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500.000 darbininku strei
kuoja Berline

Berlyne sutverta Darbininkų 
Taryba

500,000 DARBININKŲ 
STREIKUOJA BERLINE.

Susitvėrė Darbininkų Tary
ba. Socialistai vadovauja 
streiku. Streikas platina i 
si visoje šalyje.

True translation filed with the post 
iiiaslcr at Chicago, January 31, 11)18. 
as iequire<l by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, s. 30. — Bė
dino korespondentas Copen- 
hageno laikraščio Politikei! 
praneša, kad streikieriai su
tvėrė iš 500 žmonių Darbini
nkų Tarybą, kuri turi “vei
kiamąją komisiją iš 10 žmo
nių. J komisiją be kitų įei
na Hugo Haase, neprigul- 
mingųjų socialistų vadovas 
ir Philipp Scheidemann, di
džiumos socialistų vadovas. 
Jon taipgi įeina Jurgis Le- 
debour ir Wilhelm Dittman, 
nepriklausomieji socialistu^ 
ir Friedrich Ebert ir Brau?), 
didžiumos socialistai.

Taryba susitvėrė Berlino 
streikierių skaičiui užaugus 
iki 500,000, su dar daugybe 
tūkstančių streikierių kituo
se miestuose ir čiistriktūose.

•d 
Reikalauja teisės laikyti 

susirinkimus.

Komisija, sakoma, pareikala
vo is Prūsijos vidaus reikalų mi- 
nisterio WallralT leidinio laiky
ti susirinkimus.

VVuIlraff užreiške. kad jie n<- 
si tars su darbininkais, bet pri
ims socialistus parlamento na
rius.

Tada Scheidemann, Haase ir 
<!u darbininkai nuėjo pas vidau? 
reikalų ministerį ir pranešė jam 
apie vienbalsį komisijos nuos
prendį, reikalaujantį, kad taiy- 
bos butų vedamos dalyvaujant 
jose darbininkams.

Pasekmių pasitarimo su Wall- 
raff’u dar nežinoma, bet Lokal 
Anzeiger praneša, kad eina 
svarbios tarybos tarp Wallrati’o 
ir Prūsijos karės ministerio gen. 
von Stein.

Streikai kitur.
Sulig Berliner Vossi^che Zei- 

tung. panedėlyj sustreikavo vi
si darbininkai Kiel laivų dirbtu
vėse. Vulcan dirbtuvėse Hambu
rge ir tūkstančiai angliakasių 
Rhenish \Vestphalian distrikte.

Vorwaerts praneša, kad visa 
k rinė pramonė apsistojo. Pen
kios aeroplanų dirbtuvės užsi- 
d- rė.‘ ’ «

Geležinkelių darbininkai 
nerimauja.

c.:dim:r yra ir geležinkelių 
darbininkų streikas. Vorivaerts 
rašo, kad geležinkelių darbinin
kai buvo susirinkę apsvarstyti 
;ipic tolimesnį veikimą, bet po

NUTARĖ nužudyti 
LENINĄ.

Rusijos teroristai nutarę nu
žudyti 23 bolševikus.

True translation filed \vith the post- 
master ai Chicago, .lanuarv 31. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RYMAS, s. 30. Sulig čia ga
utų žinių, Rusijos teroristų ko- 

jnitelas Zuricbe, Šveicarijoj, nu
teisė nužudyti premierą Leniną, 
Trockį, ministerį Balabanov ir 
20 kitu bolševikų. Komitetas 
susidedąs iš darbininkų.

į

NORI VAŽIUOT į 
VIENNĄ

Rusijos delegatas prašo lei
dimo nuvažiuoti į Vienną, 
kad pasitarus su Austrijos 
žmonėmis.

' I . V, ............. 1

is reąuired by the act of Oct. 6, 1917 
master at Chicago. Jamiary 31,11918, 
ITue translation filed with Ihe, post-

PETROGRADAS, s. 28 (suvė
linta). Jotie, narys Rusijos 
laikos komisijos B ręst Litovske 
pasiuntė prašymą Austrijos už- 
rubežinių reikalų ministeriui 
grafui Czerninui, kad jam bu
tų leista atvykti į Vienną ir pa
sitarti su Austrijos žmonių at
stovais.

Telegramoje į Smolny insti
tutą Jolfe sako, kad jį prie to 
žingsnio paskatino immymas, 
jog Austrijos žmonės labiau 
trokšta taikos, nepaisant'jų val
džios pažvalgų.

Austrija prašo taikos.
Petrogrado laikraščiai pabrė

žia svarbą suiručių Vennoje ir 
Krokuvoje ir sakosi turį žinių, 
jog neramumas plėtojasi visoj 
Austro-Vengrijoj.

Večcrniaja PoČta sako, kad 
į Ausrtro-Verigrija jau pasiuntė 
daryti atskirą taiką su Rusija, 
nepaisant Vokietijos elgimosi.

GRASINA AMERIKOS 
AMBASADORIUI 
PETROGRADE.

licija juos išvaikė.
Vor\vaerts taipgi rašo, kad 

padaryta daugybė areštų ir kai 
j įvyko susirėmimų tarpe polici
jos ir streikierių.

DEGA GRUDŲ SANDea 
LIAI VIENNOJE.

Nužiūrima padegimą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, .lanuarv 31. 11)18, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917.

. LONDONAS, s. 30. Ex- 
change Telegraph praneša iš 
Amsterdamo, kad ten gauta ži
nia iš Vienuos, jog grudų san
dėliai Viennoje dega ir kad pri
daryta yra didelių nuostolių.

Nužiūrima revoliucionierius 
pagimdyme gaisrų.

Anarchistai laikys jį atsako- 
mingu už Berkmano 

saugumą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Jamiary 31, 1918, as required by tnc act of Oct. 6, 191?

PETHOC.HADAS. s. 20. A- 

narchislų grupė iš jurininkų ir 
darbininkų I Iclsingforsv šian
die prisiuntė ultimatumą Ame
rikos ambasadoriui David B. 
Francis, kad jis “bus skaito
mas ypatiškai alsakomingu už 
gyvastį ir laisvę Aleksandro Br- 
rkmano.

Bušų teroristai labai indoma- 
vo byla dviejų Amerikos anar
chistų Berkmano ir Eininji 
Goldman, kaltinamų konspira
cijoj kenk Ii konskripci jos įsta
tymams.

Dar nežino ką darys.

True translation filed .vffin the post- 
rnasler at Chicago, January 31, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, s. 30. Su
lig šiandie gauto valstybės de
partamento oficialiu pranešimo. 
Suv. Valstijų ambasadorius 
Francis gavo ultimatumą nuo 
jurininkų ir darbininkų anar
chistų I lelsingl orse, kad jie 
skaitys jį alsakomingu už gyva
stį ir laisve Aleksandro Berk- 
mano.

Valstybės departamente buvo 
paskelbta, kad lauks smulkes
nių žinių nuo Francis pirm ne
gu ką nors veiks. Buvo pripa
žinta. kad priprastai tokiuose at
sitikimuose atsišaukiama į esan
čiąja valdžią parūpinti apgyni
mą. Buvo’ pasakyta, kad gal
būt tas ir bus padaryta.

ITALAI SUĖMĖ 2,000 
BELAISVIŲ.

Austrai aplaikė didelių 
nuostolių.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, .hmuary 31, 191.8, 
as reąutred by the act of Oct. G, 1917.

RYMAS, s. 30. Karės ofisas 
paskelbė, kad italai savo ol’ensi- 
ve Asiago augštumose suėmė 
daugiau kaip'2,600 belaisvių ir 
atėmė 6 kanuoles ir 100 kulka- 
svaidžiu.

Austrai aplaikė labai didelius 
nuostolius ir dvi jų divizijos be
veik visai išnaikintos.

Austrai nepaprastai smarkiai 
bombardavo italų paimtas pozi
cijas. Italų ugnis buvo sukon
centruota ant vietų užpakalyje 
priešo linijų.

* —

PRISIPAŽĮSTA PRIE 
PRALAIMĖJIMO.

Austrai prisipažįsta netekę 
kelių pozicijų.

True translation filed with the post- ' 
master at Chicago, January 31, 1918, 
as rcquired by Ine act of Oct. 6, 1917.

VIENNĄ, s. 30. Oficialis 
pranešimsa sako, kad italai, ku
rie atakuoja šiauriniame fron
te, yra nuolatos sustiprinami di
deliu skaičium kareivių. Po at
kaklios kovos, kurioj austrų ka
reiviai. sakoma, pasižymėjo ne
paprastu narsumu, austrai buvo 
priversti apleisti Montc di Vai, 
Beita ir Col dėl Rosso.

IIIMIIIIIIIIH
VOKIETIJOS DARBININ

KŲ REIKALAVIMAI.

Reikalauja laikos, laisvės ir 
paliuosavimo politiškųjų 

kalinių.

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago. January 31. 191,8. 

>-<-<|iiit-c<l by the net of Oct. B. 1017.

ZŲRICH, s. 30. — Socia
listų laikraštis Vorwaerts 
praneša, kad Berlino strei
kierių skaičius didėja ir da
rosi grasesniais. Jie»įteikė 
valdžiai ultimatumą, kuria
me yra išstatyti šie svarbes
nieji reikalavimai:

L Paskubinimas įvykina
mo visuotinos taikos be kon
tribucijų ir aneksijų.

2. Dalyvavimas visų šalių 
darbininkų atstovų taikos 
tarybose.

3. Pagerinimas maisto si
tuacijos geresniu maisto iš
dalinimu.

4. Ūmus panaikinimas ap
gulimo stovio ir sugrąžini
mas viešų susirinkimų tei
sės, panaikintos kariškosios 
valdžios.

5. Panaikinimas sumilita- 
rizavinio karės dirbtuvių.

6. Ūmus paliuosavimas vi
sų politiškų kalinių.

7. Pamatinė demokratiza
cija valstijos įstaigų.

8. Įsteigimas lygaus, beta
rpio ir slapto balsavimo.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
IR JUNKERIAI PRIEŠ 

KAIZERĮ.

Junkerių laikraštis ragina 
sukilti prieš kaizerį ir nu

mesti tą “Vokietijos 
budeli.”

True-translation filed wtth Ihe post- 
masler at Chicago, January 31, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.

‘ LONDONAS, s. 29. Iš Am
sterdamo pranešama j Exchan- 
ge Telrgraplu kad Deutsche Ta- 
geszeitung atvirai šaukia Vokie
tijoj* žmones sukilti prieš dabar
tinių valdžią.
. .Tas pan-germanų organas ra
šo:

“Mes taipgi šiandie asavo tar
pe turime Judošių. Jis yra rau
donuos rubuos ir skraistėje Vo
kietijos budelio. Kas išgelbės 
Vokietiją nuo šių išdavikų, jei 
ne Vokietijos žmonės? Dabar 
‘palįs vokiečiai pasigclbėkite ir 
Dievas jums pagelbės’ ”.

Nors kaizeris Wilhehn nėra 
paminėtas šiame straipsnyje, 
liet,' kaip korespondentas tikri
na, išsireiškimas “Vokietijos bu
delis“ reiškia kaizerį.

PRITARIA BOLŠEVI
KAMS.

Socialistų konvencija in- 
dorsavo bolševikų taikos 

sąlygas.
True translation filed with the post- 
master at Chicago. January 31, 1918, 
as reguircd by the act of Oct. 6, 1917.

FBEEPOR1', III., s. 30. 13-
to kongresionalio distriklo so
cialistų konvencija iudorsavo 
bolševikų taikos sąlygas kaipo 
atstovaujančias taipgi Anglijos 
socialistų ir darbininkų organi
zacijų taikos tikslus.

minuotas kandidatu į kongresą.
II. Zunmennann liko no-

DIDELI POTVYNIAI 
OHIO KLONYJ< I

Visos upės išsiliejo ir prida
rė didelių nuostolių.

LOFISV1LLE, Ky., s. 3(1. 
Gyventojai pajei Ohio upę ir jos 
šakas su nuoganda daboja ne
paprastai smarką vandens kili- lllij

Visos upės ir Upeliai Kentu- 
cky valstijoj išsiliejo ir apsėmė 
didelius plotus laukų.

Big Sandy, Kentucky, Cum- 
berland ir Grecn upėse vanduo 
kla. Kitose vielose dar niekad 
nebuvo vanduo taip pakilęs. Ki
tur visa komunikacija sutruk
dyta.

Tečiaiis potvyniai <|ar nesi
baigia, o lik prasideda. Jau da
bar potvyniai pridarė nemažai 
nuostolių, sunaikindami viską 
laukuose, bet vandeniui dar la
biau pakilus, pasidarys dar dr 
dėsni nuostoliai, o gal ir nema
žai žmonių žus. Todėl jau da
bar rengiamasi prie kovos su 
grasinančiais potvyniais.

PASKANDINTA 11 LAIVŲ

PADVCAH, Ky., s. 30. - Ao- 
skailliuojuma, kad čia paskan
dinta už $1.200,000 laivų. Išvi
so, kiek žinoma, yra paskandin
ta potvynio 11 upių laivų. Ar 
žuvo ant jų žmonių - - nežino
ma. Manoma tečiaus, kad visi 
spėjo išsigelbėti, nes turėjo tam 
ganėtinai progų.

PASKANDINTA 10 LAIVŲ

LAIBO, III., s. 30. —Tarp Va
iro ir Paducah paskendo 10 gar
laiviu, v

LIŪDNOS PASEKMĖS 
VAKARĖLIO

7 žmoftės mirė, daug susirgo

1UUSKOGEE, Okla. — Pere i
tą savailę Francis, Okla., buvo 
“Eggnog“ vakarėlis. Pasekmėje 
7 žmones mirė, du tikimasi 
piirs, o daugybe žmonių susir
go. Per klaidą į “eggnog” pri
pilta nevalyto alkoholio. 0

NAUJAS MINISTERIŲ 
KABINETAS VENGRIJOJ

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, January 31, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMSTERDAM, sausįo 29. x 
Sulig pranešimu iš Rudapešto, 
karalius Karolius priėmė rezig
naciją Vengrijos kabineto na
rių ir pavedė premierui VVeker- 
le reorganizuoti minipteriją. Re
organizuotas kabinetas suside
du iš šių ministerių:

Dvaro ministeris grafas \- 
ladar Zichy.

Apšvietus grafas Albrrt
Apponyi.

Apsigynimo gen. Alekxan- 
der von Szurmay.

Vidaus reikalų Johanu Tolti 
Kroatų Kari Vnkelhausser. 
Teisių Wilhclm Vassonyi.
Pirklybos Josepli Szyere-

nyi.
Be portfelių Belą Foeldęs, 

grafas Moritz Eslerhazy ir prin
cas. Ludwig von Windiscb- Gra- 
etz.

Dar daugiau amerikiečiu išso
dinta Francijoj

Finlandijoj įsikūrusi nauja valdžia
I

DAUGIA AMERIKOS FIN LA INDIJOJ SUSITVfš-
KAREIVIŲ FRANCl.JO.1. RUSI NAUJA VALDŽIA.
Dar 18 transportų su karei

viais atvyko į Franci ją.

Truo triinslution filed with Ihe post- 
nuislcr at Chicago, January 31, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. G, 1917

YVASHINGTON. s. 30. - A- 
merika šiandie apsidžiaugė ži
nia, kad didžiausis ginkluotas 
laivynas jos istori joj 18 dide
lių transportų , saugiai aįvyko 
j Francijos uosius su tuksian
čiais ofieierių, kareivių ir reik
menų karei su kaizeriu.

Išplaukę iš Amerikos uosių 
bėgyje pastarųjų dviejų Savai
čių, tie laivai pirmiau buvę 
geriausiais laivais austrų-voki 
čių pięklybiniamc laivyne 
nuvežė žmones ir prekes nesu- 
kliudyti šnipų ir nenužvelgti a- 
kylu submarinų.

Plaukiant juromis juos lydė 
jo dideli karės laivai. Kaip di
delis buvo konvojus, paskrlbli 
negalima, bet jis buvo užtekti
nas, kad apgynus transportus.

Ant laivu buvo tuksiančiai 
jaunų vyru - ofieierių ir karei
vių, daktarų, slaugytojų ir ąma- 
Ininkų darbininkų. Iš visų ša
lies kraštu jie tnivo slapia surin
kti įvairiuose uostuose. Nieks 
net jų pirmiau, nežinojo kokiu 
laivu išplauks — vien žinojo, 
kad jiems paskirtoj vietoj bus 
duota viela ir jie rengėsi prie il
gos kelionės.

Kada laivai išplaukė j juras, 
cenzūros užlaida juos apgaubė. 
Ar tie laivai susitikt) jurose, ka
res departamentas nesako.

Jis sako, kad transportų ma
nevravimas jau nuvčže ari i pu
sės miliono Amerikos karinių 
jiegų į Franciją be jokių nuos
tolių, ir to užtenka žinojimui.

9,000 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
ANGLŲ TRANSPORTŲ.

11,000,000 kareivių perkelta 
transportais.

True translation filed with the post, 
master at Chicago, January 31, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917

Londonas, s. 30. Admi- 
raltija šiandie paskelbė, kitd an
glų transportas Aragon liko tor
peduotas ir paskandintas ryti
nėj dalyj Viduržemio juros 
gruodžio 30 d. Ant jo žuvo 610 
žmonės. Torpedinių laivų nai
kintojas gelbėjęs išlikusius kaip
gi tapo torpeduotas.

Gr. 31 d. paskandinta paglelbi- 
nis transportas Osmaniclt.

Aragon vežė 2000 žmonių’ o 
Osmanich 800.

Tame pačiame pranešime ad 
miraltija sako, kad nuo pradžios 
karės paskandinta 9 anglų tran
sportai ir ant jų žuvo 9,000 
žmonių. Tuo pačiu laiku per
kelta transportais 11,000,000 ka
reivių..

Helsingforse ramu.

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, Jamiary 31, 1918, 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, s. 30. Sulig 
utarninkė iš Helsingforso išsių
stos telegramos, Finlandijos re
voliucionieriai sutvėrė valdžią, 
kurios prezidentu yra Kuller\vo 
Mnnner.

Revoliucionieriai nepaliete 
I'inlandijos senato narių.

Panedėlio naktį Helsingforse 
buvo ramu ir rusai kareiviai 
nieko neveikė.

•i

STOCKHOLM, s. 20. Pra
nešama, kad Finlandijos val
džios nariai, jų tarpe ir buvu
sieji senatoriai, yra sveiki. Val
džios kariuomene, kuri apgalė
jo Raudonąją Gvardiją šiauri
nėj Finlandijoj, eina pietų Hnk. 
Ji nuginklavo 5,000 rusų Jacob- 
stadt, Vass ir kitose vietosi* ir 
atėmė 20 kulkasvaidžių.

PRAŠO ŠVEDIJOS 
PAGELBOS.

LONDONAS, s. 30. — Iš Sic- 
ckholmo į Times pranešama, 
kad Finlandijos valdžia pasiun- ‘ i
tė atstovą į Švediją prašyti ka
rinės pagelbos prieš revoliucio
nierius. Klčk permatoma, Šve
dija neišpildysianti prašymo.

»"■ ....... /"■........... -

ARTINASI NAUJA 
NELAIMĖ VOKIEČIAMS.

Gali užsidaryti bravorai.

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago. January 31, 1918, 
as required by Ihe act of Oct. G, 1917.

ZFRICH, s. 30. Allgemei- 
ne Zeitung fuer Brauerėin, bra- 
varninkų laikraštis, rašo, kad 
siuntimas miežių vokiečių bra
vūromis bus sustabdytas, taip 
kad visa ta pramonė turės su
stoti. Nebus gaminama alaus 
net armijai.

PHILADELPHIA, s. 29. — 1 
mexikiečiai rasta užtroškusiais 
nuo gazo viename vi(*šbutyje. 
Spėjama, jid vieton užsukus gu
zą, užpūtė jį.

Kaip darbininkai žiuri j 
LIETUVOS LAISVĖS 

klausimą?
Apie tai bus

Pasikalbėjimas*
MILDOS SVETAINĖJ, 

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

7:30 vai. vakare.
Rengia

Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Publiką kviečiama skai
tlingai atsilankyti.
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Ketvergas, Sausio 31, 1918.

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY* NEW8

Publisbed Daily except Sunday by 
The Lithuaniau News Pub. Co.» Ine.

1840 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. I.eidžia Naujieną Ben
drovė, 1810 S. Halsted St., Chicago, 
IŪ.—Telefonas: Ganai 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

Metams .........................
Pusei meto ..................
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiain .........
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, kariu su užsakymu.

$6.00
3.50

.75

.02

.12
50

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25

7.G0
8.00

Rašytoją ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimuit laikraš
tyj rankraščius adresuoti liestai 
Naujienų Redakcijai, o ne Reda k* O; 
riaus vardu. Reikia Imtinai rasvu 
aiškiai ir ant vienos popieros | il
sės, be to paliekant platesnius ter
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai r; Š- 
tai naikinami, arba gražinami atgil, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ienklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

pu savęs?
Visas priežastis ginčų ir 

nesutikimų, kįlančių sociali- 
tų tarpe, mes čia negvilden
sime ; nurodysime tiktai vie
ną svarbią priežastį — nuo
monių įvairumą taktikos 
klausimuose.

Del taktikos klausimų so
cialistai dažniausiai susigin
čija tarp savęs.

Kas yra taktika? Takti
ka yra veikimo būdas. Soci
alistai turi tam tikrų prin
cipų ir tikslų. Kad įvykdint 
tuos principus ir atsiekt tų 
tikslu, reikia veikti. Vienok 

fe r

aišku, kad ne visi veikimo 
budai yra lygiai geri. Ir ai-, 
šku taip-pat, kad ne visų 
žmonių nuomonės gali būt 
vienodos apie tai, kuris bū
das yra geras, o kuris ne. 
Vieni žmonės yra karšto te
mperamento, kiti lėto; vieni 
yra drąsus, kiti bailus: vieni 
yra dauginus apsišvietę, kiti 
mažiaus; vieni protauja gi
liau, kiti paviršutiniškai ; vie 
ui turi daug patyrimo, kiti 
mažai. Todėl, kas vieniems 
išrodo tikslinga ir tinkama, 
kitiems išrodo netinkama ii 
negera.

Nemenkos rolės lošia, pa
galios, ir tiesioginiai žmonių 
reikalai. Mes visi žinome, 
kad darbininku klesa turi 
bendrų reikalų,—todėl ji ir 
sudaro vieną klesą. Bet jo
kiu budu nereikia užmiršti

kyties ir veikt vienoje orga
nizacijoje, tokie žmonės ge
riau padarytų, kad persiski
rtų.

Bet koliai ginčas eina tik
tai ąpie veikimo budus, tai 
organizacijos nariams nėra 
reikalo žiūrėt ,i kits-kitą, 
kaip į priešus.

KLERIKALAI 
PURTOSI.

Seimo šaukimas klerikalams 
“Hcina taip slidžiai, kaip išrodė 
pradžioje. Tautinnikų vadai jau 
'buvo susitarę su klerikalų įga
liotiniais Ne\v Yorke šaukt sei-

prieš tai užprotestavo kun. Ke
mešio redaguojamas “Draugas”.

tildai, vedusieji derybas su tau
tininkais, neturėjo teisės pakeist 
seimo šaukimo vielą ir paskirt.

ką. Taip-pat jisai protestuoja 
prieš seimo programo keitimą.

nešti musų visuomenei, kad 
kilos įstaigos ar ypalos ueeik- 
votų kariais nei laiko, nei le
sų tokiam pačiam darbui. A- 
part to, Lietuvos Neprigulmy-

bent 
redakcijoms,

Nors Sąjungos centro drnu- padėjimą 
gai buvo sakę, kad išleisiu tam 
tikrus lapelius su pranešimais 
apie Sąjungos veikimą, bet Ilg
šiai nieko negirdėti. Tai labai 
nelinksmas dalykas. Rodos bu
vo valdybos rinkimai, bet nieko 
nežinome, kas liko tais valdini
nkais. Draugai ir drauges, es
antieji centre, praneškite apie 
dalykų stovį nors per kitus laik
raščius. Aš manau, kad nė vie- 
nas musų socialistinių laikraš
čių neatsisakys patalpinti Sąju
ngos reikalų, nes tai musų drau
gai, o mes esame jų rėmėjai. 
Kaip žinosime dalykų padėjimą; 
tada galėsime užkurti i gyvesnį 
veikimą tarp musų draugų, nes 
tai suteiks visiems mums dau
giau energijos'Veikti.

Draugai, aš manau, kad vi
siems yra matoma ir aišku, jog 
sėdėti ir tylėti sau ramiai šioje 
siaučiančioj kraujo pūgoj nies 
negalime, nes. tuo darome di
džiausių nuostolių musų politiš
kam judėjimui.

—P. A. Žilinskas.

Dvasios nupuolimo 
kaipo narsos drąsos netekimo 
neapsireiškė pas ją. Bet dva- 
jdos nupuolimas kaipo neišmin- 
lis ir neapydaira apsireiškė pil
nai. V aidi ninku i-pa triota i-aris- 
tokra ta i-juodašimčiai buvo sma 
rkųs, bet ne dėl valstybės apgi- 
niino ir visuomenės palinkimo, 
o tik'dvi savo asmenišško gro
bio. Kyšiai (,wziatki) nuo se
niai garsus Rusijoj. Kelios de
šimtis metų atgal beveik visa ru
sų literatūra prieš tai kovojo,— 
primįsiu čia bent Gogolio “Re
vizorių”; ta satyriškoji komedi
ja yra išversta ir į lietuvių kal
bą Jokiu budu tos demoraliza
cijos Rusijos valdžia neįstengė 
išnaikinti iš savo tarpo, nes ji 
pati ją platino. Karės laiku tat • 
pakilo iki augščiausiahi laips
niui. Milionieriais darėsi pus
plikiai valdininkėliai, kurie tik 
mokėjo progą išnaudot. Juk ir 
“Lietuvos atstovas” Yčas, pasi
daręs labdarių viršininku, gyrė
si draugams, kad, girdi, net man 
pačiam sarmata, kaip daug pi
nigų man į kišenių plaukia. Lai
kraščiuos buvo minėta, kad jis 
darąsis milionieriuni. O buvę- 
sis Kauno šnipų “ochrankos” 
agentas kun. Olšauskis Vorone
že net pusę vagono makaronų, 
ką valdžia davė badaujantiems 
pabėgėliams maitinti, pavogė ir 
pardavinėjo savo krautuvėj. Kai
po Italijos Rymo kunigui gal ir 
pritiko sunaudoti makaronus, 
nes šitie yra italų skanskoniai. 
Ir mums jų negaila; gaila šiek- 
tiek tų žmonių?* kur badavo. Be 
primenant tai dėlto, kad tai yra 
vienas didžiųjų prirodymų seno
sios valdžios demoralizacijos.

Ir ne tiesa, kad mes norėjom 
Į tos demoralizacijos. Anaiptol.
Visada kovojom su ja. Kovoto-1 Oi kariavo! 
jai buvo persilpni pataisyti ją. I Oi, šhekėjo!
Bet kovojo ir kovojo tolei, kol Į Tartum pats Perkūnas trankės, 

j ji nepriėjo prie savo galo. | Arba Smarki smarki pempė
Savo priešus kad vainoja.

Bet... Suprato tiulis Jonas, 
Oi, suprato nabagėlis,
Jog jis klysta — 
Baisiai klysta!..

Burbulai.
ARBA

Saujos Giesmės Senomis
Gaidomis.

I. GIESMĖ APIE JONĄ

Daug jau melų amžiaus saiko, 
Nedėkingo, sunkaus laiko, 
Štai praėjo pro akis — 
Ir išnyko, lyg sapnai, 
Ar naktis šviesoj kad nyksta, 
Nepalikus net žymės, 
Pasitraukia iš akių.

Tiktai vienas musų Jonas, 
Neužmiršta tų laikų, 
Kuomet tamsioj, tamsioj naktyj 
Puikų sapną pasapnavo: 
Ant Lietuvos karaliavo!

Jisai matė Vilniaus miestą— 
Su vainikais, 
Su gvaizdikais 
Apkaišyti trobesiai;
O jis pats karūną aukso, 
Užsidėjęs ant galvos, 
Ten, po pilį vaikštinėja, 
Paliepimus davinėja, 
Ministeriams Lietuvos. 
O anie, nulenkę galvas, 
Klauso jojo paliepimų 
Ir kiekvieną jojo žodį 
Storon knygon užsirašo, 
Tartum šventų šventą kalbą 
Pats didžiausis dievų Dievas 
Iš augštybių jiems kalbėtų.

Ak! nuliūdo didis Jonas, 
Kad pabudęs anksti rylą 
Pasijuto, jog sapnavęs, 
O ne tikrai karaliavęs 
Ant tėvynės Lietuvos...

Nors sapnams jis netikėjo, 
Bet mintin tai įsidėjo, 
Ir per ilgas eiles metų

savo darbui visuomenes para
mos, nes laida žada būti dide
lė ir galimai geriausiai atlikta 
ir todėl reikalaus nemažos su
mos pinigų.

šios knygutės tekstas yra 
jau baigiamas rengti, gi žem- 
lapiai rengiama po priežiūra 
buvusio kartografo B. K. Ba
lučio. Visa laida bus leidžia
ma po priežiūra patyrusių ta
me darbe amerikonų.

Šią knygelę manoma išsiun
tinėti visų laikraščių, 
svarbesnių
kongresmonams ir senatoria
ms (kaip Wasbingtone), taip 
ir valstijose, žymesniems pro
fesoriauta, politikams ir vei
kėjams.
Tokia knygelė gali būt ir ge

ra, jeigu tiktai butų rimtai para
šyta. Bet nereikia įsivaizdini, 
kad ji, kaip mano tautininkai, a- 
tidarys Lietuvai kelią į laisvę. 
Greičiau galima tikėti į tai, kad 
Jerichono sienos sugriuvo ' nuo 
žydų triubijimo, negu į taifkad 
brošiūros padarys kapitalistiš
kus politikus kovotojais už tau

True translation filed wlui the post- 
niaster at Chicago, .Tanuary 31, 1918, 
as reatiired by tnc act of Oct. 6, 1917.

ster at Chicago, Junuary 31, 1918, 
reųiiired by tnc act of Oct. 6, 1917.

J. Baltrušaitis.
. ..“Draugas” gavo iš Broo- 

klyno atsišaukimą į visuome
nę su parašu Am. Liet. Tary
bos ir Amerikos lietuvių Tau
tinės Tarybos —. šaukiantį 
seimą į Ne\v Yorką; seimo gi 
programon indėta du nauju 
punktu: vienas — apie apsi- 
dejimą visų lietuvių mokes
niais, kitas apie suradimą na- 
h.įų reikalų bendram srovių 
veikimui. Am. Liet. Taryba, 
vaduodamosi faktais ir visuo
menės opinija visai neųianė 
tų dviejų Įjunktų j programą 
dėti. Pirmą dalyką pasek
mingai vykina 'l'aulos Fon
das; antrame gi klausime aiš
ku. kad prie dabartinių sąly
gų ir aplinkybių su t;uilic
ėjais laisvamaniais mes gali
nu* išvien dirbti tik išgavimui 
Lietuvos laisves ir Lietuvos 
atstatymo reikalais. Abu tie 
punktai ir nebuvo indeli Am. 
Liet. Tarybos į seimo progra
ma, v

Niekas iš anų trijų paminė
siu asmenų nebuvo ingaliotas 
savarankiai mainyti seimo 
programą ir vietą. . Tą gah 
padaryti lik pati Am. Liet. Ta
ryba.

Manydami, kad čia esama 
kokio nors nesusipratimo, ar 
kieno klaidos, mes kol kas su
laikomi* lo atsiliepimo skelbi
mą, iki kol nesulauksime iš 
musų Tarybps sekretoriato 
los Tarybos balsavimo pasek
mių ir įsakymo tą atsišauki
mą skelbti. Čia mes dar sy
kį pažymime, kad ir Chieago- 
je gyvenantieji Am. Liet. Ta
rybos nariai ir Chicagos lie
tuvių katalikų visuomenė no
ri, kad seimas butų Washing- 
lone, o jeigu ten pasirodys ne
galima, tai Pittsburli’c 

eentralėje visų Amerikos 
lietuvių vietoje.

Pittsburgh’e ir jo apielinkėje 
Balsų I beveik visuomet gali prieiti yra įsigalėję klerikalai, todėl 

prie susitarimo sulig veiki-1 ‘ Draugas” ir stoja už tą vietą, 
mo budo. Susitarimas neį
vyksta tiktai tuomet, kuo
met jie, ažuot stengęsi su
prast kits kitą, ima niekin- 
lies ir smerkties, žodžiu — 
ovot su kits kitu^

O kad nebūtų pamato ir 
reikalo kovot su kits kitu, 
tai diskusantai nuolatos pri- 

| valo atsimint apie tai, kas 
' juos vienija, ažuot tiktai kal
bėję apie tai, kas juos skiria 
vieną nuo kito. . čia tai ir 
apsireiškia reikalingumas 
atskirt taktikos nesutikimus 
nuo programinių arba.prin- 
cipialių nesutikimų.

Kada žmonės nesutinka 
programo arba principų

je yra ir žymių reikalų skir
tumų. Imkite, pavyzdžiui 
nors skirtumą tarpe vadina
mųjų išlavintųjų darbininkų 
(skilled vvorkers) ir neišla
vintųjų (laborers): pirmieji 
geriaus uždirba už antruo
sius, turi dauginus atlieka
mo laiko, yra geriaus susi
organizavę. Būdami lyg ir 
privilegijuota klesa darbi
ninkų kleso je, išlavintieji 
darbininkai dažnai net link
sta labinus prie pasiturinčių- 

minacijų balsavimai; bet so-| jų klesų, negu prie “leibe- 
cialistams tie balsavimai nė- rių”.
ra svarbus, kadangi jie stato Šitie charakterio, protiško 
kiekvienoje ward’oje tiktai išsilavinimo ir materialio pa
po vieną kandidatą ir nomi- dėjimo skirtumai gali nebūt 
nacijų balsavimai dalyko tokia didele kliūtim, kad 
negali perkeisti. žmonės negalėtų sueit į vie-

Socialistu organizacija iruhą partiją ir priimt bendrą 
paskyrė kandidatus ir jie, Programą. Bet natūralia y 
kartu su kampanijos komi- ,>a daiktas, kad, taikydama 
tetų turėtų jau pradėt daryt bendrą programą prie gyve- 
veikimo pieną. nimo, vieni jų dažnąi atran-

Praėjusieji rinkimai, ypač H? v'e.n? kelią esant gėrės-
nprpitn riidpns. narodė. iopoil Kitą.

Taigi taktiniai ginčai so
cialistų tarpe yra . neišven
giamas dalykas.

Ko galima išvengti ir kas 
reikia stengties išvengti, tai 
—kad tie ginčai neišeitų iš 
tam tik> ų ribų: kad jie nesu-

Reikia ruošties 
prie rinkimų.

Balandžio mėnesio pra
džioje Chicagoje bus miesto 
valdybos narių (aldermanų) 
rinkimai. Jau laikas butų 
pradėti prie jų rengties.

Pirm rinkimų bus dar no-

labai svarbu yra, kad darbas 
butų gerai organizuotas. Iš- 
anksto turi būt paskirti žmo
nės, kurie tvarkys distrik- 
tus, turi būt paimta svetai
nės, pakviesti kalbėtojai ir 
tt. Bet užvis svarbiausia y- 
ra išanksto prirengti bristi Į laikytų vienybės socialistų 
saugotojus. iudėjinie.

Po rudens balsavimų “Na- Kad to išvetfgus, tai visų- 
ujienos” ne kartą aiškino, pirma reikia duoti" progos 
kad socialistai, jeigu jie no-1 nuomonių skirtumams lais- 
ri turėt gerų rezultatų rin- vai apsireikšti. Jeigu žmo- 
kimuose, privalo pastatyt sa- nes turi bendrą tikslą ir ben- 
vo “vvatcher’ius” kiekviena- irus principus, tai laisvomis 
me precinkte, ir tai—išlavin-| ir rimtomis diskusijomis jie 
tus “vvatcher’ius”.
saugotojai turi būt susipaži
nę su balsavimo procedūra 
ir su tomis gudrybėmis, ku
rias vartoja kapitalistiški 
politikieriai, “skaitydami” 
balsus.

Taigi šitas prirengiamasis 
darbas turi būt pradėtas da
ryt be jokių atidėliojimų. 
Kada prasidės viešoji “cam- 
paign”, viskas turės būt pri- 

• ruošta.

ŽADA IŠLEIST > 
BROŠIIURĄ.

Tautininkų L. N. F. informa- 
ijų komitetas praneša, kad

Fondas nutarė. .. trumpą, pa-

pie Lietuvą ir jos reikalavi
mus bei troškimus išleisti nu

Programas ir 
taktika.

Žmonės dažnai stebisi, kad 
tarp socialistų* kįla didelių 
ginčų: Sako: Jeigu jus, so- 
cialistui, vieną idėją skelbia-1 klausimuose, tada susitaikyt 
te, tai ko jus vaidijatės tar- yra bėda. Ažuot mėginę tai-

jama turės būti apie 30—-35 
puslapių didumo, su reikalin
ga prie to vienu ar dviem žem- 
'lapinis - pavydale “reference 
book for a busy reader”.

Lietuvos Ncpriguhnybės

Demoralizacija ir 
Dorybė.

......... . ....................................................  ■■

Skaitytoju Balsai
JZZž išreikštas šiame sfinriuje 

' nuomones Redukcija neatsako.]

Kame Demoralizacija 
reikalinga.

(Tąsa)

Drg. Jančauskas paskirsto de
moralizaciją, geriaus sakant ne- 
moralybę, į tris rūšis. Mums 
nesvarbu, kiek rūšių galime ra
sti. Pirmoji rūšis, anot jo, tai 
nupuolimas dvasios, netekimas 
drąsos ir narsos, nesirūpinimas 
savo reikalais. Šita esanti geis
tina ten, kur mes norime, kad 
nupuolimas sugriuvimas įvyk
tų. Bet pas mus, miniose, dar
bininkuose, tokia demoralizaci
ja esanti tiesiai negeistina. “Na
ujienos” tą pat pasakė kritikuo- 
damos mano raštelį (“Demora
lizacija — geras daiktas”), tik 
n ėsk irs ty dainos to dalyko į rū
šis. Tame ir dalykas, kad ji 
mums negeistina tik tarpe musų, 
bet geistina mums tarpe musų 
priešų; taip sako ir musų prie
šai apie save ir geidžia los demo
ralizacijos — dezorganizacijos 
musų tarpe. Juk Anglijos tal
kininkai garsiai skelbė (1917 
melais), kad Vokietijoj turėsia
nti kilt revoliucija; kad vokie- 

pčiai turį išnaikinti kaizerio val
džią; inonarclrija turinti žūti, 
tada ta! busianti nuolatinė taika 
ant žemės. Gėrėjosi jiejiet vo
kiečių socialistais, kad kįla prieš 
savo valdžią. Vienas Amerikos 
kapitalistas parašė savo klesos 
laikraščiams smarkų pabarimą 
už tokį gyrimą, sakydamas, kad 
socialistai visur toki pat, ir, gir
di, kuomet jus giriote Vokieti
joj darančius maištą, tai tuo pa- 

I tijn keliate augšlyu ir musų so
cialistus. Ar dėl šito pabarimo, 
ardei kilos kokios priežasties 
Amerikos dienraščiai paliovė kė- 
1^ į-padangęs Vokietijos socia
listus. Bet dabar vėl pamini su 
su kokiu tai ypatingu pasigro
žėjimu, kad ten einąs galingas 
revoliucinis bruzdėjimas, šio
mis dienomis praneša, kad nei 
šeidemanno frakcija kaizeri
niai arba dešiniejie socialistai 
liną jau išvien su vidutiniais Į 
(su Haąses frakcija) ir net su 
kairiausiais.

Žinomu, mes socialistai visi 
norėtume, kad Vokietijoj kiltų 

rulus, kad tik butų galima su-Į revoliucija ir kad kaizerio vul- ~'1 '~"
‘,ži« h; ,'’isoki« nud cuU'r<M'ašliniu’k irsll7nudimo‘'

Jy giesmė atgiedota.

Musų klerikalai vis dar tebe
svajoju, kad jie Lietuvą užval- 
dysią.

Per ilgus melus-amžius jie 
viešpatavo, laikė žmones tamsy
bėj, išnaudojo juos kuip įmany
dami, ir jiems dėlto sunku išsi
žadėti- saldžių svajonių, kad, 
štai, jie ir toliau galėsią Lietu
voj šeimininkauti ir viešpatau
ti.

Kaip karčiai jie apsiriks.
Jie laikė Lietuvos liaudį pa

vergę, kada ta liaudis buvo at
skirta nuo pasaulio nepereina
momis sienomis, kada juos pla
kė caro žandarų nagaika, o ku
nigai “švietė” juos, mokindami 
nuolankumo nagaikai, nes “vi
sokia valdžia paeina nuo Die
vo.”

Dabar tos stėnos subiro; na- 
gaiką, tą “valdžią nuo Dievo”, 
žmonės pasiuntė į peklą. Lietu
vos žmonės, lietuvių proletaria
tas, išvydo pasaulį visai kito
kioj šviesoj ,negu kurį kunigai 
jiems piešė, ir jie, pasidavę ran
kas su viso pasaulio proletaria- 
lu pataikys dabar apsieiti be 
dvasininkų pagelbos, kad ant 
žemės visose šalyse, o taipjau 
ir Lietuvoj, įsteigus šviesią ben- 
(Vcnybę, kur jokiems darbo 
žmonių išnaudotojams - svie- 
tiškiams ir dvasiškiams ne
bus vietos. —Laisvės Mylėtojas.

I ^ajitngiečius.

Draugai! Jau praslinko pusė
tinai laiko kaip mes netekome 
savo organo Kovos, kurioj gale? 
davoine gvildenti savo reikalus, 
išreikšti savo nuomones bei 
spręsti šį bei tą nors išlengvo. 
Bet šiandie mes nebožinpme 
kas dedasi net musų cent-j 
re. Daug kalbama apie Sąjun
gos fondą; kaikuric rajonai ma
no surengti tam tikslui marš-

rinki! daugiau aukų kovai su 
ta kapitalistine tvarka.

.Tai labai pagirtinas dalykas. 
Musų priedermė remti ir mes 
turime remti, pagal savo išgalę. 
Sąjunga yra vienintele liuisų, 
darbipinkų, politine organizaci
ja, vienintelis įrankis musų ko-'

Jis kariavo prieš klebonus, 
Lietuvos didžiuosius ponus, 
Ir prieš Komos šventas galvas:

Revoliucija prasidėjo, kaip 
mums praneša, iš to, kad žmo
nės su kortelėmis stovėjo eilė
se per tris dienas ir negaudavo 
maisto, o tuo tarpu ponai ir val
dininkai atvestus valgomus dai
ktus susikrovė į savo padėjimus. 
Kaip tik šitas gandas pasklido, 
taip žmones ir sukilo prieš tuos 
ponus.

(Bus daugiau)

List. Mot. Progres. Suslv.
I,š LMPS. 25 tos kp. veikimo. 
Roseland III. — Lietuvių Mo

terų Progresyviu Susivienijimo 
25-toji kuopa sausio 20 d. laikė 
savo metinį susirinkimą, kūrė
me nutarė; 1. paaukoti iš iždo 10 
dolerių LSS* Apsiginimo Fon
dai); 2. surengti prelckcijas apie 
lyties higijeną, (Prelegentu ma
noma pakviesti daktarą A. Mon- 
tvidą); 3. greitu laikų parengti 
lietuvišką pasilinksminimo va
karėlį, lietuvišką todėl, kad vi
sos narės bus apsirengę lietuviš
kais rūbais, ir visi šokiai, bei i 
žaismės taipgi bus lietuviški; 
1. paraginti Moterų Balso ad
ministratorę, kad praneštų vie
šai per laikraščius, kas atsiliko 
su “Moterų Balsų”? Del kokių 
priežasčių jis sustojo ir kada 
pradės įšiiaujo eiti ir lt.; 5. ka
dangi finansų sekretorė ir išdi- 
nįnkė savo raportuos nusiskun
dė negauną iš LMPS. Centro 
ręįkalingų daiktų: mokesčių 
knygelių, konstitucijų, mokes
čių siuntimo blankų, pakvita- 
vojimų už pasiustus mokesčius 
ir lt., lodei 25 kp. ir nutarė pa
ragint LMPS. Pildantį Komite
tą. kad ko veikiausia pažadintų

luotų i patį pragaro dugnui Bet|i"””tv.nŠkyių*jL» užvilkUis'dar- 
—Petrytė.

* I

» . I II liti, i Į , ,111.1., H . I

Nepamirškite, kad Nedėlioj, 
Vasario 24, bus “Naujienų” ; 
4-nietų sukaktuvių vakaras h

Pilsen Auditorium

Atsiprašė prieš klebonus 
Ir prieš šventą jųjų stoną. 
Ir prisiekė nešnekėti, 
Ir prisiekė jiems padėti 
Socialistus apgalėti, 
Kad jie sosto 
Da neruošto
Mus karaliui Lietuvos 
Ir valdonui mus tautos 
Nesugriautų užsimanę...

Kitą Sykį pašnekėsiu, 
Kitą sykį paburbėsiu 
Apie Jono didžius darbus, 
Kaipo garsaus diplomato, 
Kurs plačioj šalyj Europos 
Jieško laisvės mus tėvynei, 
Bet surasti nėpajiegia...

Ožio Mikitono Vaikas.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliukuose 
taip ir elbiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 $. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drovcr 1310

Miesto Ofisas:
117 N. Dearboni St. 

1111-11 Valty Bidg.
Tel. Central 4411

Nariai Cook Connty Reat Estate Tarybos 
A. PETRATIS & CO.

Real Eatate Ofisai
Paskolina pinigui. Perka, parduoda Ir 

maino namus, lutus ir tarnai. 
Apsaugoja turi3 nuo ugnies.

Periiuri npstruktua. padaro popieras
NOTARY PUBLIC 

751 W. 15ta gatvė 
kampas Halstad Drover 2«S

VALEN * JE PRESSMAKING 
6205 So. llaisted at., 2336 W Ma-

AiBiOn/J850 WcIis St. *
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Siuvimas Pclreną Kirpimas, 
siguiiig, dcl biznio ir namu Vie
los duodamos dykai. I)in)oni j Lengv. išmokriirnai. Gvaiantuo 
In išmokinti jus pasiūti suknes už 
'Tio. Phono Seclny ini'i

SARA PA l'Eh, I ‘i r un ui tik.-

TELEPhOnE YaRDS 5834.

D r. P.G. Wiegner I 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 1J I 
W ryto ir nuo 7 iki 9 vai. Jį 
3325 So. Halsted SL S

Tuščiai tą revoliuciją taip mielių Į 
platina, tai aš esu palinkęs neti
kėti, kad ji taip greit įvyks.

I 'Grįškitn prie senosios caro
4 valdžios. Ar ji nebuvo demora-
5 lizuota ? Ji drąsiai gynė savo



31, 1918

Antras Mas kinis

BALJUS
Parengtas

Draugystės Lietuvos Kareivių 

Subatoje, Vasario 2 d., 1918 
A. J. Lauterbach Svetainėje 
1819 W. I2th St.. Cicero, kump. 18 et 
Pradžia 6:30 v. vak. įžanga 25c ypat

Muzika J. Pociaus

".niATgr ■ : '.‘V j'efTTJg

į.. — ĮĮĮĮiiąi

V.A.L. ".-V— T-X±Lą<

KORESPONDENCIJOS
WESTW1LLE, JLL.

Apie šį ir tų.

u

PEARL QUEEi\
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos k vario 
Janius daugumos lietuvių, kurie fra- 
jiju koncertinų ir augštai rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
menkoje. Mes galime jas parupir 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį Halai, 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
IMI) W. 47th St.. Chicago. III

Sausio 21 LSS. 26 kuopa bu
vo surengus prakalbas. Kalbė
jo d. P. Dubickas, iš Cliicagos, 
lema: Krikščionybė ir socializ
mas. Turiu pasakyt, kad d. Du
bickas, nors ir paprastas darbi-j 
ninkas, bet yra geras kalbėtojas 
ir ipoka prideramai savo mintis 
išreikšti. Jei daugiau tokių kal
bėtojų turėtume, tai visokiems 
kunigams Maliauskiams tektų 
veikiai užmiršti savo ‘‘metodolo
gijas”, o eiti šiusologijos arba l 
ševelologi jos pasimokinti, mums I 
gi, darbininkams, šviesiau gal-1 
voj ir sveikiau kišenėj pasida-| 
rytų. |

Žmonių buvo nemaža susirin- i

Kięk lųko gii’dct, Varpo Dra- 
liųHiŠka Draugija ža^la dar su
lošti du dideliu veikalu, “Geno
vaitę” ir “Revizorių”.

—Krantų Krantas.

WHEEMNG, W. VA.

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

S-SPINDUUAI 
2121 N. Western ava.

Tek Yards 3654. AKUŠERKA

K^MiMrs.A.VIOIKAS 
tJljlhiigusi Akušerijos Ko- 

i,gai P^Btika- ^Kvus Pennsylvanijos ho- 
spitalėse ir Philadel- 

UHphijoj. Pasekmingai 
Mpatarnauju prie gim- 
‘fidymo,. Uždyką duodu 
parodą visokiose ligose 
■ymoterim ir merginom. 
^3113 So. Halsted Str., 

.■^ę. (Ant antrų lubų) 
Chicago.

Dr. Povilas Žilvitis;
Lietuvy* Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

Tel. Drovcr 7179.
OFISAS: 2359 So. Leavitt Str.
VALANDOS: 4—8 vakare; ne- 

dėldieniais 10—12 išryto.
Tel. Ganai 4946. Chicago, III.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 181h S., arti Halsted st.
Telephone Canal 2118

Ofisas:
1900 S. Halsted St. 

Viršuj *Bi*choff’o Aptiekoa.
Telrphone Canal 114.

Valandos 3—6 po pietų 
Išskiriant Nadėidianiua ir Seredaa

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir Šiaip Įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

mini klausės, apdovanojo gau
siais delnų plojimais. Aukų lė
šoms padengti surinkta $22.50.

vi Riečiai ta i Į) duosi) ųs pasirodė.

Greitu laiku westvįlliečiai tu
rės progos išgirsti įdomių deba
tų, kuriuos rengia LSS. 26 kuo
ja su vyčiais. Debilių tema bus 
okia: Kas pagerins darbininkų 
mvį, vyčiai ar socialistai? — 
Socialistų pusę gins d. P. Dubic
kas. Kas gins vyčius — neži
nau.

Šiuo tarpu vyčiai įsitlžo bega
lo niekinti ir šmeižti socialistus 
ir šiaip progresyvius žmones. 
Taigi socialistai nutarė išvilktiJ 
juos iš šv. Petro ir Povylo skie
po švieson, pastatyti viešoj sve
tainėj prieš visuomenę ir paro
dyti jai jų t ikrų j į veidų. Deba
tai žada įvykti 
čių.

I Miestelis dailus ir nevisai ma- I e| žas. Lietuvių gyvena čia nedaug, 
I apie septynios šeimynos ir apie 
Į dešimt ar kięk daugiau pavie-Į 
nių. Del savo menko skaičiaus, 

I o taip jau ir menko susiprpti- 
[ ipo jokios savo organizacijos lie
tuviai neturi. Kai kurie sten
giasi dagi lenkiškai kglbęti, ką0i 
ir nemoka dorai. Laikraščių 
neskaito jokių, išskiriant kole
tų draugų kurie skaito Naujie
nas ir Laisvę.

Miestukas “sausas”, bet svai
ginamųjų gėrynių vis dėlto ne- 
stoka: žmonės parsigabena jų iš 
Bellaire, Ohio, ir slapta pardavi
nėja. Nesenai buvo areštuotas 
vięnas toks slaptos smuklės lai
kytojas. Pasėdėjo porų dienų 
ir užsimokėjo kięk pabaudos.

Darbai daugiausia geležiniuo
se fabrikuose. Pirmiau dirbo 
labai gerai, bet dabar, dėl nepri
tekliaus anglių, apsistojo. Pa
prastam darbininkui mokama 
33 centai valandoj.

Gruodžio 13zir 14 dienomis 
pereitų metų National Tube 
kompanijos dirbtuvėje išklausi
nėjo ir suvarė visus kareivinio 
amžiaus vyrus ir čia jau jiems 
pildė klausimų blankas. Kaip 
tos blankus buyo išpildytos, vie
ni dievai težino, nes patiems vy
rams nedavė pasižiūrėti...

—Wheelingietis.

už poros savai- BINGHAMTON, N. Y.

Kur kur, ule 
labai linksma, 
kiai, levai, baliai — tai viena 
draugija rengia, tai kita, tai vie
na parapija, tai kita... Turėda-i

pas mus dabar 
Kas vakaras šo-

parapinių balių. Nagi, suskai-| 
lysių, kiek publikos. Kad netu-i 
rojau nė paišelio nei popierosJ 
griebiaus skaityt ant pirštų. Pri-j 
siigęs rankos pirštų, pridėjau 
kojų, bet tų dar keli atliko. Tai 
reiškia, kad su visais muzikan
tais, šokėjais, žiūrėtojais ir ko
mitetais viso labo buvo trylika...

Sausio 20 buvo LSS. 33 kuo
pos susirinkimas, kuriame nu
tarta apvaiksčiot 10 metų gy
vavimo LSS. 33 kuopos. Bus 
surengta prakalbos ir koncer
tas, dalyvaujant kitų tautų so
cialistams. L. S. S. 33 kuopoj 
Dramatiškas Batelis apsiėmę 
taip jau dalyvauti programe ir 
sulošti dramų “Kovoj už laisvę”. 
Jei kas turėtų knygučių “Kovoj 
už laisvę”, malonėki te praneš-: 
ti man. —Mr. J. Uogintas,] 
22 Tracy St. Binghamton, N. Y.

LEWLSjTON, ME.

bom... —Merginą Mylįs.

WATERBURY, CONN.

Varpo” vakaras.

Varpo Dramatiška Draugija 
sausio 20 statė scenoje, p. Vit
kauskui režisuojant, du veika-

ma, ir “Dėdė Atvažiavo”, vie-

TELEPPONS YARDS 272A g
DR. J. JONIKAITIS J
Medikas ir Chirurgas J

331’ ?. halsted St., Chicago 1

I* f f * Tt'MP

Miida Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviiiaus Permaina.
Panedėlyj. Ketverge ir Subatoj 

irmas Fioras 15c. Balkonas 10c.
Prie kainų priskaitymu ir 

1c ir kariškos mokestį^ 
l i)ii>ELl Ai l’A! iv\S!)li<N

ALS fHD ir 32-ra GA^ VeS

lui<■ u l’lal inkile
• \ • i i u a u ”

Veikalas “Undinė” vaizdiną 
vargus ir gyvenimų musų inte
ligentijos ir kaimiečių, ištremtų 
Sibiran už raštų platinimų, kuo
met lietuvių spaudla buvo Rusi
joj uždrausta. Lošėjais buvo: 
Jonas Garšva, J. Lukauskas, in
teligentas; O. V’Ukaičiute ruso 
milionieriaus duktes rolėj; Sut
kus. teisėjas, A. Baniulis; Ausu- 
tis, tremtinys, A. Liepinis, 
rev rusas pirklys, A. Osteika, 
ir Mikas, Garšvos’ tarnas, E. An
driulius. Lošė visi gana gerai.

Antrasai veikalėlis “Dėdė at
važiavo”, buvo taip jau Ulbai 
gerai suloštas, ir publika turėjo 
juoko, kiek tik norėjo, Lošime 
dalyvavo: Vingiro rolėj Ka
činskas; Adomo A. Vitkaus
kas; Jurgio Spurgio — A. Ba
niulis; (juos (iarmęuėy — J. 
Kronkaičiulė; Jievutės A. Al- 
šauskiute.

Žmonių buvo atsilankę gal a- 
pie kelin i šimtai, taip kad daug 
nebetilpo svelainėj.

Sausio 20 d. š. m. Lietuvos 
Dukterų Draugija ir Lietuvių 
Moterų Progresyviu Susivieniji
mo 40 kuopa buvo surengusios 
prakalbas. Kaip vienai taip ii’ 
antrai draugijų kalbėjo dgė Z. 
Puišiutė, iš Bostono, temomis: 
Apie moterų padėjimų visųpme- 
nėj ir Apie Žmogaus teises. Lie« 
tuvos Dukterų D-jos, prakalbose 
surinkta aukų devyni doleriai 
(kam? B.), o LMPS. 40 kuopos 
prakalbose susrinkta šeši dole
riai su centais. Prie kuopos 

.prisirašė keturios naujos drau-' 
ges ir Moterų Balsui gauta de
šini t naujų skaitytojų. Kuopa 
įteikė dgei Puišiutei gėlių bukie
tų. Žmonių buvo pilna svetainė. 
Be prakalbų buvo dar pasakyta 
keletas deklamacijų.

—Anė Sankuniutė.

Praeiviui to Stryto. — Atsiti- 
|kimas menkas, o aprašymas be-; 
galo ilgas. Prašytume rašyti ži
nutes kuotrumpiausia, nes vieta 
laikraštyj brangi.
....... I1“ ■ ■!

JOSEPH C. VVOLON
L1KTUVI8 ADVOKATAS 

Bulota' NaUaau: Mfu BWSw
20 H«. La Saliu 8L. C>Lc»«*. IIL

Tel C.atril Atdara:
Uteruiuko. k'tveraro ir 'ubaUM raJka- 
rafa nuo .# mm h vakar*, po uum«rta<

MILWAH%KK AVK.. VMca«a, 01
W6mh0Mt rf-

Svetainė atsidarys 4:30 vai. vak. Lošimas prasidės lygiai 5:30 v. vak. 
Inžanga 35, 50 ir 75c y patai.-

PIKTA DVASIA”
• »

S C E N O J E 
Suęengė KEISTUČIO PAš. ĘMUHAS, įvyks

Nedalioje, 3 Vasario-Feb., 1918 m, 
F>vilasJkio Svetainėj 

1711-15 8. Ashland Avc ir 181h gatvė.
Scenoje slalomu “1UKTA DVASIA”—drama trijuose akluose . 

Parašė Rudolfas Blaumonis. I.š latvių kalbos vertė Jdlorgas.

Gerbiamieji ir gerbiamosios:—t žkviečiame visus atsilankyti 
ir pamatyti šį veikai;] “Pikta Dvasia’’. Veikalas yra'labai geras ir 
pamokinantis musų gyvenimą. šiam veikale eina du dalykai: meilė 
ir pinigų godumas, l ai velylina butų pamatyti kiekvienam tą vei
kalų. Lošimas prasidės lygiai pažymėtu laiku.

Po perstatymo — linksmas balius.
Kviečia visus atsilankyti Keistučio J’ašelp. Kliubas.

VAKARAS! V AK AR AS!
Rengia Lietuvių Dramatiškas Ratelis, įvyks

Ned„ 3 Vasarto-Feb., 1918,
VAISELIO SVETAINĖJ, 

888 E. 14th St., Chicągo Heights, III.
Scenoje Statoma 4-rių Veiksmų Drama—

“DU BROLIU”

Pradžia lygiai 4 vai. vak. Inžanga 35 ir 50c

. Širdingai kviečiame publiką atsilankyti į mu
sų rengiamą vakarą. Minėtas Ratelis visuomet 
parengia puikius vakarus, bet šis vakaras tai 
bus puikiausias, nes veikalas Du Broliu yra įspū
dingas. Meldžiame publiką nesivėiinti, nes per
statymas prasidės lygiai minėtu laiku.

Po perstatymo linksmi šokiai griežiant OJiica- 
gos lietuvių muzikantams. Liet. Dram. Ratelis.

Pirmas šių Metų Linksmas Balius
- Rengia

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

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ .
2242-44 Wcst 23rd Riacc.

Pradžia 5 valanda vakaro ir trauksis iki vėlyvos nakties. Inžanga 25c ypatai.
ORKESTRĄ P. FILIPAVIČ1AUS.

V v* I x

Gerbiamieji ir Gerbiamosios, seni ir jauni, vedę ir nevedę,—visi be skirtumo kviečiami i 
šį parengui “L. S. Mišraus Choro” Vakarų, kur bus geriausia proga pasilinksminti, pasišokti ir 
su mvlllnom draugėm bei mylimais draugais pasimatyti. Taigi nepamirškite 3 d. vasario.

• Kviečia visus L. S. MIŠRUS CHORAS.
. 1 "* J, 1 I ■ * ' • • ■ 1

LIETUVIŲ VIEŠOJO KNYGYNO

Parengtas Keturiolikos Draugijų Westsidčje, įvyks

Pėtn., 1 Vasario, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd PI. 

Scenoje statoma dvieju veiksmų di’ama— 
“NAMINIO LIŪTO LIZDAS”

Svetainė atsidarys 6 vai. vak. Programo pradžia 6:30 
Inžanga 25, 35 ir 50c.

Laike pertraukimo bus prakalbos. Po perstatymo— 
dainos ir kiti įvairus pamarginimai.

Iš priežasties prasto oro nebuvo galima laikyt pir
miau (Sausio 6 d. 1918.) garsinto vakaro, už tai ger
biamieji nepamirškite atsilankyti į šį vakarą.
Kviečia visus atsilankyti Rietuvių Viešas Knygynas, 

2222 South Leavitt Street, Chicago.

IŠKILMINGAS BALIUS
Parengtas Dr-stės Karaliaus Dovydo, įvyks

Subatoje, Vasario-Feb., 2, 1918
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 S. Halsted St., Chicago. 
Pradžių 7 v. vak. Inžanga 25c y patai. Muzika iš Paryžiaus 
.  n ,   -  -------------------——— *  
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti į šį musų balių. Kviečia KOMITEI AS.

SZ. * i
Iš j ieškome ir Iškolektuojame Visokias Skolas
a nuo neslropių skolininku visose dalyse Amerikos, aju 
p be skirtumo kokia skola nebūtų ir kaip sena su pa-.^'fe.į 

lokiais. Nereikalaudami nei vjeno cento iš kalno
Į) iki iškolektuojamc skolas. Pamčginimas jums n!e-
I ko nekaštuos, nes visus darbus atliekame su palu-
I kinis. Musų budai atgavimo neatgaunamų skolų nū-
’ ra skirtumo kur jūsų skolininkas gyvena ir kaip /C 

toli nuo jūsų ar musų—musų pasekmingas būdas >
* pasiekia ir atgauna žuvusias skolas visose dalyse *

_ . ............ , - , •

advokatus prižiūrinčius musų reikalus visose apielinkū
Misas yra atdaras dėl ypatiškai atsilankančių: Panedėliais,

1 popiet iki 6 vakaro. Utarninkais,

L '1
u •’!

1

r( puaivma 1> z, i* v 1.4.14 c<,V »)1XI/4((.V V4.V4/.VV- tl«I J OK

h Amerikos, nes tam tikslui turinų? koresiiondchtus, kolcktiirius
Į-. veiklius ; ‘ .
į; Musų Ofisas yra atdaras
»• utarninkais ir pėtnyčionis nuo „ . .
[i ketvergais it subatonis nuo t popiet iki 9 va. Gyvenanti kituose mie-
>• stuosc kreipkitės laiškais, įdėdami 3c markę atsakymui. Rašykite ;^*’
u lietuviškai ar angliškai aut žemiau nurodyto adreso. Rodą suteikiam
" dovanai. INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY,
h 3114 South Halsted Street, Chicago, III.

— --------- ——————— —,------— . ............... ........ . —-

ir
Ūse.

•■y.1

PiRma nEgu PIRKSI GAUK MUSij KAINAS Į 
Ant Durų, Lentų Rėmų ii* Stoginės Popieros. |

CARR BROS. WRECKING CO. I 
3003-3039 S. Halsted St., Chicagą, III. |------- ------------------------------- -—-------3003-3039 S.

S ’i'e’ephor.e IL.’jiiioklt 1273 

| M. SAHUD M. P. 
w Scnau Rusas Gydytchs Ir Clvrurgus

SpeeJttiktaD Moterių. Vyriokų ir 
j Vtilhij, taipgi Ctiru.ulk'j Lp.ų

OFISAS: 157« Avė.,
m Kampftu North .Avc. vū nihnryi 206 
H VALANDOS: 8:30 >’ki H i?r>to 
M i:3o n-i 31.* :l; o vak«e

^yžišk^OrapanyJargenai
\Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nito 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ik? 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.5fj iki 
18 dolerių,

Pilnai pasirinkimas kailiu pamLtč 
ių ’overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir nver* 
Kotri, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.06 
iki $7.50

Atdara ka^diei ^, nedaliomis ir va
karais

S. G O P 1) O N
1415 8 Halsted Su Chlcasia.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomi’.., per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chrcuiakas iirrs, vy
rų, moterų ir veikų, pastai naujausius 
metodą ;'X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratoriju: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10 12 pietų, ir 
C—S vakarais. Tėleyhone Canal 3113. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—'» ryto. tiktai.

hA5TER^O)5Y5TEn

Čia YraJūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

8ų mierą—bile stailės arba dy
džio, iŠ bile madų knygos.

Master Deslgning School
J. F. Kasnicka, Perdetinia

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

p — — ' -- .-------------- ---- • — — ■~i~n.~^įĮį';įir,;;į1aĮiįįia^

MOKYKITĖS barzdaskuty-
savo kis ' stės amato dabar; užtekti-

Nėužsilikėkil savo regėjimo pir
majam by juokiam neprityrusiam i 
aptiekoriui ,auksoriųi ar kėliau- 
jaučiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 melų patyrinu) ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
Hipis akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes tai junis pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIU SI’E(ĮAUSTAS 

1801 So. Ashland Avė. ( hieago.
Kampas 18-tos gatves 

3-čios lubos, virš PJaU’o aptiekus 
Tėmykite j, mano parašą 

Valandos nuo 0-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 8 
vnl rvln iki I '2 vuLiikI.i i diena.

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.

^BKEBARBER SCHOOL
I 612 W. Madison St., Chicago

^MOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklų. Apart Anglų kalbos, čia mokinama
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Prieky bos Teisių
Utynų ” S.V.Pilietybes Gramatikos

^Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir U
į h- GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve- 
| nančius toliau mokinamo per laiškus. Viskas 
I aiškinama lietuviškai.
! American College Preparatory School 
S31O3 3. Halsted St. Chicago III ; 
!l KAMPAS 31-MOS IR MALSI ED GATVIŲ |

iiSK-
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
uedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1840 S. Halsted St.. Chtcatfo, 
111.—Telefonas: Ganai 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pačtu:

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

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose

.02

.12
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$5.00 
3.00 
1.65 
1.25 
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Pinigus reikia siųsti Paėto Monoy 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Rašytojų ir korespondentų prašome 
aiunčiamus išspausdinimui laikn.š; 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redak'o- 
riaus vardu. Reikia būtinai ras\ti 
aiškiai ir ant vienos popicros j il
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai r. Š- 
tai naikinami, arba gražinami a!$ ii, 
lei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 

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

Reikia ruošties 
prie rinkimų.

Balandžio mėnesio pra
džioje Chicagoje bus miesto 
valdybos narių (aldermanų) 
rinkimai. Jau laikas butų 
pradėti prie jų rengties.

Pirm rinkimų bus dar no
minacijų balsavimai; bet so
cialistams tie balsavimai nė
ra svarbus, kadangi jie stato 
kiekvienoje vvard’oje tiktai 
po vieną kandidatą ir nomi
nacijų balsavimai dalyko 
negali perkeisti.

Socialistų organizacija jru 
paskyrė kandidatus ir jie, 
kartu su kampanijos komi
tetu turėtų jau pradėt daryt 
veikimo pieną.

Praėjusieji rinkimai, ypač 
pereito rudens, parodė, jogei 
labai svarbu yra, kad darbas 
butų gerai organizuotas. Iš- 
anksto turi but paskirti žrno- 
nes, kurie tvarkys distrik- 
tus, turi but paimta svetai
nės, pakviesti kalbėtojai ir 
tt. Bet užvis svarbiausia y- 
ra išanksto prirengti balsų 
saugotojus.

ujienos” ne kartą aiškino, 
kad socialistai, jeigu jie no
ri turėt gerų rezultatų rin
kimuose, privalo pastatyt sa
vo “vvatcher’ius” kiekviena
me precinkte, ir tai—išlavin
tus “vvatcher’ius”. Balsų 
saugotojai turi būt susipaži
nę su balsavimo procedūra 
ir su tomis gudrybėmis, ku
rias vartoja kapitalistiški 
politikieriai, “skaitydami” 
balsus.

Taigi šitas prirengiamasis 
darbas turi būt pradėtas da
ryt be jokių atidėliojimų. 
Kada prasidės viešoji “cam- 
paign”, viskas turės būt pri- 

* ruošta.

Programas ir 
taktika.

Žmonės dažnai stebisi, kad 
tarp socialistu kįla didelių 
ginču: Sako: Jeigu jus, so- 
ciali.stai, viena idėją skelbia- 

pu savęs?
Visas priežastis ginčų ir 

nesutikimų, kįlančių sociali- 
tų tarpe, mes čia negvilden
sime; nurodysime tiktai vie
ną svarbią priežastį — nuo
monių įvairumą taktikos 
klausimuose.

Del taktikos klausimų so
cialistai dažniausiai susigin
čija tarp savęs.

Kas yra taktika? Takti
ka yra veikimo būdas. Soci
alistai turi tam tikrų prin
cipų ir tikslų. Kad ivykdint 
tuos principus ir atsiekt tų 
tikslų, reikia veikti. Vienok 
aišku, kad ne visi veikimo 
budai yra lygiai geri. Ir ai- 

žmonių nuomonės gali būt 
vienodos apie tai, kuris bū
das yra geras, o kuris ne. 
Vieni žmonės yra karšto te
mperamento, kiti lėto; vieni 
yra drąsus, kiti bailus: vieni 
yra (langiaus apsišvietę, kiti 
mažiaus; vieni protauja gi
liau, kiti paviršutiniškai: vie 
ni turi daug patyrimo, kiti 
mažai. Todėl, kas vieniems 
išrodo tikslinga ir tinkama, 
kitiems išrodo netinkama ii 
negera.

Nemenkos rolės lošia, pa
galios, ir tiesioginiai žmonių 
reikalai. Mes visi žinome, 
kad darbininkų klesa turi 
bendrų reikalų,—todėl ji ir 
sudaro vieną klesą. Bet jo
kiu budu nereikia užmiršti 
ir to, kad darbininkų kleso 
je yra ir žymių reikalų skir
tumų. Imkite, pavyzdžiui 
nors skirtumą tarpe vadina
mųjų išlavintųjų darbininkų 
(skilled vvorkers) ir neišla
vintųjų (laborers): pirmieji 
geriaus uždirba už antruo
sius, turi daugiaus atlieka
mo laiko, yra geriaus susi
organizavę. Būdami lyg ir 
privilegijuota klesa darbi
ninkų klesoje, išlavintieji 
darbininkai dažnai net link
sta labinus prie pasiturinčių
jų k lesų, negu prie “le i bė
rių”.

Šitie charakterio, protiško 
išsilavinimo ir materialio pa
dėjimo skirtumai gali nebūt 
tokia didele kliūtim, kad 
žmonės negalėtų sueit j vie
ną partiją ir priimt bendri; 
programą. Bet natūralia y- 
ra daiktas, kad, taikydami 
bendrą programą prie gyve
nimo, vieni jų dažnąi atran
da vieną kelią esant geres
niu, kiti — kitą.

Taigi taktiniai ginčai so- 
cinlisstii tarpe? yra . neišven- 
giamas dalykas.

reikia stengties išvengti, tai 
—kad tie ginčai neišeitų iš 
"am tikrų ribų: kad jie nesu
taikytų vienybės socialistų 
judėjime.

Kad to išvengus, tai visų- 
pirma reikia duoti’* progos 
nuomonių skirtumams lais
vai apsireikšti. Jeigu žmo
nės turi bendrų tikslą ir ben- 
Irus principus, tai laisvomis 
ir rimtomis diskusijomis jie 
beveik visuomet gali prieit 
prie susitarimo sulig veiki
mo budo. Susitarimas neį
vyksta tiktai tuomet, kuo
met jie, ažuot stengęsi su
prast kits kitą, ima niokin- 
ties ir smerk ties, žodžiu — 
:ovot su kits kitm

O kad nebūtų pamato ir 
1 reikalo kovot su kits kitų, 
tai diskusantai nuolatos pri
valo atsimint apie tai, kas 
juos vienija, ažuot tiktai kal
bėję apie tai, kas juos skiria- 
vieną nuo kito. - Čia tai ir 
apsireiškia reikalingumas* 
atskirt taktikos nesutikimus 
nuo programinių arba prin- 
cipialių nesutikimų.

Kada žmonės nesutinka 
programo arba principų 
klausimuose, tada susitaikyt 
yra bėda. Ažuot mėginę tai-

kyties ir veikt vienoje orga
nizacijoje, tokie žmonės ge
riau padarytų, kad persiski
rtų.

Bet koliai ginčas eina tik
tai apie veikimo budus, tai 
organizacijos nariams nėra 
reikalo žiūrėt į kits-kitą, 
kaip į priešus.

Apžvalga
KLERIKALAI 
PURTOSI.

Seimo šaukimas klerikalams 
m ina taip slidžiai, kaip išrodė 
pradžioje. Tautinnikų vadai jau 
buvo susitarę su klerikalų įga
liu lininis New York e šaukt sei- 

prieš tai užprotestavo kun. Ke
mešio redaguojamas “Draugas”.

linini, vedusieji derybas su tau
tininkais, neturėjo teisės pakeist 
seimo šaukimo vielą ir paskirt, 

ką. Taip-pal jisai protestuoja 
prieš seimo programų keitimą.

. ..“Draugas” gavo iš Broo- 
klyno atsišaukimą į visuome
nę su parašu Am. Liet. Tary
bos ir Amerikos lietuvių 'rau
linės 'Tarybos — šaukiantį 
seimą į Ne\v Yorką; seimo gi 
programon indėla du nauju 
punktu: vienas — apie apsi- 
dejimą visų lietuvių mokes
niais, kitas apie suradimą na- 

Aijų reikalų bendram srovių 
veikimui. Am. Liet. Taryba, 
vaduodamosi faktais ir visuo
menės opinija visai neųianė

mingai vykina Tautos Fon
das; antrame gi klausime aiš
ku. kad prie dabartinių sąly
gų ir aplinkybių su tautie
čiais laisvamaniais mes gali
me išvien dirbti tik išgavimui 
Lietuvos laisvės ir Lietuvos 
atstatymo reikalais. Abu tie 
punktai ir nebuvo indėli Am. 
Liet. Tarybos į seimo progra
ma.

, Niekas iš anų trijų paminė
jų asmenų nebuvo ingaliotas 
savarankiai mainyti seimo 
programą ir vietą. • Tą gafi 
padaryti tik pati Am. Liet. Ta-

Manydami, kad čia esama 
kokio nors nesusipratimo, ar 
kieno klaidos, mes kol kas su
laikome to atsiliepimo skelbi
mų. iki kol nvsulmiksimv iš 
musą ’Farybps sekretoriato 

tos Tarybos balsavimo pasek
mių ir įsakymo tą atsišauki
mą skelbti. Čia mes dar sy
kį pažymime, kad ir Chieago- 
je gyvenauli('ji Am. Liet. 'Ta
rybos nariai ir Ghicagos lie
tuvių katalikų visuomenė no
ri. kad seimas butų VVushing- 
lone, o jeigu ten pasirodys ne
galima, tai Pittsburh’c 

centrą Įėję visų Amerikos 
lietuvių vietoje. ''

Pittsburgh’e ir jo apielinkėje 
yra įsigalėję klerikalai, todėl 
Draugas” ir stoja už lą vietą.

ŽADA IŠLEIST 
BROšlIURĄ.

Tautininkų L. N. F. informa- 
ijų komitetas praneša, kad

Fondas nutarė... trumpą, pa
rankią informacijų knygelę a- 
l>ie Lietuvą ir jos reikalavi
mus bei troškimus išleisti an
glų kalboje.

jama turės būti apie 30—-35 
puslapių didumo, su reikalin
ga prie to vienu ar dviem žem- 

'lapinis — pavydale “refcrence 
book for a busy reader”.

Lietuvos Neprigulinybės 

nešti musų visuomenei, kad 
kilos įstaigos ar ypatos neeik
votų kariais nei laiko, nei lė
šų tokiam pačiam darbui. A- 
part to, Lietuvos Neprigulmy- 
bės Fondas, taipgi geistų šiam 
savo darbui visuomenės para
mos, nes laida žada būti dide
lė ir galimai geriausiai atlikta 
ir todėl reikalaus nemažos su
mos pinigų.

šios knygutės tekstas yra 
jau baigiamas rengti, gi žem- 
lapiai rengiama po priežiūra 
buvusio kartografo B. K. Ba
lučio. Visa laida bus leidžia
ma po priežiūra patyrusių ta
me darbe amerikonų.

Šią knygelę manoma išsiun
tinėti visų laikraščių, 
svarbesnių
kongresmonams ir senatoria
ms (kaip Wasliingtone), taip 
ir valstijose, žymesniems pro
fesoriams, politikoms ir vei
kėjams.

bent 
redakcijoms,

ra, jeigu tiktai butų rinitai para- 

kad ji, kaip mano tautininkai, a- 
t Įdarys Lietuvai kelią į laisvę. 
Greičiau galima tikėli į tai, kad 
Jerichono sienos sugriuvo 1 nuo 
žydu trinbijimo, negu į taip kad 
brošiūros padarys kapitalistiš
kus politikus kovotojais už tau
tų laisvę. ,

Skaitytoju Balsai
x[Už išreikštas šiame skyriuje 

t nuomones Redakcija neatsako.}

Jų giesmė atgiedota.

Musų klerikalai vis dar tebe
svajoju, kad jie Lietuvą užval-

Per ilgus melus-amžius jie 
viešpatavo, laikė žmones tamsy
bėj, išnaudojo juos kaip įmany
dami, ir jiems dėlto sunku išsi
žadėti- saldžių svajonių, kad, 
štai, jie ir toliau galėsią Lietu
voj šeimininkauti ir viešpatau-

Kaip karčiai jie apsiriks.
Jie laikė Lietuvos liaudį pa

vergę, kada ta liaudis buvo at
skiria nuo pasaulio nepereina
momis sienomis, kada juos pla
kė caro žandarų nagaika, o ku
nigai “švietė” juos, mokindami 
nuolankumo nagaikai, nes “vi
sokia valdžia paeina nuo Die
vo.”

Dabar tos sienos subiro; na
ga iką, lą “valdžią nuo Dievo”, 

las, išvydo pasaulį visai kito
kioj šviesoj-,negu kurį kunigą 
jiems piešė, ir jie, pasidavę ran
kas su viso pasaulio proletaria
tu pataikys dabar apsieiti be 
dvasininkų pagalbos, kad ant 
žemės visose šalyse, o taipjau 
ir Lietuvoj, įsteigus šviesią ben- 
('renybę, kur jokiems darbo 
žmonių išnaudotojams - svie
tiškiems ir dvasiškiams — ne
bus vielos. —Laisvės Mylėtojas.

I ^ajungiečius.

Draugai! Jau praslinko pusė
tinai laiko kaip mes netekome 
savo organo Kovos, kurioj gale? 
davome gvildei)Ii savo reikalus, 
išreikšti savo nuomones bei 
spręsti šį bei tą nors išlengvo. 
Bet šiandie mes nebežinome 
kas dedasi net musų cent
re. Daug kalbama apie Sąjun
gos fondą; kaikurie rajonai ma
no surengti tam tikslui marš
rutus, kad tik butų galima su
rinkti daugiau aukų kovai su 
ta kapitalistine tvarka.

.Tai labai pagirtinas dalykas. 
Musų priedermė remti ir mes 
turime remti, pagal savo išgalę. 
Sąjunga yra vienintelė musų,

ja, vienintelis įrankis musų ko 
voj už išsiliuosavinią.

Nors Sąjungos centro drau- padėjimą 
gai buvo sakę, kad išleisiu tam 
tikrus lapelius su pranešimais 
apie Sąjungos veikimą, bet lig- 
šiol nieko nCgirdeti. Tai labai 
nelinksmas dalykas. Rodos bu
vo valdybos rinkimai, bet nieko 
nežinome, kas liko tais valdini
nkais. Draugai ir draugės, es
antieji centre, praneškite apie 
dalykų stovį nors per kitus laik
raščius. Aš manau, kad ne vie
pus musų socialistinių laikraš
čių neatsisakys patalpinti Sąju
ngos reikalų, nes tai musų drau
gai, o mes esame jų rėmėjai. 
Kaip žinosime dalykų padėjimą1, 
tada galėsime užkurti t gyvesnį 
veikimą tarp musų draugų, nes 
tai suteiks visiems mums dau
giau energijosveikti.

Draugai, aš manau, kad vi
siems yra matoma ir aišku, jog 
sėdėti ir tylėti sau ramiai šioje 
siaučiančioj kraujo pūgoj įlies 
negalime, nes. tuo darome di
džiausių nuostolių musų politiš
kam judėjimui.

—P. A. Žilinskas.

True translation filed whn the post- 
master at Chicago, January 31, 1918, 
as reauired by tne act of Qct. 6, 1917.

ster at Cliicatfo, January 31, 1918 
reąuired by t ne act of Qct. 6, 1917

J. Baltrušaitis.

Demoralizacija ir 
Dorybė.

Kame Demoralizacija 
reikalinga.

(Tąsa)

Drg. Jančauskas paskirsto de
moralizaciją, geriaus sakant ne- 
m orą lybę, į tris rūšis. Mums 
nesvarbu, kiek rūšių galime ra
sti. Pirmoji rūšis, anot jo, ta 
nupuolįnias dvasios, petekimas 
drąsos ir narsos, nesirūpinimas 
savo reikalais. Šita esanti geis
tina ten, kur mes norime, ka( 
nupuolimas sugriuvimas įvyk
tų. Bet pas mus, miniose, dar
bininkuose, tokia demoralizaci
ja esanti tiesiai negeistina. “Na
ujienos” tą pat pasakė kritikuo- 
damos mano raštelį (“Demora
lizacija — geras daiktas”), tik 
neskirslydamos to dalyko į rū
šis. Tame ir dalykas, kad j 
mums negeistina tik tarpe musų, 
bet geistina mums larpe nftUi, 
priešų; taip sako ir musų prie
šai apie save ir geidžia tos demo
ralizacijos — dezorganizacijos 
musų tarpe. Juk Anglijos tal
kininkai garsiai skelbė (1917 

nti kilt revoliucija; kad vokie
čiai turį išnaikinti kaizerio val- 
džiij; nionarclrija turinti žūti, 
tada tai busianti nuolatine taika 

ant žemes, (lerejosi jie,net vo
kiečių socialistais, kad kįla prieš 
savo valdžią. Vienas Amerikos 
kapitalistas .parašė savo kĮesos 
laikraščiams smarkų pabarimą 
už tokį gyrimą, sakydamas, kac 
socialistai visur toki pat, ir, gir
di, kuomet jus giriote Vokieti
joj darančius maištą, tai tuo pa
tim keliate augšlyn ir musų so
cialistus. Ar dei šito pabarimo, 
ar dėl kilos kokios priežasties 
Amerikos dienraščiai paliovė kė
lę į-padangęs Vokietijos socia
listus. Bet dabar vėl pamini su 
su kokiu tai ypatingu pasigro
žėjimu, kad ten eiųąs galingas 
revoliucinis bruzdėjimas, šio
mis dienomis praneša, kad net 
Šeidemanno frakcija kaizeri
niai arba dešiniejie socialistai 
einą jau išvien su vidutiniais 
(su Haąscs frakcija) ir nęt su 
kairiausiais.

Žinoma, mes socialistai visi 
norėtume, kad Vokietijoj kiltų 
revoliucija ir kad kaizerio val
džią ir /visokią monarchiją nuš
luotų j patį pragaro dugną! Bet

'raščiai tą revoliuciją taip mielai 
platina, tai aš esu palinkęs neti
kėti, kad ji taip greit įvyks.

Grįškini prie senosios caro 
valdžios. Ar ji nebuvo dcinora- 

> lizuota? Ji drąsiai gynė savo

'—i w♦ r'-” •• į ••• •»
Ketvergas, Sausio 31,1918. 
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Dvasios nupuolimo t |

kaipo narsos—drąsos netekimo! £5111*t)U 1Č11, 
neapsireiškė pas ją. Bet dva-l arba

juos nupuolimas kaipo neiSmin- NatlĮOS Giesmės Senomis 
lis ir neapydaira apsireiškė pil-1 Gaidomis
nai. Valdininkai-patriotai-aris-1 
okra tai-j uodąšimčiai buvo sina 

rkųs, bet ne dėl valstybės apgi- 
nimo ir visuomenės palaikimo, I Daug jau melų amžiaus saiko, 
o tik dėl savo asmenišško gro- Nedėkingo, sunkaus laiko, 
bio. Kyšiai (,wziatki) nuo se- štai praėjo pro akis — 
niai garsus Rusijoj. Kelios de- hr išnyko, lyg sapnai, 
šimtis melų atgal beveik visa ru- Ar naktis Šviesoj kad nyksta, 
sų literatūra prieš tai kovojo,— Nepalikus net žymės, 
primįsiu čia bent Gogolio “Re-1 Pasitraukia iš akių.
vizorių"; ta satyriškoji koinedi- Tiktui vicnas nn|sų Jona8) 
ja yra išversta ir į lietuvių kai- NcužIllirSla tų laikų 
btj Jokiu budu tos įlemoraliza- Kuomet tamsioj, tamsioj naktyj 
cijos Rusijos va|<lžia neįstengė I ?uikų 8apllę pasa|)llavo; 
išnaikint, iš savo tarpo, nes ji Ant Lietuvos karodavo!
pati ją platino. Karės laiku tat I .... .... ... v¥. . . , I Jisai mate Vilniaus miestą—pakito iki augsčiausiam laips-1 „ . .. . ..... ... , _ . I Su vainikais,niui. Miliomeriais darėsi pus-K . ... .
..... i.. • , • 41 Isu gvaizdikaisplikiai valdininkėliai, kurie t|k I . . . .. _. .„ i t t i • | Apkaišyti trobesiai;mokėjo progą išnaudok Juk iri . ..... . . ; . „ . IO jis pats karūną aukso,Lietuvos atstovas Yčas, pasi-1 ..v . t 7 . iii- . v. . . _ | Užsidėjęs ant galvos,daręs labdarių viršininku, gyrė-1 ... v_.., , , . .. ” I len, po pili vaikštinėja,si draugams, kad, girdi, net man I.. .. . , .
y. , , . j, -I Paliepimus davinėja,pačiam sarmata, kaip duug pi-l... . . T . n .... . , , . T ♦ I Ministeriams Lietuvos,nigų man į kišenių plaukia. Lai-1 ~ ,

, T v. . s .' . •, .. |O anie, nulenkę galvas,krasciuos buvo minėta, kad jis I... :. ., ..... ~ , I Klauso jojo paliepimųdarąšis nulionienum. O buvę-|T .... . . v. .. r , . „|Ir kiekvieną jojo žodisis Kauno šnipų ochrankos . . . v
i zJv . . IStoron knygon užsirašo,agentas kun. Olsauskis Vorone-L,. . v , , , ,. . , I Tartum šventų šventa kalbąze net pusę vagono makaronų, . ..... . .. ..., ..... _ , , . .. | Pats didžiausis dievų Dievaską valdžia davė badaujantiems IIV v. , . ... , „, _   _ . I Is augstybių jjems kalbėtų,pabėgėliams maitinti, pavogė iri ... ... .. .. T1 . ... , ..T, . I Ak! nubudo didis Jonas,pardavinėjo savo krautuvėj. Kai-1 ... ., ... , . . , . I Kad pabudęs anksti rytąpo Italijos Rymo kunigui gal ir I n ........ . 4. . | Pasijuto, jog sapnavęs,pritiko sunaudoti makaronus,!^ ... .. ..* v... . . • , _ . . i O ne tikrai karaliavęsnes šitie yra italų skanskomai.| A - T. , _ . , | Ant tėvynės Lietuvos...Ir mums jų negaila; gaila siek-l XT .. ...

r. _ v . . , ’ , | Nors sapnams jis netikėjo,tiek tų zmoniir kur badavo. Bet| n . ... .......z 7 , , , . . ! Bet minbn tai įsidėjo,pnmenam tai dėlto, kad tai yra |. .. .. .. .. .v. . . , | Ir per ilgas eiles metųvienas didžiųjų prirodymų seno-1 f . . . v . .. i*. i i. .. | Lietuvystę šventą kele.sios valdžios demoralizacijos. Iv, • . y .J Jis kariavo prieš klebonus,
Ir ne tiesa, kad mes norėjom | Lietuvos didžiuosius ponus, 

tos demoralizacijos. Anaiptol.
Visada kovojom su ja. Kovoto
jai buvo persilpni pataisyti ją. 
Bet kovojo ir kovojo tolei, kol 
ji nepriėjo prie savo galo.

I

Revoliucija prasidėjo, kaip 
mums praneša, iš to, kad žmo
nės su kortelėmis stovėjo eilė
se per tris dienas ir negaudavo 
maisto, o tuo tarpu ponai ir val
dininkai atveštus valgomus dai
ktus susikrovė į savo padėjimus. 
Kaip tik šitas gandas pasklido, 
taip žmonės ir sukilo prieš tuos 
ponus.

(Bus daugiau)

Liet. Mot. Progres. Susiv.
I(š LMPS. 25 tos kp. veikimo.
Roseland III. — Lietuvių Mo

terų Progresyvio Susivienijimo 
22r>-toji kuopa sausio L2O <1. laike

me nutarė; 1. paaukoti iš iždo 10 
doleriu LSS* Apsiginimo Fon
dai); 2. surengti prelekcijas apie 
lyties higijeną, (Prelegentu ma
noma pakviesti daktarą A. Mon- 

lietuvišką pasilinksminimo va-

sos narės bus apsirengę lietuviš
kais rūbais, ir visi šokiai, bei 
žaismės taipgi bus lietuviški; 
1. paraginti Moterų Balso ati
mi aistratorę, kad praneštų vie
šai per laikraščius, kas atsiliko 
su “Moterų Balsų”? Del kokių 
priežasčių jis sustojo ir kada 
pratjės įšnaujo eili ir lt.; 5. ka
dangi finansų sekretorė ir išdi- 
ninkė savo raportuos pasiskun
dė negauną iš LMPS. i Centro 
reįkalingų daiktų: mokesčių 
knygelių, konstitucijų, mokes
čių siuntimo blankų, pakvita- 
yojimų už pasiustus mokesčius] 
ir lt., lodei 25 kp. ir nutarė pa
ragint LMPS. Pildantį Komite- . 
tą, kad koveikiausia pažadintų 
Centro raštininkę iš susnudimo . 
ir sntviiekytų jos užvilktus dar
bus. —Petrytė.

, ,.■■■■■.............. i - ..................... ■ ■

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

Pilsen Auditorium

I. GIESMĖ APIE JONĄ

Ir prieš Burnos šventas galvas: 
Oi kariavo!
Oi, šnekėjo!
Tartum pats Perkūnas trankės, 
Arba Smarki smarki pempė 
Savo priešus kad vainoja.

Bet... Suprato didis Jonas, 
Oi, suprato nabagėlis, 
Jog jis klysta — 
Baisiai klysta!..

Atsiprašė prieš klebonus 
Ir prieš šventą jųjų stoną. 
Ir prisiekė nešnekėti, 
Ir prisiekė jiems padėti 
Socialistus apgalėti, 
Kad jie sosto 
Da neruošto 
Mus karaliui Lietuvos 
Ir valdonui mus tautos 
Nesugriautų užsimanę...

Kitą sykį pašnekėsiu, 
Kitą sykį paburbėsiu 
Apie Jono didžius darbus, 
Knipo garsaus diplomato, 

Kurs plačioj šalyj Europos 
•įieško laisvės mus tėvynei, 
Bet surasti nėpajiegia...

Ožio Mikitono Vaikas.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminatiikuose 

taip ir ciniškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

3323 $. Halsted St.
Ant trečių lubų

Te). Drovcr 1310

Miesto Ofisas:
117 N. Decrborn St. 

1111-13 tlnity BWr.
Tel. Central 4411

Nariai Cook Connty Real Kstate Taryboi 
A. PETRATI8 & CO.

Kcal Eatate Ofisai 
Paskolina pinigus. Perka, parduoda Ir 

maino namus, lotus ir farmai. 
Apsaugoja turi ) nuo ugnies.

Periiuri npstruktui, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC

751 W. *85ta gatvė 
kampos Halsted Drover 24«l

■ ______________________________

VALENTINE dressmaking 
COLLEGES

620u So. Ilalsted st., 2336 W Ma- 
' 19, ,l83° St. ‘

137 Mokyklas Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Pclreną Kirpimas. Dt 
signing, dėl biznio ir nainti. \)e. 
los duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
h išmokinti jus pasiūti sukurs ui 
®iu. I liom* Seclny IG l’l

SARA PATEK, Pirmininkė

ELEPHONE YARDS 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki U 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vai. 
3325 So. Halsted St.. Chleam
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Antras Mgskinis

BAL.1US
Parengtas

Draugystės Lietuvos Kareivių 

Suimtoje, Vasario 2 d., 1918, 
A. J. 1 auterbach Svetainėje, 
1819 W. 12th St., Cicero, kamp. 48 et. 
Pradžia 6:30 v. vak. {žanga 25c ypat.

Muzika J. Pociaus

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varta 
jamos daugumos lietuvių, kurie fra- 
ji ja koncertina ir aukštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
menkoje. Mes galime jas pu rupi e 
U augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri ilsini, 
čiaiue dykai.

Georgi & Vitak M u si c C o.
1140 W. 47tb St.. Chicago. W

Tel. Arnutage

DR. A, J, KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

K-SP1NDULIAI 
2121 N. Weatern ava.

TeL Yards 3654. AKUšERKA

^Mis.LVIOIKAS 
Vf''. 'r ?^Baigusi Akušerijos Ko- 
j,:1* ^'aKlegiją; ilgai praktika- 

V^vus Pennsylvanijos ho- 
|spitalėse ir Philadel- 

ufiphijoj. Pasekmingai 
' Mpatarnauju prie gim- 

' Edymo. Uždyką duodu 
iĮp.rodą visokiose ligose 

įi Wjmoterim ir merginom. 
^1M3113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

D

■ira*

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvy* Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St., 

Tel. Drover 7179.
OFISAS: 2359 So. Leavitt Str. 
VAG\NDOS: 4—8 vakare; ne- 

dčldieniais 10—12 išryto.
Tel. CanaI 4946. Chicago, III.

Dr. A. L. VUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

f) f i u *
1900 S. Halsted St. 

Virau) «i»choff’o Aptlekoa.
Ttlephone CanaI 114.

Valandos 3—6 po pietų 
tiakiriant Nadeldiauiua ir Seredaa

Tel. Armitage 6589

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashlund Avė., Chicago

TELEP|IQNS YARDS 272A

f Medikas u Chirurgas
® 331’ Halsted St., Chicago

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviiiaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas I iora.; I.’c. Balkonas 10c.
Prie Jių kalnų priskaitymu ir 

1c ’r 2c kariškos mokestis 
I m.D-’.f l AKTAI K \SDIEN

-k-ir n Platinkite
••V \ ! I I i? v a a ”

■M! ĮIIHI ■■ I.m« JBH w
■ •■*. ■ *- air i --'L1

KORESPONDENCIJOS
NAUJIENOS, Chicago, 10
r I!MIII.K'fM*F.1. ’.1 ——*****

V

r*

WESTWILLE, ALL.
———Y j j , 

Apie šį ir tą.

Kiek tuko girdėt, Yąrpo Dra- 
ųųdiška Drųugija žada dar su
lošti du dideliu veikalu, “Geno
vaitę” ir “Revizorių”.

—Krantų Krantas.Sausio 21 LSS. 26 kuppa bu
vo surengus prakalbas. Kalbė
jo d. P. Dubickas, iš Chicagos, 
lema: Krikščionybė ir socializ
mas. Turiu pasakyt, kati d. Du-1 
Liekas, nors ir paprastas darbi- 
nįpkas, bet yni geras kalbėtojas Į 
ir moka prideramai savo mintis 1 dešimt ar kięk daugiau pavie-. 
išreikšti. Jei daugiau tokių kai-1 nių. 1X4 savo menko skaičiaus, 
bėtojų turėtume, tai visokiems Į o taip jau ir menko susiprpti- 
kunigams Maliauskiams tektų Į ipo jokios savo organizacijos lie- 
veikiai užmiršti savo “metodolo | tuviai neturi. Kai kurie sten-. 
gijas”, o eiti šiusologijos arba ! giųsi dagi lenkiškai kalbėti, kaę 
ševelologijos pasimokinti, mums I ir nemoka dorai. Laikraščių 
gi, darbininkams, šviesiau gal-Į neskaito jokių, išskiriant kelc- 
voj ir sveikiau kišenėj pasida-1 tą draugų kurie skaito Naujie-

VVHEEUNG, W. VA.

AI irs tel i s dailus ir nevisai ma- 
žas. Lietuvių gyvena čia nedaug, 
apie septynios šeimynos ir apie

Žmonių buvo nemaža susirin-

mini klausės, apdovanojo gau
siais delnų plojimais. Aukų lė
šoms padengti surinkta $22.50. 
Tai dar pirmas sykis, kur \vest- 
viilieeiai taip duosnųs pasirodė.

ti rejtu laiku westvjlliečiai tu
rės progos išgirsti įdomių deba
tų, kuriuos rengia LSS. 26 kuo
pa su vyčiais. Debatų tema bus

būvį, vyčiai ar socialistai? — 
Socialistų pusę gins d. P. Dubic
kas. Kas gins vyčius — neži-
nau.

Šiuo tarpu vyčiai įsitižo bega
lo niekinti ir šmeižti socialistus 
ir Šiaip progresyvius žmones. 
Taigi socialistai nutarė išvilkti 
juos iš šv. Petro ir Povylo skie
po švieson, pastatyti viešoj sve
tainėj prieš visuomenę ir paro
dyti jai jų tikrąjį veidų. Deba- 

už poros savai-

į Miestukas “sausas”, bet svai- 
į ginamųjų gėrynių vis dėlto ne
stokit: žmones parsigabena jų iš 
Beda i re, Ohio, ir slapta pardavi
nėja. Nesenai buvo areštuotas 
vienas toks slaptos smuklės lai
kytojas. Pasėdėjo porą dienų 
ir užsimokėjo kiek pabaudos.

Darbai daugiausia geležiniuo
se fabrikuose. Pirmiau dirbo 
labai gerai, bet dabar, dėl nepri
tekliaus anglių, apsistojo. Pa
prastam darbininkui mokama 
33 centai valandoj.

Gruodžio 13 ir 14 dienomis 
pereitų melų National Tube 
kompanijos dirbtuvėje išklausi
nėjo ir suvarė visus kareivinio 
amžiaus vyrus ir čia jau jiems 
pildė klausimų blankas. Kaip 
tos blankus buv<> išpildytos, vie
ni dievai težino, nes patiems vy
rams nedavė pasižiūrėti...

—VVheelingietis.

R

ku žada įvykti 
Čių.

pas mus dabar 
Kas vakaras so

BINGHAMTON, N. Y.

Kur kur, ale 
labai linksma, 
kiai, forai, baliai — tai viena 
draugija rengia, lai kita, lai vie
na parapija, tai kita... Turėda-* 
mas laiko, ^užėjau vienatį tokinį 
parapinių balių. Nagi, suskai-i 
tysiu, kiek publikos. Kad netu-! 
rėjau nė paišelio nei popieros, 
griebiaus skaityt ant pirštų. Pri
stigęs rankos pirštų, pridėjau 
kojų, bet tų dar keli atliko. Tai 
reiškia, kad su visais muzikan
tais, šokėjais, žiūrėtojais ir ko
mitetais viso labo buvo trylika... 
Linksma tai linksma, bet biznis 
— bom... —Merginą Mylįs.

Sausio 20 buvo LSS. 33 kuo
pos susirinkimas, kuriame nu
tarta apvaiksčiot 10 metų gy
vavimo LSS. 33 kuopos. Bus 
surengta prakalbos ir konccr-> 
tas, dalyvaujant kitų tautų so-j 
cialistams. L. S. S. 33 kuopoj 
Dramatiškas Ratelis apsiėmę 
taip jau dalyvauti programo ir 
sulošti dramą “Kovoj už laisvę”. 
Jei kas turėtų knygučių “Kovoj 
už laisvę”, malonėki te praneš
ti man. — M r. J. Uogintas,; 
22 Tracy St. Binghamton, N. Y.

LEWIS,TON, ME.

WATERBURY, CONN.

Varpo” vakaras.

Varpo Dramatiška Draugija 
sausio 20 statė scenoje, p. Vit
kauskui režisuojant, du veika
lu, “Undinę” trijų veiksmų dra
mų, ir “Dėdė Atvažiavo”, vic-

Veikalas “Undinė” vaizdiną 
vargus ir gyvenimų musų inte
ligentijos ir kaimiečių, ištremtų 
Sibiran už raštų platinimų, kuo
met lietuvių spaudta buvo Rusi
joj uždrausta. Lošėjais buvo: 
Jonas Garšva, J. Lukauskas, in
teligentas; O. Vi.lkaičinre ruso 
milionieriaus duktės rolėj; Sut
kus, teisėjas, A. Baniulis; Ausu- 
lis, tremtinys, A. Liepinis, Zo- 
rev rusas pirklys, A. Osteika, 
ir Mikas. Garšvos tarnas, E. An
driulius. Lošė visi gana ginai.

Antrasai veikalėlis “Dėdė at
važiavo”, buvo taip jau labai 
gerai suloštas, ir publika turėjo 
juoko, kiek tik norėjo, Lošime 
dalyvavo: Vingįro rolėj Ka
činskas; Adomo A. Vitkaus

A. Al-K rot i kaici u te; Jie v u Irs 
šauskiute.

Žmonių buvo atsilankę gal a- 
pii keltui '.imtai, taip kad daug 
nebetilpo svetainėj.

“HKTA DVASIA”
Svetainė atsidarys 4:30 vai. vak. Lošimas prasidės lygiai 5:30 v. vak. 

Inžanga 35, 50 ir 75c ypatai.

S C E N O J E 
Surengė KEISTUČIO PAš. KUUPAS, įvyks 

Nedeliojs, 3 Vasario-Feb., 1918 m, 
jPulaslicio Svetainėj 

1711-15 S. Ashland Avė ir 181h gatvė.
Scenoje slalomu “P-1KTA DVASIA”—drama trijuose aktuose . 

Parašė Rudolfas Blaumonis. Iš latvių kalbos vertė Idiorgas.

Gerbiamieji ir gerbiamosios:—Cžkvicčiamc visus atsilankyti 
ir pamatyti šį veikali] “Pikta Dvasia’’. ...... ........
pamokinantis musų gyvenimu. Šiam veikale eina du dalykai: meilė j--- i_i—. —J------  n«..: t...... ------ ..... . ■ . •
kalų.

. Veikalas yi ;r labai geras ir
ir pinigų godumus. Tai velyt'ina butų pamatyti kiekvienam tų vei- 

Lošimas prasidės lygiai pažymėtu laiku.
Po perstatymo — linksmas balius.

Kviečia visus atsilankyti Keistučio Paselp. Kliubas.

......   fiw—NIIIIMWI—HMM! ■■III      

VAKARAS! VAKARAS!
Rengia Lietuvių Dramatiškas Ratelis, įvyks

Ned., 3 Vasario-Feb., 1918
VAISELIO SVETAINĖJ, 

388 E. 14th St., Chicago Heights, III. 
Scenoje Statoma 4-rių Veiksmų Drama—-

“DU BROLIU”

1»:

Praktil;uo.|ni27 
Gyvenimas ir Ofisas 
S. McrgAn kęrte •> 

Chicago, III.
SPECIALISTAS

Moterišku, Vyriškų ir Vai 
Taipgi Chroniškų Li;;ų 

VALANDOS: 
iki 9 rv to. nuo 12 iki 2 po 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Ned;
mis vakarais ofisus uždar .i

Telęphone Yards 687

Pradžia lygiai 4 vai. vak. Inžanga 35 ir 50c

. širdingai kviečiame publiką atsilankyti į mu
sų rengiamą vakarą. Minėtas Ratelis visuomet 
parengia puikius vakarus, bet šis vakaras tai 
bus puikiausias, nes veikalas Du Broliu yra įspū
dingas. Meldžiame publiką nesivėlinti, nes per
statymas prasidės lygiai' minėtu laiku.

Po perstatymo linksmi šokiai griežiant Chica- 
gos lietuvių muzikantams. Liet. Dram. Ratelis.

Pirmas šiy Metu Linksmas Balius
Bengia

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

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ 
2242-44 West 23rd piace. •

Pradžia 5 valanda vakaro ir trauksis iki vėlyvos nakties, Inžanga 25c ypatai.
, OBKESTBA P. PILIPAVIČIAUS.

Gerbiamieji ir Gerbiamosios, seni ir jauni, vedę iv nevedę,—visi be skirtumo kviečiami j 
šį parengtų “L. S. Mišraus Choro” Vakarų, kur bus geriausia proga pasilinksminti, pasišokti il
su nivliinom draugėm bei mylimais draugais pasimatyti. Taigi nepamirškite 3 <1. vasario.

Kviečia visus L. S. MIŠRUS CHORAS.

umw
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LIETUVIŲ VIEŠOJO KNYGYNO

fe
:■
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fe

hiiš^Orapany Mgml
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po f 15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryli gatavi nuo $15 ik? 
?35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių,

Pilna* pasirinkimas kailiu patrak 
<ų ’overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau Kelnės nuo $1.50 iki 
84.50. Vaikinams siutai nuo $3.06
Iki $7.50

Atdara kapdiei nedaliomis ir va
karais

Sausio 20 d. š. m. Lietuvos 
Dukterų Draugija ir Lietuvių 
Moterų Progresyvio Susivieniji
mo 40 kuopa buvo surengusios 
prakalbas. Kaip vienai taip ir 
antrai draugijų kalbėjo dgė Z. 
Puišiu tė, iš Bostono, temomis: 
Apie moterų padėjimų visųpme- 
nėj ir Apie Žmogaus teises. Lie-» 
tu vos Dukterų D-jos prakalbose 
surinkta aukų devyni doleriai 
(kam? R.), o LMPS. 10 kuopos 
prakalbose susrinkta šeši dole
riai su centais. Pęie kuopos 
prisirašė keturios naujos drati-1 
ges ir Moterų Balsui gauta de
šimt naujų skaitytojų. Kuopa

tų. Žmonių buvo pilna svetainė. 
Be prakalbų buvo dUr pasakyta 
keletas deklamacijų.

—Anė Sunkuniutė*

Redakcijos Atsakymaiį
Praeiviui to Stryto. — Atsiti- 

jkimas menkas, o aprašymas be-; 
galo ilgas. Prašytume rašyti ži
nutes kuotrumpiausia, nes vieta 
laikraštyj brangi.
.....................      A -p—•

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Kutjq»« H2»|04 N*t!<>■•!
20 Ho. La 8aU« St. Ckle«««. UL

Tel Cehtril «W-4891. Atdaril: 
UUruluko. k«tv«r<o ir aub*Ma Vaka
roja t<ųo 8 iki R vakar*, po nuūCJ«rhU 
UrH MlbVFAUKEK AVB.. Cfalccg*. 01 j

Parengtas Keturiolikos Draugijų Westsidėje, įvyks

Petn., 1 Vasario, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd PI. 

Scenoje statoma dviejų veiksmų dframa— 
“NAMINIO LIŪTO LIZDAS”

Svetainė atsidarys 6 vai. vak. Programo pradžia 6:30 
Inžanga 25, 35 ir 50c.

Laike pertraukimo bus prakalbos. Po perstatymo— 
dainos ir kiti įvairus pamarginimai.

Iš priežasties prasto oro nebuvo galima laikyt pir
miau (Sausio 6 d. 1918.) garsinto vakaro, už tai ger
biamieji nepamirškite atsilankyti į šį vakarą.
Kviečia visus atsilankyti .Lietuvių Viešas Knygynas, 

2222 South Leavitt Street, Chicago.

S G O P D O N
1416 S Halsted SU Cfcicaga* Mcm Te*cphone ir.jtitoldt 1273

S M. SAHUD M. E 
i Senan 7Jusns Gydyto Jas ir Ch;rurg 

Speęjaiiatf.r. Motcrikų. Vyr'hku i 
VtilGj, taipu-’t Ctiru.ulkrj L.’fdj 

OFIS/.S: 1.179 Avo.,
įj Kampas North Avė. Kcnilfnry. 
t VALANDOS: 6:30 ’ki JG |šr> 

1:30 iki 3 J.l 0 vak.::
»to 

■J

IŠKILMINGAS BALIUS
Parengtas Dr-stės Karaliaus Dovydo, įvyks

Subatoje, Vasario-Feb., 2,1918
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 S. Halsted St.. Chicago. 
Pradžia 7 v. vak. Inžanga 25c ypatai. Muzika iš Paryžiaus . — ■      ■ I ■■■■■ " IWII.HH! .1.11.    .1. . .. . X’— "I n ■ I 
Kvieiianu visus lietuvius ir lietuvaites kuoskuitliugiau- 
siai atsilankyti į šį musų balių. Kviečia KOMI TETAS.

Iš j ieškome ir Iškolektuojame Visokias Skolas
nuo neslropių skolininkų visose dalyse Amerikos 
be skirtumo kokia skola nebūtų ir kaip sena su I»a- ^ 

r Jukiais. Nereikalaudami nei v|eno cento iš kalno 
iki iškolektuojame skolas. Pamėgininias jums nie- 
ko nekasiuos, nes visus darbus alliekame su palu- , 
kitus.-Musų budai atgavimo neatgaunamų skolų nė
ra skirtumo kur jųsų skolininkas gyvena ir kaip 
toli nuo jūsų ar musų—musų pasekmingas būdas 

w-i pasiekia ir atgauna žuvusias skolas visose dalyse
Amerikos, nes tam tikslui turin\e korespondehtus, kolektorius 

gg; veiklius advokatus prižiūrinčius musų reikalus visose upielinkėse.
Musų Ofisas yra atdaras dėl y liūtiškai atsilankančių: l’anedėliais, 

eė- utarninkuis ir pėtnyčioms nuo 1 popiet iki 6 vakaro. Utarninkais, 
ketvergais ir subatoma nuo 1 popiet iki 9 va. Gyvenanti kituose mie- 

eg- stuose kreipkitės laiškais, įdedami 3c markę atsakymui. Rašykite 
lietuviškai ar angliškai aut žemiau nurodyto adreso. Bodų suteikiam 
dovanai. IM ERSTATE L EGA L SERVICE ĄGĘNCY,

«©• 3114 South Halsted Street, Chicago, III.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 1f> me

tų kaipo patyręs gydytojos, chirurgus 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chioųiškas Ilgėk vy
ri?, moterų ir vvikų, panai nAUjiusias . 
metodai X-Ray ii- kitokius elektros prie- 
t&iaU8.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
£U. netoli Fisk St.

’ VALANDOS: Nuo 10—12 picL. ir 
6—S vakarais. Tekų hnue Canul lillO. 
GYVENIMAS: 3412 S. Hak-teti Etreet

VALANDOS: 8—» ryto, tiktai

rtfl5TERfe&)5Y5TEri

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir daa- 

ffiaup iuigų.
Visur reikalinga daug kirpė

jų, trimerhj, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
preserių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginom!
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

su mierą—bile stailės arba dy
džio, iŠ Dile madų knygos.

Maater Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinia 

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

--------------- ‘T.......... .... ................................. ..... '■''■

MOKYKITĖS barzdaskuty-—-------------- i uarzaasKuvy-
Sergėkite savo kis į stės amato dabar; užtekti

nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigy mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.

MAE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

1 - . .

*8

ir
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Ant Durų, Lentų Rėmų it Stoginės Popieros.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted St., Chicągp, III.

Neužsilikėkil savo rcgėjiriio pir
majam by jokiam neprily usiam 
apliekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes t 
teiks jus akinis tik daugiau 

Aš turiu 15 metų patyr 
galiu išlyrl jus akis ir pi 
lujns akinius tikrai. Darbi 
ku belaukiant, užtikrintai. 

Jei jums akiniai nebus re 
gi, mes lai jums pasakysime.

JOHN sSlETANA
AKIU SRECIAI.ISI AS 

1801 So. Ashland Avė. (’hieago.
Kampas 18-tos gatves 

3-čios lubos, virš Plall’o atliekos 
Tėmykite j mano parašų 

Valandos nuo U-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlio.te nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

i e su
blogo, 
mų ir 
irinkti 

allie-
ikalin-

■ iSl EEE2EMGS*»*• H4 EESEj3»E5aG^=35ES==E3S^

ifepIOKYKLi
Jot nori greitai ir pasekmingai išmokti AngliJol nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbčti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklų. Apart Angių kalbos, čia mokinama:- 
Lietuvių kalbos S.V.IstorlJos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Prieky bos Teisių
lotynų ” S.V.Pilietybes Gramatikos

^Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
Ir GRAN’MAR ir UIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas! 
aiškinama lietu viškaL i

American College Preparatory School ’ 
3103 3. Halsted St. Chicago III t; 

h KAMPAS 31-MOS JR HALSTED GAI VIŲ R



7T ~ 5
............ ...................... ....... .... -- .Į

Chicago ir Apiehnke
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Minia plėšia anglis 
iš vagonų.

Apie du šimtai vyrų, moterų 
ir vaikų užvakar užpuolė kelis 
anglių vagonus* stovinčius jar
de netoli W. Lfike ir Campbell 
gatvių. Kas kuo įmanydama^— 
statinaitėmis, maišais ir karu
čiais nešėsi anglių* kad užšil- 
džius savo šaltus kambarius. 
Jardo sargai* bandę išvaikyti 
minią, buvo patįs nuvyti į šalį, 
lik atvykus buriu! policistų 
šiaip taip pavyko padaryti tvar- 

.ką.

skaitbuo,|ainrtp kad esahiuoju 
kuru mokyklos galės būt apšilę 
domos neilgiau kaip dvi dieųij 
įtaigi* jeigu urnai utinis prista
tyta daugiau* kurA M norint ne
norint reikės—ir”vėi uždaryti 
mokyklas.

komas skaitlingos lietuvių mi
glios, vfs dėlto reikalinga jį pa
statyti dar tvirtesniais pamatais. 
Tikiuosi, draugai-Įgalioliniai pa
sistengs tatai padaryti.
> Knygynas yra atdaras kas va
karą nuo 7 iki 10 valandos ir 
nedaliomis nuo 2 vai. po pietų 
iki 5 vai. vakaro. 'Reporteris.

ROSELAND

tai menkos vertės LSS. 37-tos 
kuopos rezoliucija. Jos atmeti
mas konferencijai lėšavo virš 
dvi valandi, brangaus laiko. I o- 
kiais pat bereikalingais žygiais 
reikia skaityt ir paduotąsias re
zoliucijas prieš “Naujienas” ir 
Sąjungos centrą. Abi jos buvo 
atmestos nedidele balsų daugu
ma. Tatai liudija, kad pereito
ji konferencija buvo pasidalinus

ASMENŲ JBEšKOJIMAl |
Pąjic.škaa Mykolo, - Pranciškaus,

■ • , Kauno gub., Šiaulių pav., Pašhtšvio
■ — parapijos, Mažulių sodžiaus. Girde-

Rockfordiečių (lomai.—LDLI). 29 Jau gyvena apie Pillsburgą, Pa. Aine- 
i. mėnesinis susirinkimas įvylę» rikoje gyvena apie 17 metų. Meldžiu 

“ “ ’ kare spcialislų atsišaukti ar jo paties, ar kas kitas
ĮtV-Df-ųig.d ir lai praneša jo adresą laišku. Turiu

----  ' ' ‘ labai svarbų reikalą. Iport, taipgi $525 pianą su 25 
Veronika DaugšiiitC-PalsiuskienC rancija už $115 ir $225 Vic

123 No. 8 SI. f....................  -

LSS 231 K p. rengiasi statyti sce
noje veikalą “Svetlnins Dievas”, ko-|, 
vo 17 d., Meldažio svet. Meldžiame/

RAKANDAI
kini Projtresyviškų draugijų’ An’X Midngi^ir'p; Kaz MmS; 

nieko nerengti If) vakarą. —Komitet. k(11.nn tfllh 'lnv pnzh,4vif

I’anaudos kriminalistus
gatvių valymui.

Miesto gaspadoriai andais su
rado seną įstatymų paragrafą, 
dar nuo 1870 metų, kur miesto 
valdžiai duoda galios panaudoti 
prie viešųjų darbų kiekvieni 
prasižengelį-kriminalistą. Mies
to gaspadoriai tuo radimu ba.‘; 
džiaugiasi. Kaipgi, dabar bu
sią išrištas sunkusai klausimas: 
Kur gauti užtektinai darbininką 
sniego kasimui ir kaip čia sutau- 
sot miesto išlaidas einamaisiais 
metais. Dabar, girdi, busią ir 
darbininkų, ir pinigų nereikės 
išleisti.

Manoma, kad kriminalistai 
bus panaudojami prie gatvių 
nuvalymo, kurios vis dar tebė
ra užverstos sniegu.

Išeikvojo 30 tūk
stančių dol.

Policija areštavo Lake Supe- 
rior kompanijom Rnygvedį, Ro- 
bert H. Tuftn’ą. Kaltinamas iš
eikvojime trisdešimts tūkstan
čių dolerių kompanijos pinigų. 
Tufts dirbo min. kompanijoj 
vii*š <fu motu Įniko. Ir tik da
bar ta(>o pagautas. Pasirodė, 
jis vartojęs labai gudrų sukimo 
būdą: čekius, kuriuos jis pada
rydavęs kompanijos vardu ir 
kurie vėliau sugrįždavo iš ban
ko, jis tuoj sunaikindavęs, taip 
kad nebūtų galima susekti blog- 
dario. Kartą betgi Tufts pasly
do. Kažkokiu bildu jis pametė 
vieną tokį čekį tūloj departa- 
nientinčj krautuvėj. Radusis 
sugrąžino jį Lake Superior ko
mpanijai. Paslaptis išsirišo. 
Tufts dabar sėdi kalėjime ir 
laukia teismo.

Didelis veišas 
susirinkimas

('.liicagos Lietuvių Darbinin
kų Taryba rengia didelį viešą 
susirinkimą-konferenciją ketve
rge, sausio 31 d., Mildos svetai
nėj. Bus kalbama apie Lietu
vos laisvės klausimą. Visi 
bridgeportiečiai. ypač draugijų 
valdybos, ry to turėtų ahykti į 
Mildos svetainę. Pradžia 7:30 
vai. vakaro.

Nesuranda blogadarių.
Policija vis dar negali surasi 

banditu, kur pereitą subatą už
puolė ant Heller-Rosc brangak
meny krautuvės ir išsinešė už 
250 tuksiančiu dol. brangakme
ny ir perlų. Visi iieškojimai 
iki šiol nedavė lauktų pasek
mių.

Gaisras orlaivių 
dirbtuvėj.

Kilęs gaisras A. Clerk orlaivių 
kompanijos dirbtuvėj pridarė 
nuostolių apie už 25-50 tūkstan
čių dolerių. Gaisro priežastis 
nežinoma. Dirbtuvėj dirbi apie 
150 darbininku.

Rado nužudytą 
moterį.

Ant Ptniric gt., netoli 24 gi., 
(Milicija vakar naktį rado nužu-

NAUJIENŲ DISTRIKTAS 

Susirinkimas.

pie 35 metų amžiaus. Netoli 
jos rasta stora švininė lazda, 
apie, trijų peliji ilgio. Moteriš
kes galvoje pramušta dvi didelį 
skyli. Matoma, ta pačia dūda.

Sausio 28 d. įvyko metinis 
susirinkimas draugijų įgalioti
nių, palaikančių Lietuvių Viešą

tą žmogžudystę, nežinia. Poli
cija mano, kad tai turėjo būt 
padaryta ne apiplėiiino tikslais, 
liet dėl kokios nors kitos prie
žasties. Moters lavonas nuvežta 
į Stevenson Meinorįal House, 
2112 Prairie avė.

knygyno kambariuose, 731 \V. 
18 gt. Keikia pasakyti, kad su
sirinkime dalyvavo veik 
draugijų įgaliotiniai.

Iš raportų pasirodo, kad 
eitais 1917 metais mažai
nuveikta Viešojo Knygyno nau
dai. Vis dėlto visos draugijos,

visu
*

per-

Mokykloms stoka 
kuro.

Mokyklų padėjimas opus. La
bai galimas daiktas, kad dėl sto
kos kuro mokyklų taryba ir vėl 
bus priveista laikinai uždaryti 
visas pradines mokyklas. /

kia tlkėties, kad šiais metais da
rbas eis sparčiau.

Tapo nutaria .surengti Knygy
no naudai pikniką. Vieta ir lai
kas dar nepaskirta. Be to, (įra
šyta draugų-įgaliotinių, kad jie 
stengtųsi parengti savo draugi
jas kiek išgalint remti Viešąjį 
Knygyną- Nors Knygynas šiuo 

Ap- tnrpu laikosi labai puikiai: turi

Tik-ką gavome surašą lietuvių

tijos nelaisvėje.

Patalpinsime jį sekančiame 5-me 
“Lietuvos" numeryje.

Gal Jūsų gimines ar 
pažįstami tenai bus.

(

p(R *1)-'
Užsisakykite “Lietuvą” tuojaus. 
Visiems metams kainuoja tiktai 
$2.00. Pusei metą—$1.00. Adresas 

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

Iš M.P.S. 25-tos kp. veikimo.
Sausio 20 d. Lietuvių Moterų 

Progtesyvio Susivienijimo 25-a 
kuopa laikė savo pusmetinį su
sirinkimą. Kuopos valdyba se
kamiems šešiems mėnesiams iš
rinkta iš šių draugių: Organi
zatore J. Vainorineėnė, protoko
lų rašt. .L Grybienė, fin. rašt. G. 
Kuchinskiene, Ižd. O. Dargienė. 

įKnygė K. Kenshivičienė, knygy- 
Inėlio prižiūrėtoja D. šleivicnė, 
|“Moterų Balso platintoja E. Ku- 
lliešienč. Pilnai užsimokėjusių 
Į narių kuopoje randasi 45. l’ž.vil- 
I kilsiu mokesčius apie 8. Belo, 
pereitą pusmetį kuopa surengė 
3-jas prakalbas ir du vakarus.

I Kalbėtojais buvo: “Naujienų“ 
Į redaktorius <k P. Grigaitis, M. 
Jurgelioniene ir T. Dundulis. 
Prakalbos buvo rengiamos agi
tacijos tikslams be įžangos ir 
kolektų. Taipjau turėta kal- 
bčtojų ir parengtuose vakaruo
se. Taip, metinių sukaktuvių 
koncerte kalbėjo M. Jurgelionie- 
nė, gi vakare 16 d. gruodžio 
kalbėjo M. Dundulienė. Visi su
rengtieji vakarai davė gražaus 

Į pelno. Pirmasis davė $157.28.
Pusė tos sumos, $78.64, paski
rta Rusijos revoliucijos fondam 
'Pečiaus delei dalykų neaišku
mo, pinigai dar ir dabar neiš
siųsti. Aš nuo savęs (įrašyčiau 
gerbiamą “Naujienų” redakciją, 
gal patartumėte tame dalyke: ar 
ne gerinus tuos piniugs sunau
dojus labdaringiems tikslams? 
(Kad ir Lietuvos šelpimo Fon
dui. < Red.). Antrasai vakaras 

įdavė $73.65. Tuo budu LMPS 
25-toji kuopa dabar turi kasoj 
$239.06.

Reto, kuopa paskyrė $10.00 iš 
iždo ir narės suaukavo $1.75 
LSS. Apsigynimo Fondam Au- 
l^avo šios nares: E. Jankauskic- 
nū 50c: po 25c: L. Petrauskienė, 
G. Kuchinskiene, J. Grybienė, I.* I

Vainorienė ir K. Katarokienė. 
Kuopa pasirengus darbuoties ir 
šiuo pusmečiu. Ir reikia tikė- 
ties, kad tatai duos gražių pase
kmių. J. Grybienė.

Vietoj tų beverčių rezoliucijų, 
mano manymu, reikėjo išnešti 
rezoliuciją apie spaudos varžy
mą. .Juk tai musų, socialistų, 
uždavinys, Tai butų buvęs tie
sioginis musų organizacijos gy
nimas, kuri juk yra nukentėju
si nuo įsigalėjusios reakcijos. 
Musų organizacijos priešai sėdi 
ne “Naujienose’’, bet kur kitur. 
Prieš juos taigi, mes ir privalo
me kovoti.

Svarbiausiu konferencijos da
rbu reikia skaityt .nutarimą įs
teigti socializmo mokyklą prie 
LSS. Aštuntojo Rajono. Kad 
musų kova butų naši ir kreipta 
tik prieš tikruosius musų prie
šus, mes privalome daugiau In- 
vinties. —Alex.

kp. mėnesinis 
vasario 3 d. 7 vai. vai, 
svet., 319 E. State St 
draugės, meldžiu alvykli paskirtu 
laiku, nes yra svarbių reikalų, e j ’ 

— Rast. A Meldažia.
______________________

į t /»'•.' ,

LSS. 234 k p. rengia didęįes pra
kalbas, kurios įvyks ketverge, sau
sio 31 d., 7:30 vai. vakare Blinslru- 
po svet,. 1500, (kampas llermitage 
ir 15 gatvių). Kalbės drg A. Karalius 
lema Evoliucija ir Revoliucija. Prie 
lo bus dar programas iš monoliogų 
ir deklemacijų. Todėl kviečiame 
gerbiamąją visuomenę skaitlingai 
atsilankyti. —Komitetas.

PRANEŠIMAS.
Apolionija Marcinkevičia

Visų žinoma, kaipo gera siuvėja bu
vau apleidus Chicago per 4 metus ir 
mokinausi siuvimo. 'I as amatas pa
vyko man galutinai užbaigti. Dabar 
siusiu visokias suknias ir kaulus di
delėm ir mažom mergaitėm. Mano 
adresas: A. I'. MARCINKEVIČIA, 
1706 \Val>ansia Avė., Chicago, 1)1.

Rubsiuvių Unijos Liet. Skyriaus 
No. 269 susirinkimas įvyks pėtny- 
Unijos svetainėj, 1570 Mikvaukce av. 
čioj, vasario 1 d., 7:30 vai. vakare, 
Nariai, būtinai atsilankykite visi: 
turime daug neatidėtinų reikalų.

—Valdyba.

BRIDGEPORT
Prakalbos

| Sausio 29 d. SLA. Antras Ap
skritys surengė prakalbas Mil- 

Į dos svetainėje. Kalbėjo Susivic- 
| Rijimo prezidentas p. S. Gegu
žis, kuris šiomis dienomis atsi
lankė į Chicagą. Kalbėjo apie 
apdraudos reikalus.- Nurodinė
jo, kiek naudos neša tvirta su- 
sišelpimo organizacija, kokia y- 
ra ir pats Susivienijimas ir lt. 
P-a s Gegužis, nors ir nėra talen
tingas kalbėtojas, vis dėlto kal
ba gan gerai. Susirinkusieji, 
kiek patėmijau, buvo patenkin
ti jo kalba. j

, Žmonių, kaip dėl Bridgeporto, 
buvo rieperdaugiausia. Gal būt 
dėlto, kad prakalbo buvo suren
gtos tunu laiku, todėl nesuspė
tą kai'p reikiant išgarsinti.

■Narys.i

T0WN OF LAKE
{spūdžiai VIII Raj. 
konferencijos.

i Pereitoji LSS. Aštunto Rajo- 
n<> konferencija nepavyko. O 
įiepavyko ji todėl, kad joje sto- 
kąvo geros tvarkos. Tame rei
kėtų kaltinti patį tvarkos vedė
jų, kuris, nepaisydamąs priimto 
tarimo, dasflcido bereikalingų 
diskusijų ir pasirodė esąs per
daug šališkas.

EXTRA
Jauna pora priversta pasukant sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $12;i.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė 
linusios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gva- 

« „ .. ... janclja už $115 ir $225 Vietrola su 
DeKalb, III. brangiais rekordais už $60.00. šis 

- yra retas pigumas ir jums apsimb- 
I kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaite*. 
Persiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo viela. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės, 

Pajieškau pusbrolių, Antano, Pran- ĮGhicago, III.
ciškaus ir Julijono Bielskių, ir Kot- 1 -
rinos Bielskiutės, kurių nemačiau _ 
jau 15 metų. Jie d«4bar, manau, ra n-1 UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubai* 
(laši Brooklyno apielinkėje. Antanas springsais phonografą, 2 Jewel 
ir Pranciškus yra apie 25-27 melų, points, ir recordus, taipgi puikų pi- 
paeina iš Kauno gub., Parvydžių so-janą lO melų gvarantuotą ir 'ii ke- 
džiaus, Luknikų parapijos. Juliio-|LA‘ 
mis ir Kotrina paeina iš Kauno mie- 1----- -
sto. Jie patįs ar kas apie juos žino paveikslus ir tt. 
malonėkite atsišaukti, nes butų man 1,9,1
malonu su jais susirašyti.

Tom Bielski, 
4602 S. Paulina si., Chicago, III.

/

lėtą rakandų už pirmą pasiūlymą. 
Divonus 9x12, $8, firankas, tapytu* 

Viskas vartotą 1 
mėnesiai. 1520 N. ^r,iter> 
Chicago, 111.

.Svarbios prelekcijos rengiamos L. 
M. P. S. 29-tos kuopos, nedėlioj, va
sario 3, 1918, Prospect Bldg. svetai
nėje, 1152 N. Ashland avė. Kampas1 
Division gatvės. Pradžia 2 vai. po 
pietų.' Skaitys Dr. A. Montvidas iš 
sveikatos srities. Inžanga 10c. Po 
prelekcijai bus užduodami klausimai. 
Visi kviečiami atsilankyt Komitetas.

Pajieškau familijjos arba žmonos, 
kuri galčtų užlaikyti 1 metų kudikį- 
mergaltę už užmokestį. Atsišaukite 
laišku šiuo adresu. Mykolas Gudrnan 
2337 Lister Avė., Nori Side., Chica
go, Illinois.

JAUNA PORA turi parduoti pui
kų seklyčios setą, tikros skaros, di- 
vonus, $9.00; misingines lovos, $22; 
komodas, $12.00; valgomojo kamba
rio setas, $250.00 vietrola, deimenti- 
nė adata ir rekordai $55, $850.00 
player piano už $210.00. Vartota 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd., 
arti Kedzie Avė., Chicago.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ 

Šiandie 
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras ......
Miltai •

’/i bačkos maišas .... 
’/< bačkos maišas........
5 svarų bačkos maišas

Rugių Miltai
Bohemian style ’/i bač. Į.33—1.46 
Juodi, % bačkos ...
5 svarai ..................
Grahahi miltai 1 sv.

Corn Meal
Balti ar geltoni .... 

Maisas (Hominv), svar 
Ryžiai, 

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

Bulvės
N 1 Mis., Min., ir Dak. ..

Pienas
Condensed, geriausias .. 
Vidutiniškas ..................
Evaporated. nesald...........

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

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

Kiaušiniai

.. 8-8 Vi
(Maišas) 

2.85—2.93 
1.45—1.51 
. 33—37c

Maišas

.. 1.21—1.29
........ 29—34 
nuiiš. 28—34

svaras

is . .5%—(M 
svarn? 

... 11—14 

... 10—13 
(10 svarų) 

.. 25—28 
(Kenas) 

.. 19—22
16 V,—19

svoras 
—56'/2

>2

LSJL. 3 kp. ir LMPS 58 kp. rengia 
Prakalbas utarninke, Vasario 5 <k, 
Prakalbos prasidės 7:39 vai. vakare. 
Blinstrupo svetainėje, 4501 S. Her- 
inilage avė. Kalbės dgg. Dubickas ir 
Dr. Montvidas. Visi kviečiami atsi
lankyti. Inžanga dykai. Komitetas.

Pajieškau savo brolio Antano Kon- 
rad, Kauno gub., Šiaulių pavieto, iš 
viensėdijos, arba vienkiemio Anta- 
novo, 6 pėdų augščio, šviesaus vei
do linksmo budo, 9 metus gyveno 
Stanforte, Conn., vėliaus, girdėjau, 
išvažiavo į St. Francisco, Cal. Jis 
pats arba kas žinote jojo adresą ma
lonėkite pranešti man. Turiu svarbų 
reikalą. Vincentas Konrad, 
3219 VVallaCė St., Chicago, III.

PARDUODU trijų kambarių nau
jus rakandus, vieną mėnesį vartoti, 
už. labai pigią kainą, iš priežasties 
kariuomenėn ėjimo, šviesus kamba
riai, randa pigi, labai parankus ma
žai šeimynai. Pasinaudokite šita pro
ga. Kreipkitės vakarais nuo G vai., 
ncdęiiom visą dieną. Antros lubos iš 
priekio. 2929 Lowe Avė.. Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ

Roseland, UI.—Teisybės Jieškoto- 
jų susirinkimas įvyks pėtnyčioj, va
sario 1, 7:30 vai. vak. Aušros kamba
riuose, 10900 Michigan Avė. Visi dra
ugai. malonėkite ateiti, nes turime 
daug svarbių reikalų, kas dėl centro.

—S. Vaitkus.

Melrose Park, III.—Ned. vasario 3 
d., įvyks tarptautinis socialistų par
tijos susirinkimas l'rank ir James 
svetainėje, 23 avė. ir Lake st. 2 vai. 
po pietų. Lietuviai, būtinai dalyvau
kite: randasi daug svarbių reikalų.

—Komitetas.

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

Pardavimui namas, g šeimynų 
gyvenamas. Bandos $00.00 mėnesyj. 
Kaina $4.500. Priežastis pardavimo— 
savininkas serga ir išvažiuoja į lau
kus. Atsišaukite ant viršaus, užpa
kalyje. 1908 Canalport avė., Chicago

Pajieškau. savo dviejų pusbrolių, 
Vincento ir Felekpo Savtkų, iš Kau
no gub., Telšių pav., Tvėrių parap., 
Zorubų sodos; jie palįs ar kas juos 
žino malonės pranešti šiuo adresu: 

Ona Raitaitė—Šimkienė,
10707 So. Wabaslj Avė., Roseland,— 
Chicago, III.

EXTRA
Parsiduoda naujas medinis namas 

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

Refrigeralorių, extra 
Refrigeralorių N 1 . 

Pupos (beans;
Navy ...........................
Lima ...........................

Slyvos, geros svarui...
Vidutinės....................
Prastesnės ................

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

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

Taukai
Dėžulėj........................
Palaidi, geriausi ....
Paprastieji . . ............

Kalakutai
Švieži 
šaldyti ............................

Vištos
Šviežios ................. ... .
Gidžiai, švieži ......

46 
svarai 

32—35c
31— 34 
29—33 
tuzinas 
66—71 
18—55 
46—52 
svaru)
16— 19
17— 20
13—17 
13—16 
11—14
32— 36

. 44—49 
. 37—42

svaru) 
30—35>/2 
. 27—29 
25 31

svaru) 
. 35—it 
. 30—37

svarui 
. 30—35 
. 22-26

. 29—35
. 28—32

dėžutės
. 19—23
. 27—33

Žuvįs (sahnon) 
Pink ........
Red Alaska .

Suris
Amerikoniškas (full cream) svar. 
šmote ................................. 30—35
Supiaustytas .................. 32%—39

Balta duona, svarui .................. 8—9
šitokiomis kainomis groserninkm 

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

-.Mg""!11 i...... -wi n . ............. .

Pranešimai i

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

šiuo
ponis ir draugijoms, kad 81 kuopa 
rengia koncertą ir apvaikščiojimą 
gegužės, Meldažio svet, gegužės 4 d. 
Taigi draugijos malonės toj dienoj 
šioj apielinkėj nerengti jokių koncer 
lų ar balių. —Rengimo Komitetas

pranešam visoms LSS. kuo-

Rockford, I]].—LSJ. Ratelio susi
rinkimas įvyks pčtnyčioj, vasario 1, 
d., 7:30 vai. vakare, Socialistų svot., 
319 E. $tatc si. Gerbiamieji drau
gai bei draugės, malonėkite visi at
silankyti paskirtu laiku, nes turimo 
daug svarbių reikalų. Belo bus ren-l 
kami darbininkai dėl koncerto.

—Rašt. J. Džiugas. |

šiuo pranešu visom LSS. kuopom 
ir draugijom, kad LSS. 234 kuopa 
(Tovvn of Lake) rengia vakarą kovo 
17 d. (Meldažio svet. Scenoje sta
toma “Svetimas Dievas”.. Taigi kuo
pos ir draugijos malonės tą vakarą 
nerengti jokių pramogų. Komitetas.

Indiana llarbor ,Ind.—Sus. Liet. 
Am. 185 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioję, vasario 3 d. 1 vai. 
po pietų. Ant. Mikaločiaus svet.', 
2112—1371h SI. Visi nariai privalo 
atsilankyti, nes bus /nominuojami 
(•(‘biro viršininkai. —J. S. Stripeikis.

LMPS. 58 kuopos susirinkimas į- 
vyks nedėlioję, vasario 3 d., lygiai 
2 vai. po pietų Dawųs Square svet., 
ant antrų lubų. Draugės malonėkite 
atsilankykite ir nau jų draugių' atsi
veskite. —E. A. R.

Melrose Purk. III.—LSS. 43 kuopos 
mėli, susirinkimas įvyks nedėlioj, 
vasario 3 d. 12 vai. <1. r’rank ir James 
svetainėje, 23 avė. ir Lake st. Drau
gai malonėkite laiku susieiti, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptarti.

—Org. A. L Staškus.

Rockford, III.—L. S. ir I). Draugy
stės susirinkimas įvyks 3 d. vasario 
2 vai. po pietų, Vega Hali svetainėj, 
kampas 9 st. ir 1a avė., ant antrų 
lubų. Malonėsite atsilankyti būti
nai. —Rast. O. Valiulienė.

Lietuvių bučernių ir grosernių da
rbininkų mėnesinis susirinkimas j- 
vyks nedėlioję, vasario 3, 2 vai. po
piet ų, J. Mikolajuno svet., 2334 S. 
Leavitl SI., Draugai atsilankykite vi
si paskirtu laiku. —Rašt. P. K—aa.

LSS. 4-tos, LMPS. 9tos ir LSJL. 1 
kuopų bendras lavinimosi susirinki
mas įvyks nedėlioję vasario 3 d. 9:30 
vai. ryte, Fellovvship House svetain. 
831 W. " . * " „ ‘
tašis, medicinos studentas, laikys le 
keiją temoje 
atsilankykite

33 pi.—Draugai, A. J. Ber- 

l.ietuvių kultūra. Visi 
—Rašt. K. Verbitskas.

Kenosha. Wis.—SLA 112 kp. Su
sirinkimas įvyks 3 d. vasario, 1 vai. 
po pietų. Schlitz salėje.—Malonėkite 
visi nariai atsilankyti, nes bus rin
kimai centralinės valdybos.

—Rašt. F. R.

LSJL. 1-mos kuopos drani, sky
riaus susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
vasario I d. 8 vai. vak. Aušros sve
tainėj, 3001 So. Halsted St.-—Nariai 
n alončs atsilankyti būtinai, Komitet.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

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- 
niuis laikais gyveno Pittsburghe, Pa, 
kur man pranešą, kad jis mirė. Jis 
paeina iŠ Kauno gub. Lūkės parap., 
Kirki tiku sodos. Kas pirmas man, 
praneš, ar jis gyvas ar miręs, gaus^ 
dovaną, Mrs. Zofija Jerominienė 
4734 Sol Thędofe St.* •bicogih Hl

Pajieškau pusbrolio. Povylo Vir
bicko, Kauno gub., Raseinių pav. 'Ty
tuvėnų parap. Girdėjau, kad gyve
ną Chicagoje. Jis pats lai atsišau
kia, arba kas žinote, suteikite jo ti
krą adresą. Kazimieras Stonis,' 
1840 S. ilalsled St., Chicago, III.

AkisJ IEŠKO KAMBARIŲ
JAUNAS vaikinas pajieškau gero 

kambario pas gerus laisvus žmones, 
Rose.lfmd apielinkėj; geistina, su val
giu. Atsišaukite tuojaus laišku.

Ant. E.,
11461 Michigan Avė., Roseland, III.

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU PUSININKO su 500 

dol. prie buČernės. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Visi kostumeriai 
perka už pinigus ir jeigu norėtų, 
aš visą parduočiau. John Vinekas. 
3015 W. 43rd St.J Chicago, III..

Phone McKinley 4693.

REIKIA DARBININKŲ

PENKIASDE- 
MERCINU DIR-

REIKALAUJA? 
ŠIMTS DABBSČI 
BTI PBIE APDAilYMO DESBU- PA
STOVUS DARBAS, GERA MOKES
TIS, GRAŽIAUSI DARBUI KAMBA
RIAI. PAILSIU! LlAIKOTARPIAI RY 

EM. ATSIŠAUK1- 
NDENTO OFISĄ. 

1 CASING (.0., 
REET, CHICAGO.

RIAI. PAILSIUI LA 
TAIS IR APYPIKTI 
TF. I SUPERNTHIS 

OPPENHEIMI 
102(1 W. 36TH S

IO DESBU- PA- 
GERA MOKĖS-

REIKALINGA — patyrusių langų 
plovėjų. Chicagė Cleaning Co., 
62 W. VVa.shington St., Chicago.

PARDAVIMUI
PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

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

PARSIDUODA 2 ‘showcase’ai” ir 
3 “wallcase’ai”, kur galima vartoti 
aptiekoje, laikrodininko arba gro- 

2___ 1____ . 1 “seifas” dvigu-šerio krautuvėse. 1 “i 
bom durim, 1 “benčius” dėl laikro
džių taisymo. Kreipkitės: P. Miller, 
2128 W. 22 st (Storas) Chicago.

1 PARSIDUODA labai pigiai kar
kiama iš priežasties nesveikatos biz
nio savininko. Vieta apgyventa tir
štai lietuvių, lenkų ir kitų tautų. Ri- 
zliis išdirbtas per 25 metus. Kam
pas 24-tos ir Oakley avė.

GUST hAHNE,
2401 So. Oakley Avė., Chicago.

BUCERIU DOMAI . t
Mes turime parduoti geriausią bą- 

čerųę lietuvių upiellnkBję. Pardavi
mo priežastis — nei 
Parduosiu pigiai n 
buČernę. Jc 
1640 So. Jefferson

SPECIALISTAS 
Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kuda pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
tbalmometer. Y- 
patin^a (loma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. k a m p. 47 st 

Telephone Yards 4317

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnickl
.3109 S. Morgan st. Chicago

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

DR. A. M0NTV1D
Gydytojas ir Chirurgas 
OFISAS: 1553 W. Madison st., 

kampas Ashland Boul., vir
šų*) banko, Room 600.’

VALANDOS: 16—12 rvte; 5-6 
vak. PHONE Haymarket 2563.
REZIDENCIJA: 3332 Nori h av. 
VALANDOS: 7—9 vakare. - 
PHONE Albany <5546.

Dr. Ramser
AKIU SPĘCIALISTAS

Prirenka visiem* tinkamu* akinius, egtaasi- 
nuoja ir patarimus duoda dykai.

781-88 Milwaukes avė., arti Chiearo av. Iras 
lubos. VALANDOS: Nuo 0 ilryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 ilryto iki 2 po pieta

Tel. Haymarket 2484.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2S44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Nepamirškite, kad Nedėlioj, 
Vasario 24, bus ^Naujienų”u lietuviškai.

i arba tiktai
Siskchica«o. 4-mety sukaktuvių vakaras 

Pilsen Auditorium


