškam 
dienraščiui. M. Vieversėlis.

Ar gerai padarė bolševikai?

Musų straipsnis apie Rusijos 
Steigiamojo Susirinkimo išvai-

tinių cenzūros sąlygų mums ir 
vargas yra su panašios rūšies 
raštais, kaip M. Vieversėlio (nes 
iš jokio laikraščio valdžia ncrci-

daine, skaitytojai turėtų

ta klausimą.
Bet delei jo išvadžiojimų turi 

me čionai padaryt eilę pastabų.
Musų bendradarbis gana tvar

kiai išdėstė savo mintis, bet už-

šiai. Kam tas “vienpusiško 
smerkimo” priekaištas? Ir las 
pamokinimas apie lai. kas “pri
dera”, o kas “neprid('ra” socia- 
Hh ( m <li<) 11*: i Še'! 11 i '? M. \r.
gali bul tikras, kati “Naujienų” 

redakcija žino apie socialisliško

ne mažiaus už jį. Jeigu rašyjo- 
iui rodėsi, kad musų nuomonės 
lame arba kitame punkte yra 
klaidingos, (ai iš jo pusės butų 
pilnai pakakę pakritikuoti las 

pamo-nuoinones, apsieinant be

Pagvildensime dabar 
kritiką, i

Jisai teisina bolševikų pasiel- 
gimą tuo, kad jie esą geresni, 
negu social-revoliucionieriai, ir 
kad, išvaikydami Konsliluanta, fc7 c

tonams ir talkininkams.

pateisinimai.

■’inli bolševikus su socialislais- 
revoliucionieriais, reikia žinot 
apie vienus ir antrus šiek-tiek 
langiaus, negu iš pok tniškos 
Lenino brošiūrėlės ir kapitalisti
nių agentūrų telegramų. Tos

tiesti, pranešė, jogei 
pasi-Konstituantos didžiuma 

'.klibino priimt rezoliucijas apii* 
aiką, žemę ir 11., iš baimes prieš 

bolševikus; bet imli tuos prane
šimus už gryną pinigą nevirta.

Baimė prieš bolševikus (prieš 
bolševikiškų kareiviu durtuvus 
ir kulkasvaidžius), žinoma, ga-

iki netdvyks Illinois gubernato
riaus pasiųstoji kariuomenė. 
Bet nėra pamato manyt, kad 
baimė padiktavo ir Konstiluan-

l ž laiką ir už žemės atidavi
mą ūkininkams socialislai-revo- 
'iucionieriai loji, butenl, jų 
didžiuma, kuri sudarė didžiuma 
ir Konstituantoje stojo visuo
met. 'l'a partija savo suvažiavi
me, pereitą vasarą, išmetė iš sa
vo centro komiteto A. Kerenskį 
už jo nuolaidumą laikos klau
sime; jos vadas, V. Černovas 
(kuris buvo išrinktas Steigia
mojo Susirinkimo pirmininku), 
būdamas žemdirbystės ministe

dvarponija ėmė varyt prieš jį 
pasiučiausią šmeižimų kampaiti-

tu” ir p.).
S.-r., tiesa, yra ne pramoninio

<ų, partija, bet žemes ir taikos 
Jausime jie nebūtinai turi skir- 
ies nuo darbininkiškų sociali

stų. Iš antros-gi pusės, reikia 
atsimint, kad ir bolševikai įgi
jo savo spėką ne tiek ačiū dar
bininkams, kiek ačiū

Nepaprastas pigumas Rakandų 
šimtai Pasiskyrimų iš Geriausių Stubos Rakandų; Visi Sumažintomis Kainomis. 
Kiekvienas manantis pirkt nepamirškite ateit j musų krautuvę ir pamatyt gerus 
rakandus ir jų pigumus, kitur nebuvo metai atgal taip pigu, kaip musų Krautuvėj 

dabar yra. Cash arba ant Išmokėjimo.
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Visų apskritų melų Pečius (comhination) yra vie
nas iš tvirčiausių ir geriausių dėl kepimo, degimo 
su gezu arba angliais, kas šitų, pečių Cft 
nusipirks, geresnio nenorės................

.v.

Šitie lovos spriiigsui geriausi pasilsėjimui, galima 
gulėt mažam ir dideliam taip kaip atskiroj lovoj, 
ties jie nesidiiobia j vidurį, gvarantuojam 
ant 25 melų, parsiduoda jio.................. vivU

Kulis Furrt
3224-3226 So. Halsted Street, Chicago.
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kams. Jie remiasi juk kariuo
mene, o Rusijos kariuomene žy
mioje savo didžiumoje yra ne 
kas kita, kaip apginkuolicji u-

vus, kuomet jisai įsivaizdina, 
kad bolševikai “pilnai atsako 
darbininkų reikalams” ir kad 
apie iu taikos politika “entuzi-

atsiliepia
visose

nepriklausojnųjų s.-d.
“I z ipziger Volkszeilting

organas 
ir

vikų, reikia visnotnvl turėt ome- 

neje dvejopą jų poziciją: kaipo 
tam tikros partijos ii' kaipo fak
tiškos rusų valdžios. “Naujie
nos”, pavyzdžiui, visai neprita
ria Jiolševikams, kaipo partijai.,

pripažintų jų valdžių

rvbose ir II.

mos sociai-uemoKratai 
rdo palis nenori): 

ar tuomet reikštų, kad jie, ne-

alias vnirn savo raukosi'?

Bolšovįkai sudaro mažumą 
Rusijoje tokia silpną mažu
mą, kad jie, nežiūrint visų re
presijų, kurios buvo*vartojamos

ku, gavo Konliluanloįe dvigubai 
•la/iati vielų,'-negu viena liktai 

soc.-rev. partija. Konstituantos

kiško perve rsmo, kad bolševikų 
pasekėjai buvo didžiausio patu

J

šilti mašina gali sinti visokius siuvinius, storus arba 
plonus, gvaranluota ant 11) melų. Verta $4
$27J)0, dabar Už ........................... ■ w«.Ow

kieto 
dailiai 
už ...

Komotlė i 
medžio 

išrodo

tvirto
padarvtA,
3.35

Kicto medžio kukninč kė
dė. tvirta ir dailiai pada
ryta, vertės $1.35, 
dabar po.......... Vvv

o O O S O
Telephone Drover 9757

Aš. ADOMAS A. KAKALAL’.SKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjitnas. Kraujo, inkstų, Nervu ii 
abelna.s spėkų nustojiina.s vts6 kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu.‘Visur jieškojaii sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistu, Billeria, Krauju valyto 
jo. Neryatona, Inkstų ir Reumatizmo gj (liiok’s, t:d po suvartojimu 
minėtos gyduolės m’adėĮn mano pilvas atsigaut, shprėt. g<?rai dirbt 
Kraujas i.ssivulė.-Nervai ėmė silpnai dirbt, tuksi.ij atsigavo. Beu 
mutizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą" 
išnyko po užmušimui visų tigb. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa 
vaite po buteli Salutaras, Bitįeria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau lokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuu." 
smagiai ir esu linksmas ir lO(M) sykių dėkuoju Salutaras mylistų g<* 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si lokiais 
atsitikimais patariu nuoširdŽąi kreipties pro Salutaras:

S A IJ U T A R A S
CHEMICAL INSTITŲTION .1. Baltrūnas, Prof

1707 So. Halbtcd SI., 3 rhiplmne Caiial 6117. Chicago, Iii
—-—i—r;.7isis»-l^.,į.»r.-,r.-,- — i....... ......   -

buvo uždaryta ir daugybe prie
šingų bolševikams partijų vadu

net prie lokiu aplinkybių bol

juk aišku, kad jie negali turėt 
jokios vilties įgyt didžiumos pi 
liečiu pritarimą.

Ir visgi jie nenori paleist val-

k į jų užsispyrimą tai reiškia 
mesi i sali elementarius socihli-

atmest demokralybės principu

šioji žmonių mažuma gali iŠga-

(i-duniokiatiską bolševikų poli
tiką giria M V., kuris dagi pats 
pripažįsta, jogei Konstituantos 
išvaikymas “pablogins tvarką 
viduje”. Jisai, vadinasi, sutin

ncipus ir socializmo pamalus, 
nei išankslo permatydamas, kad 
lino to nukentės šalis. 'I'ai iau p 

yra stačiai pastebėtina.

Ir kokį išėjimą iš dabartines

gu ne Konsliluanta? Yra liktai 
du keliai: grįžimas prie senosios 
tvarkos arba Konsliluanta, ku
ri nustatys naują tvarką. Seno
sios tvarkos geidžia, žinoma, ti
ktai aršiausieji žmonių išnaudo
tojai ;visi-gi bent kiek pažangus 
elementai yra pri'šingi carizmo 
atgaivinimui.

Tarpe šilų elementų I 'čiaus 
pažvalgos į naują Rusijos tvar
ka vra labai nevienodos. Bur-
žiuuija

patenkinta, jeigu naujoji įve
lia suteiktų geras gyvenimo są- 

ukinin-ziazmo upe, kada beveik visa1 lygas ir plačią laisvę darbinin

kams ir ūkininkams. Todėl 
jiems negali būt pageidaujama 
ir Konsliluanta, susidedanti di
džiumoje iš socialistų, — tokia, 
kokią išvaikė bolševikai. Bur
žuazijai butų daug maloniau, 
kad St( igiamojo Susirinkimo ri-

liucinis ūpas Rusijoje atslūgs ir 
ji turės (langiaus šiušų prav st 
savo atstovus, 'raini despotiš-

nc kam kitam, kaip tiktai bur
žuazijos tikslams — ir kartu r - 
akcionierių, kurie jokių Konsti- 
tuanlu nenori.

kuria j iv parode, išvaikydami 

Steigiamąjį Susirinkibn. tai ji 
galėjo tiktai diskredituot dabar
tinius Rusijos valdonus ir talki
ninkų, ir vokiečiu akvs \ Ant 
durtuvų smaigalio dar jokia v l

labinus tokia valdžia, kuri iški-

Ncpasižadėkit eiti kur kitur
Nedėliojo, Vasario 24, nes tą

bus “Naujienų” 4-metinis

Daug Uždarbio 
Ant kiekvieno 1000 Rusiškų 
rublių. Gavimui platesnių 
informaciją kreipkitės seka
mu adresu, priduodami gy-

■ S. SUOKAI SKI
3343 Lowe avė., Chicago, III. |
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•~7 JI AU J 1.0 0 Š, CMcago., _____ .... _r,_v
ribotam laikui knUjimflh už pa- tūli ktmigo šMinihkfli kftrŠtni 
pirkų ėmimų ir tūlas kitas suk- į protestavo prieš šį parapijonų ei 
lybes.

AUJIENV BENDROVES 
ALININKŲ SUSI

RINKIMAS.
Visuotinas metinis Nau

jienų Bendrovės dalininku 
susirinkimas įvyks nedėlioja 
vasario 3 d., M. Moldavo 
svetainėje, 2242 W. 2drd n‘.

Pradžia lybiai 10 va t ry* •<.
Visi Naujienų Bendroves 

dalininkai būtinai privalo da 
lyvauti susirinkime ir atvyk
ti laiku, nes randasi daug 
svarbių reikalų apsvarsty
mui.

Susirinkiman bus įleidžia
mi tiktai pilni Naujienų.Ben
drovės dalininkai, todėl kiek
vienas privalo pasiimti savo 
certifikatų registracijai.

Dienos tvarka hus paskel
bta ant vietos.

P. čereška, N. B-vės sekr.

Policistai kelia . 
revoliucijų.

Miesto gaspadoriai vakar tu
rėjo didelio rupesčio-rupcstėlio. 
Kaipgi tvarkos dabotojai už
sikrėtė “revoliucijos dvasia”:

jie... rezignuoja. Dalykas vra •< V

idoriai. kur

sulausius miesto išlaidas, nutarė 
nemokėti • policistams algų už 
pįusę dienos savaitėj. Negavę 
reikiamo užmokesnio, policis- 
lai nusiuntė savo delegacijų pas 
policijos viršininko pagelbinin- 
ką Alcocka, kuri padėjus savo 
žvaigždes ant stalo užreiškė, kad 
jie rezignuoja. “Prie sniego ka
sinio nūs daugiau uždirbsime” 

delegacijos 
pagclbinin-

- užreiškė vienas 
narys. Viršininko 
kas betgi šiaip taip juos surami
no prižadėjimu “pasirūpinti jų 
reikalu”.

asl re(|tiire<l by Ihe net of Oct. 6
post- 

1 !> 1X, 
1917.

liejimą vokiečiu laikraščio “Lai-

Pl’S-PALSIO SYSTEMAS
fįt Užtikrinu, kad

smuiką grajisi j 
*■£* l-ias lekcijas per
UI pus-balsio sys-
H temą ,kad ir ne-

žinai nū vienos 
notos. Taip aiš- 

a; a lengva pus- 
W W 9 balsio systema. 
Įfc |iu ji kad net dyvai 

m,y* kaip muzikos
» f* kompozitoriai 

KKbJ nesinaudojo jąja
JBr anksčiau.

ko Dvasja“ redakcijoj. Laikraš
tyj esą til|>ę abejotinų straips
nių. “Laiko Dvasios” leidėjas 
yru Michacl Singcr, buvęs vokie
čių dienraščio, “Staats Zeitung 
’. \ rinusias redaktorius.

Knst-pagraus brangak- 
5 aią vagilius.

Omahoj tapo areštuota penki 
brangakmenių vagiliai. Kaltina
mi pavogime brangakmenų už 
60 tūkstančių dol. Policija spė
ja. kad lai tie palįs, kur kiek 
la ko atgal išplėšė Heller-Rosc 
brangakmenų krautuvę ir išne
šė apie už 250 tūkstančių perlų 
ir deimantų.

i rusina gatvekarių 
kompanijai.

Miesto prosektorius Harry B. 
Į Miller pagrasino gatvekarių ko- 

„ mpanijai, būtent, kad butų dau
giau apšildomi ir valomi gatvč- 
kariai. Milleris csų gavęs daug 
skundų prieš gatvekarių kompa
nijų. .Jeigu kompanija nekrei
psianti domos j šį reikalavimų, 
grasinama patrauki jų atsako
mybėn.

Tokį jau persergėjimų gavo 
ir elevatorių kompanija.

Prapuolė mergelė
Policija jieško 19 melu mer

geles. Fern Priitt, kuri šiomis 
dienomis dingo iš savo tėvų na
mu. Serganti nervų liga. Bi
jomasi. kad mergelė nepatektų į 
ištvirkimo įstaigų agentų ran-

■ ■■ r - -

Tariasi valyt 
miestą.

Miesto gaspa<ioriai ir vėl pra
liejo tarties, kaip čia suvienijus 
atsakomųjų įstaigų spėkas ben
drai kovai prieš įvairias blogda- 
i \bcs. 't ariamasi apie išgujimų 
iš miesto visų “blogos valios” 
asmenų, kurie atsibastę iš kitų 

miestų bei valstijų; pastatymą 
po tvirta policijos priežiūra vi
su, kur kuomet nors buvo nu
bausti už įvairius prasižengi
mus; išgąudyt visus moterų ir 
mergelių pavedėjus ir tt.

Bet kuomet musų ponai, su
sėdę ratu Brevoort viešbutyj, ta
riasi apic| “bendrų” ir “pasek
mingų veikimų”, tai policijos re
kordai rodo, būtent, kad perei
tą savaitę buvo surengta 59 į- 
vairus užjjuolimai, liek pat va-

Puikus “piktjeris*

Rado” anglių 
vežimų.

Ponai Bernardas Sir ir Frank 
Burgės vakar paliko laimę ir ne
laimę. Kaž-kokiu budu jiems 
pavyko surasti vežimą anglių, 
dargi su visu arkliu. Kurgi čia 
paliksi tokį radinį. Abudu lai
mingieji vyrai sėdo ant vežimo 

ir dui! Tik ve — nebaimė: ne- 
labasai “’draiveris” ėmė ir pa
šaukė “dėdę”, kuris abudu nu
gabeno belangčn.

monijos.
NAUJAGADYNfšKA

KONSERVATORIJA
KRANK BAGDžIUNAS

Direktorius

rijos ant smui
kus, mandolinos, 
gitaros ir har-

Paliuosflvo buvusį detek- 
tivų viršininką

Vakar tapo paliuosuotas iš 
Joliet kalėjimo buvęs detektivų 

kuris 
neap-

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 

viška Valstybinė Banka Amerikoje

Mropolitan State Bank
807-809 W. 35th St.rkampas S. Halsted St.

Vienintele grynai Lietuviška Bunka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo laupomuosius pinigus j šių Tvirtų Lietuvišką Bankų, 
kur \ ra gvai anluojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

•’> nuo. imtis mokamu už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus anl pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban-

Aldui i I Ijiri’iąiknis, Ketvertais ir Suimtomis iki !) valandai vakare. 
PancdČliais, Scredoinis ir F’ČInyčiotnis iki 4 valandai po pietų.VYRIAUSYBE:

linlnkas Ji IJUS ('. BRENZA, Karterius
•e-Pirm. VINCAS BIGELLS, Asist. Kas.DIREKTORIAI:

PRANAS GEISTA B
PRANAS GBIBAUSKAS

JONAS

ANTANAS BBO2IS

gimusi ir net grasino jiems... 
“cipc”. Jie, beje, tikrino, kad 
sekamų nedėldicnį, vasario 3 d., 
kunigas išdtioslųs atskaitų h’ 
parapijonai galėsiu patįs išsi
rinkt parapijos truslisus. Tuo 
ir užMbaige tas susirinkimas.

Dabar palauksime sekamo su
sirinkimo. žiūrėsime, kas iš v‘- 
sa to išeis. — Ex-parttpijofias.,

NORTH SIDE

Apie šį ir tų.
Pastaruoju laiku-žymiai sus

tiprėjo vietinė LSS. 81-moji 
ktiopa. Sustiprėjo dar ir dėlto, 

Atidarys kooperatyvę I uU(į j()n persikėlė keli veiklus 
krautuvę Į kuopų. Dabar

Kovo 15 d. The National So-Į norlhsidicčiai, ši u r, nebus pas- 
ciety of Fruitvalcrs atidarys vai-I kulhiiui. v
gomų daiktų krautuvę nr. 32271 Kuopa jau išanksto nutarė re- 
So. Halsted gt. Tai bus pirma nglies prie paminėjimo didžio- 
tos kooperacijos krautuvė anl slos darbininkų šventės Pirmos 
Bridgeporto. Viso toji kOopera- Gegužės. Apvaikščiojimas įvyks 
cija Chicagoje turi 27 krantu-1 gegulės 4 d. M. Meldažio svelai- 
ves. Matoma, kooperacija turi nėj. Apart prakalbų bus dar ir 
gero pasisekimo. Kooperacijos Į koncertas. Vadinas, kiloplc- 
daiininkų tarpe esama ir lietu-1 čiai kruta... 
vių. —P. -:J

Svicmtaa. smetOnos
Iš bačkučių ..................
Prftstoinis .....................
Iš šuldytuvių ...........

Butterine
Plytose ............ .............
šmotuose .......................
Vidutiniškas ........

Kiaušiniai
švieži oxtra ..................
Hcrrigeratorlų. exlra 
Refrigeratorlų N 1 .

Purins (bėansj
Navy ................................
Lima ................................

Slyvos, geros svarui...
Vidutines.......................
Prastesnes ...................

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

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

Taukai
Dėžutėj.........................

. i Palaidi, geriausi ...
Paprastieji ...................

Kalakutai
• švieži .......................

šaldyti ....................
Vištos

1 Šviežios ....................
Gidžiai, švieži .........

Antjs .............................
Žijsis .............................
žuvis (salmon)

Pink ,...*..........
Red Alaska ...................

Suris
Amerikoniškas (fuH crcain) svar.
Šmote ............................    30—35
Supiaustytas ................ 32’Z>—39

Balta duona, svarui ....... . 8—9
šitokiomis kaiuoiijls groscrnlnkm 

turėtų pardavinėti virŠtnųifitu'- laik 
tus. Jei kuris jų neparduoda i.< kai 
na, nepirkite, bet jfeftkokite lokių, 
kurie parduos jums šiomis kalno 
mis.

---- ,— I Nenori atsitikt ir moters. A- 
, nava, LMPS. 29toji ktiopa ren-

Noii pakenkt sočia- I g|asj surengi puikų vakarų. Bus
tįstu vakarui. Įstatoma didelis ir puikus vei-

Kuomct Jaunųjų Socialistų Į kalas.“Iš Meiles”. •
Lvga nutarė pastatyt ChicagosĮ Valio, moters!
teatre didžiulį ir puikų veikalų 
“Th? Great Wanderlust”, tai 
kapitalistų šuneliai, 
pakenkt perstatymui,
k isti įvairių nepamatuotų pas- Į neturi dirvos, 
kalų. Tų savo darbų jie pradė
jo varyti dargi už Chicagos ri
bų. O proga jiems pasitaikė pui
ki. Nesenai mat sudegė “The 
Chicago Avė. Tlieater”, mažas 
kritluinųjų paveikslų teatrolis 
ant Chicago gi. Pasinaudodami 
ta proga tie ponai pradėjo skel
bti, buk esu sudegęs didysis 
“(Jdeago Theater”. Kitur vėl 
jie leidžia paskalas, buk teatras 

(‘sus uždarytas, taigi perstatymas 
negalės įvykti ir tt.

Visa tai, žinoma, yru prasi
manymas liksiu pakenkti jaunų
jų socialistų vakarui. Kapitalis
tų bernams mat baisiai nepatin
ka miii. veikalas ir jie, kad su
manytų, darytų visa, idant jis 
neturėtų pasisekimo.

Lošimas įvyks ryto, vasario 3 
d., 8 vai. vakare. Lietuviai, kur 
suprankl anglų kalbą, turėtų bū
tinai atvykti. Viena, jie parem
tų Jaunųjų Socialistų Lygų, an
tra — turėtų progos pamatyti 
tikrai gerų veikalą. “The Chi
cago Theatre” randasi ant ker
tės 8 ir Wabash galvių. —X.

Norlli Side vienu dalyku tai 
norėdami | ištiesų nošlovinga kuo? Ugi 

vyčiais. Tie nabagėliai čia suvis 
Kaip gi, ir pats

kunigėlis, sako, “nestikiiiųs” už 
juos... Bet už tai parapijonįs 
tai pilnai patenkinti. Et, sako 
jie, gerai ir daro: tie vajaunie- 
ji vyčiai ir gerus žmones išsta
to svieto pajuokai. Gal jie ir 
liesų sako. —Tipu-Tapu.

BRIDGEPORT

CICERO

Ch. L. D. Tarybos 
konferencija.

Sausio 31 <1. Chicagos Uelu- 
vių Darbininkų Taryba suren
gė didelį viešų susirinkiiną-kon- 
fercncijų Mildos svetainėje. Kal
bėjo “Naujienų” redaktorius d. 
P. Grigaitis apie Lietuvos lai
svę. Apie jo kalbą aš čia neini- i 
nėšiu: Grigaitis visuomet gerai 
kalba. Paminėsiu lik susirin? 
kusiųjų nuomonę kas dėl Lietu- 
vor. laisvės. Kadangi buvo lei
džiama išreikšti savo nuomones 
ir iš publikos, tai daugelis pasi
prašė žodžio ir kalbėjo. Ir visi, 
kaip vienas, išreiškė tą nuomo
nę, būtent, kad Lietuvai laisvę 
išgauti teguli tiktai darbininkai, 
susipratusieji darbininkai, eina
ntis išvien su kilų laufų darbi
ninkais. -• k

svaras 
51—5(P/a 
. 46—53 
. 46—52 

svaras 
32—35c 

.. 31—34 

. 29—33 
tuzinas 

.. 66—72 
. 50—55 
. 46—52

svarui 
.. 16—19 

. 17—20

. 13-n 
.. 13—16 
. 11—14

. 32—36 
. 31— 36
. 44—49
. 37—42 spėkas ir išturejimų, pasiliuosa- 

svariii 
30-35’/j 
. 27—29 
25^—31

švaru! 
. 36—41 
. 30—37

svarui 
. 30—35 
, 22—26 
. 30—35 

, 28—32 
dėžutės 

. 19—23 

. 27—33

AR NORITE PASVEIKTI?
NUSIPIRKIT ŠIA STEBĖTINA 

MAŠINA TUOJAUS.
JUMS KAINUOS $9.50.

Nemokėsite $100 daktarams
Pilnas nurodymas jūsų pačių

kalboje.
Vienas Gydytojas Sako:

Daug žmonių mačiau nerviš
kai suirusiais, nuolatos kentun- 

1 Čiais, kurie padvigubino savo

Vcl. Arinltage 38$

Gydytojas Ir Chirurgas 
X-SHNIWUAJ 

1121 N. \vent<*rn ate. 
Valandos: 9—12 rytė; 2—> 
vikare.

Tel. Yards 3654. AKl’SERKA

|f MOVIMAS 
^Į^BaiguBi Akušerijos K»>- 
^^įlegiją; ilgai praktika- 

I’ennsylvnhijos ho- 
L^apitalėse ir Pliiladel- 

» /jHPhijoj. Pnsekming;u 
‘ ’ /JZpatarnauju prie gim-
) ž^Į/iytno. Uždyką duodu

'J <jG*rodŲ visokiose ligose
J X,?4n,olcr’In merginom.I ̂ ^3113 So. IlalHtcd Str.,

(Ant antrų lubų)
Chicago.

i 
<

vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami Skourupo sveikatos 
mašinų.

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

Tel. Armitage G58U

-----------i/
•

•

—

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENe

MUSŲ NUODĖMĖS

Shii.ap’o sveikatos 
lašina

Gyvuliai pasiskiria maistą pri
tinkamų budui ir reikalavi
mams, neklystamu instinktu, i- 
ma tiktai liek, kiek reikalauja 
jų alkio patenkinimui..

Bet žmogus prasižengia prieš 
visas tokias išminties taisykles 
diena iš dienos.

Pasekme to yra ‘ vadinama 
skilvio nemalimas, nenoras val
gyli ir U.

Jus girdite nepaliaujamus ru- 
gojimtts dėl užkietėjimo, gazų, 
atsiraugėjimų*, galvos skaudėji
mo, nerviškumo, ir kaip sy
kis visiems šiems keblumams, 
Trinerio Aųu rikoniškas Kariaus 
Vyno Elitinis yra gyduole, ant 
kurios jus galite pasitikėti.

Tankiai sustiprėja spėkos o-1 
plųjų, nervuotųjų ir nusilpnc- 
jusių žmonių 100 nuošimčių j j 
dvi savaiti. 1

Visus laiškus adresuokite į:

H. P. SKOLIRUP & 00.
30 SO. HALSTED ST.,

i

liln. trumpai' sakant, jisai pra
šalina visus jūsų keblumus.

Kaina $1.10, aptiekose.-
Dcl sutinimu, išsisukimu, ni- 

ksterejimų, nušalimų, reunnliz- 
nio ir neuralgijos Trinerio Li- 
nimentas kaipo gyduolė, neturi 
sau lygios. Kaina 35 ir 65c. ap- 
lit kosc/per krasą 15 ir 75c. Jo 
seph Triner Company, Išdirbė-

A. WAITKUS 
Plumberis, Kontraktorius

Stato naujus budinkus ir pertaiso se
nus. Už visą dnrhą gvanmhioja. 
Perkėlė savo rezidenciją ir šapą :š 
10121) Barine avė, prie —
2956 Wallace St., Tel. Vards .>7.>8.
Sk\ rites ir šapa 922 \V 33 SI, Chicago

PEARL QUEEN

KONCERTINOS
' u/;.’’, "i

c v-

Dnh»ii y r* immrtiiJlo.i Ir va vi 
l-riinos dnuguraos lietuviu, kurie to 
lijH knivertiiu* ir augštai rekon-rt 
luujaiua kaipo geriausia koncertui- 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
imrikuje. Mes galime jas parupo 
i (tugtlfi arba žento tono.

Betkahiukile katalogo, kurį Hsitr* 
Maine dykai.

Georgi & Vitak Staže Co.
U40 W. 47th SL. Chicago. 11)

nuoNaudokis šiųja mašina 
Šių ligų, kaip tai: Reumatizmo, 
galvos skaudėjimo, odos ligų, vi
durių ir inkstų, nemigos, ner- 
vuotumo, nustojimo energijos ir

Sugabiai ir greitai patarnauta 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., CUieugo
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Parapijonų susirinkimas.
Sausio 31 d. čia įvyko para

pijom) susirinkimas šv. Antano 
parapijos svetainėj. Susirinki
mas tapo sušauktas tikslu išrišti 

[kilusius nesusipratimus tarpe 
I parapijonų ir kunigo, kuris per
eitame parapijos susirinkime iš
dalino tam tikrus spausdintus 
lapelius su kandidatų į truslisus 
vardais. Tuos naujuosius “ka
ndidatus” kunigas pasiūlė para- 
pijonams sulig savo “geriausiu 
nusimanymu”. Parapijonįs tuo 

Į nepasitenkino. Kaip, girdi, mes 
mokame pinigus ir neturimo 
tJsėš išsirinkti truslisus sulig 
savo noru? Tūli parapijonai tai- 

Į gi pasisten&ė surinkti ganėtinai 
parašų, kad sušaukus praapijos 
susirinkimą. 'Taip ir įvyko. Vis 
dėlto, pats kunigas, nors jam 
buvo žinomu tas susirinkimas, 
Beatsilankė. Susirinkimas taigi 
dar kartą išreiškė reikalavimų, 
kad butų išduota atskaitos ir 
kad parapijos reikalų tvarky
mas butų pavesta į pačių para-pi- 
jonų ir jų įgaliotinių rankas. 
'Taip, girdi, osų negalima. Juk 
?r Rusijos darbininkai tik lodei

Vęliau buvo leista nuspręst 
pačiam susirinkimui: kaip butų 
geriau, ar kad Lietuvos laisve 
“rūpintųs” Šliupas ir kiti “lietu
viški diplomatai”, ar palįs dar
bininkai? Visi kėlė rankas už 
antrąjį. Gi biedni musų “di|> 
loma tai” jie negavo nei vie
no balso. Tatai liudija, kad 
chicagiečiai moka atskirti pelus 
nuo grudų. 'Taip ir reikia.

Žmonių buvo pllpa Mildos 
Svetaine. Barbės Vaikas.,

\ Tel. Drovcr 6369

P. CONRAD

■!»— . . r-
N'nrtai Cook County Keal Estate Taryboa 

A. PETRATIS & CO. 
lirai Estate Ofisas

Paskui!nn pinigus. Perka, parduoda 
niujitu namus, lotais Ir farmas.

Apsaugoja turtę nuo ugnies.
I Peržiūri up>traktus, padaru popieras 

NOTARY PUBLIC

Ir

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICACOJ

9 t ? n d ta

Cukrui*., bui f>kų arba 
nemb ių, svaras .....

Mlhtl 
Vi bačkos maišas .... 
’/n bačkos maišas...
5 svaru bačkos maišas 

Rugiu Milthi
Biihemian stele 1 
Juodi, bačkos 
5 svarai ............
Graharn miltai 1 sv. maiš. 28

COrn Mea! 
Baili ar geltoni ......

Maisan (Hominy), svaras 
ftvžml,

luiney head........... .
Kine ruse ....................

Bdlvce 
N I Mis., Min., ir Dak.

’ PknaK
Condensefl, geriausias

, - _ . .. ,. * Vidutiniškas ...............stengėsi jiems užčiuopt burnas. Evaporulcti, nesalti..........

.. 8-8H
(Maišas) 

2.H5—2.93 
1.15—1.51 
. 33—37c

Maišas
bač. 1.33—1.46 
.... 1.21—1»29 
.............. 29—34

svarus 
... 5—G% 
. .5%—(i'X4 

įVMIU* 
... 11-11 
... 1(1—13 
(10 svarų) 
... 25—28 

(Kepas' 
... 19—21 

. 16'/j—19 

.. 13—15c

Hatated3325

751 W. 85ta gfttvfl 
kumpai Halsted Diover

Chįe«£»

Fologriifisas.
Mes traukiam* 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais

Jaunavedžiam.' 
duodame kuopai 
kiiiusias dova
nas. Darbų at
liekam gerai b 
pigiai.
3130 S. Halsted 
Si., šule Mildos 
teatro.

24<S

nrtsTEn^č įįTSTEn
W

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbu ir d«u- 

giaup inigu.
Visur reikalinga daug klrpA- 

Itj, trimerių, rankovių, ki&eniu 
ir skylučių dirbėjų. Taipjp 
preserių ii siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbui taukiu. At
eikite dienomis arba vakariu 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrius ntcrglnoins 
Duodama diplomui.
Patrenos daromos pagal Jū

sų miera—bile stailės arba dy
džio, iš Bile madų knygos.

Mastei Detdgning Schooi
J. F. Kamticka, Perdčtiuis 

118 N. La Šalie gatvė. Kamba
rys 416-417, prieš City Hali

TELKPHONE YARDS 5834.

B r. M.lhgner
Priėmimo valandos nuo 8 iki l> e savo skis

EMOKYKLA
ĮAf i m....... . i *u* .... ..
I Jei nori greitai ir pasekmingi! išmokti Angli
šku kalbsti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
tnkkyklą. Apart Aajlų kalbos, Aia niokinama:- 
Llfl1uvh| kalbos S.V.htorijoi LaĮSkų RaMyrrto 
H4Aku ” S.V. Valdybos Prieky bos Teisių
Uti’nų ” S.V.Pilietybės Gramatikos

flArftmctikto GcOgfr.lilos Retorikos, ir tt.
IrORAMMARir HlGft SCHOOL Kursų.6pw 
pUnelus toliau mokinamo por laiškus, \iskaa 
aiškinama lietuviškai.

i American Collogs Praparatory Schooi 
<310 3 3. i-fALSTSl' 3f. ČiUCAGA iLL. t

KAMPAS 31-MUS 1R HALSTED GATVIŲ H

Nepasižadėklt eiti kur kitur 
Nedėlioję, Vasario 24, nes tų 
diena, Pilsen Atiditorium, 
bus ^‘Ntu jienų” 'Lfriotmfa 

Balius!

f VALENTINE DRE8SMAKING 
C0LLEGE3

6205 8o. Halsted st., 2336 W. M>- 
dlaon, 1850 Wolls St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jtis pakuti suknes už 
'*'10. Phone SeCIOy 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

/L HERZMAN
'h",■;<: 1 i.'im žno'ini,, !<t lie

tų kaipo patyrę ; «yd.i tojai, cliit urgio 
ir i.Lv.'kT i.

Cy-L> ir chvor.:«k:r> I ",M. v/-
rv, n.ot'.rj iv vaikų, p»'nal r.ouj:itl«f.vi 
jr.. to 11; X-Ruy ir kitol iv. plektro, j i ie-
Ulttk. " • ‘

fl ti'-'f I h'
VALANDC

G- '’ v

J u,'.'. \Y. 2#. 1’4

1 -12
>i C a' ii 

is-Mi'.;
;’n, r K* i ’ i,

Nciižsitikūkil savo regėjiaio ąh’- t 
majani by k<J;iuin neprityi usiiun < 
aplirkoriiii ,uiiksoriui ar ketina- ; 
janČiatp pardavėjui, nes .jie su- t 
teiks jus akims lik daugiau hloyo. ?

Aš turiu 15 metą pal\ i iilią ir 
galiu Hlyrt jiis akis ir in iiinhli 
jums akinius likuti. Dariuj atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums'pasukv sime.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicago.
Kampais I84o.s gatvės 

3-čios lubos, virš Plati’© fiptlekos
Temykit.e j mano paras;} 

Valandos im© 9-los vai. ryto iki 
8 viii, vakaro. Nedėlioję nuo <S



NAUJIENOS, Chieago, m Subata, Vasario 2, 1918.

Atsiimkite laiškus Pranešimai
Repeticijų “Pirmi žingsniai”, ku- ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

ofise, ll IO’y S. Michigan avė., 
3čios lubos, yra daugelis lietu
viu laišku atėjusiu iš F.uropos 
Chicagoj gyvenantiems gimi- 
nėmš. Padiiodunie žemiau ją 
sąrašą. Kam lie laiškai priklau
so, nueikite atsiimti. Lygąs o- 
fisas atdaras kasdien nuo 9 v. 
ryto iki v. po pietų. I.aiškiu 
amvsuotl šiems:

Ciccriečiail—Šiuo prašomos visos 
vietos draugijos ir kuopos nerengti

'Jokių pramogų šiflhie miestelyj ba
landžio 7 diei>ą taigi nirhmm nertėl- 
dienyj po Pavasario švenčių (Vely
kų), nes tą diena mes rengiame teat
rališką vakarą JI. Jankaičio svetai
nėje. —Motera.

riuos rengia Dramatiškas Ratelis, į- 
vvks vasario 2 d. apie 8 vai. vak.— 
Visi apslėmusieji dalyvauti šiame 
veikale, malonėkite atsilankyti prieš 
8 vai. Naujienų Ofisam Kur Įvyks 
repeticija, bus praneštu ant vielos.

Kviečia —Rengimo Komitetas.

PARDAVIMUI

Badanovicz. b'an 156 A .'15 Street 
Bngdžilinas Jonas 300 S. Mokn, Cbi- 

cago Bank.
Balzeris J.ulijannas, 3301 S. Morgan s 
Bulatos Juliau 1208 Chieago ave • 

Jacksonville, l la. 
Butkus Joseph 3128 Auburn ave. 
Butwjto Mr S 2312 S. Leavitt SI 
(Sovietus Galis 2125 XV. 15 Plac • 
Carabo \Villiams 1210 llastings *lr 
Drrt‘szkexvicz Alex 721 Ada str 
Elens Augusi 1151 XVest Str 
Geffen \Villiam 1067 XXrest 11 Si- 
Globis Kazimiras 1330 S XX’ood str 
(iordon F 1116 S Trumbull ave 
Halezewska Paulina 1956 Canalport 
.lankauski M 1556 Paulina Slr. 
Jurokas Frunciszkkus 917 XX’ 33 Si 
Jerusrvivz Kazimieras 711 XV 19 pi 
Jodeikis Vladislavas 89 Silver si — 

Bosi m. 
av 
rn 

- a 
av

šiuo pranešam visom* LSS. kuo
poms ir draugijoms, kad 81 kuopa 
rengia koncertą ir apvaikščiojimą 
gegužes. Meldirzio svet, gegužės l d. 
Taigi draugijos tnulodės toj dienoj 
šioj aplvlinkoj nerengti jokių konc.er 
tų ar balių. —Rengimo Komitetas

LSS 231 K p. rengiami statyti sce
noje veikalų “Svetimas Dievas”, ko
vo 17 d., Mcldažio svet. Meldžiame 
t odei kitų progresyviškų draugijų 
nieko nerengti tą vakarą. —Korfiitel.

Rockfordiečių domai.—-LDLD. 29 
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
vasario 3 d. 7 vai. vakare socialistų 
svet., 319 E. State St.—Draugai ir 
draugės, meldžiu atvykti paskirtu 
laiku, nes vra svarbių reikalų.

—Rast. A. Meldažis.

LSS. Aštunto Rajono Centralimo . 
Komiteto posėdis įvyks panedėlyj,' 
vasario I d. Aušros svetainėje. 3001 
So. Halsted si. Be Komiteto narių 
susirinkime turi dalyvauti ir kuopų 
valdybos. Taigi tegul nei vieno nc- 
stokiioju, nes turime daug svarbių 
reikalų. ' ..—Valdyba.

---- -
SLA. 226 kp. laikys savo mrn. su

sirinkimą nedėlioj, vasario 3 d. 2-rą 
vaiamlą po pietų. Viešo Knygyno 
kambariuose. 1617 N. Robcy St.,-- 
Draugai ir draugės, malonėkite pri
imt paskirtu laiku, nes randasi daug 
svarbiu reikalų aptarti; taipgi Ims 
Centro viršininkų nominacijos.

—Sekr. A. MartišhtK.

Pajieškau pusbrolių, Antano, Pran
ciškaus ir Julijono Bielskių, ir Kot- 
rinos Bielskiulės, kurių nemačiau 

3 melų. Jie dabar, manau, ran- 
i dasi Brooklyno apielinkėjc. Antanas 
ir Pranciškus yra apie 25-27 metų, 
paeina iš Kauno gub., Parvydžių so
džiaus, Luknikų parapijos. Julijo
nas ir Kultiną paeina iš Kauno įnir
šio. Jie palįs ar kas apie juos žino 
malonėkite atsišaukti, nes butų man 
malonu su jais susirašyti.

4662

PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

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

PARSIDUODA 2 ’shovvcase’ai” ir 
3 “vvnllcase’ai”, kur galima vartoti 
aptieknje, laikrodininko arba gro- 
serio krautuvėse. 1 “seifas” dvigu
bom durim, 1 “benčius” dėl laikro
džių taisymo. Kreipkitės: P. Miller, 
2128 XV. 22 .st (Storas) Chieago.

'Poni Bielski,
S. Paulina st., Chieago, ,111.

RAKANDAI

Raumatizmas Sausgėla

LSS, VIII Rajono kuopų valdybom. 
Man užimant LSS. VIII R ajono sek
retoriaus virtą, turiu pranešt drau
gams, kad nuo dabar visais reikalais 
paliečiančias Aštuntą Rajoną reikia 
kreipties adresu: J. Jurgaitis, 
2257 South Park Avė., Chieago, III.

Jokszas ITank 2331 South Oaktev 
Juskevičia Stanislovas 3327 Anb 
Kasmauskis Toni 21517 Ilermitai 
Kaslauskis Josenh 3257 Emerahl 
Kenusaitis K 813 — 32 place 
Kiusas Antonas 3252 Halsted st 
Koszulanis Slanislasv 1112 MarOi- 

field avė i tie 
Kraginski K 150 S \Vood str 
Krįwaneja Antoni 1614 W 20 Str 
Kupetis Kazimir 1455 \Vood slr 
Kroyer Aleksander 3219 Pierce ave 
Kroyer Robert 16311 N Sawyer 
Kuras Vladislovas 2903 \V 25 Place 
Larinas Martinkus 1121 S I I Av 
Levickis Juozapas 1501 S Paulina st 
Miknevicz Vincas Jonas 3355 XV 38 st 
Mišeikis Jonas 1609 5 Aveniic 
Moduva Kataryna 1623 S Lehnon av 
Malwitz \Veronika 1140 S Wood st 
Masiulevicz Stanislav 1258 Uoli av 
Merkin Joseph 203 S Hermitaf • 
Matkeviczius Pijuszas 3252 S Ha! ted 
Nainavičia Jan 1502 \Vest Ohio »ir 
Namovič Zygmunt 3619 Kedzie ave 
Noreikia Adclbvrg 5220 Bunker slr 
Norkus Juozap 2031 Hapal fort. aen 
Petrowicz Bronislavas 1814 Sevord s 
Petrovski Julius Box 455 M c Iros • Pk 
Petrovski Mathias 1370 S Kaisti d st 
Monka Pioraitis 3252 S. Halsted si 
Pnoseevič Antonas 24 25 \V 17 i lace 
Ryasesvicz Laonardy 2010 \V 2‘ str 
.Saleska Leontina 20 and 40 XV 18 pi 
Samottka Josef 3337 Morgan str 
Sasvitzki Trenkis 8831 llouston ave 
Sekcvičia Juozapas 3312 S Halsted s 
Šerpyčius Jonas 12115 S Halsted st 
Siekis Anlon 1611 — Fifth ave 
Šimėnas Jonas 2915 Emerald ave

Svarbios prelekcijoa rengiamoj L. 
M. P. S. 29-tos kuopos, nedėlioj, va
sario 3, 1918, Prospect Bldg. svetai
nėje, 1152 N. Ashland avė. Kampas 
Division gatvės. Pradžia 2 vai. imi 
niclų, Skaitys Dr. A. Monlvidas iš 
sveikatos srities. Inžanga tUe. Po 
nrelekcijši bus užduodami klausimai. 
Visi kviečiami atsilankyt Komitetas.

LSJL. 3 kp. ir LMPS 58 kp. rengia 
Prakalbas ularuinke, Vasario 5 d.. 
Prakalbos prasidės 7:30 vai. vakare. 
Blinslrupo svetainėje, 4501 S. Ilcr- 
tnitage avė. Kalbės dgg. Dubickas ir 
Dr. Monlvidas. Visi kviečiami atsi
lankyti. Inžanga dy kai. Komitetas.

Melrotie Park, III.—Ned. vasario 3 
d., įvyks tarptautinis socialistų par
tijos susieini • 
svetainėje, 22 
po pietų. Lie 
kito: randdsi

imas Krank ir James 
Kave. ir Lake st. 2 vai. 
uviai, būtinai dalyvau
dami svarbių reikalų.

—Komitetas.

Indiana Harbor ,Ind.—Sus. Liet.
Am. 185 kp. mėnesinis susirinkimas

po pietų. Ant. Mikaločiaus svet.', 
2112—137th St. Visi nariai privalo 
atsilankyti, nes bus nominuojami 
centro viršininkai. —J. S. St ri p* i kis.

LMPS. 58 kuopos susirinkimas į- 
vyks nedėlioję, vasario 3 d., lygiai 
2 vai. po pietų Daveis Sąuarc svet..

Skinder Bogumiia Bx 113 Meirose P *.,«nJAub,.‘- DrWs; malonėkite
Slankunns Silvestras -I 189 Cividan st 
Sinit K Andru 3105 Halsted St 
Stulpin France 1117 \V ils Street

atsilankykite ir naujų draugiu atsi
veskite. —E. A. R.

Smilh Prlcr 102 ObiO Str Melrose Park, III.—LSS. 43 kuopos
lapujevsk, Bonifnr 31H Auburn nvjfmėn. susirinkimas jvvks nedėlioj, 
trbonus Juozapas 102 Mil Str vasario 3 d. 12 vai. d. Krank ir James
Vadekallis 5091 Ma.shfield avė svetainėje. 23 ave. ir l ake si. Ilrnn.
\vanzowski Donat 5125 Si 31 Cicero 
Zijvinlis John
Zmielski \Vaclaw 1027 Hermitage
Zuisis Petras 331!) Aulnirn
Zvvipas Kasimir 2355 West 23 Str

svetainėje. 23 avė. ir Lake st. Drau
gai malonėkite laiku susieiti, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptarti.

—Org. A. L Stankus.

Zcnberis Jonas 450*2 S. Paulina Slr

NEPRISTATYTI LAIŠKAI

Rockford. III.—L. S. ir I). Draugy
stės susirinkimas įvyks 3 d. vasario 
2 vai. po įlietų, Vega Hali svetainėj 
kampus 9 st. ir 15 ave., ant antru 
lubų. Malonėsite atsilankyti būti
nai. —Rast. O. Valiulienė.

Vyriausiame pačte, Clark ir 
Adamas gtv. yra laiškų iš Euro-

nontiems giminėms. Del blogą

Lietuvių bučernių ir grosernių da
rbininkų mėnesinis susirinkimas j- 
vyks nedėlioję, vasario 3. .2 vai. po
dėly. J. Mikolnjuno svet., 2331 S 
Leavitt SI., Draugai ntsilankvkile vi- 
i paskirtu laiku. —Rast. P. K—-aa.

pristatyti į namus, todėl kam Iii*

Tinusiojo pačio ofisą ir atsiimti 
juos prie lankelio, kur parašyt* 
Advcrtised \Vindow, Adams Si

LSSl 4-los, LMPS. 91oh ir LSJL. 1 
kuopą bendras lavinimosi susirinki
mas įvyks nedėliojo vasario 3 d. 9:30 
vai. ryte, Etllosvship liouse švelniu 
831 \V. 33 pi.—Draugai, A. J. Ber- 
tošis, medicinos studentas, laikys le
kciją lemoje: Lietuvių kultūra. Visi 
atsilankykite. —Raši. K. Verbitskas.

Klausiant, reikia paduoti lai 
Sko numeris. Laiškai 
šiems: .

Kenosha. Wis.-SIJA 112 kp. Su
sirinkimas įv\ks 3 d. vasario, 1 vai. 
po pielų, Schiitz salėje.—Malonėkite 
visi nariai atsilankyti, nes bus rin
kimai centralinės valdybos.

—Rast. F. R.

LSJL. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks subaloj, vasario 2 d., 8 v. 
vakare. Aušros svet., 3001 S. Ilal- 
sted gi. Visi lygiačiai malonėkite 
atsilankykite, nes randasi svarbių 
reikalų apsvarstymai. —Valdyba.

Roselund, III.—SLA. 139 k p. mė
nesinis Susirinkimas įvyks subatoj. 
vasario 2 d.. 7 v. vak., 9-los wardo:> 
socialistu svetainėje, HtOt) Michi- 
gan ave. (Inėjimas nuo 111-tos gal. 
ant trečių lubų). Visi nariai būti
nai atsilankykite, nes labai svarbus 
susirinkimas: bus nominuojama ce
ntro valdyba. —Rast. K. Kalnietis.

LMPS. 29 kp. repeticija “Iš mei
lės’’ atsibus nedėlioj. vasario 3 d.. 
10 vai. ryto, Liuosybės svet., 1812 
\Vabansia avė. Visi akjoriai ir dąi- 
uoriai, malonėkite atsilankyti laiku

—Komi et tas.

Svarbus susirinkimas SI.A. 191 kp. 
jvvks vasario 3 d. 1 vai. po pieie 
Tamoliuno svet., 1447 S. 49 ave, ker
tė 15 st. Nepraleiskite to susirinki- 
■no. nes bus svarbių tarimų ir no 
minavimas centro viršininkų. Beje 
turim užbaigti klausimą apie prisi 
dėjimą prie Lietuvių Darbininkų l’a 
rybos. šis klausimas jau senai gvil 
denamas ir reikia jį galutinai išri.šl 

—Pirm. K. P. Deveikis.

Liet. Ruč. ir Gros. Darb. Sus. Am 
mėnesinis susirinkimas jvvks 3 d 
vasario (Feb.) (XVestside). Draugai 
susirinkite iš visų aiiielinkių ir iar 
kilo apie tolesni veikimą. Bus svar
bių reikalų, kaip tai: išdavimas ai 
skaitos iš praeitų metų, tarimasis a 
nie balių ir kiti svarbus reikalai 
Praeitame susirinkime dauguma pa
bijojo šalto oro, ir neatsilankė.

—Vienas iš narių.

LDLD. 29 kuopos mėnesinis susi 
rinkimas atsibus nedėlioj, vasari* 
3, 7:30 vai. vakare Socialistų svetai 
nėj, 319 E. Stalo .\t. Visi nariai i 
norint|s prisirašyti malonėsite atsi 
lanksti paskirtu laiku.

Cicero.—Prelckcijų komitetų susi 
rinkimas įvyks nedėl., vasario 3 d 
Tamoliuno ir Gudgalio svet.—Vi« 
leiegatai išrinkti LSS. 138 I- o.. LMP: 
13 kp.. LSJL. 2-ros kpl ir kilų drau 
'Uju. kurių delvtfal:d nepaminėti, ma 
lonėkite atvvkli koku. Susirinkimu 
bus 8 vai. rj to. Prelckcijų Komi!

LSS. 231 kp. lavluimoNi susirinki 
uas jvvks n.-dėli<de, vasario 3 d. P 
vai. ryto, 4630 Gross av. Bus skai 

■ omą jirelekcija temoje: Darbinin
kai politikoje. Draugai, nesi vėlin
kite. —Raštininkus.

East Chieago, Ind. LSS. 201 k p. su 
brinkimas atsibus vasario ,7 d. 7;3( 
vai. vakare, K. Grikšo svetainėje 
150 str. ir Northeote avė. Nariai 
malonėkite atsilankyti. Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Nepristatyti laiškai. 
1SI7 Mikylenas Petro. 
•3621 Kapsas Alcx 
3624 " ‘ 
3629
3632 Sagouski Antone 
3639 Tennanis Gari

Markus Sainon 
Olshevski M

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

_Roscland, III.—Liet. Mot, Progr, S. 
25 kp. lavininms ir cxtra susirinki
mas įvyks nedėlioj, 3 d. vasario, 2 
vai. po pietų, Aušros kambariuose, 
'<0900 Michigan Ave.—Draugės, ma
lonėkite visos atsilankyti paskirtu 
laiku, nes turėsime pirma lavinimus 
susirinkimą, o po lavinimos bus ex- 
Ira susirinkimas, kur tur turėsime 
daug dalykų apsvarstyti.

—Rašt. J. Grybienė.

Pajieškau familijos arba žmonos, 
kuri galėtų užlaikyti 1 metų kūdikį- 
mergaitę už užmokesti. Atsišaukite 
laišku .šiuo adresu. My kolas Gudman 
2337 Lister Ave„ Nori Side., Chiea
go, Illinois.

Pajieškau savo tikro brolio, Ma- 
tyzo Giedraičio, jis gyvena Ameriko
je. Kas žinote prisiųskite jo adresą 
arb jis pats tegul atsišaukia šiuo ad
resu: Simonas Giedraitis.
508 S. 7 str., Marųuettė, Mich.

BALIUS BALIUS
Rengia Ciceros Lietuvių Kooperacija

Nedėlioj, Vasario-Feb. 3 d., 1918 
M. JANKAIČIO 1PAKŠTOF SVETAINĖJ 

4837 W. 14th St, Cicero, III.
Pradžia 4 vai. po pietų Inžanga 25centai porai

Mieiai užprašome visus į šį balių, kaip ciceriečius, chicagiečius, melrosepar- 
kiečius ir kitus. Paremkite kooperaciją skaitlingu atsilankymu į balių.

Kviečia Cicero Lietuvių Kooperacija.

Pajieškau savo brolio Antano Kon- 
rad, Kauno gub., .Šiaulių pavieto, iš 
viensėdijos, arba vienkiemio Anto
novo, 6 pėdų augščio, šviesaus vei
do linksmo budo, 9 melus gyveno 
Slanforle, Conn., vėliaus, girdėjau, 
išvažiavo Į SI. I'raneiseo, Cal. Jis 
pats arba kas žinote jojo adresą ma
lonėkite pranešti man. Turiu svarbų 
reikalą. Vincentas Konrad, 
3219 NVallace Si., Chieago, III.

Pajieškau savo dvieju pusbrolių, 
Vincento ir Felekso Savlku, iš Kau
no gul)., Telšių pav., Tvėrių parap.. 
Zorubų sodos; jie palįs ar kas juos 
žino malonės pranešti šiuo adresu: 

Ona Railaitė—Šimkienė, 
10707 So. Wabash Avė., Roscland, 
Chieago, III.

Meko, Kauno guli., Raseinių pav. Ty- 
’avėnų parap. Girdėjau, kad gyve
nti Chieagoje. Jis pats lai atsišau
kia, arba kas žinote, suteikite jo ti
krų adresų. Kazimieras Stonis, 
1810 S. Halsted SI., Chieago, III.

.ĮIEŠKO KAMBARIŲ
NAŠLYS su 3-tu vaikų 6 iki 9 me- 

’ų, jieško gaspadinčs arba kamba- 
’ių prie tokios šeimynos, kuri g;dė- 
ų prižiūrėti vaikus. Meldžiu atsi- 

'.aukti luojaus. Leonas .larusz, 
12II S. Halsted SI., Chieago.

ĮIEŠKO DARBO

J IEŠKAU DARBO prie kriaučių 
laliti biskį prosyli ir rankom siūti, 
kam bučiau reikalingas atsišaukite 
iuo adresu: l.eo 
8LS S. String SI. Chieago, III

JIEŠKO PARTNERIU "
PAJIEŠKAU PUSININKO su 500 

lol. urii* buį?ėrnės. Biznis išdirbtas 
'cr ('augdį metų. Visi koslunieriai 
įerka už pinigus. Ir jeigu norėtų, 
iš visą parduočiau. John Vinckas. 
■015 XV. I3rd St., Chieago, III..

I hone MeKinley 4693. ,

KEIKIA DAKHlKiNM
HEIKAI.Ar.IAM

auja Vyrų su mažu kapitalu pi isi- 
lėli prie korporacijos, kaipo 'užlik- 
iniiuu. Darbas ant visados, gera 
nokestis, palytimas nereikalingas. 
)el platesnių žinių kreipkitės ypali- 
kai arba per laišką: .

C1IAS ZEKAS Gen. Manager, 
127 N. DVnrborn St„ Room 81)8 

Chieago, III.

RE! KALAU.I AM A npreileriu prie 
noteriškų ploščių. Greitu laiku al- 
iišaukilc. G. TOMA.šEVSKI, 
1115 W. Chieago Avė., Chieago.

GERA PROGA

lenkiškai ir angliškai dėl išvažiavi- 
iio i šiltą valsliji| prie namu darbo, 
kur nėra žiemos ir oras sveikas. At
sišaukite laišku: 919 \V. 31 str., Chi- 
?ago, III. C. A. Valenlynovicze.

REIKALAUJU keletos gabių ir iš
mintingų vyrų, Chieago ir kituose 
miestuose; tokiems turiu pasiūly
mui apsimokanti užsiėmimą, geres- 
ij uždarbi, kuris yra naudingas žmo
nijai, ir proga pasikelti pačiam iš- 
iilavinime. Visame arba liuosame 
uivo laike. Del platesniu žinių adre- 
iuokile: CHAS l’RNIK,
1818 \V. I6th SI., Chieago, III.

REIKALINGAS gabus vyras pasi- 
darbuol vakarais ir nedėliotu. Gal 
uždirbt *100 menesyje neapleisda
mas dabartinio darbo. Patyrimas ne
reikalingas. Rašyk man laišku apie 
save: kuo užsiimi dabar

A. J. Franckesvicz, 
151 XV. Randolph Street, Chieago, III

REIKALINGA moteris arba mergi
na dūri turėti bent kiek patyrimo 
siūti suknias arba šiaip siuvimų.

Panedčlyje atdara iki pietų.
2335 XV. 35lli Si., kampas \Vcslern av 
Tel. MeKinley 3315. Chieago

REIKALINGA moterų ir mergini,i. 
Pastovus darbas ir gera mokestis. 
Atsišaukite Utarninke po pietų j:

PROGRESS DUSTER CO.‘, 
511 XV. 12 St., Chieago.

RF.IKALINGA mergina 
darbo ofise. Turi 
angliškai ir lichlviškai 
kad galėtų dirbti anl IA. PETRATIS a 751 XV.

dėl abelno 
:ėti kalbėt

Geistina, 
iewriter.
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EXTRA
Jaunu pora priversta paaukaut »«• 

vo puikius, beveik naujus, rakandu) 
už retai plfpą kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skaros, už $20. Vė 
tinusios mados valgomojo kamburic 
rakandus, 2 nnikhi divonu, daven- 
port, taipgi $a25 pianą su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola st 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apštmo 
kės patirti nežiūrint kur jus gvve 
nat. Viskas vartota vos 9 gnvnltes 
Parsidtios taipgi po vieną. Atsiimi 
kilo tuojaus. Gyvenimo vieta. 1925 
Su. Kcdzie ave., arli 22-ros gatvės 
Chieago, III.

UŽ *50 NUPIRKSI *200 Gvlgiihnii* 
springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų Di
aną 10 metų gvarantuotą ir ir ko
letą rakandų už pirmą pariulymą 
Divonus 9x12, *8, firankis, tapytus 
paveikslus ir tt. Viskas vartota J 
mėnesiai. 1520 N. "r' am - - ' - 
Chieago. UI.

JAUNA PORA turi parduoti put 
kų seklyčios setų, tikros skaros, de
vonus, $9.00; misinginės lovos, $22; 
komodas, $12.00; valgomojo kamba
rio setas, $250.00 vlctrola, deimenti- 
nč adata ir rekordai $55, $850.(11- 
player piano už $210.00. Vartotu 
vos 90 dienų.: 3019 .luckson Blvd.. 
arti Kcdzie Avė., Chlcagu

PARDUODU trijų kambarių nau
jus rakandus, vieną mėnesį vartoti, 
už labai pigią kainą, iš priežasties 
kariuomenėn ėjimo, šviesus kamba
riai, randa pigi, labai parankus ma
žai šeimynai. Pasinaudokite šilą pro
ga. Kreipkitės vakarais nuo 6 vai., 
ncdelioiu visą dieną. Antros lubos iš 
priekio. 2929 Lo\ve Avė., Chieago.

NAMAI-žEMft

Parduodu farmą. Gera žemė, visa 
dirbama pusantros mylios nuo mie- 
slo, 12,000 gyventojų, tikielas liktai 
*5.00 iš Citit agos. 8 melžiamos kar
vės, 5 veršiai, apie 200 vištų, kiauši
nių pardavė pereit;! vasarą 5,000, -I 
kiaulės Prisiduria gelt

gy vuliii
ganykla.
(linkai.
ką parduodame dieną nuo dienos sa
va mieste. Geri farmeriški įrankiai 
ir mašinos. Galima pirki kaip slo-

gany lies dykai-—geriausia 
Puiki Irioba ir visi kili bu-

likluiiiem išmainyti ant namo bile- 
kur. I>el platesniu žinių adresuoki!:

KAZIMIERAS URNIKIS
1818 \V. I6lh St., Chieago, III.

PARDAVIMUI NAMAS. 6 šeimynų 
gyvenamas. Ramios $60.00 mėnesyj. 
Kaina *1.500. Priežastis pardavimo— 
savininkas serga ir išvažiuoja j lau
kus. Atsišaukite ant viršaus, užpa
kalyje. 1908 Canalport avė., Chieago

EXTRA
Parsiduoda naujas medinis namas 

anl vieno pagyvenimo, vieni metai 
kaip statytas. Pardavimo priežastis 
—pinigų pražuvimas banke. Atsišau
kite po No 1133 S. Richmond Slr., 
Chieago, III.

3131 ARCHER AVENl'E 
Dviejų nugštų mūrinis namas, san
krova ir I kambariai anl pirmo au
kšto, septynių kambarių fialas ant 
įniro augšlo. •

Nuosavybė kainuoja $7,566, alsilei- 
dmui už nejudinamąjį tūrių parduo
damas už *2.806.

PELNYK *10110.
2-jų pagyvenimų naujas mūrinis 

namas, arti MeKinley parko. Parduo
siu $1600 pigiau negu verias. Apmai
nysiu anl lotų arba mažesnio namo.

Numeriu 166, i “Naujienos”, 1810 S. 
Halsted SI., Chieago. III.TAUPYKITE PINIGUS
mą. Moderniškas naujas, 2 fialų 
mūrinis damas, 3 blokai į pietus nuo! 
Crane dirbtuvių prie Savvyer ir 45' 
gatvės.

Suros, Vanduo. Gazas, Elektrom 
šviesos, cemento šalygatviai. viekas 
itaisvta ir išmokėta už lotą 30x132Vj. 
D( ’ ‘ ‘ ‘ ..........................platesniu žinių atsišaukite: 

451h St. and Savvyer avė.
Agentas pasisiuntimui

AMATU MOKYKLOS

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir HefŲ^IL 

kos kalbų, aritmetikos, knygveay*- 
tės, stenografijos, tvnevvriting. pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, s- 
balnos istorijos, geografijos, politi 
kinčs ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryta 
iki 5 po pie\ų; vak. nuo 7:30 Ik!
9106 So. HMsted St.. Gbicago. IU.

"■ . ................. .. - 1 i ■ . .. ni'--!-r~ - i. K....

Ncsiknnkykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėlas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačią 28c.

Just i n Kulis
3253 S. Halsted St., Chieago, III.

Knyga “ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

MUZIKAMS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaikų ant smuike 

Prof. I). GOLDSTEIN 
Smuikoa Mokytojas

Senas adr.: 11311 Michigan av. 
Naujas adr.: 11314 Michigan av

/(OflBKDMSMK USKUlBKlMniBIVEHHb f > JHSfiMPk

Į Dr. A. R. Blumenlhal |

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.
GURKĖ BARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chieago

•o^l’iij -1S pa;®l*H *8 SIM 
N O G d O D S r

■SĮBJB1Į

AKIlįJ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
. Ztjk Gyvenimas yra 

. tuščias, kada pra 
nvksla regčjims.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thahnonicter. Y- 
patinga doma al-

< ” kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ncdėldicn. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephojje Yards 4317

0<T£S 
OO’g# onu pųnis suibuducą ’oęąg 
FU OS U onu S’JUPM -nor^ne jį‘ ęg 
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’il 91$ onu ĮABpiį Įj.ę.lBp ‘d.UBSJ

•sni.iąjop ęj; jį 
ocl eponpisjBd jequp į>jį ųgj 

onu S0).(-)A ‘ĮBlOJfJOAO .11 lupus OUM>| 
-«szn jus ijCiep jrni:\*

įBuaSJEf iiuedeio
zMetttKmaMUflBoai

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

3119 S. Morgan St.. kertė 32 st.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriški! ir Vaiki] 

'l’aiĮigi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Dr. Povilas Žilvitis
I Lietuvvs Gvdytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA:
I 3203 So. Halsted SI.,

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

dčldieniais 10—12 išryto,
Tel. Canal 1916. Chieago, III.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chieago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Halsted st. 
Telephone Ganai 2118

Vai 9—U ryte; 1—2 popiet; 7—9 *ak.
Ofisas:

1900 S. Halsted St.
VirAuj BiachofUo Aptiekia. 

Telephono C'anal 114.
Valandos 3—(5 po pietų 

llxkiriant Nvdėldieniu* ir Soredae

r. C Z. Vezelis 
Lietuvis Dentinas

arli 47-los gatves.

Telephone Yards 5032

Dr. M. StHjmicki
3109 S. Morgan st. Chieago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rvto 
ii' nuo 5 iki 8 vakare

BS. fi. MONTVIO
OFISAS; 1553 W. .Madison st., 

kriupąš Ashland Boui., vir- 
šu'j banko, Rcom 600.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—6 
vak. Haymarkel 2563.
REZIDENCIJA: 333$Norlh 
VALANDOS; 7-0 vakare. 
PIIONE Albany 5546.

Dr. Rams« r
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiem* tinkamus akinius, agiacsi- 
nunja ir patarimus duoda dykai.

784-88 Milwauk«« avė., arti Chieago av. iras 
lubos. VALANDOS: Nuo 8 i*ryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 iiryto iki 2 po pistu

Tel. Havmarket 2484.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chieago 
Tckphone Haymnrket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chieago 
Telephone Drover 969.3

VALANDOS: 10-11 ryto; 2—3 popiety;
7 8 vakare. N«<lėiiomis< 10—12 dieną.

MulkiuApaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Račkulį, 
begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerika • 
lu agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n ų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, ^kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite N a u j i e- 
n o s e. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel
bi mų ir tas jūsų pasi
skelbi mas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1810 South Halsted Si.

Nepasižadekit eiti kur kitur

Nedėlioję, Vasario 21, nes tą

dieną, Pilsen Auditorium,

bus “Naujienų” 4-metinis 

įgalius!


