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Rusija pertrauke ryšius su Rumunija
Bolševikai skilo kares 

klausime
VOKIEČIAI LAUŽO PER

TRAUKIMO MŪŠIŲ 
SUTARTĮ.

Kaltina Su v. Valstijų karės 
departamentas.

BALSUOTOJŲ DOMAI.

Paskutinė registracijas 
• diena.

22 žmonės užmušti Siberijos Stei
giamame Susirinkime

KOMUNIKACIJA SU RU
SIJA PERTRAUKTA.

BOLŠEVIKAI SKILO KA
RĖS KLAUSIME.

Telegrafinė komunikacija 
tarp Rusijos ir Švedijos 

pertraukta.

True translation filed with tne post True translation filed with the post- 
nuisler ai (.Imago, January 3(1, 1918, mastei ........ ' ...........
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. as i

\VASHINGTON, s. 29. 
merikos 
holme. I 
ndie, I
nijos su Rusija liko pertrauktos. ’ vjkų yra priešinga taikai vokie- 
Vienatinis kelias
su Rusija yra per Persiją ar Vla-

Didžiuma stoja už karę ir 
siūlo sudarymą koalicinės 

valdžios.

True translation filed with the post- 
imister at Chicago, .lanuary 30, 1918. 
«s reųuired by the act of Oct. 0, 1917.

VVASHINGTON. s. 29. Ka
rės departamentas šiandie pas
kelbė kaltinimą, kad vokiečiai 
laužo pertraukimo mušiu su ru
sais sutartį ištraukiant kariuo
menę iš rytinio fronto ir gabe
nant ja vakarinio fronto muš- 
laukin.

Vokiečiai prigaudinėja rusus.
Kares departamento praneši

mas sako:
j.ster <it Chicago, January 30, 19HT, 
reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, s. 29. — Excba- 
ambasadorius Slock-, ngo Telegraph praneša iš Petro- 
i Nelson, pranešė šia-; grado. kad bolševikai skilo tai

kai! kabelio ir telegrafo Ii- kos klausime. Didžiuma bolše-

Kaip praneša Morris, telegra
finės linijos pertraukta llapara- 
ndoj, Švedijoj, o kabelio Vi- 
borge.

Jo žinioj nesakoma ką tas rei-

RUSIJA PERTRAUKĖ 
DIPLOMATIŠKUS RY
ŠIUS SU RUMUNIJA.

susinešimanis ėjų ^lygomis ir pritaria Šven
tą jai karei.

Kadangi dabartinė valdžia ne
gali vesti karės, siūloma suda
rymas koalicinės valdžios iš vi
jų socialistinių frakcijų.

(Iš šios žinios neaišku, kur 
tas bolševikų skilimas įvyko. 
Dabar yra susirinkęs darbinin
kų ir kareivių atstovų kongre
sas, valdomas bolševikų, ir jis 
svarsto karės ir taikos klausimą. 
Ar šioji žinia reiškia, kad mi-

Rusija taipgi kariaus su 
Ukrainos Rada.

True translation filed vvith the post- 
inasler at Chicago, January 3(1, 1918, 
as reijuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, s. 28. - Va
ldžios komisarai paskelbė, kad 
diplomatiški ryšiai su Rumuni
ja yra pertraukti ir kad Rumu
nijos legacija ir visi čia esantįs 
Rumunijos atstovai bus pasiųsti 
trumpiausiu keliu į savo šalį.

Lieut. gen. Dimilri Grigoro- 
v ič ščerbačevui, komanduoto- 
jui rusų spėkų Rumunijoj, atim
ta teisės kaipo priešui žmonių.

(Gen. ščerbačev jau nekurj 
laika nesutiko su bolševikais. 
Nesenai žinios sakė, kad jis yra 
nužiūrimas ėjime išvien su uk- 
rainais ir rumunais prieš bolše
vikus ir kad bolševikų bandy
mas areštuoti Rumunijos kara
liaus šeimynos liko juo suardy-

22 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
SIBERIJOS STEIGIAMA

JAME SUSIRINKIME.

Daug delegatų pašauta ir 
Blagovieščenske.

True translation filed vvith the post 
master at Chicago, .lanuary 39, 1918, 
is reijuired by the act of Oct. 6, 1917

CHARBJN, Mandžurijoj, s. 29 
Pradinis posėdis Stuigiamo- 
Susirinkimo Tomske, susi- 

ipsvarstyti Siberijos 
valdžios

giandir yra paskutinė regis
tracijos diena dėl aldermanų no
minacijų vasario 23 d. Visi tie. 
kurie nesiregistravo nuo prezi
dentinių rinkimų, nauji balsuo
tojai ir persikėlusiuji kitur gy-

DIE, kitaip jie negalės balsuo
ti aldermanų nominacijose.

Registracija bus ne pagal pre- 
cinklus, bet pagal distriktus (di- 
slriktas susideda iš 5 precink- 
tų). Registracijos vietos bus 
atdaros nub (i vakaro iki 10 vai. 
va k.

parodoma triukšmingomis de
monstracijomis .išardži ilsiomis 
pan-germanų mitingus Krank-, 
forte, Manheime ir Leipzige.

Netik Vokietijoj, bet beveik 
iš kiekvienuos kontinento šalies 
ateina neramios žinios apie dar
bininkų sujudimus, atkreiptus 
daugiausia prieš karę.

DIDELI STREIKAI 
VOKIETIJOJ.

Rumunijos premieras 
rezignavo.

47 žmones žuvo užpuolime 
ant Londono

Italai atnaujino ofensivą ir suė 
mė 1,500 belaisvių

17 ŽMONĖS UŽMUŠTI VO
KIEČIŲ UŽPUOLIME 

ANT LONDONO.

ITALAI PRADĖJO OFEN-
SIVĄ.

£ulig čia gautų žinių, Kišine- 
ve bolševikai areštavo Rumuni
jos konsulų ir I I oficierių.

Kariaus su Ukrainos Rada.

Bolševikų valdžia šiatldie pa
skelbė, kad ji nebeveš tolimes
nių tarybų su Ukrainos Rada, 
bet kad ji su ja kariaus.

jo 
rinkusio 
autonomijų ir nutarti 
formų, užsibaigė karštu mušiu
tarp bolševikų ir kilų atstovų.

Visi turėjo revolverius.
Visi Susirinkimo nariai turė

jo revolverius, kurie buvo lino' 
sai panaudojami ir pasekmėje 
22 žmonės liko užmušti ir daug 
sužeista. y

Sekamų dienų buvo viešos lai
dotuvės užmuštųjų. Karstai 
buvo atdari ir lavonai buvo ma
tomi minioms.

Blagovieščenske. Amūro pro
vincijos buveinėj, kur bandė 
vielos Susirinkimas laikyti po
sėdį,\ bolševikai sugriovė namų

10 VALANDŲ IŠVAŽIA
VIMUI.

Mieste viešpatauja anarchija 
ir plėšimai.

Rumunijos ambasadorius 
turi apleisti Rusiją.

Trne translation filed with the nosi
ni aster. at Chicago, January 30, I9t8, 
as reijuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, s. 29.—Bol- 
■; vikų nutarimu, pertraukiančiu 
diplomatinius ryšius su Bulgari
ja, duota lygiai 10 valandų Ru
munijos legacijos valdininkams, 
išvažiuoti iš Rusijos.

Bijosi belaisvių.
Rytinei Jįįbcpjai ^iy^ių vokie

čių ir atodvĮi jljclai^viu./ Vien A- 
muro provincijoj yra 5,000 ofi- 
cierių ir 10,000 kardvliij belais
vių.' : J <l' 'V ; t l<

Tolhskc, Oiiiškc ir Irkutske 
belaisviams duodama pilna lai-

padarytas stiprus judėjimas 
prieš bolševikus, belaisviai gel
bėtų* bolševikams.

“Suv. Valstijų armijos gene- 
ralis štabas praneša, kad vokie
čių karinė valdžia apsilenkia su 
tomis rusų pertraukimo mušiu 
sutarties sąlygomis, kih’ios drau
džia vokiečiams gabčiili karino- 
menę iš rytinio fronto j vakari- I f

nį laike Jaikos tarybų.
“Vokiečių kareiviai Rusijos 

fronte paleidžiami yru namo pa
silsint. Tie kareiviai tuomet 
būna priskiriami prie rekrutavi- 
)n<> stočių ir pasiiiiičiuini vaka
rų frontan.

“Ištraukimas tuo buihi karei
vių gali būti daromas dėl dvie
jų priežasčių — pirma, dėlto 
kad tas prigauna rusus, o antra, 
dėlto kad rusų revoliucinė pro
paganda paijarė į ryliiiio fronto 
kareivius tokių įtekmę, jog vo
kiečių karės viršininkai nutarė 
juos atskirti ir išskirstyti tarp 
dar nepaliestų vakarinių pulkų.

KONFISKAVO RUMUNI
JOS PINIGUS.

Bolševikai užgriebė 
1,200,000,000 rublių 

Maskvoje.

True translation filed vvith the posl- 
nuister at Chicago, .lanuary 30, 1918, 
as reijuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, s. 29. — Darbi
ninkų ir Kareivių atstovų kon
gresui Petrograde Leonas Troc- 
kis pranešė suimtoje apie val
džios nuosprendžius link atgie
žęs 'Rumunijai.

| juos įeina pertraukimas dip
lomatinių ryšių, konfiskavimas 
Rumunijos auksu rezervo Mas
kvoje ir išėmimas iš po įstaty
mų globos lieut. gen. §čufbaču- 
vo.

Trockį sakė, kad Rumunijos 
aukso rezervas siek|a 1,200,- 
000,000 rublių ir kad to fondo 
globėjas liko areštuotas.

UKRAINAI PAĖMĖ 
LUTSKĄ.

Po trijų dienų mūšio

Trne translation filed vvith the post- 
niaster at Chicago, January 30, 1018, 
as re<|uired by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, s. 29'. Sulig 
bevielinio pranešimo iš Kijevo į 
ukrainų ko/nitetų Genevoj, Lk- 
rainos Rados kariuomenė po 
trijų dienų mūšio sumušė bol
ševikus ir užėmė Lutskų.

Mušis buvo smarkus ir abiejų

Vokietijoj
AREŠTUOS 6 SOCIALIS- 

TŲ VADOVUS.

Vokietijos valdžia nutarė 
areštuoti 6 socialistus.

«•
I’ine translnlion filed with Ihe ppst- 
inasler at Chicago, January 30, 1918. 
as i’eųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

AMS TERDAM, s. 29. Vo
kietijos valdžia nutarė areštuo
ti 6 nepriklausomųjų socialistų 
darbininkus. Jų tarpe yra 3 na
riai laikraščio Leipziger Volks 
Zeitung redakcijos.

Pranešama taipgi, kad esąs 
areštuotas Adolph Hoffman, 
redaktorius Vorvvacrts ir nepri
klausomųjų socialistų vadovas 
Prūsijos seime.

KALTINA GEN. HOFF- 
MANA Už STREIKUS.

Austrijos situacija atsiliepia 
ant Vokietijos.

True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, January 3(1, 1918, 
as reijuired by ttie act of Oct. 6, 1917

pusių ‘ miosiollht dideli. Plctui- '
nams įgyti pergalę labai pAgel 
bėjo aeroplanai. i

— VVolff žinių agentūra už
gniaužė dalį Philipp Scheide- 
niann’o scnsacinio persergėji
mo valdžiai, bet tekstas jo kal
bos debatuose apie Hertlingo 
kalbų šiandie čia gautas. - Jis da
linai pasakė:

‘'Valdžia turi nusikratyti pan- 
germanų įtekmės ar rezignuoti. 
Kalba gen. Hoffmano, puikaus 
kareivio ir vyro, buvo priežas
tim, sužadinusia streikus Aus
trijoj. Musų karės viršininkai 
išvaro visus skirtumus į kraštu- 
tiuybes. Reikia gailėties, kad 
kancleris abejoja apie teisingu
mų prezidento ,Wilsono prane
šimo, kaipo taikos dokumento. 
Kam kancleris daro liek daug 
užslėpimų? Mes vistiek esame 
palinkę nusileisti. Ar mes tu
rime tęsti karę vien todėl, kad 
mes atsisakome' tarties apie Le
nkija? Mes turime dėti visas 
pastangas, kad išvedus pasaulį 
iš šios baisios nelaimės ka
res.

“Musų pačių šalyj gali gimti 
dideli konfliktai. Social-demo- 
kratai darys viską dėl šalies 
žmonių, bet niekoK dėl valdžios, 
kuriai jie nepasitiki ir kurios jie 
negali sekli”.

i
Visoj Europoj neramu.

Austrijos pavyzdis kelia dide
lį neramumą Vokietijoj ir tas

Truc translation filed with the post- 
iiŲister at Chicago, .lanuary 3(1, 1918, 
as reijuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, s. 29. lį 
Berlino pranešama, kad Rumu
nijos premieras .1. C. C. Bratia- 
no rezignavo. Jo vielų užėmė 
gen. Jofoza Averesco, buvęs ka
rės ministeris ir paskui komau- 
dulojas rumunų armijos Dob- 
rudžoj.

90,000 nedirba Berline.

Sulig pranešimo iš Berlino, 
iki panedėlio vakaro nebuvo nė 
vii no inediento surišto ^su dide
liu streiku Berline ir apielinkė- 
se išviso neatėjo i darbą 9(1,(MM) 
žmonių, daugiausia jaunų, abie
jų lyčių darbininkų.

čia gauta žinia, kad sustreika
vo vokiečiai darbininkai torpe- 
dųėj arti Kiel’o.

BERLINO STREIKAS 
NEPAVYKĘS.

Darbininkai nepaklausė 
kvietimo.

True translation filcdl .vltti the post- 
mastei' at Chicago, Jakuary 30, 1918, 

Oct. 6, 1917
......... . at i.htcag 
as reųuired by tne act

AMSTERDAM, s. 
pranešimų iš Rerlino 
generalis streikas Bcrliii nes
kelbtas ant panedėlio lapeliais, 
išdalintais’pabaigoj savaitės, ne
įvyko. Agitacija turėjo tik ap- 
rubežiuotų pasisekimą, nors 
streiko lapeliai ir buvo išdalin
ti namas nuo namo Berline ir 
priemiesčiuose. ,

Unijos atsisakė prisidėti ir 
tik keliose dalyse fabrikų dar
bininkai sustreikavo. Nepasi- 
sekii'nas streiko, sakoma, kilo 
delei stokos centralizacijos.

didelis

MAISTO RIAUŠĖS KRO
KUVOJE.

Paskelbta karės stovis.

True tronsLition filed with the pn<* 
lUHster at Chicago, January 30, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, s. 29. Ofici- 
alis pranešimas iš Šveicarijos 
sako, kad maisto riaušės Kroku
voje, Galicijos Lenkijoj,, pasida
rė taip grąsios, kad valdžia at
sišaukė į Austrijos premjerų, 
prašydama pagclbos numalšin
ti jas.
' Karės stovis paskelbta ir va

landos viešųjų vlagomųjų na
mų susiaurintos.

Tuksiančiai moterų ri vaikų 
kasdien vaikšto gatvėmis ir rei- ; 1 * kabiu ja maisto.

■."■e g

, j •'
Nepamirškite, kad Nedėlioj, 
Vasario 24, bus “Naujienų” 
4-metų sukaktuvių vakaras 

Pilscn Auditorium

169 sužeisti.

reijuired by the act of Oct. 6, 1917as reijuired by tne act ot (>ct. h, 191/ 
inaster at Chicago, January 30, 1918, 
l’rue translation filed vvith the post-

LONDONAS, s. 29. Sulig 
šiandie išleisto oficialiu prane
šimo, laike vokiečių užpuolimo 
ant Londono pereitą naktį už
mušta 17 žmonės, o 1C»9 sužeis
ti. ,

15 VOKIEČIŲ AEROPLA
NŲ UŽPUOLĖ ANGLIJĄ.

Ataka tęsėsi 5 valandas.

True translation filed with the posl 
mastei' at Chicago, January 30, 19IK, 
is reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, s. 29. Oficia
liai paskelbta, kad apie 15 vo
kiečių aeroplanų, kurių 4 ar 5 
jasiekė Londonu, dalyvavo pir

mame ir antrame užpuolime 
icreitų naktį. Tik vienas iš už- 
niolikų, dalyvavusių antroj ata
koj, pasiekė miestų.

Aeroplanas nušautas.
/1 lL /
Vienas iš užpuolikų alropht- 

nų liko nušautas ir nukrito liep
snose iš 10,000 pėdų augštumos. 
Visi trįs įgidos žmonės sudegė.

‘Smarkus susirėmimas tarp 
anglų aviatoriaus ir užpuoliko 
įvyko ant jurų.

Visi anglų aviatoriai sugrįžo 
sveikais.

Priešo aviatorių atakos ant 
Londono pereitą naktį ir šį-ryl 
ęsėsi su pertraukomis beveik 

per penkias valandas ir dvi va- 
landi buvo snirakus nepasillau- 
jablis šaudymas iš kanuolių.

RUSAI SIUNČIA AT- 
STOVŪS.

Pranešti talkininkams apie 
bėgį taikos tarybų.

True translation filed vvith the post 
master at Chicago, January 30, 1918, 
as reijuired by tne act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, s. 29. — Pu
siau oficialu Rusijos žinių agen
tūra užginčija žiniai, kad Troc
kį ir Kamenev išvažiavo atgal į

Padarė netikėtą ataką ir su
ėmė 1,500 belaisvių.

True translation filed vvith the post- 
master ai Chicago, January 30, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

RYMAS, s. 29. - - Karės ofi
sas praneša, kad italų kariuo
menė vakar padarė smarkių a- 
takų šiauriniame kalnuotame 
fronte ir įsilaužė į priešo linijų. 
Sustiprinimai, kokius priešas 
siuntė j Nos ir Campomulo klo-

talkininkų artilerijos.
Dvylika priešo aeroplanų nu

jauta. Italai visur pasiliko oro 
valdonais.

Halai suėmė daugiau kaip L 
500 belaisvių, j u tarpi1 62 oficic<- 
riu. Jie paėmė priešo pozicijas

ir persilaužė keliose vietose at
mušdami smarkias konlr-a ta
kas.

NUMETĖ 21 TONA 
BOMBŲ.

Vokiečių aviatoriai 
Italijoj.

True translation filed vvith the post- 
master ai Chicago, January 30, 1918. 
as reųuircd by the act of Oct. Q, 1917.

BERLINAS, s. 29. — Karės 
ofisas praneša, kad vokiečių a- 
viatorių eskadra purei tą suimtų 
numetė 21 tonų bombų ant Cas- 
I'Ifranco, Treviso ir Mestre, 
šiaurinėj Italijoj.

Pranešimas sako, kad Kame
nev važiuoja į Stockholinų, Lo
miom ir Paryžių tikslu praneš
ti talkininkų valdžioms apie 
progresą laikos tarybų.

FINLANDIJOS ŠUKILĖ- 
LIAI PAĖMĖ SOSTINI.

COPI^'HĄlilCN. s’ 29. .Iš 
Stockliolmo į National Tidende 
pranešamą, kad Rųpdonoji (įva
rdija laiipėjo pilną kontrolę ant 
Finlandijps sostines Helsingįor- 
so’ ■■ •

Nežinoma, ar Finlandijos val
džios viršininkai pabėgo nuo re
voliucionierių.

ITALIJAI GRĘSIA 
BADAS.

Uždraudė gaminti 
makaronus.

l’rue translation filed vvith the post- 
master at Chicago, .lanuary 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, s. 29. Ofi
cialiai prairsimai iš Rymo sa
ko, kad Italijos stovis su maistu 
yra ant tiek blogas, kad Rymo 
provincijos valgykloms uždrau
sta gamintit italų mėgiamiau
sius valgius — makaronus ir 
pyragėlius su mėsa.

Kaip darbininkai žiuri j 
LIETUVOS LAISVĖS 

klausimą?
Apie tai bus '

Pasikalbėjimas
MILDOS SVETAINĖJ, 

(3138 Š. Halsted St.) 
Ketverge, 31 d. sausio, 

7:3(1 vai. vakare.
, Rengia 

Uhicagos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Publika kviečiama skai
tlingai atsilankyti.
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ienklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti, i

Asmeniškai Redaktorių matyti gali
ma tik nuo 5 iki 5j30 vai. vak.

3.00
1.65
1.25

.65
7.00

Lawrencc'e, Mass., įvyko 9 
draugijų atstovų konferencija, 
kuri nutarė, kad turi būt sušau
ktas visų Amerikos lietuvių sei
mas apsvarstymui Lietuvos šel
pimo ir Lietuvos politiškos atei
ties reikalų, ir kad tas seimas su
tvertų Centrą, vienijantį visus 
Amerikos lietuvius. Apie seimo 
šaukimo būdą tos konferencijos 
rezoliucija sako taip:

Idant visos Amerikos lietu
vių kolonijos ruoštųsi prie Vi
suotino Amerikos Lietuvių 
Seimo, su tverdamos lokalius 
federatyvius rinkimus į Vi
suotiną Amerikos Lietuvių 
Seimą Komitetus, kad ruoštų 
visuotinam Seimui įnešimus, 
ir. išrinkdamas po vieną at
stovą nuo kiekvieno organi
zuoto ar nearganizuoto tuks
iančio lietuvių (kur nėra tūk
stančio, vieną nuo kolonijos), 
nutarimus ir įnešimus kad 
ruoštų V. A. L. Seimui ir kad 
skelbtų spaudoje;

Idant lyglaikiniu centru 
tvarkymo visų Amerikos lie
tuvių kolonijų rubšhnosi į V. 
A. L. Seimą medegos butų 
Cenlrnlinio Amerikos Lietu
vių Komiteto raštinė 320 
Eil t h a v., N. Y. Kiek už tą 
darbą bus reikalaujama--lai

didžiumą darbininkų larybo- kada buvo organizuojama Rusi
jos valdžia, tai juk ėjo dalykas 
apie tai, kad sutvėrus įstaigą, 
reprezentuojančia visą šalį.

Darbininkų ir kareivių Atsto
vų Tarybos yra galingas revoliu
cijos organas, bet jo role yra 
vadovaut revoliucijoje ir stumt 
ją 4)rie griežtesnių žingsnių, ne
gu'yra pageidaujama buržuazi
jai. šitoje rolėje būdama, Darb. 
ir Kar. Ats. Taryba per pirmą 
revoliucijos pusmeti atliko mil
žinišką patarnavimą šaliai; o ka
ita ji ,bolševikams vadovaujant, 
išėjo iš tos rolės ir ėmė valdyt 
šalį, lai ji pavirto revoliucijos 
plėtojimosi trugdyloju.

Štai delko menševikai tįu soc.- 
rev. ir atsisakė remt bolševikus 
jų pieno vykdinime. Tai buvo 
m* “boikotizmo taktika”, o pa
sipriešinimas anli-revoliucinei 
bolševikų taktikai.

8€.
Bet kada bolševikai padarė 

pasiūlymą kitom sriovėm pri
sidėti prie valdžios, tai šios 
demonstratyviai atsisakė. 

Man rodosi, kad jos padarė 
didelę klaidą. Reikėjo sutikt 
ant komisariato (ministeri
jos) su bolševikiška daugu
ma. Boikotizmo 
kuomet neatneša 
mių...

Jeigu jie butų
su bolševikais, tai tuomet ne-

taktika nie- 
gerų pasek

ėję išvien

sų su laikraščių uždarinėji 
mais ir prievartos vartoji 
mo.
Tai yra nelabai logiškas prota

vimas.
Viena, yra klaidinga sakyt, 

kad “boikotizmo taktika niekuo
met neatneša gerų pasekmių." 
Jai yra perdahg dogmatiškas 
pasakymas. Boikotizmo takti
ka, lygiai kaip ir kiekviena kita 
taktika, gali būt gera arba blo
ga pagal aplinkybes. Socialis
tai, pav. paprastai boikotuoja 
huržuaZiškas ministerijas, t. y. 
atsisako dhlyvaut jose; o ar tai

Triie transtation .filed xvith tho post- 
niaster at Chicago, Jamiary 30, 1918, 
as rmiuired by tne act of Oct. 6, 1917.

Lietuvos klausimas

Apžvalga
K.-to raštinės vedėjai to nepa
norės daryli apsirinkti ki
tą vietą bile kolonijoje.

JDOMUS PRI
PAŽINIMAS.

sivienijimo organas. “Mokslei
vis”, pagiria “Naujienas" už ži
nojimą švento Rašto, kadangi 
jos priminė musų nepriguhnin- 
giemsiems katalikams, jogi i 
“krikščionybė po to, kaip ji pa
liovė buvus tautišku žydu tikėji
mu, pasidarė tarptautine religi
ja”

vyktų kuogreiČiausiai toje ko
lonijoje. kuri gaus daugiausia 
balsų. Mes patariame Cleve
land, įOhio, arba Pittsburgh, 
Pa.

kiškas "Moksleivis" pripažįsta, 
kad krikščionybė išpradžių bu
vo tautišku žydų tikėjimu ir tik 
vėliaus pavirto tarptautine reli 
gija. Tai yra istorinis faktas, 
ir mrs jį nurodėme; bet musu 
katalikiškoji spauda paprastai 
nerodo palinkimo jį pripažint. 
Girai. kad ant galo padarė pra
džią “Moksleivis". Kad tik jisai 
nenusigąstų ir vėl neimtų jį už-

Minėtoje konferencijoje daly
vavo sekamų draugijų ir orga
nizacijų atstovai:

1) šv. Lauryno Draugija 
pirm. Jonas Marcelis;

2) Aušros Vartų Draugija 
ja Boleslovas Vailkunas ir

M. Kirmila;
3) Lietuvos Sūnų Draugija
Povylas Kiaulėmis ir Ant 

Ritmika;
l)*Šv(*ntos Onos Milienė ir 

i’afilė Šimkonienė;
5) Tėvynės Mylėtojų Dr-jos

iečių Kliubas

Pripažinus, kad krikščionybė 
išsiplėtojo iš tautinio žydų tikė
jimo, galima daug Įdomaus pa 
pasakot apie jos istoriją.

8) Liet. Taut. Katalikų Baž. 
Pa ra p.- Zigmas Jurkevičius;

9) A. L. T. Sandara —M. A- 
leksonis ii* Pr Biliūnas

Dalyvavo kili svečiai ir

Kaip tik bolševikai ir yra nuo
sekliausi boikotizmo taktikos ša
lininkai. Jie paprastai visur ją 
vartoja, kur liktai jiems nepasi
seka turėt didžiumą.

Kad nusprendus, ar menševi
kai su soc.-revoliucionieriais ge
rui pasielgė, boikotuodami bol- 
š *vikų valdžią, reikia atsižvelgi 
i lai, kokiomis sąlygomis jiems 
buvo pasiūlyta daiyvaut joje. 
Pats “Laisvės" rašytojas nuro- 
i’a, kad bolševikai reikalavo sau 
didžiumos. Reiškia, jie norėjo, 
k ai valdžia hutų pilnai jų kon
trolėje, ir kad socialistų parti
jos tiktai pildytų jų valią. Ši
tokią propoziciją menševikai su 
x-ce.-revoliucionieriais atmetė.

Kodėl gi šilas atmetimas buvo 
b ogas? l odei, kad bolševikai 
lapo izoliuoti ir jiems prisėjo, 
I: ui palaikius savo autoritetą, 
\ irlot terorą ir represijas prieš 
savo oponentus? Ir todėl, kad, 
ji igu ne tas atmetimas bolševi
kų propozicijos, lai teroro ir re- 
In sijų nebūtų buvę.

Jai yra •gal tiesa. Teroras ir 
t j.n.sijos kenkia ne tiktai bol- 
š vikams ir tiems socialistams, 
prieš kuriuos jie vartojama, bet 
v sų-pirma šaliai ir revoliucijai. 
Bet jeigu bolševikai nenorėjo 
kenkti šaliai ir revoliucijai, tai 
kodėl jie nesiskaitė su tuo, dary
li imi savo propoziciją?

Nedėlioj, sausio 27 d., South 
Chicagoj įvyko konferencija dėl 
Lietuvos klausimo, kurią suren
gė Chicago Liet. Darbininkų Ta
ryba.

Del šalčio neprisirinko per
daug žmonių, lėčiau salė buvo 
arti pilna.

Lietuvos klausimas visiems 
buvo gyvas ir artimas. Visi tad 
ėifie karšią dalyvumą diskusijo-

PROTESTAS.
PEIKIA
HOIKOTIZMĄ.

c nes partijas alternatyvą-(pasi-

“Atgimimo" redakcija pri
siuntė mums sekamą protestą:

Lawrence’o lietuvių draugi-

tuvių susirinkimas saus. 22 
dieną 1918 m. Lenkų Šv. My
kolo salėje, prie Hanvard ga
tvės, išnešė viešą protestą 
prieš klerikalų šaukiamą “vi
suotiną Amerikos lietuvių sei
mą", į VVashingtoną, 1). C.

Susirinkimas, priimdamas 
.irs paskelbtą rezoliuciją, sto-i 

ja pelys į petį, kad į visuotiną 
Amerikos lietuvių seimą, kur 
jis nebūtų, kad suvažiuotų 
lietuvių visuomenės rinktiniai 
atstovai, daugiausia darbinin
kai, o ne kunigai ir jiems pa-Į 
našus pataikūnai, kuriems! 
Lietuvos likimas visai nerupi, I 
o jei rupi, lai tik liaudies tam-l 
siu imas. nr

Visuotinas Amerikos lietu-1 
vių Seimas turi būt riuošia-| 
mas visą lietuvių, o ne vienos Į 
klerikalų partijos.

A. J. Remeika, pirm. I 
J^ Žukauskas, sckr.l

“Laisvėje*” vienas rašytojas 
kalbėdamas apie bolševikišką 
valdžią ir jos vartojamas teroro 
ir priespaudos priemones kovo
je su soęialistų partijomis tarp 
kitko sako:

n rilenkite prieš mus ir gerumu 
a eikite mums tarnaut, arba mes 
p.i vartosime spėką ir prievartą 
užkarsime jums savo valią. Kaip 
vienas, taip ir antras dalykas te- 
č:ai:s ištiesų reiškė tą-pat: visos

bolševikų valią.

Lietuvos laisvės priešais. Lietu-statymus 
vos laišvij pvikluiįso nuo tarptau
tines demokratijos stiprumo, 
nuo darbininkų stiprumo. Ko
vot už Lietuvos laisvę galima 
liktai remiant tarptautinę de
mokratiją.

5. Lietuva tikrai laisva bus ti
ktai tada, kada jos darbo žmo
nėms bus užtikrintos kuopla- 
Čiausios teisės ir žmoniškos gy
venimo sąlygos. Tas teisesxir 
tas sąlygas žmonės*gali įgyti ti
ktai kovodami prieš savo išnau
dotojus.

Priėmus konferencijai šituos 
punktus, daugelis betgi dar no
rėjo aiškiai pasisakyti už ką jie 
stotų Lietuvos seime, kada jis 
butų sušauktas: už Lietuvos au
tonomiją po demokratiška Ru
sija, ar*už pilną Lietuvos nepri
klausomybę. Balsavimas paro
dė, kad visi buvo už autonomiją, 
o vil nas už neprigulmybę.

J. Baltrušaitis.

Demoralizacija ir 
Dorybė.

Paskaita.

21 
mano

d.“Naujienos” gruodžio 
kritikavo ir kartu teisino 
straipsnį apie tam-tikrą “demo
ralizaciją". Aš tikėjausi, kad 
redakcija pridės prierašą prie to 
mano rašto, bet tik trumpą, maž

■■■MBSSBgSJgĮR. ,J.„...J

reikia prašalirtti iš 
žmonių tarpo nelygumą tų mc-

Kada

Išpnadžių, organizuojant 
naują valdžią buvo norėta įsi- 
leisl jon visas* sociallstiškas 
partijas, atmetus Kerenskinės. 
l’ai butų išėję kuogeriatisia. 
"Laisve” irgi išreiškė tą nuo- 
tnonę,; kuomet Amerikon atė
jo žinių apie lapkričio, suki
limą. Kad taip butų buvę 
kuogrriausia pripažino ir cen- 
tralis darbininkų tarybų orga
nas “Ižviestija”, kurio redak-l 
cija yni bolševikiška. “Izvie- 
stija” tuoj po sukilimo, rašė, 
kad nauja valdžia turėtų susi
dėti iš bolševikų, tarp, men
ševikų, sočiaIrevoliucionierių Į 
(visų sriovių) šiaip jau men
ševikų ir liaudies socialistų.

kad didžiuma Italijoje vald
žioje turi susidėti iš bolševi-

O kas yra ta valia: ar ji yra 
visos revoliucijos ir visos šalies 
valia? ŽinOma, kad ne; visi fak
tui rodo, kad bolševikai yra ma
žuma mažuma, net palygi
nau l tiktai su viena soc.-rev. par
tija. ’l'aigi, jeigu kitos revollu- 
'*'■ 's. partijos bylų liuosu noru 

sutikusios bendradarbiaut su 
Į !)<>!< viknis tomis sąlygomis, ku

rias šie pastalė, tai jos butų pri
pažinusius, kad mažuma turi vie 
šp taut ant didžiumos. Jos bū
ti.' Ino bildu atmetusios patį re
voliucijos principą, nes juk re
voliucija Rusijoje kaip tik dėlto 
ir įvyko, kad prie carizmo mažu
ma valdė ir spaudė didžiumą; 
revoliucija buvo didžiumos su
kilimas tiu) tikslu, kad atėmus 
valdžią iš mažumos rankų ir 
paėmus ją į didžiumos rankas.

“Laisvės" rašytojas nurodo, 
kad bolševikai paskutiniu laiku 
įgijo didžiumą Darbininkų At
stovų Tarybose. Tiesa, bet tos

limą prieš Kerenskį ir turi Tarybos juk nėra visa Rusija, o

ir jas vedė Kl. Jurgelionis. Dis
kusijų rezultate susirinkusieji

> X / ■

priėn> sekančius punktus, kurie 
išreiškia susirinkusiųjų nuomo
nę apie Lietuvos dabartinį poli
tišką stovį ir jos ateitį.

L Lietuvos politiškas apsi
sprendimas ir jos politikos sto
vis ateityj pilnai Wklauso nuo 
tarptautinio politikos stovio. 
Lietuvos nepriklausomybė butų 
negeistina, jeigu ji sustiprintų 
pasaulio autokratiją/kaizerizmą 
ar imperįalizmą, o j taipgi viso
kius atžagareivius 
tuo pačiu laiku susilpnintų de
mokratiją svetur ir namie. Lie
tuvos nepriklausomybės, kaipo 
absirakčio principo, (licgalima 
priimti, (iriežtas Lietuvos atsi
skyrimas nuo visų kitų kaimy
nių valstybių negali būti naudin
gas nei Lietuvos darbo žmo
nėms, nei kilų šalių darbinin
kams. Musų idealas yra ne ta
me, kad tautos griežtai atsiskir
tų viena nuo kilos ir apsiribotų 
politiškomis ir ekonamiškomis 
sienomis, bet kad jos vienytųsi 
viena su kita ir pagalios sutver
tų viso pasaulio brolišką fede
racijų.

2. Etnografiškės Lietuvos po
litiškas likimas ir jos valdžios 
forma turi būti nuspręsta Lietu
vos seimo, kurį turės išrinkti vi
si Lietuvos žmones visuotinu, 
lygiu, betarpiu, slaptu ir propor- 
cionaliu balsavimu, ir tai nor
malėse sąlygose, tai yra, tada, 
kada kariaujančių šalių kariuo
menės pasitrauks iš Lietuvos, ir

ietuvoj, ir

ir daugelis Amerikos lietuvių, 
turės progos sugrįžti Lietuvon.

3. Dabartinį Lietuvos Landra- 
tą (Tarybą), kurį patvirtino ka
riškoji vokiečių valdžia, negali
ma pripažinti Lietuvos žmonių 
valios išreiškėju. Lietuvos Lan- 
dratas šiandien tapo sutvertas 
labiausia Vokietijos imperialistų 
interesuose-, po princo Isenburgo

yra liktai Vokietijos imperialis
tų įrankiu.

4. Senosios kapitalistų diplo
matijos negalima pripažinti nau
dingu dalyki! Lietuvos laisvės 
išgavimui. Ta diplomatija yra 
vartojama liktai laisvės priešų 

m' laisves gavimui bet laisves 
pavergimui. Kas eina diploma
tijos keliais ir bando kalbeties su 
svieto valdonais apie Lietuvos 
laisvę, tas Lietuvos laisvę par
duoda, jau dėlto, kad deri

l’egul skaitytojai nepamislija, 
kad čia rašytojas giria demora- 
iizuaciją kaipo tokią, t. y, tikrą 
demoralizaciją, ištvirkimą, ne- 
prisilaikymą jokios tvarkos, do
ros. Čįa jis tik pasako, kad tie 
paminėti atsitikimai, kur .musų 
buržuazai vadina (lemoralizaci- 
ja, nėra jokia demoralizacija ir 
už lai jisai šitą žodį rašo svetim
žodžio ženkluose, arba, kur tų 
ženklų nevartoja, tai sako “ta 
demoralizacija”, t. y. ta, apie 
kurią buržuazai dabar vis kalba.

šitoks arba panašus prierašas 
beveik buvo reikalingas, nes mes 
žinom, kaip daugelis musų prie
šų siaurai protauja ir tik tyko, 
ar negaus įkąst socialistams į 
širdį. Jie nežiūri paprasčiausios 
logikos, kada kabinėjasi į mus,i 
lai ką gi jie paisys tų literatiškų 
taisyklių, k. a. tų mažiukų žen
klų arba žodelio “ta”.

Nors “Naujienos”, vietoj tru
mpos pastabos parašė ilgą strai
psnį, “Draugas” ^ištiek prikibo 
prie jų ir bando parodyt jasias 
ir visus socialistus baisesniais 
net už katalikiškus jezujitus! 
Del to tai laikraščiu redaktoriai 
tankiai turi rūpintis pridėti prie- 
kitų rašytojų straipsnių savo pa
stabas. Ypač rašant apie mora
lybę. Mat, šitas dalykas da vi
sai mus laikraščiuos kaip ir ne
gvildentas mokslišku žvilgsniu. 
Taigi trumpas straipvsnelis, pa-Į 
liečiąs vieną iš daugelio to mok-Į 
sk) punktelių, fdačiai pražiodina 
musų patentuotų dorininkų ger
kles ,ir jie karksi, nes nėra kito 
punkto, kuriuo galėtų pasprink- 
ti. Laikraštyj negalima visos 
teorijos vienam numeryj išaiš
kinti. O ir įdėjus viską, ifas rei
kia, tai tie dorininkai ims tik tą 
punktelį, tą sakinį arba pusę sa
kinio, kur jiems tinka, o tikrą 
rašylojaus mintį užtylės. Taip 
j ii* dryniščia savo skaitytojų 
protus, ta^iisina juos, o tas mu
sų žvilgsniu, yra demoralizacija 
(tikra, ne ženkleliuose “ "). Tą 
“Naujienos” jau daug kartų nu
rodė “Draugui” ir kitiems “imti-h 
kių apaštalams”.

“Draugus” nišo: “Kas bloga 
J au, bus bloga ir kitam. Jeigu

Carui ir kapitalistams buvo 
dora, kūninei kareiviai ir žmo
nės jų bijojo ir tylėjo. Ar žmo
nėms tat bus dora? Ne. Jiems 
tat buvo bjaurybe, nedorybe ir 
jie sukilo prieš ją. Carui tas 
sukilimas buvo nedorybė, de
moralizacija. O žmones tą sa
vo pasielgimą pavadino išmin
tingu, doru, net šventu. Kada 
cąro valdžia pasiuntė kareivius 
malšinti Žmonių, tai jie buvo 
dori, kolei malšino; bet žmo
nėms buvo — niekšai,
kareiviai atsisakė šaudyti į ba
daujančius vyrus, moteris ir kū
dikius ir prisidėjo prie revoliu
cionierių, tai caras pasakė, kad 
čia “demoralizacija”, reikią nu
baust sušaudymu tokius ištvirkę 
liūs! Bet žmonės, eiiią su revo
liucionieriais, tokius , kareivius 
mylėjo kaipo dorus savo vaikus. 
Tai kur čia ta neva tiesa: “Jeigu 
demoralizacija bloga Tau, bus 
ji bloga ir Tavo priešininkui”? 
Kareivių demoralizacija (caro 
akimi žiūrini) buvo bloga ca
rui, bet ji buvo gera jo prieši
ninkams, sukilusiems žmonėms. 
Kuomet kareivių pulkas-kitas 
prisidėjo prie žmonių, tuomet ir 
tik tuomet pasklido džiaugsmas 
visoj Rusijoj: “Revoliucija pasi
sekė!” Tada ir bailioji Durna, 
ir jos Vaclovai—Miliukovas ir 
Bodzianko sekė paskui atsitiki
mus, pasivadino “revoliucionie
riais” ir bandė paimt valdžią į 

[savo rankas.
I Tokia tai istorija, kiek 
jos galėjome girdėti.

ji bloga ir tavo priešininkui”.
lai Čig yra sena teorija. Ji )<c- 

ra ir šiandien. Bet visada lik te
orija, . Praktikoje, svarbiuose 
medžiaginiuose reikaluose, žmo
nės tat užmiršta. Norint tai į- 
vest į gyvenimą, kad visi žmonės 

asi su praktikuotų “pastovius doros į-

ucicutt, ouusiu ov,
.L".1—7^'

J. Senb., Castle Shannon, Pa. 
— Aš jums negaliu pagelbėt, nes 
esate pertoli. Eikite pas vietol 
daktarą.

A.Bigailienei, Jersme, Pa. La
bai smulkmeniškai aprašote sa
vo ligą ir mokate ją apkalbet, lc- 
čiąus aš negaliu jums patart ne 
operacijos, ne kitokio gydimo, 
nes kimo dalių išegzaminavinias 
yra būtinai reikalingas prieš 
duosiant tinkamą patarimą. To
kius symptomus, kokius jus ap
rašote, duoda ir augimai (tumo
rai) gimties organuose, ir užde
gimas tų organų, ir gimdos 
(gumbo) iš vielos iškrypimas, ir 
kraujo susigadinimai. Jei dak
taras sako, kad operacija rei
kalinga, mažu jis teisingas.

J. M. S. iš Bockford, III., klau
sia:

L Kiek laiko žmogus gali gy
vent po gavimo džiovos?

2. Ar yra kokių vaistų džio
vos gydimui?

3. Ar tankus skrepliavimas 
paeina nuo džiovos?

4. Ką reiškia, jei rytmetyj šal
tam ore išmuša prakaitas laike 
gulėjimo?
Atsakymai: —

L Yra\(aip vadinama zovado- 
janti arba įtaigioji plaučių džio
va, nuo kurios žmogus miršta j 
apie porą^avaičių arba gali už
traukti 6 bbi 8 sąvaites. Tečiaus 
ji paeina iš kur nors pasislėpu
sios džiovos, kuri dėl tam tikrų 
permainų pasileidžia į plaučius. 
Gi šiaip lėtai progresuojanti 
džiova gali tęstis nuo kelių mė
nesių iki kelių metų. Paprastai 
2 metai yra amžius daugeliui 
džiovininkų po ligos gavimo, ki
ti išgyvena 10,15 ir daugiau me-

mes

Drg. Jančauskas “Naujienose” 
(21 XII) nurodė į demoralizaci

jos rųšis ir gerai pastebėjo, kad 
1 ta “demoralizacija”, apie kurią 
[aš kalbėjau, tai mums nėra de
moralizacija. Bet klaidą turi, 
kuomet sako: “Rusijos caro val
džia negalėjo daug priešinties 
ne todėl, kad ji butų buvus su- 
demoralizuota, bet todėl, kad 
jos priešo spėka buvo perdidelė, 
kad ją apveikus”.

Žmonių sukilimo — revoliuci
jos teoretikai neretai sako, kad 
ne revoliucionieriai revoliuciją 
kelia, bet pati senoji valdžia. Ki
taip sakoma: valdžia pati save 
užsimušti; ji paskęsta savo ne
dorybėse. Revoliucionieriai tai 
yra tie, kurie aiškina žmonėms, 
ką ir kaip reikia veikti, kad pu
vėsiai išnyktų, kad nedorybė ir 
betvarke taptų tvarka ir gerove 
žmonėms.

taip sakant suareštuoja džiovos 
žengimą toliu. Laiko ilgumas 
priklauso nuo apsirgusio stip
rumo, nuo jo gyvenimo budo ir 
gydimo rūšies.

tos gydymui, išimant tuberkuli
ną, kuris kartais duoda gerų pa

riai ir per ilgą laiką vartojamas, 
rėčiaus kalkių prirengi m ai, ge
ležie^ 
keli!

sirengimai, strychnia ir 
t i vaistai yra vartojami

į Sveikatos Skyrius Į -
v.,,.r.;7.~..=.-a..i.'čs?aiiX.~iii.. .....

tų atbudavojiniui, kūno prie ko
vos prigatavojimui ir 1.1. Karta*’s 
jie gerokai pagelbsti, jei ligonis 
higienos reikalavimus išpildo.

3. Jankus skrepliavimas ne
reiškia būtinai džiovos, bet jis 
gali reikšti.

4. Prakaitavimas laike miego 
be kitos kokios priežasties suau
gusiame žmogui tankiausiai rei
škia džiovą.

Dr. A. Montvidas.

Atsakymai į klausimus.

M. Krionienei. Sheboygan, 
Wis. Jūsų klausimai labai geri, 
tik laikraštyj atsakyt į juos ne
išpuola, o laiškais aš negaliu da- 
vinėt patarimų, kaip gydytis, 
nes užimtų daug laiko, kurio 
man ir taip stoka.

I Mrs. Skrebey iš Binghirtnton, 
N. Y. rašo: “Ką reiškia; "kada 
moteris eina tankiai šlapini: po 
5 ir (> sykius nakčia ir varo eit 
tuomet, kada šlapumo mažai? 
Prie to, yra skaudėjimas strėno
se ir menstruacijos neleguliarės, 
kartais traukiasi po 2 savaiti.”

Atsakymas. — Pūslės uždegi
mas, rodos, bus vienas dalykas, 
tečiaus gali būti spaudimas ant 
pūsles kokio nors augimo. Men- 
slracijų nereguliavimas, jeigu jis 
ištikrųjų yra, nes neaprašomas 
plačiau, irgi remia spėjimą, 
jog arba yra augimas gimties 
organuose arba uždegimas. Bei-1 
ketų žinot jūsų amžių, šeimyniš
ką istoriją ir reikėtų išegzami- 
nuot, norint padaryt teisingą di- 
agnozą, kas tik ant vietos esant 
yra gailina.

A. Apšiegienei, Cleveland, ()- 
hio. Jokių dalykų nevalia vie
šai aiškint.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:
127 N. Doarborn St.

1111-13 Buity BMg.
Tel. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliniuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3121 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Nariai Cook Connty Real Katate Tarybea 
A PETRATIS & CO. 

Real Katate Ofisą* 
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namas, lotus ir farmas. 
Apsaugoja turtų nuo ugnies. 

Periiuri apstraktus. padaro popieras 
NOTARY PPRLIC 

751 W. 35ta gatvi 
kampas Halsted Drover 341:

t

TELEPHONE YARDS 5634. į 

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo vaJando* nuo 8 iki Di į 
iš ryto ir noo 7 iki 9 vai. rak. į 
3325 So. Halsted St, Chica««. I

muzikams Mokinimas 
dėl jūsų vaikų ant gmuiko8 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuikoe Mokytojas 

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

Į Chicago, m
_

Nepamirškite, kad Nedėlioj, 
Vasario 24, bus “Naujienų” 
4-metų sukaktu viii vakaras 

Pilsen Auditorium
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CLEVELAND, OHIO. DE KALB, ILL

1-mą

Veikaluose gero patarna
vimo telephono naudoto
jai meldžiami kreipties į

Comm erčiai Department 
Official 100

ir duoti pranešimą kas link kokių 
permainų arba pataisymų, kurie 
turi būti padaryti jųjų surašuose.

lAlUflMbtUlM 
i«« itn a* v «B 

V*4JTU> •TATI»

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY

•*W*M*‘.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE

Saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depoaitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.--------------------- v p mxshek 

prez. Pils'en Lumber Co.
J. PESHEL 

sekr. Tin k Mnfg. Co.
OTTO KUB1N 

viec-prez. T. Wilce Co.

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys 
H. E. OTTE

W. KASPAR <
prezidentas

OTTO KASPAR1
vice-prezidentas

\V!LLIAM OETTING

CHARLES KRL’PKA
vice-pretidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS KALBAMA LIETUVIŠKAI

vice-prer. Nat. City Bank Z’T’ZA /* UTĮ T
prez. Oeting Bros. Ice Co.
rV A r\.T T-V O IMvfmf.* A

GEO. C. WILCE

JOZ1F SI RYTA 
knsierius

PERVIRŠIJA $6,000,000.

prez. Alias 
[Brcvving Co.

šis ir tas.

Musų tautiškosios Dirvos ad
ministracija savą knygyne pa
darė general liousecleaning ir iš
šlavė lauk visus klerikalų šlam
štus su visais Darbininkais ir 
juodušimtiškais Draugais...

\ Užtat vielos dvasiškasai pie
muo kas nedeldicnis iš sakyklos 
visus savo spyčius pašvenčia 
bombardavimui Dirvos ir jos 
redaktoriaus.

Satisio 20 įvyko metinis LSS. 
178 kuopos susirinkimas, kuria
me surinkta $14,25 aukų Sąjun
gos Apsigynimo Fondui.

Tą pačią dieną, vakare, buvo 
sulošta komedija “Guminiai ba
tai”, taip jau monologai ir Džian 
Bambos su Reide pusikalbeji- 

»tnas. Viskas išpildyta gana ge
rai. Programai pasibaigus buvo 
dar renkamos aukos Apsigyni
mo Fondui ir surinkta $2.84. 
Tokiu budu viso pasidaro $17.09.

eugo! Detroitas tave tuo žvilg
sniu bylina. Detroito Times pa
duoda, kad viena tik pereitos pe- 
tnyčios nakčia ten padaryta dau
giau kaip penkiasdešimts boldu- 
1>Q.
jų padaryta'policijai nežinomų!

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

policijai žinomų, o kiek

Ant kiekvieno 1000 Rusiškų 
rubliŲ. Gavimui platesnių 
informacijų kreipkitės seka
mu adresu, priduodami sy
kiu šitų iškarpų.

S. SHOKALSKI
3343 Lowc avė., Chicago, UI.

visiems tinkamus akinius, egzami
nuoja Ir patarimus duoda dykai.

786 88 Milwaukce are., arti Chicago 2tM 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto Iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2f po pist^.

Tel. Bu v market 2484 J

Extra Pranešimas-
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujieną” metinių sukaktuvių apvaikš- 
ęiojųnų, o taipgi Bulotų ir Žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoi). ir žinomojo musą rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės žemiau nurody
tu adresu. Taipgi dar turiu “Naujienų” pikniko li
kusių paveikslų. Kas norite galite gauti.

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, III.

. Telefonas Yards 1546. >

į*#

Sudegė 
Viskas

Jau aš nebeėsu ant 1718 So. 
Halsted st., ale tebedirbu kaip 
pirmiaus — Elektriškus Dar
bus: įvedu į senus ir naujus 
namus elektri], taipgi parduo
du visokias EJektrikines Lem
pas ir pakabinu. Visų darbų 
padarau atsakančiai.

P. STEPHAN
Electric Works & 

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

Tel. McKinly 5233.

REVOLIUCIJOS PAVEIKSLAI
Ar Jusi; name jau randasi puikus Rusijos Revoliucijos paveikslai? 
Jeigu dar ne, tai nusipirkite tuojaus. Kaina 25c.

cago. Te!. Boulvard 7328

KAINAS

-——-".r

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginės

CARR BROS. WRECKING 
3003-3039 S. Halsted St.,

j Iš kažin-kur atsimufino “ne- 
prigulmingtis” kunigas Strazdus, 
“D. D.” Suorganizavo dvi so- 
saidi, “vyrų” ir “moterų”, įsi
kūrė parapijų vardu šv.. Kry
žiaus, ir pradėjo biznį. Viskas 
ėjo fain, bet nelaimė: atitaba- 
lavo vyskupas (taip jis save va
dina) Mickevičius iš Lawrence, 
Mass., nusisamdę svetainę ir per 
keletu vakarų skalbiu velėja sa
vo plauko konkurentą Strazdą. 
Mai, biznis tai biznis.

žiuri, žmogus į tuos svieto pu
re jumis ir žmonių mulkintojus 
ir kartu darosi, pamislinus, kaip 
tie musų žmonelei dar tamsus ir 
leidžiasi visokioms pabu
stoms save išnaudoti. Išnaudo
ja juos “prigulmingieji“ rymiš
ki ii, dyrina kailį, tai jie, nebe- 
pakęsdami pirmųjų, lenda (ar
ba n kitų, pasivadinusių save

Well, brohitėliai, ir inusų Cle- 
velande tos pačios bėdos su tuo 
“nepriguhningos Lietuvos” kla
usimų.

Kur neisi, tautininkai gieda, 
jog Dras šliupas baigiąs iškepti 
laisvą ir neprigulmingą Lietuvą

ne, Lietuv-LatviŠką respubli
ką. Tik reikią daug aukų dėti 
jam ir visiems tautiškiems di
plomatams išlaikyti, Lietuvai iš
garsinti.

O čia vėl klerikalai su visais 
savo vyčiais, juozapinčinis so- 
saidėmis ir Ramanauskučiais šū
kauja: Mes! Mes! Mes rimti ka
talikai išgausime Lietuvai laisvę 
ir neprigulmyhę, tik reikia au
ką, auką kuodą ilgiausia au
kų musų ambasadoriams, kur 
Washingtone sėdi ir Lietuvos 
vardą garsina aukų, pinigų, 
pinigų!.. Mes išgarsinsime Lie
tuvos vardą, gausime per savo 
ambasadorius jai ncprigulmybę, 
ir bus laisva Lietuva ! Ant kiek
vienos mokyklos, ant kiekvienos 
valsčiaus raštinės, ant teismų rū
mų, ant kiekvienos viešos įstai
gos iškelsime šventą kryžių, ir 
tokiems bedieviams kaip Gri
gaitis ir Michelsonas ir Bagočius 
ir Pruseika musų laisvoj ir ne-

bus!...
J

x Tai taip musų Clevelande ti
žia. O socialistai tik klausos, 
šypsos ir sako: užkite, rėkauki
te sveiki, bet jūsų amželis jau 
atgyventas ir dienužės suskai
tytos. Lietuva šiur bus laisva, 
bet tą laisvą suteiks jai ne jus, 
atgyventos jau gadynės pauk
šteliai, bet mes, darbininkai, — 
tar|)tautinis proletariatas!

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

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nąrvų ir 
abelnas spė^ų nustojimųs viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensią. Visur j'ieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagclbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Ritterla, Kraujo valyto
joj Nervaluna, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvųrlojimui 
minėtos gyduolės pnulūjo mano pilvas atsigaut, sLlprėt. gerai dirbt* 
Kraujus išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai ųtslgųvo. Reu
matizmai pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užniušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 men. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skiri urnų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties prg Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTIONJ. Baltrenas, Prof.

( 1707 So. HalsteiP St., Telephone Ganai 6417. Chicago, IU-Chicugo, IU
~ ~,i,_....... ....įiŽ/

Čia žmonės dabar daugiau 
kaip meno laiko švenčia — ne
bedirba. Dirbtuves kai kurios 
nuo Kalėdų sustojo dirbusios, ir 
nežinia, kaip greitai vėl prasi
dės darbai Dėlto lietuviai šiuo 
tarpu tegul iš kitur nevažiuoja 
čia darbo jieškoti, nes sunku 
gauti.

PUS-ĖALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu, kad 

smuiką grajisi j 
4*ias h'kt’ijas per 

lu pus-balsio sys-
temų ,kad ir ne- 

nH žinai nė vienos 
notos. Taip aiš- 
ki ir lengva pus- 

IMI ii JI balsio syslema, 
■ ilffl ka(l nct (,yvai 
ur* kaip muzikos 

ffik* M / kompozitoriai
* /Xm uesinaudojo jųja 

JBf .UTĮ anksčiau.
W Frivatiškos lek- 

a ■' ■ w c’Jos aht smui- 
k°s» mandolinos, 
gitaros ir liar-

e C. VVOLONADVOKATAS 1
Matiuna Llfa \

» St., Chi<«*o, IlL » 
D0-6SU1. Atdarai į 
ko ir Ruhntna vaVn-- r 
vakara, po numerio: 4 
R A V e., Chleaca, W j] 
itnboidt 97.

- PEARL ŲUEEN '
KONCERTINOS

Korespodentas.

MONTELLO, MASS.

Prakalbos ir kit-kas.

Sausio 16 d. F. J.Bagočius vie
toj paskaitos laikė prakalbą le
ma: Kokiu budu tautininkai su 
klerikalais žada išgaut nepri
klausomybę Lietuvai? Ar mes, 
socialistai, galim ką-nors ben
dra veikti su klerikalais?” — 
klausė kalbėtojas, ir atsakė: “A-» 
naiptol. lų darbus mes gerai ži
nome. Kada 1905 metais Lie
tuvos socialdemokratai kovojo 
už laisvę, tai kunigai Laukaičiai, 
Olšauskai etc. gyrėsi carui, kad 
jie padėję kazokams Lietuvoj 
kramolą malšint. Toki jie bu
vo, toki tebėra, ir mums su tais 
ponais ne pakeliui. Mes sake
liu*, kad Lietuvai nepriklauso
mybę ar autonomiją išgaus ne 
klerikalai su tautininkais lan
džiodami jm) diploniatų virtuves 
ir rūkydami cigarus su jų lioka
jais, bet organizuotasai proleta
riatas, darbininkai. Kaip mes 
sakėme, taip šiandie*jau ir da
roma.”

Toliau kalbėtojas prirodinėjo, 
kad Lietuvai geriau butų turint 
autonomiją ne kad nepriklauso
mybę. “Jeigu — sako Lietuva 
butų nepriklausoma, ji butų iš 
visų pusių apsupta galingų val
stybių rubiažiais. Lietuva, iš-
skiriant javus ir gyvulius, turėtą
viską gabenti iš užsienių, nes

anglių ir kitokių, gyvenimui ir 
šalies plėtojimuisi reikalingų 
daiktų, o už tai reikėtų muilai 
mokėti. Lietuvos gyventojai bu
tų visados sunkia mokesčių na
šta apkrauti” ir tt. “Kodėl — 
klausia kalbėtojas —klerikalams 
taip parupo nerigulmydė? Tu
rbūt todėl, kad nebėra jų bailiš
kos caro, o iš revoliucines Ru
sų demokratijos didelių malo
nių jie negali tikėties sulaukti. 
Nepriklasomoj gi Lietuvoj jie, 
kunigai, manosi vis dar viešpa
čiais būti”.

Publikos į prakalbas buvo su- 
sirinkcę nemaža žmonių skait
lius.

Sausio 19 L. S. S. 17la kuopa

Sulošta pusėtinai gerai. Pub
likos buvo labai daugi r kuopai 
liks keletas dolerių .pelno.

i— žvirblalogijos Studentas.

auburST ill.
Traukinys suvažinėjo lietuvj.

—~~—.Nakli iš pėtnyčios j subatą, 
sausio 19-20, ant Čbicagos-Alto
na gclžkelio, prie pat stoties ta- 

suvažinėtas lietuvis Jonas
Zakarauskas. Kaiį) tai a 
nežinia, tik apie 12 vai. 
jo lavonas rasta 
Kadangi velionis turėjo gi 
Spring Valley, tai ten ir jo

minių
kulias

Coal Digger.

monijas.
NAUJAGADYNIŠKA

KONSERVATORIJA - 
FRANK BAGDŽ1UNAS 

Direktorius
3843 So. Union Avė. Chn ago.

VISUOMENfiS ATIDAI 
Mes' esame išdirbėjais frC- 
mų dėl paveikslų, visokio 
didumo, Mlideliame pasirin
kime. Mes iš mažą paveik
slų padarome didelius, viso
kiais dažais, taipgi mes tu
rime įvairiausių spaudinių 
paveikslų, dideliame pasi
rinkime, įvairiom pažiūrom 

Mes atliekam viršminfitųs 
darbus ant orderio, greitai, 
atsakančiai ir piginus negu 
kita panaši dirbtuve.

Atsilankyk, rašyk arba te- 
lefonuok, o mes prisiusime 
musų reprezentatoiių su 
sempdiais.

Reikalaujam agentų, krei
pkitės ypatiškai arba laišku 
National Picture Frame Co. 
2631 S. Halsted St., Chicagų 

Tel. Boulevard 9459.

RL <

Jūsų Akys
gali reikalauti 

l gydymo arba a- 
hkinių.
H Mes galim jum 
! tų pasakyt. Jeigu 
Į reikalinga aki-

KHL&nių, juos galima 
^j^fO’uti musų op- 

tiškume depar- 
Uum^tame,

Kainos nebrangios.
10 metų Paauksuoti 

nuo $3 iki $4.
Tikro aukso nuo $5 iki $8. 

$3, 4, 5, 6, 7, 8. 
$5. 6, 7, 8, 9, 10

Mes atkreipiame ypatingą 
domų į mokyklą lankančius 
vaikus. Jeigu jums skauda 
galva, arba silpnos akys, atei
kite pas seną užtikimą akių 
gydytoji) ir chirurgų, gyvenan
ti Chicagoje virš 20 mėtą.

. IŠKABA BESISUKANTI 
ŠVIESA

Pritaikoma dirbtinės akys
Dr, F. O. CARTER

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

The Fair
VALANDOS: 9 iki 7; 

Ncdčldieniais 10 iki 12.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 dideli aktai kasdien 
HALSTED h- 32-ra GATVES

TM.KI’.’tONIi. YARDS 272)

D E. J. J ONI K A IBS 
$ Medikas h Chirurgai

alsted St., Chicagr 1

Te/. Drovcr 7042

Z. Vezelis 
Dentistas 
9 ryto iki 9 vak. 

pagal sutarimą 
Ashland Avė.

Nedčliomis pagal sula
4712 So .Ashland

arti 47-tos gatves

Cicero

DRe A.P, GURSKIS
D r: N T I Š T A s

uo 9 ryto iki 9 va- 
; pūgai sutari j

Cte?rd, W
Km Ipiiu H’tii Avė/

”, alanuha 
kuro. NšdCb’dm

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone llaymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas:<3354 S. Halsted St., Chicago 
Ttlephone Drovcr S6‘J3

VALANDOS: 10 11 ryto; 2—3 popietų ;
7 S vakare. Ncdėliomis 10-12 dieną.

Telephone Yards 5032

3109 S. Morgim st. (iilcago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

Dabar yra patvirtintos lr vario 
jamos dangiunos lietuvių, kurie gr< 
jija koncertinų ir augštai rekomec 
duojarna kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
merikoje. Mes galime jas parūpiu 
t j aūgšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį iislm 
čiame dykai.

Seorgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St.. Chicajo. IR

VALENTINE DRESSMAKING } 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2336 W. Ma- 1 
dison, 1850 Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose, i 
.Siuvimas, Petrenų Kirpimas, L)e-j 
signing, dėl biznio ir namui. Vię- ; 
tos duodamos dykai. Diplomai. ! 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Pilone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

■Tel. Yards 3654. " AKUŠERE A ]

pMrs.A.VIOIKAS 
1^?^^Baigusi Akušerijos Ko- 
*wLllegtjų; ilgui praktika- 

m|vus Pennsylvanijos ho- 
»||spitalėse ir Philadel- 

« ^|phijoj. Pasekmingai 
'■ ^patarnauju prie gini- 

^dymo. Uždykų duoiju 
Įrodę visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

(Ant antrą lubų) 
Chicago.

d Gydytoj
M OFISAS: 1

S ]-.3.r,;as
. Madison si

J VA I. A N t D Ci: 10—12 ryte; 5 - 6 
! vak. PIIONl^Haymarket 25G3. 

|T1EZIDENC1JA: 3332 tforlii av.
I YAL.ANDOS: 7—9 vakare.
Į PIIONE Albahy 5516.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams Žinoma.-, per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušorU.

Gydo aStrias ir chroniSkaa Hs?aK, -yy- 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ruy ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir T.abaratorija: 1025 VZ. 18iii 
St. netoli Fick St.

VALANDOS
6—3 vakarais.
GY VILKIMAS:

VALANDOS

Nuo 10—32 pietų, ir 
TeJeyhone Cttnul ,3’T.O. 
!J.t2 S. Hv.htcd Street 
8—9 ryto, tikt/i.

Tel. Armitage 184

DR. A. J. KAKALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPLN DŪLIAI
2121 N. Western n v e.

Valandoa: 9—12 ryte; 2—t 
vakare.

E£a»fiiW'.

OFISO VALANDOS: 7 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 no pict 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. N Iflfd- 
mis vakar: is ofisas uždarytas.

V\'aujj neatimti, daryti
Rymo Siutai ir overkolai, vertės p»w 
?30 iki $60, dabar parsiduoda po i Z? 
ir 25 dolerius.

Naiiji. daryti gatavi nuo *$15 ik- 
s35 siutai ir overkolai, nuo $7 51* ik.* 

dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailiu paaug

tų o veikalų.
Visai mažai vartoti siutai u c U' 

kotai, vertes nuo 825 iki §85, d.>ba.v 
$5 ir augščiau Kelnės nuo $1.56 iki 
84.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
Iki $7.50

Atdara 
karais

k^sdie

UIS,

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

Aš turiu 15 melu patyrinią ir 
galiu išlyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Joj jums akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AK1V SPECIALISTAS 

1801 S<>. Aaliland Avė, Chicago.
Kampa* 18-tos gatvės 

'3-čios lubos, virš Plall’o aptiekus 
Tęmykite j mano parašų y 

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

ryto iki 12 valandai dienų.

ant

mirus v

S. G U P D O N
(ial^ted Si— d-

nn5TEn^5Y5TEn 
w/'

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbų Jr dau- 

giaup iuigų.
Visur reikalinga daug ktrp8 

jų, trimerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
preserių ir siuvėjų elektros nia 
Šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

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

Maater Dcsigning School
J. F. Kaanicka, Perdėti n 11 

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

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

BORKEBAUBERSCKOOL
612 W. Madison St., Chicago

IR
Vakarinė MOKYKLA

rcltal ir pasekmingai išmokti Anglį-1 
: !«• •'■aAitfe tni l inl/uV mficii t,

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk musų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Čia mokinama:- 
Lietuvių kalbos S.V.IstortJos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Vaidybos Prickybos Teisių
Lotynų ” S. V.PHietybbs Gramatikos

^Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
’lrGRAMMARir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve

nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai

; American Collsge Prepiraturj School
£3103 S. Hai-Sjto Si\ Chicago III.

I KAMPAS 31-MOS IR HALCTED GATVIŲ
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IMPERFECT IN ORIGINAL



vairiom Dovanom Maskinis Balius
Rengiamas Lithuanian Iniprovetnent and Benefit Club, įvyks 

NEDĖLIOJ, VASARIO (FEB.) 3 DIENA, 1918.
K. OF P. SVETAINĖJE, 11037 Michigan Avė., Roseland, III.
Pradžia 5 vai. vakare

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

Už gražiausius kostiumus bus išdalinta 52 dovanos. Pirma 
dovana $15.00 pinigais. Antra $10.00, Trečia $8.50 dovanomis

ne pinigais. Taigi iš to matosi, kad ant to baliaus verta kiek- 
vienain aUdJapkyli. Trumpai sakant; užkviečiame visą musų 
jaunimą mMlankyti, — dalyvauti tame vakare, nes tai bus 
puikiausia vakaras iš visų buvusių pirmiaus ir kokie bus dar 
ateityje. — -■ Kviečia visus KOMITETAS.

Chicag
revoliucija, kuria peikiama 

Irg. .1. Šmo- 
kallinimas 
vardu viso

po,S
VIII Rajono seki’., < 
lėlio, savarankiškas 
sąjungos viršininku,

Pašovė policistą
i'rĮs nežinomi blogdarini va 

kar mirtinai pašovė policis! > 
.John \Vagnerį ant \Venhvorll

Dabar mat veikimo sezonas. 
Taigi kiekvienas .kas lik gali ir 
moką veikli Veikia. Ir su pa
sekmėmis. Nu. aš išliesų pra-

rius užpuolant tūlą praeivį no 
vėjo juos suareštuok Blogda 
riai pradėjo šaudyt į besiartina 
utį |M>lieislą ir, pašovę jį, pabė 
go. Policistas guli ligonbutyj

ri< eini nesubytytų ir cbicagiečių.
Neduok dzie! —X Aceris.

WEST SIDE
Vakaras.

Tarptautinis.
koncertas

Ii tarptautinį koncertąvasari 
2 d. De\ving Club House svetai 
nej, 1731 Fullerton gl. (netoli 
Robcy gt.') Koncerte dalyvaus 
įvairių tautų chorui ir šiaip pa-» 
sižyniėję dainininkai. Koncer
tas prasidės 8 vai. vakaro.

-roji kuopa surengė vakarą pa
minėjimui Kruvinojo Nedėldie- 
nio, tariant didžiosios Petrogra
do darbininku skerdynės sausio 
22 (9) d. 1905 metais. Apart d. 
P. Grigaičio prakalbos buvo ir 
šiaip Įvairių pamarginimų: su
lošta komcdijelė “Viduje Kle
bonijos'*, “Butų darželis“ ir U. 
Veikusieji asmens, kiek lo gali
ma reikalaut nuo paprastų dar
bininkų, savo užduotis išpildė

Pabaigoj buvo skrajojanti 
krasa, ir šokiai. Skirta trįs dai
lios dovanos tiems, kur daugia
usia atviručių apturės.

Kiek girdėjau, kooperacija da-

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI RAKANDAI

gauna

Pranešimai

bar verta virš $6,000.
- K.

PASIAIŠKINIMAS.

Stareniu

“Naujienų“ nr. 21 tūlas Dele
gatas, aprašydamas Aštunto Ra
jono konferencijos, kur Įvyko 27 
d., nutarimus, teikėsi mane ap
šmeižti. Delegatas sako: “drau
gas, kuriam konferencijų taria
si pavesti socializmo mokslo ai
škinimu, lai užduočiai suvis ne
atsako.“ šitą šmeižimą jis pa
matuoja tuo: kad aš esu perma- 
žaį susipažinęs* su socializmo 
mokslu; kad esu netaktiškas;

Aštunto Rajono Centralinio 
įvyks šiandie, sa- 

Aušros” svet., 3101 So. 
Visi malonėkite atsi- 

kadanp turim daug reika-

LSS.
Komiteto posėdi 
tįsio 30 <1., 
Halsted St 
lankyti, 1 „
tų—maršrutas ir kl. Pradžia 7:30 v 
vakaro. —Organizatorius.

Pajicškau familijos arba žmonos, 
kuri galėtų užlaikyti 1 metų kudikį- 
mergaitę už užmokestį. Atsišaukite 
laišku šiuo adresu. Mykolas Gudinau 
2337 Lister Avė., Nort Side., Chica- 
go, Illinois*.

į. Atsišaukite 
ykolas Gudman 
it Side., Chica-

Ciceriečiai!—šiuo prašomos visos 
vietos draugijos ir kuopos nerengti 
jokių pramogų šiame miestelyj ba
landžio 7 dieną taigi pirmam ncdėl- 
dienyj po Pavasario švenčių (Vely
kų), nes tą dieną mes rengiame teat
rališką vakarą M. Jankaičio svetai
nėje. —Moters.

šiuo pranešam visoms LSS. kuo
poms ir draugijoms, kad 81 kuopa 
rengia koncertą ir apvaikščiojimą 
gegužės, Meldažio svel, gegužės 4 d. 
Taigi draugijos malonės toj 1 dienoj 
šioj apiclinkėj nerengti jokių koncer 
tų ar balių. —Rengimo Komitetas

PajieŠkau savo brolio Antano Kon- 
rnd, Kauno gub., Šiaulių pavieto, iš 
viensėdijos, arba vienkiemio Anta- 
novo, 6 pėdų augščio, šviesaus vei
do linksmo budo, 9 metus gyveno 
Stunforle, Conn., vėliaus, girdėjau, 
išvažiavo į SI. Eranc.isco, Cal. Jis 
pats arba kas žinote jojo adresą ma
lonėkite pranešti man. Turiu svarbų 
reikalą. Vincentas Konrad, 
3219 W»dlace St., Chicago, III.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $;>25 pianą su 25 m. gv»- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais už $60.00. šia 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parslduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta. 1822 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės, 
Chicago, III.

Banditų žygiai
Keturi apsiginklavę bandil i 

vakar naktį užpuolė Western 
Dairy kompanijos ofisą. Surišę 
du kompanijos sargu bandit i 
išplaišė saugiąją šėpą ir pašil

du tūkstančiu dolerių 
Policija jit'ško blogda-

nn-kita klaidelė, bet lai atleisti
na. Ypač dar ir dėlto, 
karaij buvo surengta 
1)0111.

kad va-

mę arti
be mano

riu.

Nauja puga 
ratinasi

Gbicaga dar nespėjo atsigaut 
nuo pirmųjų trijų pūgų, kaip 

i artinasi nau- 
i. 'Pečiaus ti- 
but, audra lie
ta igi išgelbės

cbicagieeius nuo naujų apsunki 
nimu. K

ja pūga ir 
kimusi, kad

Grigaičio prakalbą aš
('.bicagiociai žino ir

Grigaitis nekalba “ant tuščio“. 
Taip buvo ir šiame vakare. Pa
sakysiu tik tiek, kad lic, kur bu
vo atsilankę pasiklausyti jo 
prakalbos, nesigailėjo.

žmonių buvo neperdaugiau- 
si.n. Viena dėlto, kad vakaras 
buvo nepaprastai šaltas, antra, 
tą patį vakarą buvo kitas suren
gimas. taigi daugelis nuėjo ten. 
Vis dėlto kuopai liks kelios de
šimkės pi lno. - Senas Narys.

VIII rajono, už'netaktišką pasi
elgimą ir iklampinimą Sąjungos 
organo “Kovos“. Susirinki
mas sujudo, visi pakėlė rankas, 
kad gavus balsą. Prisidėjo re
gistracija. Visi, kas gyvas-rcgisl 
ruojasi. Remdamosi nauja su
sirinkimo išdirbta taisykle, duo
du įnešimą uždaryti registraci
ją. Pirmininkas sako: “ne vie
loje įnešimas“. Po registracijos 
prasideda diskusijos. Vieni ka
lba už drg. .1. šmotelį, teisina jį, 
kili griežtai smerkia. Disku
sijos tęsiasi valandą, kitą ir 
galo nesimato, šiaip ta 
užsibaigia. Paskutinis 
žodį d. .1. šmotelis, .lis
na, kame dalykas, kodėl ir kaip 
jis apkaltino sąjungos viršinin
kus ir kodėl atmetė 37 kp. įne
šimą šaukti nepaprastą rajono 
konferenciją apsvarstymui ht- 
sitikimų centro Įstaigoj — prie 
uždarytų durių.

Besiaiškindamas drg. .1. Šmo
telis tarp kita pridūrė, jogei pir
mininkas, aiškindamas susirin
kimui rezoliucijos turinį. iš
kreipęs jo mintis. Drg. T. Dun
dulis pasijuto esąs užgautas ir 
prašo balso. Nors stilių iiaujųja 
taisykle“ registracija buvo išsi
baigus ir uždarytai bet dg. 'T. 
Dundulis Į lai neatkreipė atidos, 
taigi nesiskaitė, su nauja 
“taisykle“. I^el susirinkusieji 
remdamiesi priimta taisykle, 
protestuoja. T. D. vis tiek nori 
kalbėli. Prasideda betvarkė. 
Pagalios duota įnešimas leisti 
per balsavimą: ar duoti jam 
kalbėti ar ne. Dvigubas balsų 
skaičius neduoda pirmininkui

Mieli, valstijos

Ant kiek aš esu susipažinęs su 
socializmo mokslu, tai paliudija 
J. Kerocber’io, 
socialistų sekretoriaus, laiškas Į
Wagenknets’ą, O. valstijos soci
alistų sekretorių: štai jis:

Dear Comradc:-
Tbis is to introduce comrade 

Karatus \vho has been a member 
ol‘ Local Delroil for tbe pasl two 
vcars, Jie has been one of our 
mosi activc sludents and speak- 
ers, and speaks weli in both Li- 
(huanian and Knglisli. Hc is a 
elose studenl of the best in the

Metinis susirinkimas Lietuvių Tau
tiškų Kapinių įvyks seredoje, sausio 
30 d., 8 vai. vakaro Mildos mažojoje 
svetainėje, kampas 32-ros ir Halsted 
galvių. Maloniai prašoma atsilankyt 
kaip kapinių globėjus (trustees) 
taip ir delegatus nuo draugijų, ir lo
tų savininkus, nes bus duotas rapor
tas per valdybą už praeitus 1917 me
tus ir nutarta, ką veikti ant tolesnio 
laiko. Privalumas kiekvieno pri
klausančio prie Tautiškų kapinių ne
apleisti šio susirinkimo.—Valdyba.

JIEŠKO KAMBARIŲ
JAUNAS vaikinas pajieškau gero 

kambario pas gerus laisvus žmones, 
Roseland apiclinkėj; geistina, su val
giu. Atsišaukite tuojaus laišku.

Roseland, 111.
Ant. 1

11461 Michigan Avė.,

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubai! 
springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir ir ke
letą rakandų už pirmą pasiūlymą. 
Divonus 9x12, $8, firankus, tapytus 
paveikslus ir lt. Viskas vartota 8 
mėnesiai. 1520 N. vvS4ter> 4*^. 
Chicago, III.

RANDAI
ATIDUODAMA randon štoras, su 

pagyvenimu; randa pigi; didelis žino 
nių perėjimas, tinkamas bile kokiam 
bizniui. Randasi Cicero, III. Norint 
pamatyti, kreipkitės adresu, 
1832 W. 14th St, Cicero, III. Klauskit 

M. A. Gobcris.

I J
JAUNA PORA turi parduoti pul

kų seklyčios setą, tikros skuros, di- 
vonus, $9.00; misinginės lovos, $22; 
komodas, $12.00; valgomojo kamba
rio setas, $250.00 vietrola, deimentl- 
nė adata ir rekordai $55, $850.00 
piayer piano už $210.00. Vartota 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd., 
arti Kedzie Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

\vell informed. I \vould reconv 
end bim to you . l'ralermdly

.John Kerocber.
Kas dėl antro šmeižimo, tai aš

tų iš po slapyvardžio ir tuojaus

Trečias šmeižimas parodo, 
kad Delegatas, norėdamas man 
užkenkti, sako, kad aš neesu L.

Rockford, III.—LSJ. Ratelio susi
rinkimas įvyks pėtnyčioj, vasario 1, 
d., 7:30 vai. vakare, Socialistų svet., 
>319 E. State st. Gerbiamieji drau
gai bei draugės, malonėkite visi at- 
silankyti paskirtu laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų. Reto bus ren
kami darbininkai dėl koncerto.

—Rašt. J. Džiugas.

LSS 234 Kp. rengiusi statyti sce
noje veikalą “Svetimas Dievas“, ko
vo 17 d., Meldažio svel. Meldžiame 
lodei kilų progresyviškų draugijų 
nieko nerengti tą vakarą. —Komitet.

Cicero.LSS. 138 kuopos lavinimos 
susirinkimas įvyks šiandie, sausio 
30 d., 8 v. v. Tamuliuno ir Gudgalio 
svel., 1 117 So. 191h avė. Visi nariai 
susirinkite paskirtu laiku.

—Org. Ą. Labanauskas.

Rockfordiečių domai.—LDLI). 29 
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
vasario 3 d. 7 vai. vakare sockdistų 
svet., 319 E. State St.—Draugai ir 
draugės, meldžiu atvykti paskirtu 
laiku, nes yra svarbių reikalų. 

—Rašt. A. Meldažis.

REIKALAUJAMA PENKIASDE
ŠIMTS DARBŠČIU MERGINU DIR
BTI PRIE APDARYMO DEŠRŲ. PA
STOVUS DARBAS, GERA MOKES
TIS, GRAŽIAUSI DARBUI KAMBA
RIAI. PAILSIUI LAIKOTARPIAI RY 
TAIS IR APYPIETĖM. ATSIŠAUKI
TE I SUPERNTENDENTO OFISĄ.

OPPENIIEIMER CASING CO., 
1020 W. 36TH STREET, CHICAGO. 
DIDIS BARGENAS:

PARDAV1MUI pigLM 4 kambarių 
geri rakandai. Kam-veikalingii krei
pkitės šiuo adresu: 2821 S. Emerald 
avė., 1-mas jiugštas, priekis. Chicago

NAMAI-ŽEM8

PARDAVIMUI NAMAS, 6 šeimynų 
gyvenamas. Ramios $60.00 mėnesyj. 
Kaina $4.500. Priežastis pardavimo— 
savininkas serga ir išvažiuoja į lau* 
kus. Atsišaukite ant viršaus, užpa
kalyje. 1908 Canalport avė., Chicago

REIKALINGA — patyrusių langų 
plovėjų. Chicago Cleaning Co., 
62 \V. Washington St., Chicago.

_______ CICERO________
Rengia “maištą”

Nu, tik jau negeroji artinasi. 
Kas tai matė ir bažnytininkai 
žada kelti maištą! Netikit? Tai 
pasiklausykite. Ketverge čia 
žada įvykt didelis-didelis “sko- 
das“. Kur jisai įvyks, tuo tar
pu dar nežinoma. Pakanka lo, 
kad “skodo“ rengėjai sako: “jei 
jisai musų neįleis savo sklepanj jos ;

ims gausime kitą svetainę
Bet su “juo“, 1 
nebedarysią. To “skodo“ 
vadyriais yra... motery, 
los pačios moters, kur savu lai-‘

T0WN O FL A KE^
Dar apie VIII Ra j. konferenciją.

Kadangi “Naujienose“ jau til
po Smidkmeiiingas Aštuntojo 
Bajono konferencijos aprašy-

kur musų korespondentas kal
ba apie netvarką toje konferen
cijoje. .Jis sako:

Konferencijoj dalyvavo 95 de
legatai nuo II kuopų CJiicagoj ir 

apielinkėse. Turiu tečiaus 
fiasakyt, kad pirmu kartu man

pradeda kalbėti nieko nepaisy
damas ir bando apleisti susirin
kimą. Visi susirinkusieji atsi
stoja, ir čia prasideda nenurami- 
nama betvarkė. Pasidarė ne
malonus Įspūdis: visi šaukia, rė
kia, protestuoja prie d. T. D. 
Galų-gale visgi leista jam “pasi
aiškinti“. .Jis betgi iH’pasako nie-

ilgai po dešimtis kai tų laivo at
kartoję. Betvarkes šiaip taip 
užsibaigia Bandoma sugrąžint 
tvarką. Bet didžiumos delegatų 
energija jau buvo išsisėmus ir 
jie apleidžia svetainę nieko nau
jo, naudingo nenutarę. Būda
mas nuvargęs ir aš apleidžiau 
susirinkimą, apturėjęs nemalo-

Ant šito*alistų partijos narys.
šmeižimo galiu liek
Nuo 1910 metu iki to laiko, ka- v
da L. S. S-ga susivienijo su so-

narys Kada Įvyko susivieniji
mas, tapau ir socialistų partijos 
narys. Ir dvičm metams atgal, 
kada apleidau Cbicagą ir apsi
gyvenau Detroite, Mieli., persi
kėliau Į anglų socialistų kuopą. 
Pereitą rugpjūčio mėnesį, maty
damas, kad tūli gaivalai pradėjo

116 kuopą, kad praplatinti soci
alizmo mokslo supratimą, ir 116 
-lai kuopai atlaikiau tris prelek- 
cijas apie socializmo mokslą, ir

- m m, kum pirmu Kariu man
girdi, ceremonijų leko dalyvauti Aštuntojo Rajo- 
lo “skodo pra- no kėnferencijoj, ir pirmu kart

lai mačiau tokią betvarkę... Tvar-|
kos vedėju buvo d. 'I'. Dundulis. I isl)U(H' v’sn* nesitikę- veik per tris mėnesius vieną ka- 
l žėmęs savo vietą jis paprašė iš’ T111* A* Dvylis. Hą j savaitę aiškinau draugams
-‘^5....  ------- ------------------------------------- “Komunistų manifestą“ Praėju

sį rudenį nuvažiavęs j Clcvelan- 
dą, organizavau amerikiečiams 
socialistams socializmo mokslo

k u stovėjo arčiausiu prie “jo“. 
I aigi, reikia likėlies,. jos turi ge
rą patyrinią...

Ištikro, “jam“ bus nekas, jei 
moterims pavyks surengti “mai
štą’. Geriausiame atsitikime,

LSS. 234 kp. rengia dideles pra
kalbas, kurios įvyks ketverge, sau
sio 31 d., 7:30 vai. vakare Blinstru- 
po svet,. 1500, (kampas llermitage 
ir 45 gatvių). Kalbės drg A. Karalius 
tema Evoliucija ir Revoliucija. Prie 
lo bus dar programas iš monoliogų 
ir deklemacijų. Todėl kviečiame 
gerbiamąją visuomene skaitlingai 
atsilankyti. —Komitetas.

PRANEŠIMAS.
Apolionija Marcinkevičia

Visų žinoma, kaipo gera siuvėja bu
vau apleidus Chicago per 4 metus ir 
mokinausi siuvinio. Tas amatas pa
vyko man galutinai užbaigti. Dabar 
siusiu visokias suknias ir kautus di
delėm ir mažom mergaitėm. Mano 
adresas: A. F. MARCINKEVIČIA, 
1706 \Vabansia Avė., Chicago, UI.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

Vyrams ir Moterims VI- 11 II D U A I ŠOKIOS rųlies metalo 11 11 K K U I arl,a dirbamoM U n 11 U n I Sapose. fabrikuose, ho- 
teliuose, restoranuos, ša

itanuose, ligonbužiuose, raktinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI su- 
rala. Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchange 
2-ras augštas.—179 W. Washington st

EXTRA
Parsiduoda naujas medinis namas 

ant vieno pagyvenimo, vieni melai 
kaip statytas. Pardavimo priežastis 
—pinigų pražuvimas banke. Atsišau
kite po No 4433 S. Richmond Str., 
Chicago, UI.

PARDAVIMUI
PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

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

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

PELNYK $1000.
2-jų pagyvenimų naujas mūrinis 

namas, arti McKinley parko. Parduo
siu $1000 pigiau negu vertas. Apmai
nysiu ant lotų arba mažesnio namo. 
Rašyk tuojaus laišką pažymėdamas 
Numeriu 166, j “Naujienos“, 1810 S. 
llalsled St., Chicago. III.

AMATŲ MOKYKLOS

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvlA- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tčs, stenografijos, tvpevvriting, plrk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorljo*. a- 
belnos istorijos, geografijos, politl- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryta 
įįi 5 po pieių; vak. nuo 7:30 Iki 9:19 
3106 So. Hklsted St.. Chicago. IR.

| Dr. A. R. BlumenthalPARDAVIMUI barzdnskntykla. 3 

kėdės. Lietuvių apgyventa vieta. 

2011 S. Halsted St., Chicago.
Pajieškau savo vyro PranČiškaus 

Jeronimo; jis turi geltonus plaukus 
ir pryšakyje neturi 3 dantų, 17 me
lų atgalios gyveno'Argentinoj ir iš 
ten prisiuntė man laišką.‘Paskuti
niais laikais gyveno Pittsburghe, Pa, 
kur man pranešu, kad jis mirė. Jis 
paeina iš Kauno gub. Lūkės parap., 
Kirklukų sodos. Kas pirmas man 
praneš, ar jis gyvas ar įniręs, gr“ 
dovaną, Mrs. Zofija Jerominienė 
1734 So. Throop St., Ghicago, Iii

PARSIDUODA labai pigiai kar- 
čiama iš priežasties nesveikatos biz
nio savininko. Viela apgyventa tir
štai lietuvių, lenkų ir kilų laidų. Bi- 

lll’xlzn’s išdirbtas per 25 melus. Kam
pas 24-tos ir Oaklcv avė.

GUSJ' HAHNE, 
24111 So. Oakley Avė., Chicago.

susirinkimo
k:de tvarkos vedimo. Esamomis 
: nsirinkimų vedimo taisyklėmis 
jis, matoma, nepasitenkino. Tai
gi lapo priimta nauja “taisyk- 

būtent tęsti debatus tol, kol

informacijų” rei-
MELROSE PARK.

Vakaras.

AK ip 
Akis E:

visa tai gali iššauki generalį ha- h"
O jeigu išsibaigs užsiregistravusių suvažoytininkų 

kaip, tai tam "užuomaršai kalno buvo galima spręst, 
prives prie betvarkės.

-> * Fa
Ciceroj svietelis kriita-juda.1 lėta svarstyti 37-los kuo-

PAIN -EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausls draugas, kuris 
tikrai pagclbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.'

Dabartinės gyvenimo aplinkybes privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažį buteliuku ir iki 65 centų 
didelį.
I’ilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagefbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotaią vaistais, panluodamais 
už pigesnę čienią.
Šią seną tikri| gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LONOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPHI.LFRIS parduodamas visose 
aptiekosc. Galite gauni ir tiesiog iš mus. Patariame 
p i k buteliuką f < 65 centus, nes jame yra gyduolių 

vigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 VVashington Street, New York

Sausio 26 d. Darbininkų Var
totojų Bendrovė surengė puikų 
balių. Nors oras buvo šaltas, 
bet publikos atsilankė gana skai
tlingai. Tatai rodo, kad bendro
vė turi įtekmes tarpe vietos lie
tuvių. 

€ 1

Beabejo, daugelis tikėjosi pa
matyti dailų programą. Juk 
rengėjai tai buvo prižadėję. Bet, 
kaip ant nelaimės, pasitaikė la-Į 
bai prastas oras, tai, tur-but, dėl 
los priežaslises artistai, kurie 
JiuvO prižadėję dalyvauti, nepri-l 
buvo. • ♦Beje, kalbėjo ir rusų kalbėto
jas. Pradžioj kalbėjo apie ko
operaciją, bet kadangi publikoj 
kaikurios ypalos neužsilaike ra
miai, tai kalbėtojas manė, kad 
publika yra neužinteresuota tai 
lema, ir jis nukreipė savo kal
bą apie Rusijos revoliuciją. Kai-j 
bėjo nuosekliai. J

čiai kuopai tris prelekcijas apie 
socializmo mokslą. Taipgi pa- 
gelbėjau draugams organizuoti 
sodalizmo mokslo mokyklą, ku
rioje jie mokinasi Kaulskio kny- 

Igą “Social-Demokralų mokslo 
pamatai”. Būdamas Clevelande 
prigulėjau amerikonų socialistų 
brančiuje 9-je \vardojo. Aš tu
riu narystės knygutę, kuri liudi
ja, kad esu užsimokėjęs iki sau
sio 1918 m. Ir kadangi dar nė
ra trįs mėnesiai, kaip apleidau 
116-tą kuopą, tad esu dar LSS. 
narys.

Manau, kad šitie mano pasi
aiškinimai pilnai parodo kuo y- 
ra Delegatas. Toks draugas 
turėtų būti išmestu iš’socialistų 
partijos. Aš eisiu pasiaiškinti 
prieš tą kuopą, kurios nariu yra 
pastarasis šmeižikas.

Anupras A* Karalius.

PajieŠkau Mykolo, Pranciškaus, 
Antano Maingilų ir p. Kaz. Markio, 
Kauno gub., Šiaulių pav., PašiuŠvio 
parapijos, Mažulių sodžiaus. Girdė
jau gyvena apie Pittsburgą, Pa. Ame
rikoje gyvena apie 17 metų. Meldžiu 
atsišaukti ar jo paties, ar kas kitas 
lai praneša jo adresą laišku. Turiu 
labai svarbų reikalų.
Veronika Daugšiutė-Palsiuskicnč 

123 No. 8 St. DeKalb, III.

BUČERIŲ DOMAI
Mes turime parduoti geriausią bu- 

černę lietuvių apielinkėje. Pardavi
mo priežastis — nekalbu lietuviškai. 
Parduosiu pigiai namą arba tiktai 
bučernę. Joseph Siska, 
1640 So. Jefferson St., ’ Chicago.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai , 
\ Gyvenimas yra

c tuščias, kada pra 
nyksta ivgejims.

l,u#erintą Oph- 
CT thalmomėter. Y- 

patinga (Toma al- 
• t kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo II) iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kainp. 47 st 

Telcphone Yards 4317
Chicago.

RAKANDAI

Pajieškau pusbrolių, Antano, Pran
ciškaus ir Julijono Bielskių, ir Kot- 
rinos Bielskiutės, kurių nemačiau 
, au 15 bičių. Jie dabar, manau, ran
dasi Brooklyno apielinkėje. Antanas 
ir Pranciškus yra apie 25-27 metų, 
paeina iš Kauno gub., Parvydžių so
džiaus, Luknikų parapijos. Julijo
nas ir Kotrina paeina iš Kauno pne- 
slo. Jie patįs ar kas apie juos žino 
malonėkite atsišaukti, nes butų man 
inalonu su jais susirašyti. • . ,

Tom Bielski,
1602 S. Paulina st., Chicago, UI.

PARSIDUODA rakandai keturių 
kambarių už labai pigią kainą. No
rintis pirkti gali gauti syJ0u ir kam
barius. Atsišaukite greitai.
2806 So. Union Ave.į front 3rd fi.,1 
Anna Rltfbi's, Chicago*

Telcphone Huniboldt 1273

M. SAHUD M. D.
S«naH, ą,“8"” (lydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriikij. VyrHku h 
Vaikų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Milwnuk.ee Avė., 

Kampas North Avė. Kambarys 200
VALANDOS t 8:30 iki 10 išrvto 

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare

Rlsiikus ir
' v ■ ’ ♦ 1 ’ ■ ■ i i

Turkiškos Vanos
12th St. Tol. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
8514*16 W. 12th St., arti 
St. Louiz Avė. ir 1115417 
So. Paulina St., arti 12tb 
St, Chicago, III.

r M 
25^'1

Milwnuk.ee

