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Vokietija kariaus prieš Rusiją
Vokiečiai nori paimti

Petrogradą
Rusijos darbininkai užgyrė Troc

kio užbaigimą kares
VOKIETIJA VISTIEK KARIAUS PRIEŠ RUSIJA

Pertraukimas musių užsibaigė ir atsinaujina karė, skel
bia Bėrimas.

True translation filed with the post mastei ai Chicago, Eebr. Iii, 11118. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 19E

AMSTERDAM, Vas. 15.—Pusiau oficialiai iš Berli- 
no šiandie pranešama, kad \arės stovis gyvuoja tarp ce- 
ntralinių valstybių ir Rusij >s delei automatiško užsibai- 
gimo laikino pertraukimo m išių pertraukimu taikos ta
rybų.

VOKIETIJA NUTARĖ AT
NAUJINTI KARE

Vokiečių junkeriai atmeta 
Rusijos užbaigimą karės be 

taikos.

Vokiečiai nori paimti 
Petrogradą

True translation filed with the n***’ 
master at (’hieago, Eebr. 16, 1913, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

LONDONAS, vas. 15. — Spe
cialūs žinios iš Holandijos pra
neša, kad Vokietija nutarė at
naujinti karę prieš šiaurinę Ru
siją. Tas nutarimas, sakoma, 
padarytas konferencijoj kaize
rio kvatieroje.

Konferencijoj dalyvavo kai
zeris Wilhelm, kancleris von 
Hertling, ficld-maršalas von Hi- 
nd<*iiburg, gen. von I.n<leii<iorff, 
užrubi žinių reikalų ministeris 
von Kuehlmaiin ir kiti.

Daily Express Amsterdamo 
korespondentas sako, kad bol
ševiką užrubežinių reikalų mi- 
nisterio Leono Trockio pienas 
“nėra karės bet nėra ir taikos“ 
liko atmestas konferencijoj ir 
kadangi Trockį nenori taikos, 
jis susilauks karės.

Eis ant Petrogrado.

Veržimasis į Rusiją vistiek 
tęsis mažiausia kol vokiečių ka
riuomenė neužims Petrogrado.

Rotterdamo žinia i Dailv Ne- 4 *
\vs sako, kad vokiečiai laikosi 
los nuomonės, kad Trockio už- 
reiškimas nors neužbaigė karės, 
tečiaus automatiškai užbaigė 
pertraukimą mūšių. (Pertrau
kimas mūšių užsibaigė vas. 11). 
Vokeičiai dabar turi laisvę elg- 
ties kaip tinkama ir mano pasi
naudoti ta proga.

Korespondentas sako, kad tas 
nebūtinai reiškia, jog vokiečiai 
tuoj eis ant Petrogrado, bet gre
ičiausia jie gelbės Ukrainai gin
kluota spėka.

Vokiečių propaganda Ukrainoj.

Jis sako, kad vokiečiai tuo ti
kslu veda smarkią propagandą 
Ukrainoj, skelbdami, kad nau
josios valstybės Rada yra pavo
juje iš bolševikų puses. Šakn

inę į naujas valstybes, nuduo
dant esant jų apgynėjais.

Gins Ukrainą.

Berlino žinia j Koelnische 
(Cologne) Volkzeitung sako, 
kad bolševikai tikrai siunčia ka
riuomenę prieš Ukrainą ir cen
tai (i neš valstybes nemano leis
ti tuo apiplėšti jas iš nesenai pa
darytos taikos vaisių. Laikraš
tis priduria, kad “galbūt nutar
ta konferencijoj kaizerio kva
tieroje atnaujinti veikimą šiau
riniame Rusijos fronte kad ap
gynus Ukraną“.

RUSIJOS DARBININKAI 
UžGIRIA TROCKIO PO

LITIKA

Rusija visai pasitraukė nuo
savo talkininkų.

<Yue translation filed \vith the poi 
master at Chicago, E’ebr. 16, 1918, 
as reųuired by the acl of Oct. 6. 191 /.

LONDONAS, vasario 15.
Rusijos bevielinė žinia sako, kad 
užrubežinių reikalų ministeris 
Trockis duodamas pranešimą 
Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Taryboms apie Brest Litovsko 
tarybas pasakė, kad Rusijos pa
sitraukimas iš karės yra tikru 
pasitraukimu ir atmetimu visų 
sutarčių su buvusiomis jos tal
kininkėmis.

Žinia sako, kad Tarybos už- 
gyrė Trockio politiką.

I ma tudjaus pradėti taikos svar- 
I s t y mus prezidento kalboje, iš- 
I dėstytais pamatais ir reikalauja 
I kad Vokietija nutartų veikti 
nuolankesne dvasia.

“Mes niekšui negalime sumu
šti Amerikos“, suko laikraštis, 

“ir jeigu mes suimištuniČb ją 
net tūkstantį sykį, mes negali
me priversti ją taikinties. 'Tai
gi jeigu negalima priversti prie 
taikos, tai reikia įgyti taiką su
sitarimu, ar visai jos neturėti.“

AUSTRAI UŽĖMĖ BRODY

Sulig sutarties su Ukraina.
%

True translation filed whn the post- 
master at Chicago, Eebr. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct; 6. 1917

COPENHAGEN, vas. 15.
Gautosios šiandie iš Vienuos ži
nios sako, kad sulig taikos su
tarties su' Ukraina, austrų spė
kos be jokio pasipriešinimo se- 
redoj užėmė Brody.

Brody yra parubežinis mies
tas Galicijoj. 85 mylios į šiaur
ryčius nuo Lvovo.

VIENIJASI PRIEŠ BOL
ŠEVIKUS

Pietines Rusijos respublikos

True translation filed witn tne p<»si 
mastei at Chicago, Eebr. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 19 J 7.

LONDONAS, Vasario 15.
Berno Bundas praneša apie pa
sekmingą užbaigimą tarybų E- 
katerinoslave apie sutvėrimą li
nijos visų pietvakarinių respub
likų prieš bolševikus.

Taipgi nutarta sudaryti bend
rą armiją, kad apvalius pietinę 
Rusiją nuo bolševikų kareivių.

ARMIJA DAR TURI PA
SILIKTI KARĖS LAUKE

Sako Austrijos karalius

fine trnnslntion filed with the post- 
liiusler ai Chicago, Fcbr. 16, 1918,1 
4s reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Socialistas pl
anas (’barles V. .Johnson iš dūliai

PIRMAS ŽINGSNIS PRIE 
PAĖMIMO GATVEKARIŲ 
MIESTO NUOSAVYBĖN

Socialistas aldermanas įne
šė, kad hutų apskaityta 
Chicagos gatvekarių ir e- 

levatorių tikroji vertybe.
CHICAGO. 

derm
9 \vardos vakar miesto tarybos 
posėdyje padarė pirmą žingsni 
prie paėmimo Chicagos gatve
karių linijų į miesto nuosavybę.

Drg. Johnson atkreipė atidą į 
žmonių pageidavimą ,kad pats 
miestas valdytų gatvekariais, 
kam, žinoma, priešinasi gatve
karių savininkai. Jis nurodė 
taipgi, kad gatvekarių kompa
nija neišpildė savo sutarties, pa
darytos 1909 m. ir kartu įnešė 
rezoliuciją, kad transportacijos 
komitetas kuogreičiausia ištir
tų tikrąją perkamąją Vertybę 
gatvekarių ir elevatorių linijų, 
kad nustačius kainą, kokią mie
stas gali mokėti už jas ir kad ga
lima butų paduoti bilių dabarti
niam posėdžiui Illinois legisla- 
tliros, kad ji leistų miestui įsi
gyti tas transportacijos linijas.

Rezoliucija atiduota transpor- 
lacijos komitetui.

■-----------------------------------------------------------------------------------

52 VAIKAI ŽUVO VIE
NUOLYNE

šimtai žmonių išgelbėta gai
sre, kuris sunaikino vie
nuolyną.

MONTREAL, Kanada, vas. 
15. Pereitą naktį nuo nežina- 
mos priežasties užsidegė Grey 
vienuolynus, kuriame buvo arti 
1,000 paliegėlių moterų ir vyrų, 
sužeistų kareivių ir mažų kūdi
kių.

Nors nepaprastomis pastan
gomis slaugytojų ir vienuolių 
liko išgelbėti beveik visi vie-

cijoj* užsidegė beeidaknas tarp 
Jezupol ir Wodniki. Traukinys 

sustojo aid tilto per Dniestro 
upę ir daugelis nusigandusių pa- 
sažierių šoko į upę ir ten prigė
rė. Daugelis kilų sudegė trau
kinyje. <bi HL*<*lis IttipL'i sužeistu.

Gaisras panedčlyj sunaikino 
du dideliu sandėliu rytinio ge- 
ležinkelio stotyj Viennoje. San- 

buvo pripildyti popiera.
drabužiais, džiovintomis daržo
vėmis ir bulvėmis, kas dabarti
niu laiku skaitoma dideliu nuo
stoliu.

BERLINO STREIKIERIAI 
NUTEISTI KALĖJIMAN

Vienas nuteistas pusketvir- 
tiems metams kalėjimam

True translation filed with the pn«t- 
mastei’ ai Chicago, Eebr. 16, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Vasario 15.
Šiandie gauta žinių, kad dauge
lis Berlino streikicrių liko nu
teisti kalėjimam , .

Vienas 17 m. vaikas nuteistas 
dviem metam kalėjiman. Meta
lo darbininkui Ratajozik paski
rta sunkiausia bausmė. Jis nu
teistas 12 mėnesiams kalėjiman 
už bandymą sulaikyti gatveka- 
4 “ .

LENKAI LIŪDI DELEI 
CH0LM0

Teatrai užsidarė Krokuvoje

Rumunija pradėsianti taikos 
tarybas

Streikuojantįs laivų budavotojai 
šiaukiami kariuomenėn

_______________

PERMATOMA TAIKA SU ŠAUKIA KARIUOMENĖN 
RUMUNIJA STREIKIERIUS

Taikos tarybos tarp centra- 
linių. valstybių ir Rumuni
jos neužilgo prasidės.

Delegatai jau atvikę.

Nekurie laivų budavotojai 
pašaukti kariuomenėn dė
lei streiko.

Už LIETUVOS LAISVE
I * - į

Socialistų laikraštis smerkia 
kaizerio norą pasigriebti 
Lietuvą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Eebr. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Vasario 15.— 
Berlino socialistų organas Vor- 
waerts pasmerkia Vokietijos 
projektą paskelbti Lietuvą “au
tonomine šalim po Vokietijos 
kontrole”. Jis sako, kad tas yra 
matomai savo rūšies aneksavi- 
mas.

Nežiūrint daugelio rūpesčių 
Vokietija visgi priėmė preziden
to VVilsono kalbą kaipo taiki
nančią, nors ir turinčią smarkių

AMSTERDAM, Vasario 15.- 
Austrijos karalius savo prokla
macijoj į armiją, peržvelgda
mas aplinkybes, privedusias prie 
Rusijos pasitraukimo iš karės 
sako,

“Ir visgi dar neatėjo valanda, 
kada aš galėsiu atšaukti savo ka
riautojus į jų pastogę. Bet jų 
sugrįžlimas ateis. Todėl tegul 
mano žmonės pasisemia spėkų 
iš atsiminimų apie garbiningus 
darbus jų sūnų už naują gero
vę. Tebūnie Dievas su mumis“.

nuolyno gyventojai, tečiaus visgi 
52 kūdikiai žuvo gaisre.

Gaisras kilo skyriuje, kur gu
lėjo lopšiuose 170 vaikų ir nors 
visaip bandyta juos išgelbėti, 
bet visgi daugelis jų žuvo. 'Tar
pais rodėsi, kad nieko nebus ga-
lima išgelbėti ir kad kuom' visi 
žmonės turės žūti. Bet ugniage
siai ir kareiviai visgi įstengė vi
sus kitus išgelbėti, nors kuone 
visus prisiėjo išnešti ant rankų.

Iš po vienuolino griuvėsių 
šiandie atkasta žuvusiųjų 52 
vaikų lavonai.

PERTIES TILTA PER 
B0SF0R A

Prakas taipgi ir tunelį

True translation filed with the pnst- 
rnaster ai (’hieago, Eebr. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Vasario 15.

ŽUVO. DAUG ŽMONIŲ

ant degančio traukinio

True translation filed with the post- 
mastei’ ai Chicago, Eebr. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

ZURICH, Vasario 15. — Pri
sigrūdęs pasažierinis traukinys 
ėjęs iš Slanislavv į Lvovą, Gali

ma, kad tai yra tik dalimi Vokie- , išsireiškimų. Vokiečių laikra- 
ti jos projekto, kad sunaikinus ščiai rašo apie tą kalbą su nepa
buvusią Rusijos imperiją ir tuo prastu mandagumu.
praplėtus savo valdžią ir įtek- Vonvaerts nurodo, kad gali-

'Turkijos parlamentas priėmė bi
lių apie pabudnvojimą tilto ir 
prakasimą tunelio skersai Bos
forą, jungiantį Europą ir Aziją. 
Kontraktas šiam darbui paves
tas Budapešto firmai ir darbas 
bus pdarėtas balandžio mūn.

(Bosforas yra pertaka prie į- 
ėjimo į Juodąsias juras ir jun
gianti tą jurą su Marmoro jura.' 
Siauriausioj vietoj Bosforas turi 
1,800 pūdų pločio).

ŠIANDIE
Drg. Jukelis kalbės 

Englewood’e 
BUTKEVIČIAUS Svet.

8132 Vincennes aveJ.
Pradžia 7 vai. vakare.

Nepamirškite!

l'ruc translation filed with the pnsl- 
inastcr at Chicago, Eebr. 16, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

WASHINGTON. Vasario 15.
Lenkai skaito prijungimą 

(’holmo gubernijos prie l krai- 
nos respublikos antru Lenkijos 
padalinimu.

Oficialūs žinios sako, kad ka
da Krokuvoje gania apie tai ži
nia, gyventojai apsivilko godu
liu rūbais ir teatrai su krutamų- 
jų paveikslų leatrčliais užsidarė.

Sakoma, kad tos gubernijos 
gyventojai esą 80 nuoš. lenkų.

PASKANDINO 8 ANGLŲ 
LAIVUS

Medžiojusius ant submarinų 

true translation filed with the post- 
master at Chicago, Eebr. 16, 1318, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. 
• LONDONAS, Vasario 15. 

Oficialiai paskelbta, kad prie
šo užpuolamasis Holas paskan
dino 8 anglui laivus, kurie med
žiojo ant submarinų.

Po paskandinimui tų laivų 
priešo torpedinių laivų naikin
tojai skubiai nuplaukė į šiaurę 
pirm negu galima buvo privers
ti juos stoti mušim

True translation filed with the post 
master ai Chicago, Eebr. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, vas. 15. Ke- 
Ivergo vakaro Berlino laikraš
čiai duoda suprasti kadi tary
bos su Bunumija tuoj prasidės, 
jie sako, kad nors nėra ofieialio 
pranešimo, reikia manyti, kad 
Rumunijos delegacija, kuri tar
sis apie prailginimų pertrauki
mo mūšių jau atviko paskirton 
vieton.

Duos pranešimą.

Iš Viennos pranešama, kad 
Austro-Vengrijos užrubežinių 
reikalų ministeris grafas ('.žir
niu paskelbė apie savo pasiry
žimą duoti ilgą pranešimą su- 
batoje Iviejų laikraščių delega
cijai apie Brest-Litovsko tary
bas ir prezidento \Vilsono pas
kutiniąją kalbą.

Lenkai priešinasi

Berlino Vossische Zeitung 
Vienuos korespondentas prane
ša, kad gali būti paleistas žeme
snysis butas Austrijos rcichsra- 
th’o delei lenkų pasipiktinimo 
atidavimu Cholino gubernijos 
Ukrainai.

Pasirodo, Irtid lenkai nariai 
susidėjo su čcchais ir slavais, 
kad sudarius koaliciją iš 217 ba
lsų prieš valdžią, kuomet vokie
čių ir ukrainiečių partijos telū
ri vos 212 balsų. Socialistai, ku
rie priešinosi visiems karės kre
ditams tuo laiko persvarą hal
suose.

“Taika ateina”

Austrijos laikraščiai tebesvar
sto apie prezidento Wilsono kal
bą ir taiką su Ukraina. Beich- 
post garbina grafą Czerniną kai
po “pasekmingą taikos kancle
rį laikos imperatoriaus“.

“Taikos idėja ateina“, šaukia 
jis, “kitaip karės agitatoriai Vcr- 
sailles nebūtų taip desperatiš
kais.”

3 ŽMONES NUŠOVĖ

Nušovusius šerifą ir du jo 
pagelbininku.

True translation filed with the post 
master at Chicago, Eebr. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PHOENIN, Ariz. vasario 15 
Šiandie gautoji iš Bisbee žinia 
sako, kad gyvulių piemuo už
mušė John ir Tom Po\vers ir 
Thomas Sisson, besislapsčiusius 
nuo drafto, kurie pereitą nedel- 
dienį nušovė šerifą McBride ir 
du jo pagelbinniku, kada Seri

alas bandė juos areštuoti.

Atsakydamas ant pasveikini
mo moterų organizacijų jam su
grįžus iš Brest Litovsko į Vien- 
ną, grafas Czernin pasakė:

“Pirmas žingsnis padarytas, 
bet mes turime gerai suprasti, 
kad mes vis dar tebeturime eiti 
kelyj ir prie visuotinos taikos ir 
aš tikiuos visų jųsų tvirtos pa
ramos iki nebus įgyta visuotina 
garbinga taika.

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

Balius!

fine translation filed with the post- 
inaster ai Chicago. Eebr. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

NftVV YORK, Vasario 15. — 
)augelis streikuojančių laivų 

tiarpenterių iš Slaten salos dirb- 
uvių liko pašaukti per jų vieti

nius boardus ateiti šiandie ant
ii gzaminacijos. kadangi jų pa-
liuosavimas delei karinio užsiė
mimo liko automatiškai panai-

intas, kadangi jie metė darbą.
Drafto boardai Nevvark, N. J.

i • kitose artimose vietose, kur
streikuojantįs karpenteriai ^i’a 
užsiregistravę, tiki mąsi tą patį 
padarys.

STREIKIERIAI NELEIDO
KUNIGUI KALBĖT

atarė važiuoti Washing- 
tonan.

BALT1MORE, Md., Vas. 15.
Vietos streikuojantįs karpente- 
riai neleido šįryt kalbėti kini, 
('baries A. Eton iš New Yorko, 
kuris važinėja po rylų laivų bu- 
davojimo vietas užsiunlimo ta
rybą ir laiko patriotiškas kalbas 
diarbininkams. Darbininkai at- 
s ike kini. Katon. kad jeigu jis 
Jori laikyti prakalbas “tevažiuo
ja \Vashingtonan ir ten laiku’’.

ARGENTINOS GENERA- 
LIS STREIKAS UŽSI

BAIGĖ

Prezidento paliepimu.
! i '

True translation filed with the post- 
maslcr ai Chicago, E’ebr. 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

BUENOS AIRES, Vasario 15.
Argentinos respublikos prezi

dentas Dr. Hipolito h igoyen va
kar savo paliepimu užbaigė ne
turį laiką besitęsaintį generalį 
klreiką.

Paliijiimas priverčia arbitra- 
ciją tarp darbininkų ir jų sam
dytojų ir reikalauja, kad kol ta
tai bus padaryta darbininkai su- 
gręžtų prie darbo.

'________, I I—a—— I ■ I — ■«■■■■■ ■ —

METZEN PROTESTUOJA

Pasiuntė protestą preziden
tui Wilsonui.

CHICAGO. — Advokatas John 
L. Metzen, kurį utarninko naktį 
goveda Staunton, III. apipylė 
karšta smala ir plunksnomis, 
šiandie telegrafu pasiuntė pre
zidentui Wilsonui protestą prieš 
lokį govedos pasielgimą su juo.

Metzen sakosi pirmiau skun
dęsis prezidentui apie elgimąsi 
distrikto advokato Knotts iš 
Springficldo.
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“ŽMONĖS” IR “VAGIS”
Scenoje

Rengia LSS. 1-toji Kuopa, įvyks
Ned., Vasario-Feb. 17 d., 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2212 W. 23rd Place, Chicago
Pradžia 6 v. vak. Inžanga 35ir 50c ypatai. Ant šokių 25c ypat.'

Drama “ŽMONĖS” yra puikus veikalas, 3-jose veikmėse. 
Parašė Br. Vargšas. Šitoji drama atvaizdina varguolių gy
venimą, ir ištvirkusio pono viliukingą pasielgimą su varguo
liais žmonėmis.

Taipgi dramatiškas vienaveikmis paveikslėlis “VAGIS”, 
parašytas Upton’o Sinclair’o, verstas K. Barono, atvaizdina 
nelaimingo darbininko nupuolimą ir, pagalios, parodo advo
kato Sąžiningumą” ir kokias jie daro klastas tarnaudami ka
pitalui.

Režisierius—J. Sankunas.

Šituodu veikalu gana svarbu yra pamatyt kiekvienam 
darbininkui ir darbininkei. Todėl kviečiame atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai. Svetainė atsidarys 5 vai., o lošimas prasidės 
6, vai. vak. Po perstatymo bus puikus šokiai. Jaunimas ga
lės smagiai pasišokti prie puikios muzikos, kadangi grieš chi- 
cagiečiams gerai žinoma p/X Grušo Orkestrą.

Kviečia visus atsilankyti L. S.S. 4 KUOPA.

Informacijų Skyrelis
Bedakcijos paaiškinti man se
kamus klausinius:

t. Dabar yra rusiškų pinigų

Iri to mainyti dolerius ant rub-

3. Ar bažnytinėse mokyklose 
tivk-pat mokslo Įgyjama kiek ir 
viešose (public school) ? ir ar 
tų dviejų ryšių mokyklos lygias 
teisės mokiniams suteikia.

—B. Pulsis.
Atsakymas: t ir 2. Panašių 

klausimų mes gauname daugy
bes.' Kaip į kitų klausimmrnt- 
sukėme laiškais, taip ir čia atvi-

Rusiją? Juk karei pasibaigus 
rusišku pinigų kursas kils, tuo
kart parsiyežus juos Į Busiją, sakyt; lodei niekas laip-pat ne-

čiui. su jos pinigais. Kas nori

rusiški popieriniai pinigai geri Į 
bus Rusijoj už kok io metų? Ki

li* naujoji valdžia i 
)ti nebetinkamais!

popierinius pinigus, išleistus ta

A. 226-toji Etiopą
bengia

Nedėlioj, Vasario 17

tcina:

DR. A. MONTVIDAS
Pradžia 2:30 vai. po piety.

k p.

' nais, ir perka dabar visai nupuo- 
; lusius vertėje rusų rublius, ga-

nieko netekti.
3. Bažnytinėse mokyklose bc-

\ i šose mokyklose, lik jų moks
lus šiek-liek skiriasi: bažnytinė
se mokyklose labai daug laiko 
yia pašvenviama religijai, tuo 
ta pu kad viešose mokyklose tas

vaikų lavinimui. Be to, bažny
tinių mokyklų mokylojos-sese- 
i-js paprastai daug mažiau išsi- 
h vi nusius už viešųjų mokyklų 
mokytojas ar mokytojus. Baž-

<>Ja yra pasenusi ir mažiau pri- 
aikvta vaikąms negu viešųjų

su viešųjų mokyklų teisėmis, 
kiil’ios yra akredituotos, tai yra, 
ka rias Bbard oi Education pri-

rybą, ir todėl galėjo atsiekti to, 
kad beveik visos jų mokyklos 
tapo akredituotos. Jau iš se
niau katalikai per politiką čia 
buvo įgiję savo vidurinėms mo
kykloms (high schools) dar da
ugiau leisiu, negu jų turi vie
šosios mokyklos. Rezultate jie 
atsiekė to, kad net viešose mo
kyklose Chicagoje didelė didžiu
ma mokytojų yra katalikai, kle
rikalizmo politikos rėmėjai, 
žmonės nelabai tepaisė kas da
rosi mokyklose. Jeigu jie ir to
linus taip nepaisys, tai gali al
si likti, kad ir viešosios mokyk
los pereis pilnon katalikų kont
rolėm Klerikalai visados sten
gėsi, stengias ir stengsis paverg
ti sau viešųjų mokyklą.

lie'. Moterų Progres. Susi*.
Dirva.

žodelis LMPS. centro 
valdybai.

Gerbiamos Centro Valdybos 
draugės! Bukite malonios tar
ti viešą žodį per laikraščius, kas 
atsiliko su musų organu Mote
rų P ilsu. Ar Mote r ų B n I- 

s visai sustabdyta, ar dars a
•is ?
rupi \ soms LMPS. narėms, lui-

Katalikai Chi- ihciri reikalas.

nešti, kaip ištikrujų dalykai sto
vi su musų organu.

Išlikro, musų Centro valdybai 
nederėtų taip tyleli apie dalykus, 
kurie yra juk ne vieno lik as- 

bet reikalas —
opas ir gyvas reikalas visos mu
sų organizacijos.

Taigi draugės, tarkite žodį 
ir n: palikite musų nežinioj ir 
ir abejonėje.

LMPS. narė B.V.J.10 miliony porų Baly Kenkiančiai Rusijai Dr-ja

MASINI SUSIRINKIMĄ
Nedelioj, Vasario 17, 2 vai. po pietų

DOUGLAS PARK AUDITORIUME

Kalbės specialiai Rusijos pasiuntiniaj:
Prof J. V. LOMONOSOV; Valstiečių Sąjungos 
Maskvos Apskričio Maisto Komiteto atstovas.
K. FABIAN; ir Rusijos Gelžkelių Sąjungos atstovas 
K. VTOROV.

Be šių, kalbės dar įžymus vietos kalbėtojai apie 
dabartinį dalykų padėjimą, apie maisto reikalus Ru-

• • • • —• W • • « • • I i 1 • 1 1 J

ir

Draugo T. Dundulio 
Maršrutas

Visoms LSS. kuopoms, kurios 
kas pabusti ir stvertiės darbo? 
prisidėjo prie kvietimo ir ren
gimo d. Dunduliui maršruto, 
šiuo pranešu, kad su T. Dundu
liu jau susižinota tuo reikalu ir 
jis apsiėmė kalbeli. Jo maršru
tas [vyks nuo vasario 18 d. li

Rusijos žmonėms.
Visi, kuriems tie dalykai rupi — o jie turi rū

pėti kiekvienam Rusijos išeiviui, kviečiami kuoskait- 
lingiausiai atvykti. Įžanga dvkai.

Kviečia KOMITETAS.
ra

rengtuose susirinkimuose šiaip: 
Vas ario 18—Moline, III.
Vas. 19 ir 20 Cedar Bapids, la.
Vasario 21—Dės Moines, la. 
Vasario 22 Omaha, Nebr.
Vasar. 23 ir 24—Sioux City, Ii
Paminėtų vietų kuopos mato 

nes pasirūpinti surengimu d. T. 
Dunduliui prakalbų ir gerai iš
garsiu.i, kad kuodaugiausia pu-» 
blikos sutraukus.

M. česunas, 211 kp. org.

TEMYK1TE
NAUJIENŲ” Keturių Metų Gyvavimo

NAUJIENŲ BENDROVĖ rengia Grandiozišką Vakarą su turtingu Pro
gramų antrą nedėldienį gavėnios.

Nedėlioję., Vasario-Febr. 24, 1918 m.
PILSEN AUDITORIUM SVETAINĖJE

1657 Blue Island Avė., arti 18-tos gatvės, Chicago, Illinois, 
vetainę atidarys 2:30 po pietų. Programą pradės 4:00 vai, po pietų.

Programe dalyvaus gabiausi artistai, solistai ir įvairus chorai.
Kalbės Naujienų Redaktorius, Drg. P. GRIGAITIS.
Pasarga: Privažiuoti galima 18-tos gatvės ir Blue Island avė. karais.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

<-

CICERO’S ŽMONĖS—LIETUVIAI 
Ateikite pamatyti Br. Vargšo 

trijų veiksmų dramą— 

“ŽMONES” 
Stato scenoj LSS. 138 kp. Mišrus Choras

; žinai suvežtų davatkų markoje! 
dūsauja tautos vyrai nosis

Aukos LSS. Apsigynimo 
Fondui.

Ir pradeda ne juokais ant pir- 
į šių burti: Važiuot Naujorkan 
'klerikalų markoj skandintis, ar

Holyoke, Mass. — Paskutinia- 
LSS. 253 kuopos susirinkime, 
perskaičius 19-los kuopos komi
sijos atsišaukimą reikalu aukų 
Apsigynimo Fond'ui, aukojo, po 
$1.00: K. Mickus, J. Juršu, A. 
Pakrosnis, A. Bazukevičius, A. 
Mickienė, A. Balčiūnas, F. Bal
čiūnas, J. Naveckas; po 50 cen
tų: V. Eruševičius, V. Balčiūnas, 
B. A. Eruševičius
čius, A. Matulaitis, Nt. Erušcvi- 
čienė, N. Balčiūnienė, J. V 
kus, St. Andrijauskas, V. Ste
ponavičius. Viso 13 dolerių. 
Kadangi kai kurie draugai ne
buvo susirinkime, lai be abejo, 
kad kitame susirinkime ir jie 
sudės savo auką. Taipjau pasi
žadėjo aukoti dar ukrainiečių 
socialistų kuopa,

—A. Kazakevičius, Sekr.

nevnžiuol?

Važiuokit, vyručiai, važiuo
kit. The water is fine klerikalų

džiaugsmą padarysite savo bi
čiuliams klerikalams;

Pabraiža.

Suprym”...

EruŠevi-

enc-

Viena lietuvių organizacija 
turi sekretorių, kurs patsai sa
ve tituluojasi “Suprym sekre
tą f”, vadinas, viršiausias sekre
torius. ,

Iš kur jis lą “viršiausiojo” ti
tulą sau ištraukė, vieni dievai 
težino, nes sekretorius jis vie
nas ir tėra. Organizacijos kuo-

raštininkus. —Bumtarana.

T

Pabraižos

Kas geriau?
Vienybė Lietuvninkų sako, kad 

už Požėlą balsuosią socialistai, 
už Leoną tautiniiYkni, o už ku- 
nigą Olševskj davatkos.

Antraip tarus: socialistas Po
žėla stoja už darbo žmonių la
bą; tautininkas Leonas už tau
tybę; o kunigas Olševskis už 
dausos kur varnos lekia.

jau, pagalvok ir pasakyk, kuris 
tau tų trijų daiktų geriausia pa
tinka: tavo labas, ar tuščias 
garsas, ar dausos? —H. M.

Valio, moters!
Vis daugiau ir daugiau paste

biu Naujienose raštelių, po ku
riais mirga vis daugiau, vis na
ujų moteriškų parašų.

Vokietis, kur sakė, kad mo
ters privalumas yra lik Kinder, 
Ktiechc, Kirche — vaikai, virtu
vė, bažnyčia buvo cinikas ir 
priklauso tamsieins praeities 
amžiams.

Aš sveikinu moteris!
Atsiminė buvus užmigus.
laika, iki pusės 

tarkavusi atsiminė 
Melais sveikinti.

Sunkios koj ližės, 
nė galvuže.

vasario ati-

dar sunkes-

i1 Girdėjau.
Iš vienos pusės
Chicagiškiai tautos vyrai ta

riasi išvaikyt Chicagos Lietuvių 
, Darbininkų 'Karybos susirinki

mą, kurs šaukiamas, ir įvyks 
ryto Mildos rūmuose;

Iš antros pusės -
(’hieagiškiai tautos vyrai la

bai susirūpinę busimu naujor- 
kiškiu tauto-klcrų “visuotinu” 

I seimu.
Prapulsinie mes kunigų su- 

tanų skvernuose, paskęsime ani-

(OFFJtCIAI. PU.QUC4.TION) 
REPORT OF THE CONDITION OF

UNIVERSAL STATE BANK
locatcd at 3252 S. Halflted St., Chicago, State 
of Illinois, before the coinmencement of busi- 
Fen on the Seventh day of February, 191$, 

made to the Auditor of Public Aceounts 
the State of Illinois, pursuunt to iaw.

RESOURCES.
ęoans and Discuunts 
Overdrafts ................
Securitie.i ..................
Investmentu ..............
Banking House ........
Cash and Due from Banks .... $120,395.87 
Other Resources

us 
o f

8.
4.

6.
7.

1.
2.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

$395,062.01
$ 65.91
$ •
$127,463.13
$100,000.00

'lotai Resources

LIABILITIES
Capital Stock I’aid in .. 
Burplus Fund ................ ...
Undivided l'rofits (net) 
Unearned Interest ..........

Deposits ..........................
Dividends unpaid ..............
Rescrved for Taxes and

Interest ..........................
Įlomis ..................................

Liberty Bonds Payable . 
Kilis Payable ..................

Other Liabilities ..............

$ 2,702.64

$745,689.56

$200,000.00
$ 25,000.00
.$ 664.42
$ 3,423.27
$457,401.22
$ 2,012.50

$ 2,945.56
50,000.00

1,259.00
1,996.64

986.95

$
$ 
$
$

Totai Liabilities .......................... $745,689.56

I, Joseph J. Eitas Presidcnt of the Univer- 
sirf S tu te Bank, do solcmnly ewear that the 
abc.ve statement is the best of my knowledge 
and belief.

Joseph J. Elias President.
STATE OF ILLINOIS, / 
Co’.mty of Illinois 
sworn to before me this

į 1918.
(Seal) Margaret J. Ryan Notary Public.

ss.
Subscrib^l and 

13th įlay of February

Raumatizmas Sausgėla,
Nesikankykite savęs skaus- 4 

mals, Reumatizmu, Sausgėle, | 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu J 
—raumenų sukimu; nes skau- g 
dėjimai naikina kūno gyvybę I 
ir dažnai ant patalo paguldo. į 

CAPSICO COMPOUND mo- S 
stis lengvai prašalina viršmi- 1 
nOtas ligas; mums šiandie dau* X 
gybė žmonių siunčia padėka- 2 
vones pasveikę. Kaina 25c. J? 
per pactų 28c. Z

Justi n Kulis !
3259 S. Halsled St., Chicago, III. j

Knyga BALTINIS SVEIKA- I 
TOS”, augalais gydyties, kai- z 
ua 50c. ■

A. WAITKUS
Plumberis, Kontraktorius

•0rie naujų budinki) phnnberio dar
bo ir |)erl;»iso senus. Už visi) darbų 
gvarantuoju. Bea’dencija ir šapa— • 
2986 Wttllace St., Tel. Yards 5758 
Skyrius ir šapa *122 W 33 St. Chicago

Ned., Vasario-Feb. 17 d„ 1918
M. JANKAIČIO SVETAINĖJE
4837 W. 14th St., Cicero, III.

šokiai prasidės 4 vai, Lošimo pradžia 7:30
valandą vakare. Inžanga 25c ypatai.

Pulaskio Svetainėje
1711-1715 So. Ashland Aveuuc, arti 18-tos gatvės.

SUBATOJE, VASARIO 16, 1918
Rusų Kliubas “ZNANIE” rengia

Spektaklių, Koncertų ir Balių, liūs perstatyta du vodeviliu: 
BUVALščlNA, komedija viename veiksme ir 2) DVA DOMI K A I 
ODNA FIRTKA, vienaveiksmė L. Lptnickio komedija. 
DIVERTISMENTAS: KHubo ZNANIE choras išpildys keičią gerų 

numerių.
Balalaikų orkestras išpildys keletą naujų numerių, šokiai A. 

Kotov. Trįs šokiai—F. Diadun ir K. Šaakovai. Piano. Du jaunu pi
anistu—brolis ir sesuo A ii- J. šadkovai išpildys kelis gerus numer. 
Dekleinacija. Po Koncertui—Didelis BALIUS. Skrajojanti krasa su 
puikia dovana. Puikiai parengtas bufetas su iŠsigCrhnais ir tikri 
rusiški BLYNAI, šokiai tęsis iki 3 vai. nakties. Pradžia lygiai 8 v. 
vakare.. Bilietų kaina: 75c, 50c ir 35c., gaieriia 25c. Muzika U. Fed. 
of Labor. Nuoširdžiai kviečiame lietuvius atsilankyti į musų rengia
mą vakarą. Busite visi užganėdinti, Kviečia KOMITETAS.

-1 ................... . - f.......■■■ - -- ;

Kas Išganys Liaudį? f
Knyga padalinta į skyrius: g

Parašė ir išleido K. šeštokas.
1. Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky- T

ba Išganys Liaudį? T
2. Prietariškoio Tikėjimo Atsiradimas. Jo X

Nekaltybė bei Kūdikystė. X
3. Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.

(p 4. Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų Z
Či ' Amžių Bėgyje.. g

5. Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai
Vidurinių Amžių Bėgyje. ž

6. Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų Ž
« Amžių Bėgyje.
9 Kad giliaus supratus tikėjimo paslap-
5^ tis, patartina visiems įsigyti šią knygą.
9 Kaina 50c.
Z “NAUJIENOS” t
g 1840 S Halsted St,.............. Chicago, III. Z

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

1. Bendralaikinės nuosavybes formos.
2. Primityviškas komunizmas.
8. Šeimyna arba giminingasai kolektyviz

mas.
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybė.
Ši knyga patartina būtinai perskaityti 

kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.

4.

1 »

i

1840 So. Halsted St



Subata, Vasario 16, 1918, N A U J I E N O S, Chicago, III.
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IVtažai žinomas Lieto vis Siuvėjas
vilnonių materijų visokios rųšies kol dar kainos nebuvo pa
kilusios. Taipgi neturiu didelių bizniškų išlaidų (mat aš 
neturiu štoro). Aš darau visokias Vyrų Drapanas, nuo pa
prasto biznio siuto iki augščiausios klesos Full Dress, Frack 
siutus ir Invernis Coatus.

Gerbiama Visuomene: Aš čionai kreipiuosi j jus, nore- je) iš kur toMti ir paliudijimą. Vėliaus—miestuose: Berli- 
damas atkreipti gerbiamos visuomenės atidą j tai, kad 
drapanos žmogų taiso arba gadina, ir todėl tame dalyke rei
kalingas geras siuvėjas. O geras siuvėjas gali tapti tada, 
kada jis įgįja daug patyrimo. O įgijimui patyrimo reikalin
ga proga ir atsidavimas ir pasišventimas tam amatui.

Čia aš trumpai pažymėsiu apie save:
Jau 14 metų kaip aš praktikuoju šitą amatą. Pirmuo

sius trejus metus praktikavausi Braunsbergfe, (Vokietijų-

ne, Rygoj, New Yorke, Keneshoj ir Chicagoj, ir vis tokiose 
firmose, kur daroma geriausios drapanos .ant užsakymų.

Todėl tikiuosi, kad kiekvienas atsilankęs pas mane bus 
pilnai užganėdintas. Tai liudija pirmi metai praktikos šioje 
vietoje, nes visi, kas tik kreipėsi pas mane vieną sykį, jie 
kreipsis ir kitą—ateityj, net daugiau bėgiu metų kreipėsi 
net iki 5-kių sykių, ir girdžiu iš jų pilną užsiganėdinimą.

Dabar turiu priminti, kad galiu padaryti drapanas pi
giau, negu kas kitas, kadangi turiu nusipirkęs geriausių

PASARGA: Reikalaujant gero siuvėjo malonėkite kreipties 
į mane. Jeigu negalite ypatiskai, praneškite man telefonu 
ar laišku ir aš pribusiu i Jūsų namus ar ofisą. Su pagarba,

A. TAUSNER, The Tailor., 3247 Emerald Avė., Phoire Yards 4608, Chicago
iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiihuiiiiiiiiiiiiuiiiiyiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiN
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gą už šmeižimą. Draugas matCLEVELAND, OHIO.

Pastabėlės

švento Jurgio parapijonai sa- 
o susirinkime sausio 27 dieną 
ėdė kai kurias parapijos tvar- 
ymui reformas. Išrinko para- 
ijos iždininką ir pastatė jį po 
000 dol. kaucijos, o raštininką 
o 1000 dol. kaucijos. Paskirto
ms valandomis kasdien rasti- 
inkas turi būt parapijos ofise 
• parapijos;! i dabar turėsią mo- 
ėti v i s o k i u s mokesčius

i e n p a r a p i j o s paš
ilėje. Kaip tokia tvarka eis, ir 
aip jai seksis, dar nežinia, nes 
unigas sakosi, kad ant parapi- 
,s pinigu “bosas” esąs jis, o ne 
arapijos “ ta i m ky peris’’, sup- 
įsk: raštininkas.*

Clevclando Liet. J. L. Batelis 
vilo į dvi dali.

L. M. P. S. 21 kuopa rengia 
rakalbas d. K. Petrikienei vasa- 
o pabaigoj. Kuopa, aplamai, 
.ikia gerai, reikia betgi paste

bėti, kad ir joje įsiskverbia ne- 
įsipratimų tarp narių. O tai 
s dėl asmeniškų ambicijų, dėl 

! ivo “aš”, l okius onorus drau
gius progresistėms reikėtų pa

ti j šalį, o stengties auklėti juo 
uigiau draugiškumo, solidaru- 
io, kuopos susirinkimuose rel
ių stengties geriau viena kitą 
įprasti, o mažiau karščiuotis.

LSS. 3čia kuopa vasario 1 die- 
į buvo surengusi prakalbas, 
ulbėjo d. J. Gubavičius.

Mirtos Choras šiuo tarpu bene 
ibjausia pasižymi veiklumu, 
•ažnai rengia prakalbas, duoda 
K'ktaklius. Vasario 10 dieną 
alė scenoj 2-jų veiksmų pro
logą “Mulkinę ir mulkintojaj.”

I.DLD. 22-roji kuopa kažinko 
ptilo ir beveik nieko apie ją 
e begirdėt.

Tautininkų rateliuose irgi bra
da. Vasario 10 jie statė scenoj 
eturių veiksmų Br. Vargšo dra- 
ią “Pirmi žingsniai”.

Pranas Rimkus, kaip girdėt, 
atraukęs teisman kunigų Drau-

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

saugioje ir Tikroje Įlankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
• Priežiūra Valstijos ir Suaivienijimo Banką (Ckaring House) Depozitą 

ir Taupymo Padėjimą.

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

W KASPAR ----- -------------------------------------------------------------
prezidentas 

TTO KASPAR 
vice-prezidentas 

/ILGIAM OETTING
prez. Oeting Bros. Ice Co.

HARLES KRUPKA 
vlce-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

VVALENTY SZYMANSKI
pirklys
H. E. OTTE 

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

vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6.000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

buvo paskelbęs kažin-ką ten apie 
neva dalinamąsi pinigų su kun. 
J. Strazdu.

Klerikalų vyčiai su Šv. Juoza
po brostviuinkais visai smunka 
krinka. Mat, visuomenė neturi 
simpatijos Ramanauskučiams.

• “ • •
Darbai visai sumažėjo ir atsi

rado didelės bedarbių armijos. 
Nevažiuokite dabar Clevelandan 
darbų j ieškoti. — B. V. J.

ROCKFORD, ILL.

“Paskutine Banga” scenoj.

Vtsnrio 2 d. LSS. 75 kuopa 
statė scenoj trijų veiksmų Br. 
Vargšo dramą “Paskutinė Ban
ga.” Finansiniu žvilgsniu vaka
ras pavyko gerai, vienok dailės 
žvilgsniu to pasakyti negalima: 
sulošta silpnokai. Patsai vei
kalas, jei gerai sulošus, darytų 
gilų įspūdį į publiką, bet kiek sil
pniau lošiant, be gero prisiren
gimo ir deramo artistų įėjimo į 
savo roles, įspūdį daro nekokį. 
Reikėtų taipgi daugiau domos 
atkreipti ir į grimiravimą. Pa
vyzdžiui, plė Lukošiūtė, lošusi 
šeimininkės rolę, vietoj moteriš
kės amžiaus apie penkiatą de
šimčių metu atrodė scenoj jau
na geltonplaukė, apie 25 melų, 
mergina.

Be to, reikėtų musų scenos- 
mylėtojams, galų gale, šluoti lau 
kan triviališkas deklamacijas, 
kurios nieko geresnio neduodi, 
kaip tik palieka negardu skonį. 
Publika, kvapą užiemus, seka 
vaizdinamą gyvenimo tragediją, 
o čia, pertraukoj, išeina ant pag
rindų asmuo ir deklamuoja: 
“Kunigas su gaspadiine gulėjo, 
net lova braškėjo...” Na, su
simildami, į ką tai panašu?

Scenos mylėtojas..

INDIANA HARBOR, IND.

Vakaro Apyskaita
LSS. 201 ir 217 kuopų sureng- 

tasai sausio 20, 1918, Indiana 
Harbor, Ind., vakaras XII Rajo
no naudai davė šitokių rczulta- 
t»: -

Pajamos:
Už bilietus..............$58.90

’ V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sek r. Turk Mnfg. Co.

OTTO KUBIN 
prez. Atlat 

[Brevving Co.

” gėrimus....................45.95
” saldainius .......... 28.00
” garderobą .......... 2.90

$141.40
Išlaidos;

Muzika....................... 36.55
gerymai......................26.35
svetainė...................... 18.00
policistas.................... 5.00
užkandžiai.................  4.81

$105.61

Gryno pelno lieka $35.79

Pinigai perduoti XII Rajono 
iždininkui, d. P. Šakiui. Už iš
pildymą programo East-Cbica- 
giečiaus, už pasidarbavimą drau
gams Ifarboriečiams, o gerb. 
publikai už užujautą ir paramą 
tariu nuoširdų ačiū.

Vakaro vedėjas J. Kondraška.

ST. CHARLES, ILL.

Nors valdžios uždrausta lai
kyti saliunus atdarus panedė- 
liais, bet daugelis saliunininkų 
šiaip ar taip užsimiršta tą už
draudimą ir geriausias vietas 
laiko atdaras. O žmonių kvies
ti saliunan nereikia. Pancdėlyj, 
vasario 4, viename saliune lietu
viai per dieną gėrę, vakare pa
kėlė muštynes, ir vienam savo 
kamarotui bonkomis suskaldė 
galvą. Pašaukta policija turė- 
j o. pirma gabenti vargšą pas gy
dytoją galvą sulopyti, o ant ry
tojaus buvo dviejų peštukų tei
smas. Užsimokėjo po 18 dol. 
pabaudos. Kitų dviejų teismas 
bus vėliau, mat tą dieną dar ne
galėjo iš lovos atsikelti...

—B. L.

OHIO VALSTIJOS DRAU- 
i GAMS.

"Į------------
(Ypač Cleveland, Akron, Young- 

town irDayton).

Draugai, norintįs surengti lai
svamaniškas prakalbas viršmi- 
nėtosc vietose, meldžiami tuoj 
kreiptis į Liet. Laisvamanių Su
sivienijimo sekretorių. Sekre
torius prisius kalbėtoją. Kalbė
toju šioje apielinkėje yra pasi
žadėjęs drg. Kučinskas, Ados 
universiteto studentas, kurs jau
nai Liet. Laisvamanių Susiv. or
ganizacijai matydamas svarbų 
reikalą nesigailės pašvęsti savo 
spėkų.

Platesnės informacijos bus su
teikiamos laišku.

LLS. sek r. J. Mickevičius,
1505 N. Paulina st.,

Chicago, III.

ST. LOUIS, MO.

Gatvekarių darbininkų streikas 
pasibaigė.

St. Louiso gatvekarių darbi
ninkų streikas tęsėsi nuo vasario 
'2 iki 8 d. Darbininkai kovojo 
už padidinimą algos ir už pripa
žinimą unijos, ir laimėjo.

šešias dienas besitęsęs strei
kas buvo labai įspūdingas. Dė
jos nepaprastų reginių, kokių tik 
žmogus gal pamatyt gyveninio 
arenoj, kur grumiasi dvi galin
gos spėkos. Miesto gatves buvo 
užkimštos visokios rųšies veži
mais publikai vežioti. Mat žmo
nės atsisakė gatvekariais važupti 
ir nevažiavo. Streikininkų bū
riai ir jiems simpatizuojantįs 
žmones per kelis blokus gražino 
karus atbulus stotin, o vaikai da
ru karams visokių eibių.

Ačiū didelici žmonių užuojau
tai, darbininkai laimėjo streiką. 
Jeigu publika butų važinėjusi 
gatvekariais, streikas butų, be 
abejo, daug ilgiau užsitęsęs. Bet 
publikos balsas: ‘Skcb’ atsimušė 
ir į kompanijos ausis ir ji išsi
gando. Matydama žmonių sim
patiją streikierių pusėj, kompa
nija suprato, kad kova bus nely
gi ir kad ji turės ją pralošti di
deliais nuostoliais, veiktai nusi
leido.

Areštai. — Vasario 3 dieną 
St. Louiso policija užpuolė Pa
saulio Pramonicčių Unijos susi
rinkimą ir areštavo 27 tos unijos 
narius. Tarp areštuotųjų yra ir 
vienas lietuvis, B. Šidiškis.

Svarbus susirinkimas. — Ne- 
dėlioj, vasario 17, 2 vai. po pietų 
įvyks svarbus Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijos ir SLA. 214 
kuopos bendras susirinkimas 
Itarugary Hallej. —• Draugai, 
pribukite visi laiku, nes aš noriu 
matyt dar socialisų partijos mas- 
kų vakarą rengiamą naudai vie
tos socialistų dienraščio Daily 
Ilerold. Kas neturite bilietus, 
gausite ant vietos Coloseum bil- 
dinge. — Org J. V. Khistaitis.

WESTVILLE, ILL. a

Iš šalies žiūrint, man atrodo, 
kad Senio Brolis, rašydamas 
Naujienų 28 nr. apie Moterų Ap
švietus Draugijos spektaklį, ap
silenkė su teisybe. Jis užmeta, 
kad '‘Iškrikusi sesuo” yra vers
tas iš lenkų kalbos ir turinis im
tas iš ponų gyven. Bet juk mes 
nieko negalime turėti prieš tai, 
iš kokios kalbos veikalas versta, 
gi turinys atvaizdina tik iškriku
sios moters gyvenimą. Ir kiek 
pastebėjau, publika buvo pilnai 
veikalu ir lošimu patenkinta, 
nes aplodismentų ne kerftą bn- 
vo pasipylę. Lošėjai taipgi nu
trypė kojomis ir negaudė suf- 
lioriaus žodžių, kaip korespon
dentas Senio Brolis kad rašo. 
Jis galiaus persergsti, kad to
kiais lošimais, girdi, galima 
greit publikos nustoti. Aš bet
gi sakysiu, kad neteisingais ra
šymais ir asmeniškais užgaulio
jimais galima veikėjų netekti, 
nes jie atima energiją ir norą 
toliau veikti ir lavinties. Pane
lės Morckiutės su savo dviem 
mažais broliukais sudainuota 
Marselietė taip sujudino publi
ką, kad dagi palai nusileidus ra
nkų plojimas nesiliovė tol, kol 
dainininkai neišėjo vėl ir ne pa
kartojo. Kas dėl dialogo, kurį 
atliko Z. Pocius ir S. Konstan

tinas, tai irgi tik Senio Brolio 
pasityčiojimas. Juodu lošė “lai
šką iš dangaus” (?) ir kitus juo
kų gabalėlius, iš ko publika tu
rėjo ypatingai daug linksmo 
juoko. —Teatre Buvęs.

RACINE, WIS.

Vasario 9 LSS. 124 kuopa tu
rėjo draugišką vakarėlį. Žmo
nių buvo susirinkęs gražus bū
relis. Iš pradžių kiek pašokus, 
choro vedėjui Lankeliui skambi
nant ant piano lietuviškus šo
kius, buvo vakariene, o paskui 
išpildyta trumpas programėlis 
— prakalbos, dainos, deklama
cijos. Paskui vėl tęsės pramo
gos iki vėlos nakties.

—K. Svečias.

PITTSBURGH, PA.

LMD. Birutės Choro vakaras.

Liet. Mokslo Dr-jos Birutes 
Choro vakaras, vasario 9, nusi
sekė labai gerai. Vaidinta du 
veikalėliu, “Viršaičio Vargai” ir 
“Tarnas įpainiojo”. Pirmiausia 
Birutės Choras gražiai sudaina
vo kelias daineles, paskui sekė 
lošimas. “Viršaičio Vargus” lo
šė: Stružo rolėje K. Caras, vir
šaičio—K. gimkunas, Judikie- 
nės — Ona Virbickicnė, Liudi
ninko — A. Daukus, Monikos— 
Viktorevieicnė, Raštininko — J. 
Virbickas, Komcdijėlej “Tar
nas įpainiojo” dalyvavo: Poru- 
čiko rolėje J. Virbickas, jo mo
ters — Ona Virbickienė, Tarno 
— Pr. Gilys. Kas Uuodegiuckio 
rolę lošė, pavardės nesužinojau. 
Be to buvo dar deklamacijų, 
kur geriausia pasižymėjo maža 
mergaitė Petronėlė Masiuliutė. 
žmonių buvo pilna svetainė.

Spektaklio laiku šalia manęs 
sėdėjo viena jauna mergaitė.

— Aš moku gražią deklamaci
ją, — sakosi ji man, — ale. bi
jau eiti deklamuoti... Aš ir 
chore dainuodama slcpiuos.

—Nuo ko? — klausiu.
— Nuo vargonininko. Aš pri

klausiau ir prie bažnytinio cho
ro, tai jis mus baudžia, kad mes 
neitume prie kito choro dai
nuoti. (

Mergaitė buvo gal kokių ke
turiolikos ar penkiolikos metų. 
Iš jos kalbos buvo matyt, kad 
ji labiau myli Birutės Chorą ne 
kaip bažnytinį, tik visa beda, 
kad ji netur dar ant savęs va
lios. —Reporteris.

YOUNGSTOWN, OHIO.

Margumynai.

Šis miestas yra didelis pra
monės centras, taigi ir darbų 
yra visokių. Daugiausia betgi 
geležų liejyklos. Žmonės dir
ba nuo 10 iki 12 ir 13 valandų. 
Tiek laiko dirbant, uždirba ne
blogai bet tas uždarbis palyginus 
su pragyvenimo brangumu, iš
eina kaip tik šiai dienai, o ryto
jus Nttmo valioj. Ne vieno da
rbininko nematysi, kad butų 

gražus, raudonas ant veido. Vi
si išblyškę, sudžiovę, rodosi tik 
graban dėti. Daug matyti be 
pirštų, be rankų, be kojų, sulau
žyti, sudeginti. Darbininkai jo
kios organizacijos neturi, uni
jų nėra. Darbininkai visokių 
tautų, užtat vienybė ant labai 
žemo laipsnio stovi.

Lietuvių čia randasi gal apie 
300, visi ilgų darbo valandų ve
rgai. Susipratimas jų kolkas 
menkas; inteligentų kaip ir ne
turime. Draugijų ir kuopų yra 
kelios, kaip antai: SLA. 157 kp., 
SLRKA. 63 kp., Lietuvių Progr. 
Kliubas, LSS. kp. ir LDLD. kuo
pa. Del stokos šviesesnių žmo
nių betgi ir draugijos ne ką vei
kia. Lyg kokia apatija apėmė 
ir socialistų veikimą.

Reakcijai užėjus, draugai lyg 
išsigando ir rankas nuleido, juo 
labiau, kad klerikalai skundžia 
kompanijoms, o tos iš darbo 
pašalina, kaipo neištikimus.

Draugai kuopiečiai, subruski- 
te, o naujos spėkos jums pagel
bės.

Beje, dar čia buvo šv. Juoza- 
ipo draugystė, kuri pora metų Į 
atgal turėjo apie 50 narių ir ke-! 
lėtą šimtų dolerių pinigų, ku-; 
riuos darbininkai buvo sumokė-• 
ję, kad nelaimėje susišelpus, 
bet štai jų katalikiški vadovai: 
sukėlė betvarkę, išskerdė visus ’ 
narius ir pačiai draugijai ren
gia paskutinį patepimą...

Naujos parapijos reikalai ei
na vėžio šuoliu. Mat pas mus 
parapija kiekvieną sausio mė
nesį būna vis nauja...

—Baubas.

TREVESKYN, PA.

Vasario 10 SLA. 90 kuopos 
lošėjai turėjo draugišką vaka
rienę p. J. Gabrio namuose. Vi
sa kas buvo p-les M. Gabiutės 
rūpesčiu surengta. Būrelis su
sirinkusio jaunimo turėjo gra
žios ir draugiškos pramogėlės.

—Reporteris.

Skaitykite ir Platinkite
<(N A U J I E N A S ”

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kimpis S. Halstid St.

JONAS
JONAS

Vienintčlč grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ran
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padekite savo taupomuosius pinigus į Šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo rtiortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis iki 9 valandai vakare. 
Panedčliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius 
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
PRANAS GEISTAR
PRANAS GRIBAUSKAS
JULIUS C. BRENZA.

BRENZA 
KROTKAS

JONAS
JONAS
ANTANAS BROŽIS
KAZ. MATULIS

LAIŠKAS 1& LIETUVOS

Jonas Griunas, gyvenantis 
45 16 S. Fairfield Avė., Chicago, 
III., gavo šiomis dienomis laiš
ką iš Lietuvos per Švedijos Lie
tuvių Komitetą iš Stockholmo. 
Rašo iš tėviškes, Gudelių kaimo, 
Pajevonio vals., Vilkaviškio pa
vieto, Suvalkų gub.: Gerbiama
sis Tamiski:—į tamistos padary
tą užklausimą apie Liudviką 
Griuuą iš Gudelių, gauta iš Lie
tuvos šitoks atsakymas: “Sekasi* 
gerai, bėdos nėra. Mes visi svei
ki ir džiaugiamės, kad musų 
triobėsiai išliko sveiki, nuo ka
rės nesugadinti. Du broliai na
mie tebėra. Viktoras ir Domi
ninkas. Juozas yra paimtas Ru
sų karėje. Ikišioliai neturėjome 
apie JI jokios žinnios. Mes labti 
apsidžiaugtume gavę iš tavęs ži
nią. Siunčiame tau visi daug 
labų dienų, tavo tėvas ir broliai

i Griunai.”

PUS-PALSIO SYSTEMAS
m Užtikrinu, kad 

smuiką grajisi į 
4-^ias lekcijas per 

ji pus-balsio sys-

t

s

žinai n? vienos 
* notos. Taip aiš

ki ir lengva pus- 
Į balsio systwna; 

kad net dyvai 
I kaip muzikos 
z kompozitoriai 

nesinaudojo jąja 
I anksčiau.
L Privatiškos lek- 
■ cijos ant sniui- 
f kos, mandolinos, 

fitarM ir har
monijos.
NAUJAGADYNIŠKA

KONSERVATORIJA 
FRANK BĄGDŽIUNAS 

Direktorius
3343 Šo. Union Ava. Chicago.

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.

BUBKE BARBĖS SCHOOl
612 W. Madison St., Chicago
-- —......—........— «*>
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Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
tedeldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė. 1811) S. Halsted St., Chicago, 
UL—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

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

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija ................
Savaitei ..........................
Mėnesiui .'.....................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pačtu:

Metams .....................
Pusei meto ..........   • •
Trims mėnesiams ... 
Dviem mėnesiam ... 
Vienam mėnesiui ...

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00 
3.50 
1.83 
1.45

. .75

. .02 

. .13 

. .50

S5.00
3.00

.65
7.00
8.00

Rašytoją ir korespondentą prašome 
tiunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
ičs, be to paliekant platesnius tar
aus tarp eifučią. Redakcija pasilai- 

visas teises rankraščius taisyti ir 
rumpinti. Netinkami snaudai raš
ai naikinami, arba grasinami at^al, 
ei bčgiu dviejų savaičių autorius 
išreikalauja jų ir atsiunčia krasos 
enklelių pakankama’ persiuntimo 
ešoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktęrią matyti gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

giaus, negu kuomet-nors vi
soje Suv. Valstijų istorijoje.

O jeigu visa kliūtis butų 
tame, kad geležinkeliai ne- 
pajiegia pristatyt anglių, 
kur reikia, tai ^juk tuomet 
reikėtų stebėties, kodėl val
džia leido dalykams prieiti 
prie tokio pavojingo stovio.

Mes spėjome todėl, kad, 
stabdydama šalies industri
ją, valdžia ar neturėjo tiktai 
da ir kito tikslo, o ne vien ti
ktai anglių pristatymo su
tvarkymų: būtent, to, kad 
užbėgus už akių bedarbėms?

Jeigu šalies pramonės bu
tų pagaminusios daugiaus 
produktų, negu ju galitna ti- 
kėties iškišt (išparduot), ir 
jeigu delei šitos priežasties 
šaliai grasintų pramonijos 
krizisas, tai juk butų visai 
nftturalis dalykas pamėgint 
prašalint šitų pavojų, susta
bdant tūlam laikui industri
jas, t.y. pamėgint pagelba 
dirbtinio kriziso išvengt na- 
turalio kriziso.

Ir jeigu valdžia butų šito
kiu tikslu išleidus tų savo pa
liepimą, tai butų visai nenuo
stabu, kad taip lengvai pa
klausė jo fabriku ir dirbtu
vių savininkai; vien tik pat
riotizmo delei jie nėra pa
pratę kęsti, kad valdžia tru
kdytų jų biznį.

Taigi laukėme tolimesnių 
faktų.

reikia Atidaryt joms naujų 
rinkų; O tatai butų -galima, 
tiktai sustojus karei. Kol 
Europa kariaus leisdama 
kasdien dešimtis milionų do
lerių skerdynėms, ji nepa- 
jiegs daug pirkti iš Ameri
kos. Taigi tiktai kuogrei- 
čiausia taika gali būt išgel
bėjimas Amerikai nuo besi
artinančio pramonijos kri- 
ziso.

Amerikos kapitalistai tų, 
matoma, jau supranta todėl 
jų laikraščiai šiandie kalba 
gana prielankiai apie taikų. 
Jeigu jie nesitikėtų įgyti Ru
sijoje gerų kostumerį Ame
rikos prekėms, tai ir bolševi
kams jie neturėtų prielan
kaus žodžio.

True translation filed wlth the poat- 
master at Chicago, Febr, 16, 1918, 
aš rcąuired by the act of Ott. 6, 1917.

Rusuos 
keitimąsi.

Nuo šalies ūkio stovio ir tų 
santykių, kurie jame susida
ro, priklauso valstybės for
ma, įstatymai, žmonių supra 
Urnai ir tt Taigi šis dalykas 
yra pats svarbiausia.

Tos atmainos, kurioe įvyk
sta Rusijos pramonėje, so
džiaus ūkyje ir plfklyboje, 
nulems josios ateitį. Žiūrint 
pagal ^to, prie ko jos eina, 
Rusija bus laisva arba nelai
sva Šalis, respublika arba 
monarchija; tos. atmainos 
nulems revoliucijos arba 
kontr-revoliucijos pasiseki
mą, darbo žmonių arba jų 
priešu laimėjimą.

Padarys, žinoma, labai di
delę įtekmę į Rusiją ir daly
kų stovis kitose šalyse. Jei
gu, pavyzdžiui, kitose Euro
pos šalyse kiltų revoliucija, 
tai Rusijos demrokatija ap
turėtų didelę atspirtį, o 
prįesmgam atsitikime jai tos 
atspirties nebud* Bet svar- 
biusis dalykas, nuo kurio 
priklausys Rusijos susitvar
kymas, bus visgi ji pati — 
jos ekonominis stovis*

Mes atkreipiame i Ui ypa
tingai mošų socialistų ati
džių. Daugelis jų, matoma, 
visai užmiršo apie tų moksli
nio socializmo tiesąt, kad eko
nomija nustato politiką, o ne 
atbulai. Ir jleB aluot mėginę 
išsiaiškint sau, kurion pusėn 
krypsU Rusijos pramonijos, 
sodžiaus ūkio ir viaizbos plė-

Redakcijos
Straipsniai

Trtic translation filed vfth the post- 
niaster ai Chicago, Febr. 16, 1918, 
ils re<iuired by the act of Oct. 6, 1917.

Artinasi pramo- 
nijos krizisas?

Tūlas laikas atgal “Nau
jienos” persergėjo skaityto
jus nuo tų kapitalistiškų a- 
gitatorių, kurie skelbia, kad 
delei “darbininkų stokos” 
Amerikoje reikalinga ga
bent kyn iečių į Suv. Valsti
jas. Mes nurodėme tuomet, 
kad darbininkų Suv. Valsti
jose dabar yra ne permažai, 
o greičiaus perdaug, kadan
gi dažnai darbininkai esti at
leidžiami iš dirbtuvių.

Bet kaip galėjo čia atsira
sti perdaug darbininkų, jei- 

imigracija iš Europos yra 
sustojus, ir šimtai tūkstan
čių vyrų šioje šalyje tapo pa
imta j kariuomenę?

“Perdaug darbininkų” 
prie dabartinės kapitalizmo 
tvarkos nereiškia, kad dar
bininkams neištenka vietų 
dirbtuvėse, o tik — kad ka
pitalistai neranda progos 
suvartot darbininkų jiegų. 
Taip įvyksta tada, kada esti 
perdaug pagaminta prekių 
ir kapitalistams priseina sta
bdyt gaminimą (produkci
ją).

Perdaug darbininkų reiš
kia gaminimo vaisių pertek
lių—overprodukciją.

Kalbant apie dabartinę Ru 
siją, reikia nuolatos turėt o- 
menėje, kad joje viskas be 
paliovos keičiasi, šiandie ji 
nėra tokia, kokia ji buvo va
kar; ryto ji nebus tokia, ko
kia ji yra šiandie.

Ji keičiasi politiškai. Nuo 
to laiko, kada Rusijoje tapo 
nuverstas carizmas, ji suspė
jo jau pergyventi ištisų eilę 
įvairių politinės formacijos 
stadijų: tūlą, gana trumpą, 
laikotarpį ji lyg rodė tenden
ciją pavirsti konstitucijos 
monarchija; bet nespėjo ta
tai įvykti, kaip ji įstojo į ke
lią prie respublikos su vieš
pataujančiu stambiojo kapi
talo elementu, šitą stadiją 
tečiaus greit pakeitė sekanti, 
kuri, jeigu revoliucijos plė
tojimąsi butų joje sustojęs, 
butų davusi šaliai buržuazi- 
niai-demokratinę respubli
ką. Bet Rusija nuėjo to- 
tliaus. Vietoje vidutinės ir 

(smulkiosios buržuazijos, ku
ri' turėjo pasidaryt vadovu 
demokratinėje respublikoje,; 
prie šalies vairo atsistojo 
darbininkai ir ginkluotoji; 
ūkininkų dalis. Steigiama
sis Susirinkimas, kuris turė- 
jo'padėti teisinius pamatus 
tai respublikai, tapo atmes
tas, ir revoliucinė demokra
tija apskelbė, kaipo nuolati
nę Rusijos valstybės formų, 
Darbininkų, Kareivių ir Vak j 
stlečių Tarybų organinei ją.

Kartu su tuo keitėsi ir as
mens Rusijos valdžioje; kei
tėsi partijos, vadovaujančios 
valdžioje ir miniose; keitėsi 
žmonių simpatijos ir antipa
tijos; keitėsi jų nuomonės ir 
idėjos.

Carizmas Rusijoje buvo 
lyg kokia užtvanka, per il- 

metus stovėjusi skersai 
šalies gyvenimo ir nedavusi 
jam eiti priekyn. Kada ca- kio valdžios puolimo. Taigip 
rizmas tapo sugriautas, tai jam teko išbūt Rusijos cent-1- 
šalis pavirto nebesustabdo-re per vii 
mu judėjimu, kuris dabar poliurijos 
neša su savim viską, kas tik- Manome, kad drg. Kaitisr

Rusijoje ne organizuojasi, o 
dezorganlzuojasl; solilaus 
ūkis ne priima augštesnius 
gaminimo (išdirbystfcs) bu
dus, o tik keičia eavlninkus 
ir dažnai eina smulkyn (dva
rų žemė skaldoma, ūkių 
darus pasidalina Įmonės ir 
U.); komunikacijos priemo
nės — geležinkeliai, keliai it 
tt — įra fr funkcionuoja 
(veikia) tolyn vis blogiau! 
dideli fabrikai dažnai visai 
užsidaro; kapitalistai savo 
pinigus ir popieras gabena į 
užsienius | Ūkininkai nenori 
turėt nieko bendra su mies
tu; pirklyba visai eina iš vė
lių, ir jos vietą užima pla
čiai varoma spekuliacija; 
spekuliuoja, kas tiktai gali, 
ypač kareiviai, kurie dykai 
važinėja geležinkeliais iš vis 
no Šalies galo J kitų, pirkda
mi maisto produktus Ir kitus 
daiktus tenai, kur jie pigus, 
ir paskui parduodami' juos 
dešimteriopomis kainomis...

Vist tatai yra panašu į kų 
tiktai norite, tik ne į socia
lia Bet ir žmonių psicho

ze plėtojasi visai ne so-lo 
cialtatlškos ypatybės* Daug 
pasako jau toks Ūktas, kad 
kooperacijos, kurioms dar 
Srieš revoliucijų priklausė 

Rusijoje dešimtjs milionų 
žmonių, ne auga, o smunka 
žemjmT;.;

Darydami išvedimų iš ke
liauninko pasakojimų, mes 
įgįjame 'tą nuomonę, kad 
Rusija pergyvena ne socia
lizmo, o indivMuallzmo ga
dynę. Asmuo (ypata) Rusi
joje per ilgus metų metus 
buvo pavergtas. Dabar, ka
da revoliucija sudaužė pan
čius, varžiusius žmones, tai 
kiekvieną asmenį apėmė no
ras turėt kuodaugiausiia lai
svės sau. Suprantama, kad 
tos laisvės jieškojimai neap
sieina be ekscesų (kraštuti- 
nybių), ir kad turės pereiti 
nemažai laiko, kol pasiliuo- 
savęs asmuo išmoks sutaikyt 
savo laisvę su visuomenės 
tvarka.

Kitas išvedimas, kurį mes 
darome iš tų žinių apie Rusi
ją, yra tas, kad tenai galuti
nai nyksta tas pamatas, ant 
kurio stovėjo viešpataujan- 

šiomis dienomis mes turė-plOBios klesos: dvarininkų 
jome prigos patirti šiek-tiek &mės tenka ūkininkams, 
smulkiaus apie Rusijos pra- stambieji kapitalai plaukia į 
monijos ir ūkio stovį ir apie užsienį ;o biurokratijos ma- 

<.i>. -a — — — s ■ Šinerij^ jau revoliu-
“ radžia, Dabar-gį val- 

aužo ir kunigijos spė-

sta Rusijos pramonijos,

tojimosi, tenkinasi vien tik
tai ginčais apie bolševikus ir 
menševikus bei socialistus* 
revoliucionierius, kurių pro
gramų didžiuma ių dargi Vi
sai nepažįsta. Vietoje nau
dingų diskusijų tuo būdu pas 
juos išeina beveik tiktąi ki
virčai delei “gerumo” ir tcb|o 
gurno” keleto asmenų, pasi
žymėjusių Rusijos revoliuci
joje.

Apie ekonominių Rusijos 
reikalų stovi, tiesa, mes, kaip 
augščiau minėta, turime la
bai mažai tikrų žinių. Bet 
jeigu trūksta tų žinių, be ku
rių negalima gerai suprasti 
dalyko, tai tuomet išmintin- 
giaus yra susilaikyt nuo 
griežtų sprendimų ft tvirti-j 
nimų, i

Dabar tečiaus mes jau be
veik neabejojame, kad tas 
musų spėjimas buvo teisin
gas. Vakar telegrama iš 
Washingtono pranešė ve ko
kią žinių.

H. L. Gantt, karės pro
dukcijos inžinierius prie 
armijos biuro ir gabenimo 
komiteto, šiandie nurodė 
senato karės reikalų ko
mitetui pavojų overpro- 
dukcijos, kuri gali už
tvenkt geležinkelius ir At- 
lantiko laivų linijas, pri- 
vesdama prie prekių ga
benimo sustabdymo ir lai
kinų dirbtuvių uždarymų.
Taigi prekių pertekliaus, 

overprodukcijos, esama ša
lyje. Ir neišvengiamos jo 
pasekmės turi būt ilgesnis ar 
trumpesnis pramonijos su
stojimas ir bedarbės .

Kaip pagalvoji tečiauą, tai 
overprodukciją dabar visai 
nėra, netikėtas dalykas. TV-| 

menkos industrija per pas
kutinius trejus metus dirbo 
labai smarkiai; naudodama
si tuo, kad Europa kariavo ir 
neturėjo laiko užsiimt dar
bu, ji gamino prekes neap- 
skaitomomis daugybėmis 
sau ir kitoms šalims; biznis 
ėjo, kaip iš pypkės, nešda
mas milionus pelno kapitali-|gus 
stams. Bet pagalios rinkos 
tapo užverstos. Europa da
rėsi vis biednesnė ir turėjo 
vis mažiaus imt prekių iš 
Suv. Valstijų. O šios šalies 
vartotojai negalėjo išpirkt 
tiek prekių, kiek jų atlieka I tai yra ant jo kelio; neša, Į neatsisakys artimiausiu lai-j 
po aprūpinimo užsienio ėmė- versdamas iš šaknų, deja, ne ku pasidalinti savo įspu- . Jozaičiu * itatmiton, Scot- 
jų. Atsirado prekių perdaug, tiktai tą, kas buvo bloga, o džiais su “Naujienų0 skąity-|<md‘ Tokios knW)S* kokios

Musu Moterims
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MERGAITfiMS ŽIPONĖLIS. — Pavyzdys No. 8687.
Dailų mergaitėms viršutinį ži 

ponelį pavasariui parodo šis pa 
veikslėlis. Modelis ypatinga, 
tinka paaugančioms mergai 
tėms, dėlto kad yra dukslus, pa 
laidas, ir gali būt dėvimas kal» 
su diržu, taip ir be jo. Ilgo 
rankovės taipjau galima padu 

%ryti su antrankoviais arba be jų 
Dideli kišeniai šonuose turi at 
klapus tokios jau materijos kaij 
antrankoviai ir kalnicrius. Kai 
nierius gi, kaip matote, yra ypa 
tingas, stulos pavidale, didelis 
kurio galai susikryžiuoja ir pn 
segami prie einančio nuo nuga 
ros diržo galų.

Margaitėms žiponelio pavyzdys No. 8687 sukirptas penkcl 
Hopo didumo, mielos 6, 8, 10, 12, ir 14 metų amžiaus. Kai! 
pnVeikslėlyj, 8 metų mergaitei reikia 2% jardo materijos 3l 
colių pločio, arba 1% jardo, jei materija yra <54 colių platuma 
kytos materijos 36 colių pločio, ir dar % jardo kitokios prik

Kaina pavyzdžiui 10 cenlųk

Norint gauti tokiam žiponėliui sukirpti ir pasiūti pavyzd 
prašom iškirpti žemiau paduotą blankutę, pažymėti mietą, p: 
rašyti savo vardą pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus kartu su 1 
Cchtų (markėmis arba tiesiai dešimtuką), pasiųsti Šiaip užadre 
savus: NAUJIENOS PATTERN DEPT., l$40 S. Halsted Stree 
Chicago, IU.

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

Čia įdedu 10 centų, už kuriuos prašau atsiųsti man Pavyzdi 

No. *5687, — Mergaitei metų.......................

VARDAS IR PAVARDĖ ................................ . .................................

ADRESAS! .....................................................................................

Skaitytojai atmena, be a- 
bejonės, kokią sensaciją pa
darė kuro administracijos 
paliepimas, išleistas 16 d. 
sausio, 'lad butų uždaryta 
keturiolikai dienų rytinėje 
Suv. Valstijų pusėje visos 
dirbtuvės ir biznio įstaigos.

Tą valdžios paliepimą sun
ku buvo net suprasti. Admi
nistracija motyvavo (aiški
no) jį tuo, kad esą reikia 
taupyt anglis ir pristatyt jas 
į laivų prieplaukas ir kitas 
vietas, kur jų visiškai pri
trukę. Tai buvo, žinoma, 
viena to nepaprasto paliepi
mo priežastis.

Bet ji vargiai galėjo būt 
vienintelė. Nes angHų M tik

alai—nin^a.

riuo tepkite kaq)as porą sykių 
Mienoje. To gali ir užtekti.

2. Nuo vidurių užkietėjimo 
gali paeiti galvos skaudėjimas. 
Bet jis turi ir visą eilę kitų prie
žasčių: akių pailsimas, akių sui- 
irlmai, reikalaujanti taisymo, 
ausų ligos, nosies ligos, kraujo 
ligos ir tt. Reikia eit pas dak
tarą, kad surastų priežastį.

3. Turbūt miegate uždarytam 
kambaryj ir langas nėra pravi
ras, Arba — jei oras geras mie- 
grulmyj, gal valgote didelę va
karienę bei sunkius valgius ei
nant gult. Mažu miegate du 
viehoj lovoj ir trukdote vienas 
kito miegą bei kvėpuojate vie
nas į kito nosį. Gali būti ir kita

* A, ¥*cn <1 žioviuitiloi ir
tūli kiti ligoti žmonės irgi nesi
jaučia pasilsėję.

K, Dimorovi, Camden, N. J.— 
Jūsų laiškas pateko į ugnį, nes 

Tas “lyginimo” procesas | heaūkinėj u tiem, kurie neįde-

J» Lenk, Chstle Shanon, Pa.—

I
Pasarga SLA. 9to ApskriČi 

kuopoms. — Draugai, esu an 
laikęs kelis laiškus nuo gerbiu 
niy kuopų su užklausimais, ku

važiavimo protokolas. Atsakai

organo Redakcijos globon, 
randant vietos “Tėvynėje” imi 
sų SLA. reikalams. Todėl, dral 
ugai, nekaltinkite manęs, be* 
supraskite ir žinokite dalyką.

SLA. (Jlo Apskr. Raštu
J. H. Puida

DEL PAJIEŠKOJIMO GIMINU 
LIETUVOJ

smulkiaus apie Rusijos prą-Į stambieji kapitalai plaukia j 

tai, kokią jetkmę daro į jjlsiner-ij, 
revoliucija. Iš Rusijos tik- rijos d 
ką pagrįžo ehieagietis Pet-Įdžia h _ _ .
ras Kaltis, išbuvusia tenai ką. Taigi Rusija eina prie 
penkis mėnesius, nuo birže- visų sulyginimo, 
lio mėnesio galo iki lapkri- 1 
čio mėnesio galo. Jisai atvy-l nepagimdys socializmo tvar-l <la^adreso. 
ko į Rusiją už keleto dienų!kos, bet jo rezultate Rusija ' \
prieš pirmąjį nepaaekmin-lvisgi stovės daug augŠČiausJ^kių dalykų nevalia patart, 
gųjį bolševikų sukilimų (8-5jhegu pirma, kuomet milionai) K- Marka iš Chicagos rašo 
d. liepos) ir apleido Maskvą! Žmonių badavo, penėdami 
už mėnesio laiko po Kerens-| saujelę dykaduonių.

i----------------- --—.>—.... ... -..
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3 laikotarpi. [Sveikata> Skyrius]
Lrtzl TZ^Ulr. t V»«nr.iririm^-iV-iJasaa

po aprūpinimo užsienio ėmė-1 versdamas iš šaknų, deja, ne| ku pasidalinti savo įspu-
J1^. <*V*V7 CIY14 pci VICTL*^. i V*xxvc*i V<į, rsao muvv Ioivuibj-i . i-'-------------------------- i'*'<

Kaip didelis yra šiandie dažnai ir tą, kas buvo ir yra tojais. O kolkas tnes iš ilgo-l p® nontc' aft neturiu Ir lietuvių neja. Daktar 
šis perteklius, gali numanyt gera. ko pasikalbėjimo, kurį turė-1*“^ neuuutite niekur. tie negelbsti
tiktai žmogus, kuris turi -—:— Jome su juo, paduosime čio- A‘ Aurora, 111. — Nie- nesiūs vartoji
smulkių skaitlinių apie sta- Bet mes ištolo pastebime]na£keletu įdomesnių dalykų.^ ^panašaus nepatariu. Atlėk-1 ar yra vaistų 
mbiausias bent šalies indus- tiktai to keitimosi paviršių: 
trijas ir dabartinę pirklybą asmenis, kurie iškįla ant 
su užsieniais. Bet aišku, kad bangos viršūnės, kad seka- 
tolyn, jeigu sąlygos pasaulio mani momente nugarmėjus j 
rinkoje griežtai nepersikeis, gelmes; partijų vardus ir 0- 
jisai turės eiti vis didyn ir balsius; besiblaškančių šian 
didyn. Ir pagalos turės su-lir ten miniu iudėiimus. ir tt. i

kitę.
J. Zelo iš Chicago, III., klau

sia:
1. Kaip išnaikinti karpas nuo 

veido t

Perspėjimas.
■ ■ < 1 V <.£ II ZL> 111 1 L A f J JI ^1 V- L 11 y < >

mes rekomenduavome kreiptie 
į “Hcbrew Sheltcring and Im

' migrant Aid Society of Amrei 
ca”, New Yorke, kuri tuo reika 1 
lu mielai (patarnaudavo visiems! 
be skirtumo.

Dabar betgi gavome žinią 
kati ir Hcbre\v Sheltcring am, 
Immigrant Aid Society nebeap 
stirna giminių pajieškoti, nes 
dėl šios šalies karės su Vokicl 
tija nebegali to padaryti.

aso:
j 1. “Jau kelintas mėnuo kaip 
I muho žmonai galvą skauda, 
i Kartais skaudėjimas taip padi
dėja, kad negali nieko matyt.

I Darosi jai koktu (širdis pyks
ta). Vaistų kaip išgeria, ver
čia juos atgal. Pas daktarą ne
buvo,

2, Ant jos rankos atsirado 
| raudonas plėmas, kuris sprogi

us davė vaistų, ku
rie negelbsti jau per kelis mė
nesius vartojant. Kas daryt ir 
Ar yra vaistų išgydymui?”
Atsakymai:

1 ir 2. Reikia eit pas daktarą. 
Ką gi aš galiu žinot, kokias li
gas ji turi nematęs jos? O ypač 
pirmojo dalyko aprašymas te
kis neaiškus, kad nieko jame 
nėra. Tik pasakoma, jog ji ima 
vaistus, pns daktarą nėra buvus.

Redakcijos Atsakymai

Pirmiausia, kas dėl Rusi
jos bolševikų ir kitų partijų, 
tai drg. Kaltis pilnai patvir
tino musų nuomonę apie jas. 
Taip-pat ir apie bendrų Ru-k 
sijos stovį: anarchija Rusi- ,, Turiu tankų galvos skaudė-

...... .... . .......v__ j____, „ vw..joje yra ne “buržujų” išmis-Nuo ko i“ fl^tų paeiti? 
stot pramonijos mašineriją, O apie tai, kas dedasi to pro- o liūdnas fąktas. Ją da-l Kas yra, jei ryte atsikėlus 
-„„yj—.................................. icego gjiumoje, gįrcĮime iabai ro, žinomh, ne atskiri žmo-Įno™ |lW° ir jaučiuosi kaip

mažai. nės arba atskiros partijos;! Sldauzyk<s? Paskui išsiblaivau Kaip ji gali imti bile kokius vai-
šalies gyvenimo pamatas bet partijos savo taktika ga- ir iftu&u gerai. z

yra jos ekonomija, t. y. jos H didint šalies netvarkų ar-~ 
ūkis — pramonija, sodžiaus bamažinti | .
ūkis, produktų paskirstyk Kaipgi yra su ta gariąja vos tlk 1)UVO rašyta jose apie 
mas — ir ūkio santykiai. Ši- Rusijos “socializacija”, ku*|- lTa8, Be.ten aprašytų būdų, 
tas pamatas galų-gale nu- rią žadėjo jvykint Leninas?Pairti nueit į aptiekę ir

išmesdama šimtus tūkstan
čių darbininkų į gatvę.

Tyčiomis sustabdant pra- 
monijos įstaigas iš anksto, 
gal ir galima butų kuriam 
laikui tų krizisą nustumti. 
Bet visai apsaugot nuo, jo to
kia priemonė negali. Kad

ir ten minių judėjimus, ir tt.

mažai.

1. Pažvclgkite į Naujienas, nes

V I I . t' rie. ČlIli'llŲ oa- XVUU UUU 41 v* t C .......„........... ,. I v . 1’1 . .

lis siais metais turi juk dau- prekių perteklius išnyktų, stato visus kitus dalykus. Atsakymas toks: industrija giaciai acetic-acid,

sius, jei ligos nežino? Juk tai 
savęs mušimas. Ir dėl galvos 
skaudėjimo ir dėl rankos ligos 
reikia eit pas daktarą ir lai jis 
pilnai išegaaminuoja.

Dr. A. Mohtvidas.
ku-

J. J. E., Cleveland. — žinutes 
negalime suvartot, dėlto kad ta
msta neįvardiji, kas buvo nei
gėjai ir kas buvo tas pirminin
kas, o taipgi nė kada tai atsiti
ko.

giantį ir tamstos repliką, tebu;

Buvusiam Koncerte, Pitts- 
Inirgh. —- Dedame apie tą pat 
kito korespondenciją.

Kazimieras Gugis

Verfn visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuosc 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

r- visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:

3323 S. Hakied St.
Ant trečių lubų

Te). Drover 1310

Micwto Ofisas f 
127 K. Dcarborn St. 

11iM3 t’nlfy R'df. 
Tai. Central 4411
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Skaitytoju Balsai
[U£ išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Kalbėtojai ir prakalbų 
rengėjai.

Kuomet darbininkų padėji
mas kasdien vis blogėja, jų gy
venimo našta eina sunkyn ir da
ros nepakeliama, tai darbininkai 

p r o 1 e t a r i a t a s pradėjo 
dauginus įdomauti einamais gy
venimo reikalais ir suprasti tas 
priežastis, iš kur kįla ta sunkeny
bių našta ir piktadarystės. Ir 
štai tos kuopos, kurios turi pre
tenziją skaitytis ginančioms dar-

“kalbėtoją”, kuris pasisiūlė kal
bėli LSS. 201 kp. apie Kruvinąjj 
Nedėtdienį. Tas žmogus, vie
toj kalbėti apie įvvykusias sker
dynes Petrograde ir caro val
džios darbus pradėjo “aiškinti’’[ VIII, Rajono nutarimas rengti 
apie reikšmę Kalėdų ir Velykų maršrutą tokiam kalbėtojui, ku- 
apvaikščiojimo, apie tai, kaip ris socialistų laikraščius, kaip 
maži vaikučiai džiaugias nuda-1 Laisvę, Naujienas ir Keleivį pri- 
žytnis kiaušiniais, ir 1.1., malė skaito prie buržuaziškų laikraš- 
apie tuos kiaušinius kelias va- čių, ir siuntinėja laiškus į LSS. 
landas. Publikai stačiai koktu Rajonų konferencijas patarga- 
darėsi, klausant tokių vaikiškų 1 .
nesąmonių, o kuopai buvo gėda 
dėl tokio “kalbėtojaus.” Paskui 
LSS. XI Rajono suvažiavimo te
ko girdėti vieno delegato kalbą. 
Jis vien suokė apie (dėjimą be
darbės, kad tada bus labai blo
ga, kad už tai reikia organizuo
tis ir 1.1. Ir dar vieną tokį kalbė-

kių kalbėtojų, kuriuos aš asine- ra. 
n iškili pažįstu J r girdėjau juos 
kalbant Bet kiek yra tokių da
lykų atsitikę visose L.S. Sąjun
gos kuopose? Štai kad ir LSS»

nias be pasigailėjimo kovoti 
prieš privatinius laikraščius. O 
tas “kalbėtojas” ir niekintojas 
darbininkų laikraščių kurį VIII 
Rajonas nutarė pakviesti kalbė-

Mano nuomone, darbą, or- 
. ganizuot turėtume šiuo bildu: 
reikia įkurti tam tikslui Litera
tūros Stot| kurioj nors vietoj, 
kad ton stoti n įvairių Amerikos 
kolonijų lietuviai galėtų siųsti 
visokią atliekamą jiems litera
tūrą knygas, brošiūras, o taip
gi ir aukas pinigais reikiamoms 
knygoms supirkti. Kaip tik su
sirinks gerokas bagažas knygų, 
Literatūros Stoties valdyba tuo- i 
jau pasiųs jas kur reikia, ir už
siims bukimu ir supirkimu kny
gų toliau.

Man regis. kad minėtam tiks
lui knygų leidėjai ir šiek tiek 
nusileistų, būtent, galėtų par4 
duoti knygas tokiomis kainomis, 
kaip kad jie parduoda savo t- 
gentams, taigi duodanti didelį

Tris Dideli Išpardavimai
Sankrova at
dara Pane.dėly 
Vasario 18 d., 
kaip ir pirma.

Kfcl IN BROS.
IIUSIH) 4’2«lh STS.

Išpardavimas 
Panedėly, 

Utarninkc ir 
Seredoj

listą kii(*iH>s - deda pastangas,

kurios supažindintų darbo žmo
nių minias, su visuomeninis klau 
simais, darbininkų klesos užda
viniais. Bet, nelaimei, mes at
sakančių kalbėtojų inteligentų, 
kurie gina darbininkų klesos rei
kalus, turime vos kelis,ant vie
nos rankos pirštų būt galima su
skaityti, ir tie kelį taip užversti 
darbai, kad kuopų prašymo 
joms pakalbėti, negal išpildyti. 
Kuopos gi, nenorėdamos susidė
jus nmkas miegoti, prašo ir kviv 
čiasi tokius kalbėtojus, kurie nė
ra prasilavinę ne tik savo min
čių sutvarkyti, bet ir nesupran
ta elementorio socializmo mok
slo. Man teko girdėti tokį vieną

virtus LSS. 246 kuopa kalbėti 
temoje: “Krikščionybė ir Soci
alizmas” ir “M o t e r ų klausi
ma.” Kalbėtojus savo kalboje 
visai tų temų nepaliete, bet bė-

n i ko, Darvino, Aristotelio ir ki
tų, ant galo ir Kristų priskaitė 
prie mokslo žmonių ir pasakė, 
kad jis esąs įsteigėjas socializmo 
ir kad reikią prie jo šauktis išga
nymo. IKI tokio “kalbėtojo” 
nepažinojimo socializmo ir jo 
pripasakotų kitų nesąmonių, mi
nėta kiiopa atsisakė rengti pra-1 tojų,kurie absoliutiškai neturi 
kalbas tokiems kalbėtojams, ku
rie 'publiką tik daugiau suk
laidina negu praniokina.

čia aš tik paminėjau kalbas to-

I A.Karalius. Kas ji asmeniškai 
(jr iš jo rašymų pažįsta, tas žino, 
kad jip mėgsta daug girti.es ir tu
ri daugiau karščio, negu išmin
ties.

Taigi, kaip matote, reikia bu-1kur tokią Literatūros Stotį (atei
ti atsargesniems su tokiais “pra- 
kalbininkais”, nes jie daugiau 
bloga negu gera atneša. Žino
ma, aš nesakau, kad iš paprastų 

I darbininkų negali būt kalbėto
jų. Visai ne. Aš tikiu, ir žinau, 
kad ir paprastas darbininkas ga
li kalbėt, kuris tik šiek liek pra
silavinęs, pažįsta socializmo pag 
rinitas, mokiu sutvarkyti mintis 
ir 1.1. Aš šiame straipsnelyj tik 
pažymėjau, kokių esama kalbė-

UGNIS IS VAGYS
Sunaikino milijonus dolerių praeitais me

tais, idant apsisaugojus nuo panašių nelaimių, 
yra tai vienatinis būdas: PASIDĖTI PINIGUS 
į gerą, tvirtą VALSTYBINĮ BANKĄ. ‘ *

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT 
BANK yra tai vienas iš didžiausių ir stipriausių 
bankų šitame apskrityje.

3 nuošimčius moka už padėtus pinigus.
Duoda paskolas ant namų mieste Chicagos.
Persiunčia pinigus į Visas pasaulio dalis ir 

abelnai atlieka visokius bankinius reikalus.
Lietuviai, gyvenantis kituose miestuose, no

rėdami pasidėti pinigus šiame banke rašykite 
laiškus lietuviškai, o gausite atsakymus su pil
nomis informacijomis.

Central Manufacturing District Bank
(A. STATE BANK)

1112 W. 35th St., netoli Morgan st., Chicago, III.
Banko Turtas virš $3,450,000.00

Bankas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 po 
pietų. SUKATOMIS VAKARAIS nuo 6 iki 9 vai.

Čia dar svarbus kliuisimts,—

gus? Aš iš savo pusės many
čiau, kad tinkamiausia vieta bu
tų Chicago, III. ir kad ta Litera
tūros Stotis (ar gal kaip kitaip 
ją pavadinus) butų po Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos 
kontrole.

—Franas Skamarakas.

PARDUOTA INSAKIUS TEISMUI

Visas stakas misinginių ir plieninių lovų
Euo Kimball and Chappell, 2831 Loomis Street, parduota ant
;os per S. Winternitz, Aukcijonicrį, po 60c ant dolerio.

Didžiausi ir geriausi skyriai bus pardavimui 
Klein Bros.

iiniball and Chappell buvo vieni geriausių 
ovų dirbėjai šiame krašte—viena priežastis 
ų bankroto yra, kad jie padarė per geras 
ovas už šią kaing.

Lengvi Išmokėjimai
Kimball & Chappell
Bankruto stakas 2- 
|ų colių nuolatiniai 
pastovai lovib tvir-

Kimball & Chappell 
Bankruto stakas plie
ninės lovos dviejų co
lių pastovai, su 10 di-

ti jbrukni $4 ČE dėlių įbruku $Q 7 C 
verta $7.50**«Qw $15 verte, V. I U
Kimball & Chappell 
Bankruto stakas, Et- 
rusean misingis ir bre- 
sinės lovos, tiesių ar
ba nuolatinių ' 
pastovų ..

Kimball & Chappell 
Bankroto stakas Et- 
rusean misinginės lo
vos, ketvirtainės dūdos

n 75 2-col. pastov. $<f7,r>w 
$37.50 vertė ■ ■

licitaci-

nuoseklumo kalboje, ir žinojimo 
dalykų, apie kuriuos jie apsiimtų! 
kalbėti. j

Taigi patartina, kad ateityje 
arčiau pasižiūrėtų į kviečiamus 
ar siūlomus kalbėtojus, o ir pa
tįs kalbėtojai turi neapsiimli kal
bėti, kad negali, kaip reikiant, 
klausimo gvildenti. Tada musų 
darbas bus daug našesnis.

Tikiuosi, kad kuopos ir tie pra 
diniai kalbėtojai neužsigaus šiuo 
mano straipsnelio nurodymais,

ti ir prasi ta Vnti,' ^ad 'praplatinus 
savo žinojimą.

M. Vieversėlis..

Del “Sibiro 1 ietnviu Karei- *• > 
vių Balso.”

Darbininkų “prieteliai.”
Kunigų organas Draugas savo 

17 num. rašo, kad jau darbinin
kai pradedą kilti prieš savo iš
naudotojus. Jis betgi nedrįsta 
pasakyt ,kas tuos darbininkus 
kelia iš miego ir žadina kovon 

I prieš išnaudotojus. Toks ku- 
ngų Draugas juk nėra nė puse 
žodžio prakalbėjęs, kaip darbi
ninkai turėtų .kovoti, tik kada 
mato, jog darbininkai prieš jo 
norą bunda ir stengiasi išsiliuo- 
sui)ti, tai ir jis žiopteleja: “štai 
ve, ir aš už darbininkus užtar
siu, ir aš eaca.”

. Veidmainiajį Nepasigirsite 
kilų nuveiktais darbais, kilų pa
siaukojimais ip padėtomis gyva
stimis už išliuosavimą žmoni
jos. Jus galite, pasigirti, kunigė
liai, tik savo vėidmainvbėmis, r t Jsavo “konferencijomis”, kad ap
duotus darbininkų protus ir pa
laikius juos savo vergais ir visų 
darbo žmonių išnaudotojų ir lu-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^
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Išj ieškome ir Iškolektuojame Visokias Skolas
nuo nestropių skolininkų visose dalyse Amerikos, 
be skirtumo kokia skola nebūtų ir kaip sena su Ba
ltikiais. Nereikalaudami nei vieno cento iš kalno 
iki iškolektuojame skolas. Pamėginimas jums nie
ko nekasiuos, nes visus darbus atliekame su palu- 
kiais. Musų budai atgavimo neatgaunanių 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 apielinkėse.

Musų Ofisas yni atdaras dėl ypatiškai atsilankančių: Panedėliais, 
Seredoms ič pėtnyčioms nuo 1 popiet iki 6 vakaro. Utarninkais, 
ketvertais ir subatoms nuo 1 popiet iki 9 va. Gyvenanti kituose mie
stuose' kreipkitės laiškais, įdėdami 3c markę atsakymui. Rašykite 
lietuviškai ar angliškai ant žemiau nurodyto adreso. Rodą suteikiam 
dovanai. INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY,
3114 South Halsted Street, Chicago, III.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

-»W

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

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

niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

308 Grant St., Pittsburgh, Pa.

Perskaičiau atsišaukimu Nau- v * I 
jienų 30 numeryj, pavardytą 
“Sibiro Lietuvių Kareivių Bal
sas”, ir man (linktelėjo omenėj, 
kad toks balsiui jau ne pirmas, 
t. y. mes esame girdėję pana
šių balsų jau pirmiau, lik deja, 
jie dažniausia pasilieka neišgir
sti... '

Tiesa, mes čia, namie, girdi
me daug balsų, šaukiančių pa
ramos, ir didžiumoj esame tais 
naminiais balsais užinleresuoli: 
dirbame vieni vienam fondui, 
kiti kitam.

Bet, draugai, man regis, kad 
šis sibiriečių balsas yra labai 
svarbus ir turime į jį atsiliepti; 
turime pasirūpinti, kad jis ne
pasiliktų balsu šaukiančio gi
rioj. Musų draugai, musų bro
liai lietuviai iš Sibiro šaukiasi 
musų pagelbos svarbiu reikalu, 
ir turime jų išklausyti.

Mes žinome, kad Lietuvos li- 
ki nas, Lietuvos politinis ir eko
nominis padėjimas priklauso 
nuo Lietuvos žmonių, nuo jos 
piliečių susipratimo. Mes žino
me, kad musų buržuazijos atsto
vai veda politikas, kuriomis ka
la rengia Lietuvos darbo žmo
nėms pančius. Ir tie žmonės nu
jaučia tatai ir šaukiasi į mus, 
kad parūpintume jiems dvasinio 
ginklo, kad sustiprintume juos, 
idant jie galėtų deramai su prie
šu grumties ir atsilaikyti prieš 
ji-

Todėl nebūkime kurti. Atsi
liepkime į jų balsą ir duokime 
jiems reikalaujamos paramos, 
reikljlaujamo ginklo literatū
ros ! \

Kaip tatai padarius?
Jeigu sibiriečių atsišaukimą 

paliksime taip, kaip ir pirmiau 
girdėtus, tai iš musų darbo vai
siai bus menki. Ne ką tenuvei
ksime. Darbas reikia organi
zuot Jei norime ką nuveiki ge-

Taip, kunigėliai. Žmones dar
bininkai kįla. bet tai ne jūsų 
nuopelnas, ir ne jūsų naudai. 
Tai jus suprantate, ir dėl to jus 
visokiomis priemonėmis naudo
jatės, kad darbininkų susiprati- 
mą ir judėjiųią diskreditavus. 
Jus apsiputojo šmeižiate Ir pur
vinate visus, kurie vadovauja 
darbininkų judėjimu, o nepa- 
jiegdami tuo atsiekt savo tikslo, 
einate talkon juodašimčiams, 
dagi virslate žandarais ir norite 
prievarta pasmaugt žmonių kili
mą. Taip buvo Rusijoj 1905 
metais, taip yra dabar kitose 
šalyse. \

štai šiandie visas pasaulis šau-

didžiausi barbarai. Bet kad mi
nios darbininkų, reikalaujančių 
duonos ir taikos, pakėlė streiką, 
kuris grūmojo išsivystyti į revo
liuciją, tai kųnfgai pavartojo 
bažnyčių ambonus. viešas sales 
ir gatves ir spaudą, keikdlmi su
kilusius darbininkus kaipo tė
vynės išdavikus ir ragindami 
juos paliauti buntą prieš savo iš
naudotojus ir despotinę valdžią 
kėlus.

Ne, kunigėliai, jūsų darbai iš
duoda jus, ir darbininkai jūsų 
klastas vis labiau ir labk" 1 ima 
pažinti. —Boblaukio Juozai

Burdingieriai ir šeimininkes

Naujienų 31 num. Ona B., (ir. 
Bapids, duoda vėjo burdingie- 
riams, kad nemoką valgyti svie
sto. Jinai ragina šeimininkes 
vienyties ir mokinti burdingie
rius. Bet jeigu burdingieriai 
susivienytų ir pradėtų mokinti 
šeimininkes, kaip švariau apsi
eiti gaminant valgius ir kad de
dant stalan, tuomet ir šeiminiu-' 
kėnis butų karšta. Nes šeim-ių 
daug daugiau yra nemokančių

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI? 

NUS1PIRKIT 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 kentan- 
čiais, kurie padvigubino savo 
spėkas ir išturėjimą, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami Skourupo sveikatos 
mašiną.

Įsigykite šią mašiną tuojaus 
už $9.50, o nemokėsite $100 da
ktarams.

pas

Kimball & Chappell 
Bankruto stakas Et- 
rusean misinginės lo
vos, nuolatiniai pas
tovai, $40 ver- $41050 
tės......... CC

4.

Kimball& Chappell Bankruto slakas, Colonial stailės misingi- $^050 
nės lovos, 3 colių pastovai, 2 colių skersiniai, $67 vertės

3,000 Natijausių Pavasarinių Jakių
' Dangtis nuimtas. Panedėlio Rytą, lygiai 8:30 mes pla

čiai atidarysime musų duris ir pradėsime išpardavimą 
moteriškų jakių, ką-tik aplaikytų iš N«w Yorko. Vėliau
sios stailės apvasariniam nešiojimui.

Puikios pavasarinės
Jakės moterims ir me
rginoms, geros koky
bės, balto voile^Jssiu- 
vinėtos slai-

Ypatingai puikios pa
vasarinės jakės geros 
kokybės georgette, pu
ikiai išsiuvinėta karo- 

' ai, dideliais $£95 
kalnieriais w
liukai, " ' / 

I ww kalnieriais
Naujos pavasarinės jakės moterim ir 
merginom, dideliais kalnieriais^gau
siai išsiuvinėta ir atsiū
ta ......................

Nustebinančios pava
sarinės jakės moterim 
ir merginom, pasiūlos 
puikios kokybės crepe 
de chine ,puikiais di
deliais kulnie- $097 
riais ......... »

Skourup’o sveikatos 
Mašina 

$9.50

97c
Puikios naujos pavasa
rinė* jakės tvirto šil
ko, įvairių puikių spa
lvuotų dryžių, kiti ge
ros kokybės balto vo- 
ile, mieros $4 
36 iki 12 I .30

Naudokis šiąja mašina nuo 
šių ligų, kaip tai: Reumatizmo, 
galvos skaudėjimo, odos ligų, vi
durių ir inkstų, nemigos, ner- 
vuotumo, nustojimo energijos ir 
nusilpnėjimo.

Išdirbėjo pelno dalinimosi Groserių Išpardavimas
Iloovcr nedaugiau gali už mus, kuomet prieina prie nupiginimo kai
lių už\groserlu$.
Amber Skal

byklos Muilus 
apribota 5-ki 
šmotai, Panc 
dėlyj šmotas

4-M

Kava: šviežia Miltai: Kings Slyvos: Cali- Tomeitės:
kepta kava,— 
Panedėly sv.

pyragaičiams 
kvietiniai mil
tai maišelis

fornia > 
svarui

1:y vos, Didelis ‘B’
Brand ken

‘ 17c 13c 8 C 14 c

ne- 
mokančių valgyli. Bet apie tai 
neužsimoka gaišint laiko ir. vie
tos laikraštyje. Tiesa, atsiran
da vienas kitas burdingierius- 
sloržicvis, bet ir tie daugiausiai 
paeina nuo pačių šeimininkių 
apsileidimo.

tu valgiu visiems j vieną bituką.

gos terlioti ir peilius laižyti, iš 
ko šeimininkėms yra nuostolio, 
ir kaista akjs, žiūrint. Ar nege
riau butų paduoti valgį kiekvie
nam atskirai, ir tiek, kiek kuris 
suvalgo — taip kaip daro visose 
valgyklose ir daugumas švares
nių šeimininkių?

Butų daiug geriau ir švariau, 
ir nebūtų bėdos, nė gėdos, nė 
nuostolių pačioms šeimininkėms

Vietoj siųsti burdingierius pa
simokini kaip žmonės valgo res- 
tauranuose, gal gerinu butų, kad 
pačios šeimininkės pasimokintų 
kaip reikia sulaisyt ir paduot 
valgius. Tada visai nereiktų 
skųslies ant bnrdingierių, kad 
nemoką valgyti. —J. Pinčiukas.

MUZIKALIS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaikų ant amuikoa 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuikos Mokytojas

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

Chicago, 111

.Tankiai sustiprėja spėkos o- 
piųjų, nervuotųjų ir nusilpnė- 
jusių žmonių 100 nuošimčių į 
dvi savaiti.

Visus laiškus adresuokite į:

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

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AŠ labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už lubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. *

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria* Kraujo valyto-' 
joj Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebeoadj pa krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaite po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 rnėn. savo paveiksle ps 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras įnylistų ge- 
radčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sh tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St., 'Telephone Canal 6417. Chicago, III.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Snbatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie Šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos niokestįs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED Ir ra GATVftS

“Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

M. Lewis, sulietuvino Dr. A. J. Karalius. 
Išleido J. Ilgaudas.

2.
3.

5.
6.

8.
9.

10.

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.”
Wesmann’o Paveldėjimo teorija.
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
Atsakymas Haeckeliui.
Spencer’io “Socljalis Organizmas”.
Spencer’io Individualizmas.
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.

Kaina 50c.
n

1840 S. Halsted St., Chicago, Iii.

girti.es


tr* -
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Mintis — žmonių j galėti kiekvienų fiziškų negalę, 

valdytoja

nios mintįs pagelbės jiems per-
Subata, Vasario 16, 1918,

Daugelis mano orų esant šal
tiniu visokių ligų. Prancūzai y- 
patingai atsižymi tuomi. Jeigu

langų, jis tuojau enti perspėja
mas, kad jis gausias šaltį, arba

■ pripildys gyvenimų džiaugsmu 
ir neišsemiamu turtu.

Nekurie žmonės nuolatos sku- 
ndžiasi savo blogu laimikiu, sa
vo nepasisekimais, skurdu. Jų 
nelaimės esti užrašytos ant jų 
veidų ir kiekvienoje vietoje, kie
kvienų dienų garsina savo nelai
mes; jie nuolatos kalba, bet nie
ko neveikia.

Aš girdėjau pasakojimų apie 
jaunų miklų, energiška vaikinų,

urna mirtis paseksianti. Žino
ma, taip mananti žmonės ir gan-
na tas ligas, ka.langi baimė de- kuris 1(iznj Tik
moralizuoja kūno spėk, P«M-; ltc|,lilni:.s jis peikdavo savo biz- 
priešinimui ligoms. | nj ftur (įk ,„,|msisuko> viet((je

Užklaustas kaip seka-
priešinimui ligoms.

Jeigu koki nors kimbanti liga gyrus jį.
apsireiškia apielinkėje, nelaimių si. atsakydavo: “Blogai; negaliu 
j ieškotojai visuomet uisikres ja- padaryti nei jokio biznio—tik 
ja. Mažiausias apsireiškimas šiaip taip pragyvenu. Aš norė- 
jiems yra ženklu ligos. čiau kad kas nors atpirktų jį
• Liudniausiu iš visų atsitiki- nuo manęs. Aš padariau klai

dų eidamas bizniu man butų 
buvę daug geriau, jeigu aš bu
čiau taip kur sau dirbęs už vi
dutiniškų algą.” Jo tas blogas 
paplotis buvo taip įsišaknėjęs, 
kad jis peikė savo biznį, kuomet 
biznis buvo geras. Jis slopina 
|xtts save, slopina kiekvienų su 
kuriuo jis susitinka, apsiaupc 
save bankroto atmosfera ir, ži
noma, neilgai truks jam iki nu- 
sibankru tinimui.

Pesimizmas yra limpantis. Nė 
ra pavojingesnio daikto darbda
viui, kaip kad užsikrėtimas tąja 
yda. Jis netik sunaikina savo 
karingų dvasią, pasiryžimų ko-

mų yra tūlų žmonių rūpestis a- 
pie kokias tai prigimats ligas. 
Tokie žmonės nuolatai mąsto 
apie, širdies mušimą, apie silp
nus plaučius, silpnus vidurius ir 
kamuojasi mintyse apie gręsia
ntį pavojų, nors tie visi silpnu
mai tankiausia randasi vien tik 
jų vaidentuvėje. Vietoje lindė
jus, vietoje kankinusi*, vietoje 
temdinus gyvenimą visos šeimy
nos, tokie žmonės turėtų būti

kėjiino; jiems yra reikalingi ne 
vaistai, bet linksma ir viltinga 
protiška pastovu, gyvumas, vik
rumas. Tokie žmonės tampa 
auka visokios rųšies “šundakta
rių” ir prigavikų. Jie esti tais 
nevidonais, kurie sugeria mili- 
onus kibirų visokių nuodų bei 
mišinių patentuotais vaistais va
dinamų, kurių apgarsinimais pa
sipiktina kuone kiekvienas laik
raščio skaitytojas; jie palaiko 
skaitlingus gaujas judošiškų da
ktarų, supila jiems turtus ir pa
daro savo gyvenimą dešimt kar
tų skurdingesniu, negu jis galė
tų būti esant kitokioms aplinky
bėms. AŠ geiščiau, kad aš turė
čiau tą spėkų įkalti kiekvieno to
kio žmogaus širdin ir protan, 
kad tos visos ligos yra tik pasek
me jų netikusių minčių, kad jų 
mintįs sprendžia likimų savo gy
vasčių, kad drūta valia ir prakil-

jis netenka užsitikėjimo savo 
darbininkų tarpe. Žmonės ne
mėgsta pesimisto, juo labiau ne
mėgsta tarnauti jam. Kiekvie
nas žmogus, linksmoje, optimis
tiškoje atmosferoje jaučiasi da
ug geriau ir jia atlieka savo dar-

tų užsikrėtęs pesimizmu netik 
užkrės tąja yda visus aplink e- 
sančius žmones, bet ir patsai pa
teks nelaimėn, kadangi nei vie
nas žmogus negali pakilti, kuo
met jo mintės slegia jį.

Didžiausiu žmonių priešu y-j 
ra blogon pusėn atkreipta vai 
dentuvč. Nereikia daug jieško 
ti kad atradus žmones, kurie pr;

ARMOS
Lietuviai, norėdami pirkti 

ž.jnės arba farmų. nepamirš
kite, kad dabar yra geriausias 
laikas pasiteiraut; o geriausia 
tai rašykite į ŪKININKĄ.nau
jų laikraštį, kuris suteiks tik

riausias žinias, apie patogiau
sias ukes lietuvių kolonijose.

Taipgi tikro medaus galima gaut tiesink iš farmų. Siunčiu per 
pačtų ir expresą į visas valstijas. Dėlei stokos cukraus medus 
po 27c svarui. Bet tikiuosi, kad užteks visai gavėniai MEDAUS.
Adresuokite taip: M. WALENČIUS, Box 96, Hart Michigan.

Gerbiamieji Lietuviai: Kas norite 
lengvo darbo ir gero pelno, atsišau
kite pas mane. Aš turiu parandavoti 
teatrų; arba, kas norėtumėt, galite 
eit su manim j kompaniją. Bet geisti- i 
na tokis, kurs moka operuot mašiną 
ir yra uatyręs tame darbe bent 2 me
tu, ir kad mokėtų kalbėt angliškai. 
O kuris kad ir nemoka operuot ma- i 
žinos bet gerai moka anglų kalbą, 
ir gali rašyti, aš priimsiu be jokio 
turto, o randa mums nekaštuos. Mel
džiu klausti per laišką greitu laiku, 
įdėdami krasos ženklelį atsakymui. 
Aš taip-pat galėsiu išmokinti foto- • 
grafavimo amato, kuris bus laisvas • 
ir visiškai blaivas.

Anton Miskunas
Uaiversal Photograpbist,

Oglasby, III., P.O. Box 205

leidžia visų savo gyvenimų skur
di' ir liūdesyje, tik lodei, kad jie 
mano visus žmones, esant jų 
priešais, kad jie mato gyvenimų 
vien tik iš blogosios pusės, kad 
jie mano užvydą, neapykantą, 
skriaudas ir paniekų esant jų li
kimu bet tas viskas tik jų vai
dentuvėje tesiranda. 'Tokie žmo
nės visuomet dėvi juodus aki
nius ir kur jie nepažvelgia visur 
jiems matosi liudėsis, susikrim
timas ir blogi darbai. Tie žmo
nės taip ilgai kalbėjo apie skur
dų, nepasisekimus, bloga laimi
kį, likimų ir sunkius laikus, kad 
jų visas organizmas yra permir
kęs pesimizmo nuodais. Tokio 
žmogaus atsilankymas it šerme
nis skleidžia liūdesį ir nusimini
mų visur, kur jis tik neatsiduria. 
Niekas jo nemėgsta ir nenori 
kalbėti su juo kadangi jis visuo
met pasakoja savo pasakas apie 
blogą laimikį ir nelaimes. Jam 
laikai visuomet sunkus, jam vi
suomet stoka pinigų ir draugija 
jo omenyje visuomet eina pra
žūtim Net gerbūvis visos šeimy
nos esti suardytas, kuomet joje, 
randasi tokis žmogus. Jis netik 
murma ir keikia viską, bot jis 
nenori kad ir kiti džiaugtųs gy
venimu. Tokia protiška pasto
vą netik pagimdo ligas, bet ir už 
kerta kelia jų išgydymui. Geor
ge C. Tenney rašo apie savo pa
tyrimus ligonbučiuose:

“Pagelbėti žmogui, kuris yra 
bloguose santikiuose su visakuo

reiškia gelbėti skęstantį, ku-l 
ris yra pasiryžęs skęsti. Nekurie 
žmonės praleidžia daug laiko 
jieškodami savyje kokios nors

Prisiek patsai sau, kad niekuo
met savo gyvenime neišmėtinė- 
si klaidas, kad nekritikuosi ki
lus ir kad ncpnsmcrksi silpnes
niojo už jo klaidas. Priekabių 
jieškojimas, išmetinėjimas kitų 
klaidų, neapykanta ir pajuoka 
kitų ir mažiausis pasikėsinimas 
pažeminti savo artimų, pasmer
kimas kitų vietoje pagirti juos 

yra labai pražūtingas papro- 
tįs. Jis apkandęs laikys jūsų 
sielą, jis nuolatai griauž jūsų 
širdį, kaip kad kirmėlė griaužia 
žiedų arba vaisių ir pripildys jū
sų gyvenimą kartybėmis, susi
krimtimo ir neapykantos.

Tūlas žmogus pakviestas teis
man liudyti prieš prasikaltėlį ta
rė: “kadangi aš negaliu pasaky
ti nieko gero apie jo .ypatų, tai 
aš vėlinu sau nieko nesakyti.”

Kaip puiku butų jeigu dauge
lis žmonių pasektų tų pavyzdį. 
Juk neikiek nėra Sunkiau jieš- 
koti gyvenime gero o ne blogo, 
dailaus, skaistaus gyvenimo, o 
ne sudarkyto; siekti prakilnių 
idealų — o ne blogų mierių; bū
ti linksmiu, o ne stirugusiu; vil
tingu, o ne nusiminusiu; maty
ti gerąją pusę gyvenimo, o ne 
bjauriąją. Nei kiek nėra sun
kiau atkreipti veidą švjiesion 
saulėton pusėn, negu tunėti tam
soje; džiaugtis gyvenami, one 
bjaurėtis. Rodos nėra sunkiau 
pakreipti gyvenimą geron pusėn 
negu blogon — bet tas turi di
delę įtekmę gyvenimam žmo
gaus karakterin ir jo laimėli bei 
pasisekiman. ‘

Išmok žiūrėti gerojon gyveni
mo pusėn, išguik tamsias min 
lis iš savo proto o jus< gyvėm

imas persimainis trumpame lai
ke ir jūsų karakteris pasitobu-1 
lins.

; Daugelis žmonių mano, kad] 
jie butų linksmus, laimingi, jei
gu jie gyventų kityse aplinkybė
se, kuomet ne tos aplinkybės

I 1 ' ♦ *J> • ■ I
bet jųjų protiška pastovą, jų pa- 
sauliožvalga . patiArd gyvenimą 
vertu gyvenimo firba nepakeli-Į 
Čiamu.

Aš žinau žmones kurie nete
ko draugų, visą savo gyvenimą 
neturėjo pasisekimo ir kovoja 
su visokiomis kliūtimis, neteko 
turto, bet visgi jie sugehia būti 
linksmais, pilnais 'vilties ir pasi
tikėjimo ir esti vlidinami link
smiausiais žmonėmis visais jų 
pažįstamais.

Jus, kurie visuomet esate nu
siminę, visuomet murmate ant 
kitų, visuomet dejuojate apie 
beturtystę, blogą laimikį ir ne
pasisekimus, atsiminkite kad y- 
ra tūkstančiai žmonių, kurie bū
dami jūsų aplinkybėse butų lin
ksmus ir dainuotų. Jeigu jus iki 
šioliai visiems peikėte savo biz
nį, savo darbą, savo pažįstamus, 

I permainykite savo taktiką ir gir- 
I kitę juos, o pamatysite kaip per- 
Įsiniainius atmosferai apie jumis 
| pasigerins jūsų aplinkybės.

Pasekmingas, drūtos valios 
] žmogus nedaleidžia abejonėms 
įsišakneti jo sieloje. Jis nesako
— aš negaliu padaryt tą ir tų, ar
ba aš mėginsiu padaryti taip ir 
taip, bet jis drūtai užreiškia — 
aš galiu! aš padarysiu! aš nų-

I veiksiu! Mintis
— suardė gyvenimą ir įstūmė 
skurdan daug daugiau jaunų c- 
nergiškų vyrų ir moterų — ne
gu kokia nors kita nelaimė. A- 
bejonės atima iš žmogaus drą
są, atima sau pasitikėjimą, en
tuziazmą, apkala jį savo retė^ 
žiais ir atiduoda gyvenimo ver- 
gijon. Taigi sutraukyk tuos re
težius; lai abejonės būva tau ne
pažįstamos, permainyk savo 
mintis, atgyk lygsvarą, o pasau
lis atrodis tau kitoje spalvoje; 
užžibės tau saulė pasisekimo, 
vilties ir laimės ir džiaugsies gy
venimu.

Bus daugiau)
----------------------- -------- ---------------> i i.

Ncpasižadekit eiti kur kitui 
Nedėlioję, Vasario 24, nes tą 
dieną, Pilsen Auditorium, 
bus “Naujienų” 4-metinis |

Balius!
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patingai linksmus ir užganėdin
ti kuomet jie suranda tas ligas. 
Tokiu būdų jiems pasisekė pri
rišti sau ant kaklo dar vienų ak
menį, kuris palaikys juos tame 
nelemtame padėjime. Niekas

;esų, kaip nuolatinis ligonio 
i ieškojimas naujų ligų arba dru- 
as prisirišimas prie, senosios, 
lydyti arba duoti vaistus to

kiam žmogui reiškia pilti šaltų 
vandenį katilan verdančio alie
jaus — erzamas ir nerimaslavi- 
«nas esti pasekmė. Pasekmin
gas gydymas yra galimas tik 
tuomet, jeigu ligonis esti ramus, 
užsiganėdinęs ir turi viltį pagi
jimo. Būti užsiganėdinusiu reiš
kia palaikyti santaiką visų orga j

lomų spėkų, kurių niekas, bet 
tik ‘‘teisingi 
įastova gali 

Dr. A. J.
suteikti.” 
Sanderson sako:— 
į priežastis, iššau- 
proto neri mąstą vi-kiančius tą 

mų, jų įtekmė Į kūnų ir pasek
mės esti tokios pat. Kiekviena

v*

z Tel. Canal 7270 I’rof. J. fcLAŽAB 
Mokiname ruIIr naujausia mada visokius lo
kius. Užtikriname pasekme*. Mokiname Pa
gedėliais ir Pltnyčiom. Pradžia 7:46 ▼. vak

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ 
731 W. 18th St., Chicato, III

Duodama Privatinės Lekcijos

PRALENKĖ KITUS BANKUS
4 ‘ ‘ f

Lietuvių Valstijinis Bankas nuo pat atsidarymo 
atsižymėjo nepaprastai sparčiu ir žymiu augimu. 
Abelnai Depozitų augimas šio banko nuo atsidarymo 
Kovo 3, 1917* iki šiai dienai, buvo suvirš $40,000.00 
ant mėnesio. Nedaug Bankų taip trumpam laike pa
siekė tokios didelės sumos depozitų.

--------- -■= DEPOZITAI ==================

Kovo 3-čią, 1917, atidarymo dienoje . $16,754.95 
Vasario 14, 1918,.............................. $469, 609.19

Banko turtas dabar siekia................$759,234.63 -H

Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik j vienintėlę 
Šokiu Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin

siu į trumpa laiką,
tokiai atsibuna kas panedčlį ir ket- 
zergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
oagelbininkčm.
1900 S. Union avė., Chicago.Visi klausia delko Lietuvių Valatijinis Bankas taip ste

bėtinai auga? Atsakymas yra toks: Dėlto kad Bankas turi 
didelį gryną kapitalą ir perviršį siekiantį $225,000.00; dėlto 
kad yra po aštria Valstijinės Valdžios priežiūra; dėlto kad 
yra po nublatine užžiura 15 Direktorių; dėlto kad Banko rei
kalai yra vedami per atsargius, ištikimus ir patyrusius banko 
valdininkus; dėlto kad Bankas turi 500 šėrininkų, kurie savo 
kapitalu ir turtu gvarantuoj'a Banko saugumą, o tas reiškia 
kad žmonių sudėti pinigai yra pilnai apsaugoti ir niekad ne
gali pražūti; dėlto kad iš šio Banko kožnas gali atsiimti savo 
pinigus ant kiekvieno pareikalavimo, nes banko pinigai yra 
investinti tik į trump-laikines sekuracijas, kurias galima ap
versti į pinigą kiekvienoje valandoje ir žmonių depozitus 
tuojaus atmokėti; dėlto kad šis Bankas yra parankus Bankas, 
nes yra atdaras tris vakarus sąvaitėje ir jame galima susikal
bėti* prigimtojo kalboje be kitų tarpininkystės.

•^5

Moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus. .Procentą 
išmoka dusyk per metus, Sausio ir Liepos menes.

■■■■UHMraMDKffia

Tcl. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
kiausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
Si., šalę Mildos 
teatro.Valdyba ir Direktoriai šio Banko kviečia visus Lielu- 

vIms iš visą apygardų Chicagos ir kitų Miesty atsilankyti j šj 
visoje Amerikoje didžiaušj ir stiprinusį Lietuvių Valstijinį 
Banką ir geriau susipažinti su šiuom Banku ir Banko Valdyba.

Joseph J. Elias, Prezidentas,
Wm. M. Antonisen, Vice-Prezidentas,

Anton Olszewski, Vice-Prezidentas,
- Frank J. Palt, Vice-Prezidentas, 
j; John I. Bagdžiunas, Kasierius.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. HALSTED ST. Kamp. 33 čioa, CHICAGO

BANKINĖS VALANDOS: Panedeliais, Seredomis ir 
PėtnyČiomis nuo 9 ryto iki 5 popiety; Utarninkais, Ketvei- 
gais ir Subntomis nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vakaro.

'X'!.

Rusiškos ir Turkiškos Virk

12th 8t. Tel. KedaU 8902 
Paulina. Tel. Waatarn 15 
B514-1B W. 12th St.. arti 
8L Louia Av< h 1115-17 
8o. Paulina St., arti 12th 
SU Ckicavo, III.

'•v
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i
Dr. A. L. YUŠKA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Chicago, III. 
Rezidencija:

W. 18lh S., arti Halsted st. 
Telephone Canal 2118 
9—11 ryt*; 1—3 popUt: 7—9 v*k.

Ofisas: 
1900 9. Halsted St.

Viriuj Bkchoff'o Aptiek**. 
T«lephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pieta 
livklrient Ncdeldicniu* ir Hera***

731

Vai

r
fe

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvvi GvdytoiM, Ckirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

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

dėldieniais 10—12 išryto.

Tcl. Canal 4946. Chicago, UI.

Tel. Drover 7042

Dr.CZ. Ve»lis
Lietuvis Dentiiitas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pegsl sutarimą 

4712 So .Ashland Avc.
arti 47-tos gatvCs.

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

CARR BROS. WRECKING CO. I
86M-3089 S. Halsted St.,. Chicago, III. j

ma ir po įtekme nuolatinio ūpo 
organai nyksta — išsigcma. 
Bet jeigu kokis nors kūno or
ganas esti nusilpnintas iš kokios 
priežasties, tai pasekme tų dvie
jų klinčių apsireikš kokia nors

VKNATkNUP MULUI 4JPTDI&O«nJ* ABTV *B»Q«PO*TO
VYRĄMS SLAUGIEMS

Akiniai auk io r Lėtina* mm lt. M Ir 
(Hitu. Sidabro rtauo** nu* |1.M tr 
• ujjtčtau Privaliom* akiniu* Ūdyk*. 
AuntaJiUi Galva* •op4jia*a*. narviAM*. 
uaa. akla *k*uddjima*, *4vilki**a* U 
< iM valalab (vairi' ll«a, karia gali 

p t ataUl a toa a«*a akiai' erilalky- 
M& Ui/rUNM aHrk«, jai a*
•<«uda aaia. Jai Jo* raudona*, įaj gal< 
va •«»«. 1*1 blogai ai a tai, J*j aki* tik 
bfU, v«t«*k ilgia*, a JUAkak pa«aU«* 
ApU*koJ, kur kiakvlanaia grltelkoma a 
klmal uidrki Atmink kad na k«4 
ta* avaraatuojaia aklala* U tUaakia- 
t.aai aa<-at prijraakaMa

Jai fa* m- j-it* t» reikale*j*** »•**> — *rV* w

e m uavikorr, si

Blogiausiu būdu j ieškoti prie
kabių yra nurodinėjimas kitų 
klaidų, kritikavimas kitų žmo
nių. Daugelis žmonių esti taip 
šykštus, kad gailisi pagirt kitų, 
arba net užvydi pagyrimus.

Nejieškok priekabių, klaidų, 
nepasisekimų^ neteisybių, skria
udų, viliugysčių ištisų savo gy
venimų; 
žįm ogaus 
gaus,

j ieškok tikro žmo- 
kokiu jį dievas sutvėrė.

įplaukų Taksai
Skaitlinės teisingai prirengtos pa

gal valdžios reikalavimą. Apmokėji
mas labai moderniškas. Patarnavi
mas ypatiškas ir slaptas.

Frieda T. Leberstein,
Internal Revenue Broker, 

861 Monadnock Block, Chicago.

aš negaliu
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Dar laikas '%
Pirkti 1

Susivienijimo Liet. Amerikoje

KALENDORIŲ*

fciems 1918 metams

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

Galima gauti

“NAUJIENŲ” OFISE

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

nniiiiiiniiuHiiwiMiiiiiiira

Tel. Cicero 252

.Dr.a.P, Gurskis
D E N T I S T A S

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedėlioms pagal sutartį.
4847 W. Hlh St., Cicero, III.

TELEPHONE YARDS 2721
’OR. J. JCNIKAITIS

Medikas ir Chirurgas
3315 •. Halsted St., Chicag»

<

4

DR. A. J. KAKALIUS
Gydytsjss Ii Chlrmtis 

^-SPINDULIAI 
3121 N. W«atern

Valandos; 9—12 ryta; 2—9

Skaitykite tr Patinkite 
NAUJIENAS .

*



Subata, Vasario 16, 1918,

Ckicago ir Apielmke

Draugijų domai.
Trečia visuotina Chica

gos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos konferencija įvyks 
nedėlioj, vasario 17 d., Mil
dos svetainėje, 3112 So. 
Hnlsted st.

VVHEED IR LINDRUM 
PAKARTI

Abudu žmogžudės išpaži
no savo tikėjimą į Dietą 
ir prašė atleidimo.

| Gerb. draugijos teiksis 
pasiųsti jBn savo - įgalioli- 
nius-dclegatus įteikiant 
'jiems reikalingus manda
tus su draugijos valdybos 
parašais. Tą patį malonės 
padaryti ir tos draugijos, 
kur pereitą sykį buvo at
siuntę savo delegatus, bet

kur pridavė savo manda
tus pereitose Ch. L. D. Ta
pybos konferencijose — 
jie naujų nereikalingi. Jie 
turės tiktai užsiregistruoti 
įeidami į svetainę.

/ai. vakaro. Gerb. dcelga- 
ai prašomi nesivėluoti.
Ch. LDT. Pild. Komitetas.

didins miesto darbi- 
kkams algas.
Miesto taryba vakar priėmė 
pkininkų ir kitų pramoninių 
ligų vadų pasiūlymą — su
kti miestui reikalingąją sumą 
igų, kuri duotų galimybės 
Lsto valdžiai padidinti mies- 
llarbininkams algas. Kol kas 
Įų padidinimo klausimas ga
nai dar nenuspręsta, betgi 
uoma, kad visa tai miestui 
ituos apie 2 3 mil. doclrių.

Prie kartuvių juodu 
palydėjo kunigai.

Vakar 9:36 vai. ryto Cook pa
vieto kalėjime tapo pakarti du 
žmogžudės — Fkhvard “Amuni- 
tion’’-Wheed Ir Harry Lindrum. 
Pakarta jlcdit — pirmasai už 
nužudymą dviejų pasiuntinių, 
nešusių algas AVIusIoav Bros, 
kompanijos darbininkams, an
trasai — nnžiufjiną policisto 
Tiernefi.

Prisižiuret to atkaraus, šiurpu
lingo akto susirinko apie 200 
žingeiduolių-žiopsolojų. Ir ap- 
ghtšę, visu įtempimu žiurėjo — 
kaip žudo žmogų! j

Abudu blogdtiriai paskutinė
je valandoje savo gyvenimo iš
pažino tvirtą tikėjimą Ir prašė 
dievo atleisti jų nuodėmes. Pa
starieji žodžiai, kuriuos ištarė 
Edvvard “Atnunitlon”-Wheed, 
buvo:

“Aš meldžiu atleidimo už ma
no nuodėmes. Dieve, laimink 
jus visus... Meldžiu atleidimo 
taipgi Jėzuje”.

Lindrumas ir paskutinėje va
landoje tikrino esąs nekaltu. Bet 
savo sĮMiviedninkui, kunigui F. 
M. O’Brien’ui, jis įteikė sekamo

--------— ------ ------- NAUJIENOS, Chicago, m.
gazietą ’ ir pat| stmipsnio auto
rių. Pusiau oficialia skotias, 
“tėvelių“ rūginamas, nutarė Ša
ukti bažnytinių draugijų dele
gatų susirinkimą, kurtame tu
rėsią būt nutarfa kaip pasekmių* 
gtau boikotavus “Naujienas”. 
Tėveliai norį, kad kiekviena baž 
nytinė draugija įvestų aštrią di
scipliną, tariant be pasigailėji- 

Vno baustų savo narius, kur 
I skaito “Naujienas”. Esą, relka- 
Į lingu uždėt jiems piniginių ptt- 
I barnių, arba Wiai išmest iš drn- 
Į ugystės. O patįs tėveliai ir
gi neturėsią” jokių reikalų” su 
tais parinazonais, kurie drįsta 
skaityt “Naujienas”. Tariasi ir 
apie visų draugijų baudimą, kur 
nenori ar “nenorės šokt sulig tė
velių smuiku.

Ar matote dabar, kaip tie tė- 
: vėliai “darbuojasi“? Tik kažin, 
ar jie, lėkdami kaip sakalai, ne- 
nutups kaip vabalai? Žmonių 
kantrybė juk turi savo ribas. 
Taigi tėveliai gali nusiramlnt: 
žmonių sprandais vis tiek jiems 
nebeteks jodinėti. Tai sako ir 
patįs tikintieji, kur skaito Nau
jienas. Sako, jeigu tėveliams 
nepatinka, tai tegul jie neskaito, 
o su mumis 
nis?“

Tie tėveliai vely nestatytų sa
ve žmonių pajuokai.

—Gvaizdikas.

fcrencijas”. O rasi jie. nabagė
liai, užsimiršo?.. Nal, nai, kuni 
geliai Čiūčia liūlia... ramumė
liai!

Ne taip senai ponas Tipu-Ta- 
pu apgailestavo vietos senber
nius. Girdi, jis labai gailiai jų. 
Bereikalo, pons geradčjau. Mu
sų senieji singeliai visai nėra 
tokie iš pupų neva rytini — šiur. 
Klausyk, pons geradėjau, tam
sta turbut nieko nežinai, kac 
dėdė Samia užaUiMUkė pavėžint 
jatmorttM Mmfus p* tolimas 
šalis? O senieji liksis namie... 
Na, kuo tamsta prirodysl, kat 
jie nelaukė to čenčtaus, kad... 
pasigretlnus likusioms lakštu
tėms? Matuli J. Acarlš.

nių LSS. kuopų numeriai. Pub
lika, kuri simpatizuoja vieti
nėms LSS. kuopoms, nežinojo, 
Mas čia rengia. Didžiuma net 
klausinėjo “kas pas jumis da
rosi, kad prakalbos yra rengia
mos, o jūsų kuopos nei žodžio*’? 
Dabar d. Jukeliu! gal bus aišku, 
kodėl maršrutas neina kaip rei
kiant

Aukautojų vardus, turbut, pa
skelbs LSS. 22 kp. korespon
dentas. —Beržo lapas.

■BS*

■ ) I >Jte I i -l > U f Tel. Yardn 8654 AKU&ERK AnaKalOdS emmuioikas
‘ ^^OĮBaiffuai Akušerijos Ko-

Renflia lediją: ilgai praktika*

“koks jam biz-

puolė moterį.
Nepažįstamas blogdarys-neg- 
' vakar užpuolė p-ią 11. Wil- 

Tip Top kompanijos kasi
kę. Pullman budinke, ant A- 
ns gi. ir atėmęs iš jos 125 dol. 
)ėgo. Policija jieško blogda-

hnoosai remia 
lublikonus.
Yuhnuzcrių partijos likučiai 
gia šlietis prie republikonų 
tijos. Antai 25 wardoj “ra- 
ališkieji” republikonų prie

ki nutarė “stikyt” už republi- 
tų kandidatą Clydk* J. Backus.

nditai veikia.
Keturi jauni banditai vakar 
•ivogė M. Kcweskin o automi- 
ių nuo 1626 Homan gt. ir 
.įleido “vandravoti” po mie- 
. Apiplėšę du praeiviu ban- 
li vėliau pametė Kewskino 
omobilių ties Taylor ir Max- 
ll gat. ir pabėgo.

“Brangi motin: Likite sveiki 
tu, tėtis ir visi vaikai. Man 

labai nesmagu, kad tatai turėjo 
atsitikti. Aš gailiuos už nuodė
mės ir tapau apkrikštytas kata
liku ir mirštu tame tikėjime. Li
kit sveiki! Likit sveiki! Likit 
sveiki! — Hiurry”.

Abudu prasižengėlin prie kar
tuvių palydėjo katalikų kunigai 
ir ten... atlaikė jiems paskuti
nio palaiminimo maldas.

Pastovas iš po kariamųjų ko
jų tapo ištraukta 9:36 vai. ryto. 
Wheedas buvo miręs 9:43 vai., 
Lindrum — 9:16.

Kapitalistine spauda tarsi di
džiuojasi tuo aktu. Visuose di- 
dlapiuose vakar buvo įdėta a- 
biejų blogdarių paveikslai. Kai- 
kurie jų padėjo sekamų parašų: 
“VVarning to banditai” Socialis
tai yra priešai visokios blogda- 
rybės, jie tečiaus netiki, kad to- 
kiuo bu-tPu yra galima pašalint 
tas blogdarybes.

Viso nuo 1840 metų iki va
kar dienos Cook paviete tapo 
nužudyta 62 įvairus kriminalis
tai.

Debatai
Vasario 10 d. Mark White 

Sųuare svetainėje SLA. 36-ta 
kuojai surengė debatus temoje: 
“Kokia organizacija lietuviams 
naudingesne, SLA., ar pašaipi
uos draugijos? Debatavo Kl. Ju
rgelionis ir A. Petratis. Deba
tų tikslas buvo atkreipimas Žmo
nių atidos į SLA. naudingumą, 
kuriame už tą pačią mokestį, 
kaip ir paŠ. draugystėse, gali 
gauti daug didesnį atlyginimą. 
Klausimas labai platus. Taigi ir 
deba tortai taip trumpu laiku—r. 
į 1 valandą ir 40 min. —*i nega
lėjo pilnai ir aiškiai išdėstyti tą 
klausimą.

WEST SIDE.

šermenis
šiomis dienomis N. Mexikoj 

pasimirė lietuvis Mateušas Kru- 
czas. Lavonas buvo pervežta į 
Chlcagą vasario 4 d. ir palaido
tas Liet. Tautiškose kapinėse 
vasario 9 d. iš namų, 2313 So. 
Leavitf įrt. Kadangi aa. MatCU- 
Šas Krubzas priklausė vietinėje 
Lietuvos Brolių ir Seserų drau
gystėj, tai min. draugystė sutel
kė jam paskutinį patarnavimą 
— palaidojo jį.

Velionis paėjo iš Kauno gub., 
Vilkmergė pav., Raguvos val
sčiaus, Trakihinkų kaimo. Gir
dėjau, kad Suv. Valstijose ran
dasi jo brolis ir sesuo. Jeigu 
'jie uolėtų platesnių informaci
jų, tegul kreiptasi sekamu ad
resu:

J uotą s Janulevičius,
2051 W. 23rd SI, 

Chlčago, III.

Padėkos žodis
Violoms nrrtstaiRS-lošėjams, 

kurie lošė Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Draugijai veikalą “Egle 
Žalčių Karalienė“ Var viršmlnfi- 
tos draugijos Šiuo tariu širdingą 
ačiū, už malonų patarnavimą.

Rašt. T. Pabarškienė.
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VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Čakras, buroko arba 
nendrių, svaras.........

Miltai
^4 bačkos maišas .. .
U bačkos maišas ....

_ 5 svarų bačkos maišas
Karia Miliai , •

Bonemian
Juodi, ______ _______

5svarai ............................
Grabam miltai 1 SV. maiš

Bara Maal
Balti ar geltoni ......

Įtaisas (Hominy), svaras te, h..d ....................

Blue rote......... ..............
Ddltfa (10 svarų)

N. 1 Mis., Min., Ir Dak. .. 27—29 
CoOdensed, geriausias ... ? 15™ 22 

Vidutiniškas ........................ 17—20

(Malis*) 
.2.8? 3.00 
1.45 -1.53 
.. 31—35

. Miliai
endsn atyla % bač. 1.37—4.63 
Ii, U bačkos........... 1.37—1.49

. 29—37 
1. 28—34

•▼Irai

5%—

H ‘
Vidutiniškas’’,’ .777 
Evaporattd, nesald. 

švisštss, smetogos
Iš bačkučių ...........
Prastesnis.................
IŠ Aaldyturią.........

•▼•ras
50—56
48— 54
49— 53 
•varas

sinis susirinkimas.
ledelio,j, vasario 1/ d., ren
iną didelis masinis susirinki- 
ts Douglas Park Airdfitoriume, 
•te Kedzie ir Ogden ggt.
Tarp kitų kalbės: prof. J. V. 
monosov; K. Fabian — Val
kčių Sąjungos ir Maskvos ap
dėjo maisto komiteto atsto- 
i ir K. Vtorov — Rusijos ge- 
inkeliečių Sąjungos atstovas, 
susirinkimo tikslas yra—»pa- 

* liuli žmones, ypačiai pačius 
sijos išeivius, prie teikimo 
galbos kenčiantiems Rusijos 
lonems.
Lietuviai, kuriems laikas pa
lys, tegul atsilanko į min. su- 
inkimą: turės progos išgirsti 
ug naujo apie padėjimą Ru
oš iš pačių jos atstovų.

epasižadėkit eiti kur kitur 
?dėliojc. Vasario 24, nes tą 
ieną, Pilsen Auditorium, 
įlįs “Naujienų” 4-metinis

Balius!

BRIDGEPORT

Kas jiems darosi?
Tūlas tikintis žmogus, pseu

donimu Visuonicnietis, nesenai

snį, kuriame jis labai nusiskun
dė musų kunigų iŠgverimu ir 
kartu smarkiai supliekė tiems 
“dievo tarnams” — į kailį. Ji
sai stačiai pasakė, kad jie esą ne 
Kristaus mokslo išpažintojai, 
bet, vilkai avies kailyje. Taip 
•atsiliepė apie musų “tėvelius’’ 
tikintis žmogus. Ir, matoma, 
jiems dabar labai peršti... Ro
mos agentėliai savim nebesitve
ria. Protestuot, protestuot ir 
boikotuot — kumštis sugniaužę 
durno,ja nupliekti tėveliai. Tas 
nezbažnas bedievių laikraštis — 
kaip jis išdrįso talpint Visuome- 
iliečiu straipsnį?! Ir .tariasi, ir 
šaukia skodus “nuskriaustieji” 
tėveliai, kad atkeršijus “Nau
jienoms

Šiomis dienomis tėveliai bu
vo sušaukę pirmą pustau ofici- 
alį skodą, kur vienas tų “nu- 
skriautųjų”, visas drebėdamas 
piktumu, skaitė Visuomeniečio 

j straipsni ir garbavojo “bedievių

šimtų, ir visi įdomavo keliamuo
ju klausimu. Daugeliui dar pir
mų kartą teko jį girdėti. Mano 
supratimu, reikėtų surengi dau-

tų didelės naudos pačiame SLA.
—M. Petrukas.

CICERO.

Naujienėlės

i įkaičio svetainėje atsibuvo Dr. 
A. Montvido prelekcija tema 
“Ligų gydymas’’. Plačiai ir aiš
kiai nurodinėjo įvairių ligų prie
žastis, t. y. nuo ko jos paeina ir 
kiek nenaudos daro minioms— 
darbininkams. Po prelekcijos 
gerb. daktaras suteikė daug nau
dingų patariinų-atsakymų apie 
sveikatos dalykus. Ir prelekci
ja ir atsakymais žmones buvo 
pilnai patenkinti. Kad taip dau
giau butų tokių prelekcijų! Ra
si musų žmonėms neprisicitų 
panešti tiek ttaug nepalaimos, 
kuri dabar taip dažnai užklumpa 
juos — delei jų pačių nežinoji
mo.

žmonių buvo gana daug, ypač 
dailiosios gimties. Smagu, kad 
ir musų draugės moters paga
lios pradeda įdomauti sveikatos 
reikalu.

Sekamą pčtnyčią, t. y. vasa
rio 23 d., toj pačioj svetainėj 
rengiama kita prelekcija. Skai
tys d. A, Petratis tema “Socia
lizmo teorija sveiko proto švie
soje’’. Vietos lietuviai, įsidėmė
kite: klausimas svarbus, ir nau
dokitės proga — susipažint su 
juo arčiau.

Ir ponas “metodologas” ir 
pats dvasiškasis tėvelis — nei 
vandk'iis įsėnię burnon. Anei 
burbt apie tą šimtą keturiasde-

Prakalbos.
Vasario 14 <1. Meldažio svetai

nėje LSS. VIII Hajonas surengi 
prakalbas. Kalbėjo d. J. Juke
lis. Publikos atsilankė nedaug, 
het gausi auka, kurią ji suteikė, 
liudija, kttd Ir mažas būrelis 
gali daug nuveikti. LSS. Apsi- 
gin. Fondui suaukauta $43.60. 
Čia be to turiu pažymėti, kad 
stambiausią auką suteikė vieti
nis biznierius, J. Molis — $10. 
Tatai rodo, kad ir biznieriai su
pranta reikalo svarbą ir neatsi
sako suteikt paramos musų dra
ugams. West Sidės pažangioji 
visuomenė turėtų į tai atkreip
ti atydą ir remti tuos biznierius, 
kurie yra darbininkų draugai.

Apie d. Jukelio prakalbą turiu 
pasakyt tik tiek, kad ji Ibuvo pa
švęsta Rusijos bolševikų gyri
mui, o peikimui menševikų. Be 
to, (i. J. užreiške, kad, girdi, ir 
čia, Amerikoj, lietuvių socialis
tų tarpe irgi esą tų menševikų, 
kurie stengiasi mulkint darbini
nkus (Drg. J. pasakymas) ir tar
nauti valdžiai. Taipgi peikė “tą 
spaudą” ir “tas ypatus”, kur 
prisilaiko “męnševikų progra
ma’’ Išdėstė jų (menševikų) 
“nenuoseklumą ir klaidas“ ir pa
sakė, kad jeigu kas menševi
kams negailimi įvykdinii, lai 
dėlto, kad jų programas esąs 
“hTormlstiškas ir persiauras”, 
netinkąs darbinlnikams. Kalbė
tojas ragino, kad visi lietuviai 
darbininkai stotų ir pripažintų 
bolševikų programą ir tt.

'Poliau d. Jhkells pasakė, kad, 
girdi, jam neaišku, kodėl jo 
n|aršrutas nesiseka. Nekiek te
galįs surinkti aukų... Nogėčiau 
d, Jukelio paklausti: kas tame 
kaltas, kad maršrutas aštuntam 
Rajone ttetalp gerai sekasi, kaip 
kad reikėtų sektis? Kodėl d. Ju
kelis pirm atvažiuosiant į Chi- 
cagą nieko nepranešė apie sa
vo atvykimą nei Aštuntam Ra
ja nui, nei jo valdybai, nei vie
nui LSS. kuopai ir nei vienai 
Chicagos socialistiŠkai įstaigai? 
Antim klintis yra tame, kad Aš
tunto Rajono prakalbų rengimo 
komisija nevykusiai garsina.
Klaida yra lame, kad apgarsirii-’

šmotuose ......................
Vidutiniškas ...............

Kiaašinta!
švieži estra............... ..
Refrigeratorįų, extrs
Refrigaralortg N 1 , 

Papas (beanai
Navy...........
Lima ... v...........

Šlytos, geros švinu...
Vidutinės.....................
Prastesnei ;

Kumpis, geras, svarui «
Prfisetsnis ...................

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

Tankai
Dėžutėj............... ..
Palaidi, geriausi ....
Paprastieji ..........

Kalakutai
Švieži ........... ................

tu žinai 
.56—62 
50—55 
46-52 
•varui 
16—20 
16—20 
16—19

44—50 
40—45 
•varui

25^—31 
•varui 
37—43 

. 30-37 
•▼•rul

. 34—39 
. 24—23 
. 34—39 
. 29—34 
dėžutė'

. 19—23 
. 17-83

šviežios .........
Gaidžiai, švieži

Antis .....................
žąsis .....................
žavia (aalmon)

Pink .........
Red Alaska ... 

^orio
Amerlkonllkas (full cream) svar.
šmote ................................ 31%—39
Supiaustytas ........................ 35—43

Balta duona, svarui..................... 9—10
šitokiomis kainomis oroserninkm 

Urėta pardavinėti virirainėhis daik 
Ua. Jei k 

na, neplr
uodą ta kai 
lokite tokta 
omie kalno

NfiRA 1SSITEISINIMO.

Jeigu jus 
T r i n e r i o

šimts dolerių “už dvejas kon- muose nebūto -pažymėta vietl

Rengia

LSS. VIII Rajonas 
PANEDfiLYJ, Vasario 18 d. 
T. MAŽENIO SVETAINĖJ 
3834 So. Kedzie avė kampas 
88-to pi. Brighton, Park’e. 
Kalbės tik-ką atvykęs iš ry
tinių valstijų d J. JUKELIS. 

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

Nartai QMll CaSntf laal Eatnt* Tarybas | 
JL PETRATIS & co. 

*««l Batata Ofisas 
raateallB* pintinis. Parka, parduoda ir 

aaalaa namas, latas Ir farmas. 
Apsaugoja tartų nuo ugnies. 

Pnrftiufl apstraktus, padaro pop(«r*> 
NOTART ‘PURIJO 

fll W. aite šatra 
kampaa Halstad Drarar 14«»

TELEPHONE YARDS M84.

D r. P.8. Mfiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki t) 
Ii ryto ir nuo 7 iki • vai. rak. 4131 po. Halated 8L, Chieafo

-  ----------

Gydytojas ir Chirurgas
OftaASt 1558 W. Madison et., Į 

kampas Ashland Boul., vir- 
ši/j banko, Room 600.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5-6 
tsk. PMONE Haymarkct 2563.
BEŽIDENCIJA: 3332 North av. 
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PilONE Albany 5546.

i i,Migi,ui

Jūsų Akys
gali reikalauti 

gydymo arba 
Iltinių.

Mes galim jum 
tų pasakyt. Jeigu 

^Kį»arįj|ri reikalinga akl- 
nių, juos galima 

musų oj>- 
Hė. tiškame depar-TS tainc.

Kainos nebrangios.
10 metų Paauksuoti 

nuo $3 iki S4.
Tikro aukso nuo $5 iki $8.

83, 4, 5, 6, 7, 8,
$5. 6, 7, 8, 9, 10

Mes atkreipiame ypatingą 
domų j mokyklą lankančius 
vaikus. Jeigu jums skauda 
galva, arba silpnos akys, atei
kite pas seną užtikimą akių 
gydytoją ir chirurgą, gyvenan
ti Chicagoje virš 20 metų.

IŠKABA BESISUKANTI 
ŠVIESA

Pritaikoma dirbtines akys 
Dr, F. O. CARTER

Specialistas
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
120 S. State st., Antras augštas. 
Vienos durys j žiemius nuo 

The Fa i r
VALANDOS: 9 iki 7:

Nedėldieniais 10 iki 12.

feMOKYKli
Ingai tftmoktt Angli
ui, tat lankyk mnsų 
Ibos, čia mokinama

rlu kalbos S.V.Istortfos LatSkų RaSymo
I ” S.V.Valdybos Prioky bos Teisių
ų ” 8. V.Piljetybčs Gramatikos
letlkos Geografijos Retorikos, ir tt

[Ir GRAMMAR Ir HIGH SCHOOL Kursų Gyve
nančius tolias mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama UetuvUkaL

American Collige Preparatory School g 
8103 5. Halšted St. Chicago III ); 

| KAMPAS 31-M0S IR MALSTED GATVIŲ 1)

tno!

5 E legiją; ilgai praktika- 
ijd'AVUS PennBylvanijoH ho- 
tlįljBpitalČHe ir PhiladeL ' 

p h i jo j. Pasekmingai
Mipatarnauiu prie giin- 
$Ldyino. tJždykg duodu 
“į’^rodų viaokioRc ligose 

JSinotcrini ir merginom. 
^g3113 So. Hnlsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

AKI 
Akis

SPECIALI 
Egzaminuoja

TAS 
Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintu Oph- 
thaimometer. Y- 
Iiatinga (loma at
kreipiama j vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ncdeldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4640 S. Ashland Av. hamp. 47 at 

Telephone Yards 4317

Neužsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui .auksoriiri ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tįk daugiau blogo.

Aš turiu 15 melų patyrimą ir 
galiu ištyli jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Dailu) atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus teikalin- ; 
gi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš I’latt’o aptiekos !
Tėmykite i mano parašų 

Valandos nuo u-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Uaynuiket 254 i

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistaa Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas; 3354 S. Hnlsled St., Chicago 
’l’olephone Diover M>3

VAL4NDOH: 10 11 ryto; 2 3 nop4t<|i
7 8 vuk.ue. Nedčliomis 10—12 diciių.

ur. m. čdipuKii
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryto 
ri nuo 5 iki 8 vakare

Nėra jokio išsiteisinimo dėl 
kentėjimo nuo pilvo skausmų. 
Jus galite gauti Trinerio Ameri
konišką Kartaus Vyno Elixirą 
visose aplietose, ir ši gyduolė, 
kuri užpuola tikrą priežastį ne
smagumų, pagelbės jūsų vidu
riams valytis, 
n a U d o j a t e
Amerikonišką Kartaus Vyno Eli- 
xlra. iųs nesate varginami ner- 
vjškuino, užkietėjimo, galvos 

1 kaudejimo, kva Įtinto, nevirški- 
•imo ir t.t. Gyduolė išvalo Jūsų 

pilvą, pagelbsti virškinimui ir 
sugrąžinu sveiką apetitą. Kaina 
$1.10. Turėjimas Trinerio Ko
sulio Hamintojo namie* reiškia 
geriausią prisiruošimą dabarti
niu taiku. Trinerio Linimentas 
yra geras sutinimams nuo šalčio, 
skausmams. Triperio Kosulio 
Ramintojas duoda tikrą palen
gvinimą šalčiams ir kosėjimui, 
bronchitis ir t.t. Kainos: Lini- 
piento 35 ir 65c. aptickose, per 
Įęrasą 45 ir 75c. Ramintojas 25 
jr 50c. aptickose, per krušą 35 ir 
00c.- Joscph Triner Compauy,’ 
Mimufavturing Chemist, 1333- 
1313 S. Ashland Avė., Chicago,' 
ni. .

r---------------------------------------------------------------------

ROCKFORDIEčIU ATIDAI

Puikiausia Ceverykų Krautuvė 
naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailių drabužių. 
Ateikite, o persitikrinsite žemumų 
niusų kainų. DUIHN BROS., 
1025 S. Mftin St., Rockford, III.

——

JOSBPH C. WOLON
LIETUVIS aDV<»« ATa<» 

£■>««« >02-904 Nutter* MM 
lt 8«. L« Baile HL, Cbie»<a. Iii 

Ta! Central 63tf0-639L Auiarat 
Utaiuinko. katrargo ir iubau... »av* 
rala «uo š Wl H vakar*, po tnimvitv 
IMS Mrt.W4UK«B AVB.. Chleam Ih 

Tai HuoibnhU
r na—e a iiim n arta n irm r >

s-

Vynški)Drapanų3argei:i
'Nauiį neatimtų daryti ant 

žynio siutai ir overkotai. vertfts nuf 
130 iki 850, dabar parsiduoda po SIS 
[r 25 dplėrlns.

Nauji, dnryti gatavi nuo .?in U 
$35 siutai ir overkotai. nuo 17.50 
j 8 doleri 4.

Pilnas pasirinkimas katilu pateki 
tų overk >tų.
, Visa! lažai vartoti siutai ir osw 
kotai, včį’čs nuo $25 iki ?85.
$5 ir Kelnės nuo $1 50

siutai duo 13.H<M.50t VaiLnhhis
Iki $7.50

Atdara kosdiei <, ►iedėhonns p

(Apght.) 1415 6, Haiatcd Su. J.. .

DR. G. M. GLMIER 
Praktikuoja 27 metąi 
Gyvenimas ir Ofisas

.3149 S. Morgan Št., kertė 32 Gt. 
Chicago. III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ii' Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligą 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po ptet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nekėlio
mis vakarais ofisas uždar.ilas. 

Telephone Yards 687

Telephone Ilumboltll 1273

M.SAHUD M. D.
Senas Husas Gydytęj .s ir ChirUrjrnę 

Specialistas Moterėli, Vyruką ’>■ 
Vnlkų, taipgi Chro.LŠkų L'r'j 
OFISAS: 15T9 M.hvavkec Avė..

Kampu Noilh Avė. Kambury:, 208 
VALANDOJ: 8:30 ’id 10 5>rv^ 

1:30 fkl 3 !r 7.:;) Ik. 9 v.Jc.ie

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinomas per 16 mo
tų kaipo patyręa gydytojus, chirurgas 
ir akušeri*.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokiu* elektros prie
taisui.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
fit. netoli Flsh 6t.

VALANDOS: Kad 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephcnc Cenal 3)1,0., 
GYVENIMAS: 8412 S.- Kalstė.] Street

VALANDOS: 8—« vyto, tiktai.

n ERB. N; 
tytojos 

jai prašomi

vas, k U 
Naujienose.

tujienų skai- 
ir skaitytA 
pirkinių reL 
tas sankro- 

o s skelbiasi

1MPERFECT IN ORIGINAL



8 NAUJIENOS, Chlcago, UI
■H8-

Subata, Vasario 16, 1918,

Pranešimai
LMPS. 29-tos kuopos repeticija 

Meilės” įvyks nedėlioj, vasario 17 d. 
t() vai. ryte, Liuosybės svetainėj, 
1822 yVabansia avė. Visi aktoriai u 
dainoriai malonėkite atsilankyti.

—Komitetas.

Roseland, III.—“Aušros” Vakarinė- REIKIA DARBININKŲ 
je Mokykloje, 19900 Michigan avė.,____________r.-. -j_> ..-v-- -
nuo panedėlio, vasario 18 (L, pradėsi

*■' mokinti J. 1.aukis.—Todėl visi norta-1 ----------
Iš (js mokinties ateikite panedėlio va- _______ «

kare 7:30 vai. —. Varekojis.

NAMALŽEME DRAUGIJOS DRAUGIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROS

P.P.D. Unijos 85 Lokalo 8 skyrius 
turės mėnesinį susirinkimų nedėlioj, 
vasario 17, 9 vai. ryto Aušros sve
tainėje, 10900 S. Michigan avė., Ro
seland. Malonėkite visi susirinkti.

I’rog. Šus. 9 kuopa rengia geri). J.' —Valdyba.
Subatoj, vasario 23 d. Lietuvių M. 

žemaites naudai koncertų M. Mil
dažio svet., kuriame dalyvaus gabia
usios artistiškos spėkos; dainuos ke
letas chorų ir daug solistų. Kviečia
me skaitlingai atsilankyti ir kitų. 
Pradžia lygiai 7:30 vakare.

LSS. 158 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks utarninke, vasario 19 , 7 
vai. vak., John A. Gruše svet., 1100 
So. Central Purk avė. Visi nariai tu
rite būtinai atsilankyti j susirinki
mų. —Rašt. F. S. Striška.

Melrose Park, III.—LSD. Ratelio 
mėnesinis susirinkimas įvyks nede- 
iio»j, vasario 17 d. 10 vai. ryte, brauk 
aml James svetainėj, 23 avė. ir Lake 
gatvė. Draugai, malonėkite visi at
silankyti, nes turime svarbių daly
kų kaslink rengiamojo vakaro.

—Org. S. A. Januška.

LMPS. 9 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, vasario 17 d. 
2 v. no pietų, Fellovvshlp svet., 831 
W. 33 pl. Draugės kivečiamos visos 
atsilankvti ir atsivesti naujų.

—Valdyba.

Kockford, III.—LSS. 75 kp. mė o- 
sinis susirinkimas įvyks vasario 1/ 
<»., 1:30 vai. po pietų K. of P. svet., 
218 S. Main str. —Draugai ir diąu- 
gės, meldžiu atvykti paskirtu laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų, la i- 
gi kurie norite prisirašyti prie kuo
pos. ateikite. —A. Meldažis.

Mėnesinis 234 kp. susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, vasario 17 (K 10 vai. 
ryto University Scttlement svetainėj, 
1630 Gross avė. Draugai, malonėki
te atsilankyti laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų. —Sekretorius.

REIKALAUJAMI’ vyrų ir moterų 
į kožnų miestų, miestelį ir kaimų po 
visų Ameriką ir Gonadų, turinčių ge
rų pažintį ir gerų vardų tarp savo 
kaimynų ir pažįstamų. Geriems 
žmonėms mes duosime agentystę ir 
pamokinsime kaip lengvai galės už
dirbt nuo $6.00 lig $30.00 ant dienos 
ir daugiau netrotydami savo dieninio 
darbo. Prie šio užsiėmimo nereikia 
nei mokslo, nei patyrimo, nei dide
lės iškalbos, tiktai reikia teisingu
mo. Norėdami šį darbų užimti, ga
lite kreipties laišku paminėdami ar 
vedę ar pavienis, kiek metų suminio 
ir kiek žmonių pažįstate; ir indėkile 
markę dėl atsakymo. O gyvendami 
Chieago ir Chieagos apielinkėje at
silankykite asabiškai į office tarp 2 
ir 5 pi) pietų.

ECONOMIC HOME SUPPLY CO. 
714 Vnn Buren St., Chieago, III.

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul jųsų randa moka už jūsų na

mą. Moderniškas naujas, 2 įlatų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
Crane dirbtuvių prie Savvyer ir 45 
gatvės.

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
) šviesos, cemento šalygatvlai. viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotą 30x132įį. 
Del platesnių žinių atsišaukite:

45th St. and Sawyer avė.
Agentas pasisiuntiinui

B. Rusgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbiišauskas, 1-mas iždo globėjas 
1). Chepela, 2-ras iždo globėjas, 
J. Skyrius, iždininkas.

Susirinkimai atsibuna 3-čią suimtą 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. Canal St. Chlcago.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

Melrose Park, III. Socialistų Tarp- 
tautiškas Susirinkimas įvyks nedė
lioj. vasario 17. 2 vai. po pietų Vra ik 
ii- James svetainėje 23 avė. ir Le ;e 
str. Bus nominuotas kandidatas i 
miesto trustees.—Draugai, atsilan
kykite skaitmeningai. —Valdyba.

LMPS. 58ta ir LSJL 3čia kuopos 
rengia bendrų draugiškų vakarėlį 
vasario 17 d. 7:30 valį vak., Blinst- 
rupo svet., 45 ir Hermitage gt. Drau
ges ir draugai, visi atsilankykite ir 
pa/Jstainus atsiveskite. —Komitetas.

REIKALINGA prityrusių langų va- 
ly,°jCHICAGO CLEANING CO 
62 W. VVashington St., Chlcago, III.

E. Chieago, Ind.— LSS. 20 kuc m 
rengia prakalbas nedėlioj, vasai io 
17 d. 1 vai. po pietų, K. Grikšto sve
tainėje, 150 st ir Northcote avė. Kal
bės drg. Jukelis. Visus kviečia skai
tlingai atsilankyti —Komitetas

269 Skyriaus A. C. W. of A. mėne- 
ninis susirinkimas įvyks subatoj, va
sario ’6, 7:30 vai. vakare, Grinevi
čiaus salėje, 1813 So. Halsted St., — 
Visi nariai vra kviečiami atsilankyti.

.—Valdyba.

SLA. 226 K p. rengia prelekcijų ir 
prakalbas nedėlioj, vasario 17 d. 
Liuosvbės svetainėj. 1822 \Vabansia 
avė. Ėreirkciji) skaitys Dr. A. J. Ka
ralius tema “ žmogaus sielos jaus
mai”. Kalbės Dr. A. Montvidas. Pra
džia 2:30 vai. po pietų. Iužauga dy
kai. Nepamirškite. —SLA. 226 kp.

LMPS. 29tos kuopos susirinkimas 
įvyks padnėlyj, vasario 18 d. 7:30 v. 
vakare .Viešojo Knygyno kambariuo 
se. 1617 N. Robey str-—Visos marės 
malonėkite atsilankyti paskirtu lai
ku, nes turime daug svarbių reikalų. 

—Sekr. Izabelė Stasunienė.

REIKALINGA 3 patyrusios mer
ginos prie pardavimo j krautuvę 
(į)ry goods). Pastovus darbas, 
gera mokestis.
3641-43-45 S. Halsted St., Chieago

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo; skalbti nereikia. 
Gražus namai, geras valgis ir atsa
kanti mokestis.

Sam Long, 
3220 W. Division st. Tel. Albany 9668

KAS NORI MAINYTI?
2-jų augštų mūrinis namas su 

mentlniu beisinentu; bizniavus 
mas; Storas—geras visokiam bizniui, 
šiuo laiku randasi bučernė. Norin
tis galės išmainyti su visu bizniu. 
Apmainysiu ant mažesnio namo, ant 
loto. Atsišaukite vakarais 6 vai. ar
ba nedaliomis. Kaz. Urnežis.
3553 Wallace St. Chieago, III.

(Antras augštas iš užpakalio)

ce- 
na-

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

PARSIDUODA bučernė, arba Ša
itanas .arba namas su šaitanu, sve
taine ir bučerne apačioje, o viršuje 
trims šeimynoms pagyvenimas; la
bai graži biznio vieta—kampas. Vėl 
antras namas parsiduoda dviejų šei
mynų pagyvenimui. Atsišaukite j 

Dominik Budvitis,
3824 So. Kedzie avė., Chieago.

J. Petrauskas, pirmininkas, 
1747 North Avė.

J. Čepclis, pirm, pagclbininkas,
1060 Noble St.

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt.,
2228 Coblenz st. 

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė. 

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmų ketver
gi) kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107tn Str.
J. M. Varekojis, pirmininko pagelb., 

72 E 102nd St 
P. F. Grybas, prot. raštininkas,

123 E 104th Place 
A. Narbutas, fin raštininkas,

27 E 102nd place 
F. Shedvllas, kasierius

341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tine pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington avė.

R

LIETUVIŲ MOTERŲ APSVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

So. Chieago, III.: Ad. Tarvidas,
8950 Houston Ave.| 

Rockford. III.: St. Petrauskas ir 
Račkeviėe, 1012 S. Main

W. Prflman, III.: W. Pilypas,
720 W. 120

Harvey, III.: Z. Putramentas, a 
15725 Finch AvJ 

Chieago Heights, I1L: P. Steimontan 
„ . 144 E 16 Si
Spring Valley, III.: Joe. Siurvilas

324 W. Third stij 
Livingston, III.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, II).: Žičkus,

539 Collinsville Av<į 
Springfield, RL: K. Stočkus,

1530 Sangamon Ava 
E. St. Louis, Rl.: K. Žukauski,

123 St. Clair A<f

Stį
Sfi

M.

Sus. Lietė Soc. Dain. Am. pirmo 
Apskričio konferencija įvyks si ba 
toj, vasario 16 dienų, M. "Meld; žiu 
svetainėj. 2241 West 23rd Place, Chi
eago, III. 8 vai. vakare.—Draugai ir 
draugės iŠ visų chorų, priklausanti 
prie Pirmo Apskričio, malonėkite pa 
sirupinli išrinkti delegatus ir pri 
siųsti juos konferencijom Taipgi 
privalo atsilankyti ir chorų valdy
bos. — Chorai, kur nori prisidėti 
prie Susivienijimo, malonėkite pri
siųsti savo atstovus. Kviečia

Pirmo Apsk. pirm. A. K. Linge

West Pullman, III.—LSS. 235 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks vasa
lo 17, 720 W. 120 st., 10 vai. ryto.— 

Draugai ir draugės, visi malonėkite 
atvykti paskirtu laiku, nes turime 
labai daug reikalų. Sekr. S. Tilvikas.

REIKALINGI vyrai dirbt skudurų 
šapoje. Atsišaukite į
1447 S. Sangamon St., Chieago.

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris bonkų plovimui. Atsišauki
te pas; HORVVICH BROS., • 
838 S. Canal St., Chieago.

ASMENŲ JIESKOJ1MA1

Rusų Kliubas “Znanie” rengia spe 
ktaklj, koncertą ir balių Subatoje 
vasario 16 d., Pulaskio svet., 1711 S 
Ashland avė., mti 18-tos gatvės. Pra
džia 8 vnl. vak. —Komitetas.

Pajieškau dviejų brolių ir sesers 
l'onio, taurino ir Marijonos Mileus- 
kių. Paeina iš Kauno gub., Telšių 
pu v., Žarėnų par., Bajorų sodžiaus. 
1912 m. gyveno Kensington, III. Da
bar nežinia kur. Jie patįs ar kas a- 
oie juos žino malonėkite pranešti. 
Už pranešim;) jų adreso skiriu $5 do
vanų. Stanislovas Miliauskis. 
1811 So. Jefferson St., Chieago, 111.

REIKALINGA — Sejonų finišc- 
rių, guzikų isiuvčjų, beisterių ir fel- 
lerių ant moteriškų apsiautų ir siu
tų. PF.RCIVAL B. PALMER and CO., 
367 W. Adams St, Chieago, III.

REIKALAUJAME lėberių. Geras, 
pastovus darbas.
yVESTERN BAG and BURLAP CO,.
25th and Wallace Sts., Chieago.

PARDAVIMUI

LSS 4-toji kuopa stato scenoje du 
veikalu: ,‘žmonės“ ir “Vagis”, Ned., 
Vasario-Feb., 17 d., M. Mcldažio sve
tainėje, Pradžia 6 vai. vk. Komitetas

Pajieškau pusseserės, Monikos Sta- 
siuliutės-JatikaUskienės, Kauno gub., 
Varuiu apiclinkės, Pavandenio pnr„ 
Milvidiškių kaimo. Girdėjau, gyve
nanti Illinois valst. Meldžiu aisi- 
šaukti. arba kas kitas praneškite — 
turiu svarbu reikalų.

Ignacas Stasiulis,
113 Toassel avė., pu Bois, Pa.

LSJS 1 kuopos Mandolinų Orkest
ras rengia draugiškų vakarėlį, kuri: 
įvyks vasario 1 6d. Aušros svet., - 
3091 S. Halsted St. Pradžia 7:30 va) 
vak. —Komitetas.

Chicagiečiai.—šiuo prašome dr;> 
ugijų ir kuonų nerengti jokių prn 
mogų kovo 17 d., nes h) dienų Cb 
cagos Lietuvių Draugija Sav. Pa- 
i engia vakarų Sehoennofens svet 
kampas Milwaukee ir Ashland avės 
gerb. Žemaitės naudai. —Komitetas

Pajieškau savo trijų brolių: Jono, 
uozapo ir Julijono; Jonas ir Juoza- 
as gyveno 6 metai Melvel Nungs, 
N. J.); Julijonas gyveno Phihulel- 
hijoj, Pa. Jie patjs arba kas juos 
inote malonėkite pranešti adresų 

l'ovilas Šmitas,
2554 Blue Island avė., Chieago, III.

PARSIDUODA labai pigiai karčia
me iš priežąsties,, nesveikatos biz
nio savinfhko. Vieta apgyventa tir
štai lietuvių, lenkų ir kitų tautu. Bi
znis išdubtas per 25 metus. Kam
pas 24-tos ir Oakley avė.

GUST HAHNE
2401 So. Oakley Avė., Chieago.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj lietuvių apgyventoj 
ir lenkų apielinkėj, iš priežaslies ė- 
jimo karėn. Meldžiu atsišaukti pas 

Biuno Šimkus,
627 West 18th St., Chieago, III.

DABAR LAIKAS pirkti farinas. — 
80 akrų; 50 akrų dirbamos, 30 miško, 
geri namai. Bertainis mylios nuo 
mokyklos, pusė mylios nuo dvpo. 
Farnia Wisconsin’o valstijoje. Par
duosiu pigiai. J. Maskaliunas, 
3236 Lime St., Chieago, III.

u

AR TURI GARY, IND LOTA?
Negaliu visų vardų čia paduoti, 

bet aš matau, kad labai daugelis lo
tų liko parduota už taksus ir naujai 
prisidėjusius assessmentus, kur žmo
nės mane, kad nereikia mokėti
ha manė kad yra užmokėta. Tūli lo
tai kaštuos, atgal atsipirkimui iki 
$77.50 už kiekvienų lotų. Pasiųsk sa
vo numerį loto ir aš duosiu atsaky
mų, ar tamstos lotas yra parduotas 
ar ne, taipgi pilna paaiškinimo kada 
tuvi būti taksai užmokėti laiku, kad 
kas kitas negalėtų už.lysti ir nusi
pirkti be jūsų žinios. Paprastai te
nai nepraneša iškalno, kada reikia 
taksai mokėti, ir kiekvienas patsai 
turi tuo pasirūpinti.

KAZIMER Z. URNIKIS 
1818 W. 461h St., Chieago, III.

PARSIDUODA mūrinis cottage su 
maudyne; tinkantis 2 šeimynoms, 
nasirandavoja už $25.00 mėnesiui— 
kaina $2600.00. Dvidjų augštų na
mas dviem šeimynom, ramios neša 
347.00 i metus. Lotas 50x147, parsi
duoda už $3100.06. Abu namu arti 
35-tos ir Halsted gatvių. Dalis pi
nigų turi būt tuoj įmokėta — liku
sius ant išmokėjimo. N. J. S1MON, 
Room 1005, 8 So Dearborn st. Chgo.

Phonc Randol))h 2546

Referatas apie “Tautų Klausimą’ 
Rusijoje įvyks nedėliojo, 17 Wl. vė 
sario, 2 v. po pietų. Bergo Mokyklo 
ie (kertė lioync avė. ir Division st.,' 
Rengia Rusijos Social-Demokrab 
tmenševikų) Kliubas. Skaitys drg 
Khinoy

Pajieškau Petro česuno. Pirmiaus 
gyveno: 1825 S. Union, ir yra kriau- 
’-ius. Turiu labai svarbų reikalų. Jis 
»ats ar kas jį žinot, praneškite jo 
įdresą. John Kniukšta.
19 yV. 116 St., Kensington, III.

PARSIDUODA už pusę kainos, me
džio išdirbystės dirbtuvė su visais į- 
rankiais ir inateriohi. Pardavimo 
priežastis — persiskyrimas partne
rių. Aukso mainos žmogui su ma
žu kapitalu. Atsišaukite tuojaus. 
2631 S. Halsted St., Chieago, III.

AMATŲ MOKYKLOS

AUŠROS MOKYKLA

JIEŠKO DARBO

RAKANDAI

Brighton, Park.—Keistučio Pašai’ 
Kliubo mėnesinis susirinkimas ats’ 
bus vakario 17 d., 1 vai. po pietų L’ 
berty svetainėje. 3925 S. Kedzie av 
kampas 39 pl. Nariai, malonėkit bu 
Ii, nes turime daug svarbių reikal 
aptarti. I aipgi malonėkite sugrųžii 
Ii pinigus už tikietus nuo praeito va 
karo. —Justinas Gustaitis

PAJIEŠKAU DARBO prie stubos; 
yaliu virt ir stubą prižiūrėt po kokia 
» ar 6 valandas į dienų. Kam reika
linga, malonėkite atsišaukti.

B. Petrauskienė,
1346 S. Halsted St., ant antrų lubų 
š užpakalio. Chieago.

JIEŠKO KAMBARIŲ

LSJL. 1 kuopos dvisavaitinis susi 
rinkimas subatoj, vasario 16 d. neį
vyks, nes tų vakaro yra rengiamas 
Lygos Orkestro pasilinksminimo va 
I ”rė!is. Susirinkimas perkeliamas į 
sekamų mėnesį. —Valdybą

PA.TIEŠKAU kambario prie laisvų 
žmonių; geistina, kad valgyt paga
mintų. Bridgeporto apielinkėj.
S. M, 3346 So Halsted St., Chieago,

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut mi 

vo puikius, beveik naujus, ruksndu* 
ui retai pigią kainą, $125.v9 sekly* 
čios setas, tikros skuros, už $20. VA 
iiausios mados valgomojo kaiubarR 
rakandus, 2 puikiu divonu, daveD 
port, taipgi $525 pianą su 25 m. <v» 
rancija už $115 ir $225 Victrola si 
brangiais rekordais už $60.00. šii 
i ra retas pigumas ir jums apsilpo 

ės patirti nežiūrint kur jus gyve 
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Persiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės 
Chieago, 111.

Nuo 12 vasario vėl prasidėjo moki* 
nimas Angly kalbos, kaip dienomis 
taip ir vakarais. Dienomis mokina J. 
Malachauskas, medicinos stud., o va
karais J. Laukis, gerai žinomas kai
po mokytojas. Aritmetikos, Algebros, 
Geometrijos ir braižymo mokina po 
senovei V. Mišeika. Prisirašyti gali
ma visada.. 3001 S. Halsted Street.

Komiteto posėdis kaslink rengimo 
\ :ikaro naudai “Laisvės“ ir “Naujo
sios Gadynės” įvyks subatoje, vasa
rio 16 ,7:36 v. v. Knygyno ka mba
riuose, 1617 N. Robey St. Komitetas

VYRAS pajieško kambario Bridge- 
oorto apielinkėje pas švarius ir blai
vus žmones, su valgiu. Sutinku būti 
su antru vyru. Atsišaukite sekamu 
adresu: Alex Gadwell,
1818 So. Halsted St. Chieago.

PARSIDUODA labai pigiai piano 
ir kitokie kambarių rakandai. Gali 
pirkti sykiu arba skyrium. Turiu 
parduoti į trumpų laikų už pasini i li
tų kainų. Pardavimo priežastis—liga. 
B. B., 1435 So. Halsted St., Chieago, 
111.. (ant antrų lubų, iš priešakio.). 
Galima rasti visados.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi* 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy* 
tės, stenografijos, typevvriting, pui 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, s 
belnos istorijos, geografijos, po H h 
kiuės ekonomijos, pilietystės, dailia 
cašystės.

Mokinimo valandos: nuo 3 cy< 
iki 5 po pie> ų; vak. nuo 7:30 iki 
1106 So. ILtsted St.. Chieago, IX

Roseland, III.— Lithuanian Impr. 
• ’id Benofit Club Komiteto sujirin- 
l iinas įvyks subatoje, vasario 16 d.. 
7 vai v. Bus peržiūrėta knygos ir 
atskaita nuo maskinio vakaro. Taigi 
malonėkite ateiti paskirtu laiku. Vie
la: 10112 Indrana avc., Roseland ,111.

—M. J. Gražia.

!■•!<! B»»nefil

PAJIEŠKAU švaraus kambario ga
ru šildomo prie laisvu žmonių su val
ui u arba be valgio. Bridgeporto bei 
North Sidės apielinkėse. Atsišaukite 
šiuo adresu: P. J. 3346 S. Halsted st., 
lel. Boulevard 7328.

DRAL'G ’OS IR ORGA 
Ni/.ACIJOS.

RANDAI

UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografų, 2 Jewel 
poinls, ir recordus, taipgi puikų pi
anų 10 metų gvarantuotų ir keletu 
rakandų už pirmų pasiūlymą. Divo- 
nūs 9x12, .$8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chieago
LB.'-!■!!'.'I* 1 11 ■■■«■■ i" JL.

Amerikos Lietuvių
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

LSJL. mėnesinis susirinkimas j- 
v\ks subatoj, vasario 16, 7:30 vai. v. 
Rlinslrupo svetainėje, tarpe 45th ir 
Hermitage avė. Visi draugai, malo
nėkite susirinkti, nes bus labai sva
rbių reikalų aptarti. Atsiveskite ir 
naujų draugų. —Komitetas.

j
BUČERIŲ DOMAI.

Ebisirandavoja bučernė lietuviu 
apgyventoje vietoje. Taipgi galima 
n; groserj laikyt. Gera vieta lietu
viui hiĮČeriui. Randa pigi. Atsišau
kite: 1610 S. Jefferson st., Chieago

REIKU DARBININKV9*

NAMALžEMe
P.

REIKALAUJAM

Lietuvių žemės Korporacija reika-
..Liet. Mot. Progrcs. Susivienijimo 
25-tos kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, vasario 17 d. 2 v-,,...------ "T‘'r*‘T.*-’? •«’"«-
vai. no pietų. “Aušros“ kambariuose (V1 V su kapitalu prisi- 
11)900 Michigan avė. Narės malonės e porPoracijos. kaino užtik-
atsilankyti paskirtu laiku. Turime ! L _,ba? ant visados, gera
daug svarbių reikalų. —J. Grybienė. Dp/njnp{atY,,Pas1 nereikalingas.

_____ 1 i nei platesnių žinių kreipkitės ypatl-
Turime i ."”roas ant visados, gera 

mokestis, patyrimas nereikalingas.

LSS. 4tos kuopos. LMPS. 9tos kuo
pos ir LSJL. Duos kuopos bendras 
lavinimos susirinkimas įvyks nedė
lioj, vasario 17, 10 vai. ryto, Fellovv-, 
ship svet., 831 W. 33rd Placft Bus 
svarbi lekcija, susirinkite visi.

K. Virbickas, rašt.

škai arba per laišką:
Gen- Manager,

117 N. Dearborn St., Room 403 
Chieago, IU.

Skaitykite ir Platinkite

KARVIŲ VEISLE 
ant 120 akrų fanuos: 2 Jersey, 1

Į Guernsey, 2 Holstein, 2 Ayrshire ir 1 
Herford bulius. 4 puikus arkliai, 1 
Hackney veislės ąržilas (drigantas), 
dikčiai vištų, ančių, kiaulių; puikus 
sodnas sortuotų, vaisių duodančių 
medžių. Sveikiausias šaltinio van
duo, ganykla gyvuliams. Puikus na
mas, ir barnės, gyvulių ir visi kiti 
reikalingi budinkai ir ūkės padarai 
bei mašinos. Arti miesto, mokyklos, 
ir tik $3.00 tikietas iš Chieagos. Juo
džemis :auga viskas ir dobilai kuo- 
geriausiai. Dabartinis savininkas 
jra senas kunigas. Parsiduoda už 
prieinamų kainų ir ant lengvų iš
mokėjimų, nes farma yra be sko
los. Arba jeigu turi pasiūlymui na
mą be arba su maža skola, gal susi
taikytume išmainyti Del platesnių 
žinių adresuokite:

KAZIMERAS URNIKIS, 
ISIS W 46th St, Chieago, III

GRIGAITIS, Prezidentas, 
1840 S. Halsted St., Chieago. 

JURGELIONIS, Vice-Prcz., 
3133 Emerald Avė., Chieago, III.

A. LALIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chieago, III. 

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chieago, III. 

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chieago, III. 
J. ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chieago, III. 
JULIA ŽEMAITE.

2919 W. Division St., Chieago, III.

K.
III.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

W. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 W. 19th St.

F. Ažusenis, nutar. raštininkas, 
1956 Canalport Avė.

/A

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA 
Juozapas Šimkus, pirmininkas,

10707 Wabash avė.
Fr. Grighla, vice-pirmininkas,

10419 yVcntsvorth avė. 
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, 

355 Kensington avė. 
Vladislovas Markauskis, kasierius,

355 Kensington avė.
Ant. Berlašius, pinig. raštininkas, 

34!) E. 115 St. Kensington, TH.
Draugyste savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas pirmų pelnyčių 
kiekvieno mčnesio, 7:30 vai vakare. 
F. Shedwillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintų 
mokesti paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstitucijų. —Juozapas Urbutis

Dundulienė, pirmininkė, 
1915 So. Halsted st. 

Katkevičienė, vice-pirmininkė.
2252 W. 22nd St.

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 Wallacc

E'. Ulkiitė, finansų raštininkė, 
2137 W. 21

P. Baleckienė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškicnė, iždo globėja 
5417 Shields avė.

J. Savickaitė, iždo globėja, 
3514 So. Wentworth avc.

Siunčiant į centrą mokestis, mo- 
ney order ar čekĮ, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešim^ 
raštihinkei.

^MASSACHUSETtS VALSTIJOJ:"

K.

str.

PI.

Lawrence, Mass.: P. A. Jotui 
144 FJm Street

Montello, Mass.: B. P. Miškinis,
35 Arthur 3

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius.’, 
15 Millbury

Montello, Mass.: P. Kurpius,
• 175 Ames St
Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 

135 Ames
Lovvcll, Mass.: J. Baumill, 

50 Charles
Lawrenca, Mass.: A. Ramanaus

101 Oak
Montello, Mass.: P. Stiga, 

5 Arthur

S

S

s

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. WIS. VALDYBA OHIO VALSTIJOJ:

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.
Juozapas Užubalis, pirmininkas, 

2823 Jackson Blvd.
Povilas Atkočiūnas, pirm, pageli)., 

342 S. Cravvford avė.
Jonas Burčikas. nutarimų rašt..

1217 S. Spauldnig av. 
Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 

807 S. Spoulding avė. 
Mykolas Kaziunasy iždininkas,

1501 S. Harding avė.
Susirinkimai atsibuna 29 dienų 

kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 yv. 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Kliu
bas sumažino mokestį įstojimo per 
6 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičin, padėjėjas,
1618 Huoran Avė.

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt., 
1602 Indiana Avė.

Taukcvlčia, turtų rašt., 
1023 Broadvvay avė.

Pulką, iždininkas,
1128 N. 8th St.

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 High avė.

Motiejus Žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
Bėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 

all svetainėje.

Cleveland, O.: A. Valenton, 
2120 St. Clair Avi

Justinus

Antanas

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:
Bridievilla, Pa.: T. Gelchis.

P O Box 407, 
Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt Newz Ca 

Liberty Ava and Grant ■
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A. C. \V. of A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA;

A. Chepaitis, pirmininkas,
1812 W. 15th St., Cicero, III. 

P. Shvelnis, pirm, pagelbininkas,
2156 Alecc PI.

J. Kalainė, raštininkas,
1965 Evergreen avė.

P. Galskis, fin. rašt. ir biznio agent., 
Ofisas: 1579 Milvvaukee avė.. 

Telefonas Humboldt
J. Katilius, Iždininkas.

1685 Mikvaukce

182.

avė.
Susirinkimai atsibuna 1-mų pėlnv- 

čia kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Milsvaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843s S. Halsted 
st., 7:30 vai. vak.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

P.

V.

K.

Galskis, pirmininkas,
1356 N. Hoyne Avc.

Aseila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

Briedis, turtų raštininkas, 
1049 N. Marshfield avc.

čepukas, iždininkas, 
1648 W. Division st.

A. Montvidas, Daktaras.
3332 W. North Avc.

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
nedčldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, W1S.

II. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edvvard Street 

Baubonis T., Viee pirmininkas, 
728 Park Ct.

F. Basčius, prot. sekretorius, 
50 Hawland Avc.

Kaz. Brazevičius, fin. sekr, ir iždin., 
402 Lincoln Street 

Tadas Varanavičius, iždo globėjas, 
63 N. Slieridan Rd.

L. Šulskis, iždo globėjas, 
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas, 
267 Milwaukee Avė.

Dr. I. N. Palt, daktaras kvotėjas , 
165 Main Street.

S. J. Balčaitis, organiz. ir kp. koresp. 
P. O. Box G2.

DR-STP.S “LIETUVOS BALSAS 
VALDYBA, KENOSHA, WIS.

Kaz. Braževlčlus, pirmininkas.
402 Lincoln SI

Juoz. Macnorius, vice-pirmininkas, 
321 Middle Si 

Feliksas Bartkus, prot. raštininkas. 
Bronson St.. R. F. D. 36. 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas,
818 Jenne St. 

Ant. Pnkšis. Iždininkas 462 Jenne Si 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja.

173 Milwnukee avė. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas,

14 Congress 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Gardcn 
Feliksas Dapkus, maršalka,

917 Jenne 
Ant. Rūbelis, teisėjas,

313 Ouince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis.

152 Main 
Petras Milauskas, vėlaunešis.

R. 35 Box 
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Market

St.

St.

St.

St.

str.

90.

St.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia

J. Dauginis, vice-pirmininkas, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield
J. AntanaviČia, iždininkas.

1719 Eilėn si.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
Wabansia avė.

Avė.

avė.

avė.

PALAIMINTOS LIETUVOS
B. Liubinas, pirmininkas,

2129 W. 21 Si 
J. Petrauskas, pirmininko pagelbin 

664 W. 18th Street 
A. Tamkevičia, nutar. raštininkas,

1948 String St. 
Pran. Mikliunas. turtų raštininkas, 

1906 So. Union Avė 
L. Kasper, iždininkas,

3117 So. Wentworth avė.

p.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBĄ 1918 METAMS 

. Burba, pirmininkas
*003 Jefferson st. Chieago. 

. Leknickas, vice- pirmininkus,
708 West 17th Street.

Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 So. Auburn avc.

W. J. Buišis, finansų raštininkas.
900 West 19th St.

A. Strolc, kontrolierius-raštininkas 
2018 So. Pcoria St.

J. Artišauskas, iždininkas, 
3253 So. Halsted St., Chieago.

NAUJIENŲ AGENTŪROS

Agentai, užžlnrintįa platinimų “N- 
ną” fcavo miestuose arba distrikluo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley, 
633 W. 18th St. 

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St. 
North Side Skyrius: Wilberty Strege 

2018 Greenwich Str. 
Bridgeport Skyrius: J. B. Aglinskas, 

3346 S. Halsted st 
Englewood Skyrius: B. Mastantis, 

8127 S. Normai Avt
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Avė.. 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Avė 
žurauskas, 4053 S. Maplevvood av

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av
V. Sandargas 5418 Princenton 
A. Kasinski, 6140 So. State St. 
J. Legeiko, 6002 So. State St.

Kensingtono, Roselando ir Burnsi- 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
Weat Side Skyr.: A. Ambrozevičius. 

2337 S. Leavitt St. 
Town of Lake Skyrius: A. Bartašus, 

4601 Hermitage avė., Chieago.

ILLINOIS VALSTIJOJ:

av.

Cicero, III. J. Matulis, K
1437 S. 49th Ct., Cicero, Rl. 

St. Charles, III.: W. Grabauskas, 
19 W. 2nd St 

Melrose Park, III.: M. Kartaski,
1908 Man

DeKalb, III.: Mike Taruti, 
1148 Market 

Diveriioon, III.: W. A. Žilinskas,
Box 219

Rockdaie, III.: via Joliet, D. Lukša, 
140 Moen Avė 

Westvllle, III.: St. Mazremas,
Barber Shop, State St. 

Wauke<an, IU. J. Miloszevifte,
801 — 8th St

str.

Si

Kulpmont, Pa.: Wally Yodoc,
Box

Pittsburgh, Pa., F. Krnsowski.
2809 Penu 

Pittsburgh. Pa.: J. Katkus.
2204 Forbes •

Pittsburgh. Pa.: F. Tevlovich,
2228 Tustin M

Duųuesne, Pa.: K. Lideka,
306 Hamilton

Scranton, Pa.: J. Teleysh,
1726-28 Jackson # 

Scranton, Pa.: Petrikys J,
Ct. and Albright Avi

MICHIGAN VALSTIJOJ: į

Grand Rapids, Mlch.: J. Žilinskas
452 W. Leonard S 

Saginaw, Mich.: S. JoškeviČe.
2707 Washington Ar*

INDIANA VALSTIJOJ:
E. Chieago, Ind.: A. Čhiakniute,

. r- 5013 Tad a v
Indiana Harbor, Ind.: P. Matonis, į

. 3727 Deodor S
Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,

Box 122 Tolleston Statu
Gary, Ind.: D. Bassin,

1214 Broadw«
M. AlHiunas, 112 So. Main st.

WISCON8IN VALSTIJOJ:

Kenosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park fl

Racine, Wis.: Tony Vegela,
237 Lafayette avi

Racine, Wis.: Geo. Miškinis, 
601 Grand Avi

Bridgeport,

Tarrington,

CONNECTICUT VALSTIJOJ i
Conn. H. A. Mailand, a 

24 Railroad Avd 
Conn.: V. Kelmelis, 

62 Lewis M
Waterbury, Conn.: J. Pruselaitlt.

775 Bank 
New Haven. Conn.: J. Vaitkevivivt j 

286 Wallace R <

WE8T VIRGINIA VALSTUOJt

Minden, W. Va.: J. Kairunas,
Box 49

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus, 
211 First 

Paterson, N. J.: A. Atkind, 
273 Rivar 

Newark, NJ.: P. LukŠis, 
814 Walnut

Bayonna, N. J.: A. Schivartzburt. į 
24 E. 15th StrcJ

S

NEW YORK VALSTIJOJ:
Brooklyn, N. Y. F. Pasnievvski, 

87 Grand Streei
New York, N.Y.: Louis Kram,

299 Broadwa;«
Rochestcr, N.Y.: J. Brukne,

577 Hudson Avefl
Yonkers, N. Y. H L: Weiss, 

102 Riverdale Avi
Brooklyn, N. Y.: A. Struminski, 

184 Grand Stn
Albany, N.Y.: M. Lazarko,

42 N. Lark Stree
Amsterdaiu, N.T.: Mr. Malęs,

145 E. Main St
Rocheiter, N.Y.: M. Zukaitis, 

451 Hudson Ava
Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas, 

235 E. Main 11

MARY LAN D VALSTIJOJ

Baltimore,

Baltimore,

Baltimore,

Md.: J. AIcknevicz.
650 W. Rombai i 

Md.: J. Filipovici,
437 S. Para 

Md.: F. J. Lažauskas,
637 Lombard

*4

M

IOWA VALSTIJOJ:

Sioux City, ta.: Jos. M. Budrakas 
2510 Correctionville F4,

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ: ------------- - ------------- -------------- ) 
So. Omaha, Nebr.: A. Zalnis. i

5418 So. n


