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Streikai Vokietijoj plėtojasi
Vokietijoj streikuoja pusantro

miliono darbininkų
socialistų organo Vorwaerts nu
mery j įdėta deklaracija pritari
mo slreikieriams. po kuria pasi
rašo laikraščio darbininkai ir ki-^ 
la deklaracija pasmerkianti 
streiką, parašyta redakcijos šta
bo.

Karės stovis Hamburge ir kituose 
miestuose

STREIKAI VOKIETIJOJE 
PLĖTOJASI

šimtai tūkstančių darbinin
kų streikuoja ir kituose mie

stuose.

True translation filed wilh the pos»- 
masler ai ('hieago, l'rbruary 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. ®. 191..

PETROGRADAS, Sausio 31— 
Streikas Vokietijos darbininkų 
plėtojasi ir dabar apėmė Pegcl, 
Aldrrshof, Stambau ir Marier.- 
dorf, kur 500,000 darbininkų su
streikavo.

Toks pats skaičius darbininkų 
streikuoja ir kitose imperijos 
dalyse.

700,000 DARBININKU 
STREIKUOJA BERLINE

Valdžia areštuoja socialistus

Tmc Iranslalion filed \vitn tne post 
i’i.islrr at ('hi<•:•#<>, l'rbruary 1, 1918, 
as reųuired by the art of Oct. 6, 191"

LONDONAS. Sausio 31. Ex- 
cbange Tclegraph koresponden
tas iš Copenhugen praneša, kad 
streikas Vokietijoj plėtojasi. Jis 
praneša, kad dabar Kertine strei
kuoja 700,000 darbininkų, jų 
kuoja 58,000 moterų.

Jis taipgi praneša, kad daugy
bė socialistu vadovu areštuot i C G
Įvairiuose Vokietijos miestuose.

Kadangi Berlinas buvo apsup
tas didelės miglos, valdžia nega
lėjo pakliudvti išdalinimui lape

li ARĖS STOVIS TRIJUO
SE MIESTUOSE

Hamburgo apylinkėse.

True translation filed with the pos» 
maste r ai Chicago, Ėcbruary 1. 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

COPENHAGEN. Sausio 31.
Sulig socialistų laikraščio llain- 
burg Echo, apgulimo stovis pa
skelbtas Hamburge,, Allonoj ir 
\\’andsbecke.

A Ilona ir \Vandsbeck yra Ha
mburgo distrikte. Altona susi
jungia su Hamburgu. 191(1 m. 
gyventojų turėjo 161,0(8). Tai 
yra sodyba svarbių industrijų.

\Vandsbeck yra už 3 mylių, 
nuo Hamburgo, 1910 m. gyven
tojų turėjo 28,000. Ten yra di
deli bravorai ir distilernes.

BERLINE LIEJASI 
KRAUJAS.

V tetomis kareiviai-atsisako 
šaudvti i streikierius.• t ’ ■* ■' •-

True translation filed with the post- 
mu.sk r at Chicago, l'rbruary 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

GENEVA, Sausio 31. Sulig 
pranešimo iš Basic, šiandie iš
spausdinta laikraštyj La Suisse, 
kad Birbile įvyko smarkių su
sirėmimų tarpu kareivių ir strei- 
;,i. i u. \ i : i" zir- iisuj Žini.i vi 
ko, k u ! n< kuriose vietose ka- 
i.jviaj it.sisal.ė •;md\li i strei
ku I I ils.

Ne streikas, bet revoliucija.

(rautosios iš Vienuos žinios 
sako, kad dabartinį streiko ju
dėjimą pradėjo kareiviai, vado
vaujami daugelio Austrijos oli- 
cieriy. Tie olicieriai, sakoma, 
nuplėšė savo ženklus ir prisidė
jo prie savo kareivių.

Pranešimas į Demokral sako, 
kad Austrijoj eina “ne streikas, 
bet revoliucijd. ’’

Pragos pranešimai sako, kad 
vielos valdžia negalėjo užgniau
žti slreiko ir kad atvyksta pa
geliam kariuomenė.

SUSTABDĖ TRIS LAIK
RAŠČIUS

Trįs Berlino laikraščiai su
stabdyti delei jų pritarimo 

streikui
True translation filed with the post, 
ni.isler ai Chicago, l'rbruary I. 1918, 
•»s reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMSTERDAM. Sausio 31.
Iš Kertino pranešama, kad vo
kiečių cenzorius sustabdė Ker- 
liner Tageblatt, Vorwaerts ir Ke- 
rliner Post. Tie laikraščiai su
stabdyti delei jų atsinešiino Į 
streikuojančius Vokietijos dar
bininkus.

STREIKAI HAMBURGE.

True Iranslalion filed with the post 
maste r at Chicago, l 'rbruary 1, 1918. 
<is reųuired by the act of Oct. G, 19G

AMSTERDAM, s. 31. Nu
rodymai į didelį streiką Hambu
rge rąndama Cologne Gazette, 
kuri sako, kad beveik visi lai
vų budavojimu darbininkai ta
me mieste metė darbu. Po lo c

kai vakar sustreikavo Vulcano 
darbininkai, kiti darbininkai ir
gi sustreikavo, užreikšdami sa
vu solidarumą su Vulcano dar- c 

hininkais.

STREIKAI BAVARIJOJ.

Tikimasi darbininkų 
suvažiavimo.

as reųuired bv the act of Oct 6. 1917 
mastei* at Chicago, Kebruary 1, 1918. 
True Iranslalion filed with the post

AMSTERDAM. s. 31. Su
lig scredos laidos Koclnische 
Volks Zeitung, streikai Perline 
ir provincijoj plėtojasi. Laik
raštis taipgi praneša, kad tiki
masi, jog ntarninke Berliue su
važiuos įvairiu industrinių cen
trų darbininkų atstovai.

Agitacija už generalį streiką 
Mimięįhe, sakoma, nepavykus, 
bet judėjimas išsiplėtojo ant 
Nurciiiburgo ir Furth, didžiau
sių pramonės/miestų Bavarijoj.

Laikraščiai praneša, kad įvai
riuose susirinkimuose paduota 
kaipo priežastis streikų father- 
lando partijos reikalavimas tę
sinio karės ir blogas stovis su 
maistu miestuose.

Nesusituiko.
Gan tą jam c šiandie vokiečių

REIKALAUJA SUŠAUKI
MO REICHSTAGO.

True translation filed vvith the post 
mastei* at Chicago, Kebrnary 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, s. 31. Cent
ral Ne\vs Amsterdamo korespo
ndentas praneša, kad sulig Ker
tinei' Tageblatl. socialistų par
tijos vadovai Vokietijoj parei
kalavo iš prezidento Koeniph. 
tuojaus sušaukti reichstagą de
lei paskutinių kelių dienų sumi
šimu.

Tageblalt priduria, kad Kcr- 
lino streikierių susirinkime se- 
redoj priimta rezoliucija, kad 
streiku riai visomis savo jiego- 
mis priešinsis kiekvienai atgie- 
žai prieš jų vadovus ar atstovus.

Sulig Daily Ne\vs koresponde
ntu Gcnevoj. nė vienam neleis
ta pereiti Šveicarijos rubežių iš 
Vokietijos nuo utifruinko ryto.

(’eiitralinis Kertino streiko 
komitetas laiko posėdžius be 
pertraukos nuo punedvlio. Iš
reiškimai solidarumo, sakoma, 
gauti ntarninke iš Leipzigo. Du- 
sseldorl’ ir Barmen, nežiūrint 
smarkios karinės kontrolės vi
soj Vokietijoj.

UŽDRAUDĖ STREIKUOTI.

Hamburgo komanduoto jas.

I’rue translation filed with the posl- 
masler ai Chieagb, b'cbriiary 1, 1918, 
is reųuired by tho act of Ocl. 6, 1917

AMSTERDAM. s. 31. Co
logne Gazette sako, kad Ham
burgo kariškas komanduolojas 
paliepė pertraukti ten streikus. 
Komanduolojas taipgi paliepė, 
kad ir ateityj streikų butų ven
giama.

‘ - r_ ..A.----

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ
1 PARYŽIŲ Iš ORO. 1

20 užmuši a. 50 sužeista.
I ■ -------------------------

True translation filed vvith the posl- 
įHiisle) at ('hieago, l''ebruac.\ 1, 1918, 
as reųuired by Ihe net of Oct. 6, 1917.

PAKYIl'S, Sausio 31. šian
die išleistas oficialis pranešimas 
sako, kad 20 žmonių užmušta ir 
50 sužeista pereitos nakties už
puolimo ant Paryžiaus įs oro.

Vienas iš Paryžių užpuolusių 
aeroplanų liko nušautas. Avia
toriai paimli belaisvėm

NAUJA FINLAN DIJOS 
DARBININKŲ VALDŽIA.

X
Senatas bus panaikintas.

-*■

True translation filed with the post- 
nuister ai ('.hieago, b'ebruary I, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, s. 31. Pu
siau ofieialė žinių agentūra sa
ko, kad cenlralinis b'inlandijos. 
darbininkų komitetas nutarė įs
teigti taikinę revoliucinę valdžių, 
kurią paskirs Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Taryba.

Naujoji administracija susi
dės iš penkių atstovų. Raudono
ji Gvardija blis pripažinta nau
josios valdžios ir l''inlandijos 
senatas bus panaikintas.

Iš Rusijos.
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 

KIJEVĄ.

Ukrainos sostinė pasidavė.

True translnlion filed with the post- 
maslor ai ('hieago, l'ebruary I, 1918, 
is reųuired by Ihe act of Oėj. 6, 1917.

LONDONAS, s. 31. — Sulig 
Exchange Telegraph pranešimo 
iš Petrogrado, Kijevas, kuris pa
staruoju laiku buvo apsuptas 
kariaujančių prieš ukrainus bol
ševikų kareivių, pasidavė.

PALIUOSAVO Iš KA
RIUOMENĖS

Rusai demobilizavo 4 klesas.

True translation filed with the post- 
uLu.lei' ai ('hieago, Kebruary 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Sausio 31 
šiandie paliepta demobilizuoli 
1901, 1905, 1906 ir 1907 melu 
armijos klesas.

RAUDONOJI GVARDIJA 
TARNAUS REVOLIU

CIJOMS.
■ r ■ - ------- -

Visoj Europoj.

True translation filed .vifti the posl- 
niaslcr ai ('.hieago, b’cbruary L 1918, 
13 reųuired by the art of Oct. (r, 1917

PETROGRADAS,^Sausio vi 
Bolševikų valdžios šiandie išlei
stas ‘oficialis pranešimas sako, 
<ad “naujoji darbininkų ir val
stiečių raudonoji armija tarnaus 
nuėmimui ateinančios socialūs 
revoliucijos Europoj.“

BOLŠEVIKAMS SEKASI.
IJ ( ,

Paėmė keletą Ukrainos mie* 
stų. Sumušė gen. Dutovą.

True translation filed with Ihe post- 
inasler ai Chicago, Pebrutiry 1, 1918. 
<s reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, s. 31. Iš Pet
rogrado pranešama, kad |)alic- 
>la demobilizuoti dar I klesas 
Rusijos armijos. Visi vyrai iki 
31 m. amžiaus bus paliuosuoli 
iš kariuomenes.

Reuteriš praneša iš Slockbol- 
mo. kad valdžia griebėsi prie
monių tuojaus pasiųsti laivus j 
l'inlandiją, kad parvežus į Šve
diją ten gyvenančius švedus.

Rusijos oficialis bevieliais 
iranešimas skelbia apie patvar
kymą, įsteigiantį “visos Rusijbs 
kolegiumą’’ vadovavime organi
zavimo “Rusijos tarybų respub- 
ikos darbininkų ir valstiečių 
raudonosios armijos.“ Komite- 
as susidės iš dviejų atstovų nuo 
karės komisariato ir dviejų at
stovų nuo Raudonosios Gvardi- 
os generalio štabo.

Kitas patvarkymas paskiria 
20,000,000 rublių iš karės fondo 
organizavimui raudonosios ar- 
nijos. Pinigai bus pavesti ko- 
egiumui ir paskui turės būti su

grąžinti.
Rumunija susitarė su 

Vokietija?

Pravda išspausdino gandą, 
kad Rumunija pastaruoju laiku 
jadarč atskirą sutaūtį su ęenl- 
•alinčmis valstybėmis ir išreiš

kia spėjimą, kad a (lygini man 
Rumunijai galbūt įeina ir Besa
rabija.

Bolševikų laimėjimai.
< - . 1

Sulig pranešimų iš Petrogra
do, bolševiku valdžia nuolatos 
((•beskelbia apie karinius pasise
kimus Ik rainoj ir visur kitur. 
Yra paskelbta, kad po lo kai 
bolševikų kareiviai paėmė Ra- 
climač stotį, olicieriai ir didž
poniai pabėgo į Kije vą, kuris y- 
ra apsuptas iš visų pusių. Ukrai
nos Kada, sakoma, netekusi l - 
kratuos kareivių užsitikėjimo. 
Darbininkai dabar organizuoja 
l krainoj baltąją gvardiją, vado
vaujant rusų ir lenkų ol'icie- 
riams, kurie buvo priskirti j ei
lininkus Rusijos armijos“.

Bolševikai skelbia apie paėmi
mą Kere, Eeodosijos ir Jaltos 
miestu Krvme. v •

Sakoma, kad gen. Dulov liko 
sumuštas ir greitai bus paimtas 
Orenliurgas.

Specialūs žinios iš Petrogrado 
išreiškia nuomone, kad ‘visi ka- 
zokai pereis liolševikų pusėn. 
Žinios paduoda apie nuolatinį 
linkimą prie bolševikų ir prana
šauja puolimą gen. Kaleilinb va
ldžios.

Bolševikų valdžia pasiliks.

Sulig Daily Express Petrogra
do korespondentu, net bolševi
kų priešai , pripažįsta, kad bol
ševikų valdžia pasiliks, “jei ije 
ant visados, tai mažiausia labai 
ilgam laikui“.

Jis sako, kad bolševikai lai
mėjo užsitikejimą ir paramą 
žmonių, kokios laikinoji valdžia 
niekad neturėjo ir užgavo popu- 
lerę stygą taikos klausime.

Jis priduria:
“Mažaiu ar daugiau visų pri

pažįstama, su džiaugsmu ar mi- 
siminimu, kad Darbininkų ir 
Kareiviu 'l'arvbu valdžia nėra 
tuščiu pasigyrimu, kaip dauge
lis tai patyrė ant savo kailio”;

Buržuazija prapuolė.

Korespondentas sako, kad bu
ržuazija išrodo visai pranyku
siu Rusijoj. Žmogus gali važi
nėti išilgai ir skersai Rusiją ir 
.matyti vien pulkus valstiečių ir 
darbininkų.

“Aristokratija”, sako jis, “pro
tingai pasitraukė į užpakalį. Ji 
gali būti randama tokiose sma
giose vietose, kaip Krymas ir 
Kaukazas, km; ji sudaro parin- 
ktines draugoves nuobodulių. 
Jalta butų pakenčiama, jei nu
būtų ten didžiųjų kunigaikščių. 
Kislovodsk yra prisigrūdęs pasi
traukusių generolų ir guberna
torių, begrašių kunigaikščių, ku 
rie praleidžia laiką lošime ‘po
kerio' kasine ir viešbučiuose.

Pavojus kadetuose.

Korespondi'ntas priduria, kad 
konstilucionalislų --demokratų 

(kadetų) partija yra vienatiniu 
rimtesniu pavojum Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tarybų val
džia, “bet nors Rusija yra ste
buklų šalim, ištikrųjų butų ste
buklas, jeigu konstitucionalisiai 
-demokratai atsigrįšiu prieš drą
sius bolševikus”.

KĖBLINAS, Sausio 31. Ofi
cialis pranešimas sako: “Kaipo 
algiežą, mes numylėme 1 I lomi 
bombų aid Paryžiaus.”

Pranešimas priduria, kad šis 
užpuolimas ant Franėijos sosti
nes buvo pirma sistematiška a- 
laka iš1 oro.

Taikos tarybos atsinaujino
Rusija paliuosavoz visus vyrus 

iki 31 m. iš kariuomenės
TAIKA BUS PADARYTA 
BERLINO IR VIENNOS 

GATVĖSE.

Sako Rusijos valdžia.

True translnlion filed with liję po.st- 
inasler ai C.hicag<». b'ebruary 1, 1918, 
as recĮiiircd by Ihe art of Oct. į>. 1917.

PETROGRADAS, Sausio 31 
‘Sunki kova už laiką pasilieka“, 
sako valdžios telegrafo biuras.

“Taika galbūt bus įvykinta ne 
Lašino, Brest Lilovske, o Vien
uos ir Berlino gatvėse jei Ru
sijos revoliucija neišduds prin
cipų, po kuriais ji gimė ir atsi
sakys nusileisti Hoheųzolcr- 
nams ir Hopsburgams”.

SUSIRINKO į TAIKOS 
TARYBAS.

Taikos Tarybos atsinaujina.

True translation filed whn the post 
mastei- at Chicago, I-ebiuarv 1, 19IK, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

AMSTERDAM, Sausio 31.
Pranešimas iš Brest Lilovsko, 
išsiųstas ntarninke, sako, kad 
Austrijos užrubežinių^ reikalų 
ministeris ('.žemiu; Vokibtijos 
užrubežiniu reikalu ministeris<C K

Dr. von Kuehlmann; buvęs Ba
varijos prem teras Dr. grafas 
von Pode\vils - Durnitz ir Tur
kijos didysis viziras Talaal Pa
sini, lydimi savo laikos delega
cijų ir keleto Bulgarijos taikos 
delegacijos narių, taipgi bolševi
kų užrubežiniu reikalų ministe
ris Leonas 'Trockį, atvyko i 
Brest Litovska. 1 1 f ‘ '»

Prašant rusams, posėdis poli
tiškos komisijos taikos konfe
rencijoj, kuris buvo paskiria

• •
mt utarninko,, atidėtas iki scro- 
dos.

RUSAI VES TAIKOS 
TARYBAS

Kad sukėlus Austrijoje 
revoliuciją.

PETROGRADAS. Sausi6 31 
Užrubežiniu reikalų ministerio 
Trockio kalba prieš Sovietų ko
ngresą abelnai skaitoma prana
šaujančia atskirą taiką tarp Ru
sijos ir Vokietijos jei neįvyks 
revoliucinis sukilimas cenlrali- 
nese valstybėse.

Tuo^pačiu laiku buvo autori
tetingai pranešta, kad Rusijos 
liksiu yra ant kiek galima pra
ilginti tarybas Brest-Litovskc, 
kad išgavus naujus vokiečių pa
siūlymus ir taipgi kad sužadinus 
Austrijoje revoliucijų.

Svarbios Prelekcijos
Hengiu LMPS. 29-toji Kuopa, jvyks

NEDĖLIOJ, Vasario 3 d., 1918. 
PROSPECT BLDG SVETAINĖJE, 

1l.)2 N. Ashland avė., kampas Division gatv.
Iradzia 2 vai. po pietį;. tnžana JčŠy padengimui 10c.

Skaitys lietuviams gerai žinomas DR. A. MONTVIDAS apie sveikatą 
Po prelekcijai kas norės galės uždavinčl prelegentui klausinius. 
Todėl įdomaująnlį.s esate kviečiami atsilankyti. Komitetas.

Trockį ir jo draugai tikisi pri
versti Vokietiją atmainyti savo 
sąlygas ir galbūt patraukti 

I talkininkus dalyvauti tarybose, 
l Didelė svarba dedama ant dėklė- I sracijos, kad po atskira laika bus 
1 pasirašyta tik kaipo paskutinis 
išėjimas.

RUSIJA YRA SUSIVIE
NIJUSI.

Nedaleis Ukrainos buržuazi
jai padaryti atskirą 

taiką.
True translation filed \vith the phst- 
iftastcf' ai ('hieago, l’rbruary 1, 1918, 
as reųuired by the act df Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, s. 30 (suvė
linta). Trockio paskelbimas, 
kad Ukrainos Sovietai siunčia 
i Brest Litovską savo atstovus, 
kurie veiks pilniausioj santar- 
mėj su Ifusijos delegacija, liko 
priilmas su dideliu džiaugsmu.

Ta žinia reiškia nepasisekimą 
Ukrainos bnržiiazijai sulaužyti 
Rusijos frontą, padarant atskirą 
laiką praktiškai vien susiderant 
už save.

’l’as reiškia, kad cenlralinės 
valstybės dar sykį pasiliks Ru
siją didybėje, kuri yra pasiren
gusi laikyties ar žūti už revoliu
cijos principus.

Vienatine silpna viela dabar 
yra Rumunija, kur. sakoma, tu
rtingesnės klesos rengia pama
lus taikos, kuri pastatytų jas 
centralinių valstybių valdžių 
protekcijoj ir išgelbėtų jas nuo 
kjlančios revoliucijos bangos.

AREŠTAVO ANAR
CHISTUS.

----
True translation filed with the post- 
maslcr ai Chicago, l'rbruary 1. 1918. 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

PETROGRADAS, s. 31. Bol
ševikų valdžia šiandie areštavo 
daugelį anarchistų, delegatų i 
visos Rusijos Sovietų kongresą, 
delei anarchistų grasinimo skai
tyti Suv. Valstijų ambasadorių 
Francis atsakomingu už Ame
rikos pasielgimą su Aleksandru 
Bcrkpianu.

•Mirė beprašydama pabuosa- 
vimo sunaus nuo tarnavimo 

kariuomenėj.
NEW YORK. Beprašyd.ma 

paliuosavimo sunaus Novie Pa
nkeli nuo tarnavimo kariuome
nėj prieš “e.vemption board”. 
jo molina Sadie Pankeli, 75 m., 
apalpo ir mirė nuo širdies ligos. 
Kitas jos suims, Jacob Panken. 
pereitą rudenį liko išrinktas nm- 
nicipaliu teisėju ant socialistų 
tikinto.
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Pirmas Orenčinis su Dovanomis
ČIEPYKITĖS

PIKTA DVASIA

VAKARAS!
Pradžia

imm

1840 S Halsted St

IMPERFECT IN ORIGINAL

mot 
cinu 
ios

Pnlcrsorm 
ės 
,om 
;:ivo, 
tins 

k 

tiem 
•niė 
lašus 
livną.

Antras Miškinis

BALIUS

Scenoje fialom
Parašė lHud«lfas Blauinonis-, Iš laivių kalbos verte Idlorgas,

mo

visus atsilankyti Keistučio Pašei p. Kliuhas.

Mok nu skambint yni piano 
lekciji 
Dainuot mokinu 
ubą ateikiet 
kais ir PėlnyČioms*nuo 11 vai. iki 8 
11)66 Dayton St., Chicago, III

Gerbiamieji ir | 
ir pamatyti šį veikai;) 
pamokinantis musų gyvenini;), šiam veikale eina*du dalykai: meilė 
ir pinigų godumas. Jai vplytina butu pamatyti kiekvienam ta vei
kai;]

Atsakymai į klausimus.
Grandrapidietis iš Grmid Rn 

pids, Mieli., klajtsin: >
1. Ar gerai, jei plaukus britv:

nuskust? <4,

ipie 
mokestis. Jau baigiasi 
reik nariams mokesčius

Muzika Brolių Kurpalių. Inžanga,25c P^rąi,. 
r lietuvaites alsilankyl į šj taip prakilnų 
programa.

if'ie tižiėmusios šviesos

Pradžia >7 vai. vak
Kviečiam visBs lietuvius įr.lietuvaites atsilankyt i šį taip prakilnų 
balių, nes bulius bus su programų, visokiais lietdviš'kais šokiais/ 
Muonliglit’ \V:dtz, tai yra šokis prie užtemusios šviesos, prieg to dpC 
bus Sniego bulių .šokis. Balius bus vienas iš gražiausių dėl pasilink
sminimo ir kiekvienas ajsilaiikę ;

Vyskupas — karės Tarybos 
Pirmininku.

įsekmiu, kiek 
užką balsavo. Juk tai

Malpnėkite kuoskai t Ii ogiausia .r , . it J.... j • • - i.....bu;
patingai jau 

i/(anga veltui. 
Dengimo Komitetas.

b ba Išganys Liaudį ?
2. Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 

Nąfcaltybė bei Kūdikystė.
8. Kitfrigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
4. Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 

Amžių Bėgyje,
&’z J?.knyb?’ Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 

Vidurinių Amžių B* —
6. ^Tikyba. Kunigai ir

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.

Draugystės Lietuvos Kareivių 

Subatoje, Vasario 2 d., 1918, 
A. J. LauterbaCh Svetainėje, 
IMI9 W. 12th St
Pradžia 6:30 v. irak. įžanga j®c yi’“* 

Muzika .1. Pociaus

Rockfordo Rymo Katalikų di- 
lu. zijos vyskupą* Muldoonas la- 
>o paskirtas .šios šalies katalikų 
k.žnvčios nacionales karės larv* * ♦ 

jos pirmininku. k
Garbė ant ankštybių..

Pastebėjau Laisvėje, kįid 1918 
metais tapo išrinkta Centro se
kretorium <1. K. Steponavičius 
iš Cliffside, N. J. Bet gaila, kad 
Centro sekretorė nepranešė viso 
referendumo 
kuopų* 
būtinai reikėtų mums, draugams 

nariams, žinoti.
Nors mes neturime dabar sa- 
organo, bet kaip Naujienos, 

Laisvė ir Keleivis, be a- 
leatsisakys patalpinti L. 
1). Centro sekretoriaus

musų

'■■■ ’■ OFISO:VALANDOS:
9 ryto iki (i vakaro. Nedėldieniais ir šventadie 

niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

308 GrantSt., Pittsburgh, Pa

N j u Dzer- 
pra našus 

Jis prima-

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

un 
' odai apsigint inio užde- 
jeigu jis yra. Tuomet ir

M. MELDAžlO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place.
I

Pradžia 6 valandų vakare. Inžanga 25c porai.
Kviečiame visus atsilankyti j viršminėtą Balių, kur 

prie puikios muzikos galėsite linksmai laikų praleisti 
ir gauti dovanas. Kviečia visus KOMITETAS.

Jeigu dar nėra perėjęs šis- rc- 
l\ ivndumas, kad visos knygos 
brangesnės kaip 25.centai butų 
apdarytos, tai praneškil, ar 
stambus veikalas “Ant rytojaus 
po socialūs Revoliucijos” bus, ir 
kirk reik siųsti už aptlarjusę

klausimas 
ir keistas musų naujam Centro 
si k retorini, bet, drauge, alleis- 

mųs nuolatos nariai 
žinom, ką jiem 
? priversti krei- 

yisų infor-

MUZIKOS MYLĖTOJAI, 
Naudokitės Šia Proga!

5-kios
už *2.60. šokių lekcija 50p.

ž dyki]. Rašykite 
Panedėlutis, Utarnin-

Kartais vaistais kraują 
Bet tankiai 

is yra tokios, 
prašalintos 

negelbsti, Tie- 
trinkl

ORKESTRĄ P.
Gcrbianiiyji ir Gėrbialnosioš; seni ir jirnlit 

šį phrtngt;) *' 
su imlimom

, M. MELDAZIO SVETAINĖJ
vi dZ' 224ži¥r AtVšl 23rd Place.

Pradžia 5? valūadų vakaro ir trauksis iki vėlyvos nakties.
......... ........ ** PILIPAVIČIAUS, 

vedę ii’ nevedę,—visi be skirluino kviečiami į 
‘ i proga pasilinksininli, pasišoki! ir

Taigi nepamirškite, 3 <1. vasario. 
Kviečia visus L. S. MIŠRUS CHORAS.

Didelis Metinis Balius
Parengtas Lietuvių boIitiŠkA ir Ptrsėl. Kli»b<>« jv\ ks,

nežinoma, visa
da k tarą, jis
patarimus ir 

», ir jei jo gy- 
tuomet niekas

kilo, nes 
klausia, o mes ne 
paaiškinti. Esanit 
plis viešai j jus dėl 
macijų: per laikraščius bus ma
žiau darbo, negu kad reikėtų 
kiekvienam kuopos sekretorių 
atsakyti laiškais.

—L. I). L. D. Narys.

Bereikalingas 
džiaugsmas ♦

Miesto gaspadorių

Įčiepyt gulima už visai maž: 
mokestį arba uždykų.

Įčiepijiinas mpiularo jokio* 
ligos, kuri gidėtų būti pripažin 
ta tikra liga.

čiepyties nereikia pasirink 
laiko* n<‘s žiemos laikas lygia 
yra gi ras, kaip ir vasaros. #

Suaugę žmonės po jsičiepiji 
mo gali eit dirbt ir tik retuos' 
atsitikimuose prisieina'mesti du 
rbą ant dienos

Įčiepyti 
kyklų, i 
tikimus 
kas reikalingas pasilsiui.

čiepijipias tiek mažai skaudė 
jimo padaro, kad vaikas juokia 
si laike jo, jei čieijyti^jas bei mo 
tina iškalno neįgązdina jo.

čiepyt galima vaikus nuo vii 
nų metų iki bile • kokio am 
žiaus., ---- --------------

Suaugjndeji vyrai ir moters tu 
ri čiepytis neretai, kaip kas / 
metai, bet kada yui raupų pa 
vojus, nekenkia ‘ jsičičfXt Su 
tiems, kurie yra čiepyti 3 I nn

LMPS. 58-toji kuopa 
Rengia 

prakalbas

Maukai 
taus jų 
ipleidii 
.ėjimas 
tų slinkimo, 
na prašalini 
cepurę 
L), tuomet slinkimas sustabdi 
nas 
•alima užgriebti, 
linkinio priežastį 
airius negali būti 
r tuomet niekas 
iog.neprotinga lept 
{aivos odą bile kuo, kol slinl 
no prii'žastis 
!a reikia eit pas 
'uos geriausius 
.aislus, jei reikė! 
lymas negelbės, 
įauginu negelbės

Br. A. Monfvidas

’ Parengtas r i
Draugystės Susivienijimo Brolių Lietuvių

Subat., Vasario-Feb. 2,1918

mieste, 
dstijoj, gyveno 

bardus Mueller.
, kad vokiečių kaizeris žu- 
sausiiF IX diena, 1918. Ta *
i atėjo, ir praėjo, o kaizeris 

nežuvo. Nusiminė pra- 
Lombardus. Laukė dar 
laukė kitą kaizeris vis 

U\vab. Sausio 22 pranašas Lo- 
nbardus pasiėmė revolveri ir 
šoviniu atėmė sau gyvastį, pati
kęs šitpkį raštelį: “Mu,lyt, aš bu
vau neteisingas pranašas, ir n li
ndėjau Dievui”.

Vis tiek 
ji - negaus kalinių prie gatvių 
valymo. Taip vakar nuspren
dė pataisos namų (Bridci\Vell’o) 
supi rintendentiis Josi 
k irlii su vii šųjų darbų komisio- 
nieiium Brunetu. PasiriHlo, 
kad kaliniai neturi pakamai šil
tų drabužių, kad galėtų dirbti 
šailam ore. Vadinas, jeigu mie
sto ponai norėtų panaudot kali
nius prie sniego kasimo, lai pir
ma jie turėtų juos aprengti. O 
tatai, be abejonės, atsieitų dar 
daugiau nei samdymas “laisvų
jų piliečių.” Yra mat sakoma, 
kad viena beda lai ne beda.

Raupai yra tokia liga,' mu 
kurios didelis ligonių skaitliu’ 
miršta.

Jie sugadina gražumą, neri 
tai inkstus, nervų sistemą ir ki 
tas kūno budafofn'9.’

Raupų išgydymui vaistų ne 
ra. Nors gydoma symptomai ii 
valomas kūnas laike jų, bi t nie 
ko nėra 
raupus išgydyt.

Nelaikąs eit čiepyties tuomet 
kada liga prasidedi), nes tuome 
čirpai negelbsti.

Liga yra baisi, o apsisaugoji 
mas taip leirgvnsr Todėl pntar 
tina visiems, kas tik čiepijosi se 
nitui, negu 6 7 metai atgal ». 
tiems, kurių čirpai neprigiji 
nors ir mefai atgal, eit ir čiepy 
ties. Vaikus bu Ulini ‘teikia įėję 
py t ir nėididėlioE

l)r. A. Montvidas.

irba poros.
vaikai gali'lankyt mo 

išėmus labai retus ahi 
., kada dienos-kilos lai

• - • * «*b a <’• • ’ •

v o
tnip ir 
bėjo* 
I). L. 
pranešimų ir patarnauti 
gerbiamai organizacijai!

Antras klausimas, t.
narių 
sausis 
mokėti, bet dabar nėra žinoma, 
kiek. Referandumais ėjo, kad 
nariai mokėtu po ^$1.00 į metus' 
ir gautų visus L. D. L. D. leidi
nius a|>darytus be ekstra ‘Mo
kesčių, bet prie to dar buv8 ir 
pataisymas.

Taigi mes, kuopų Iždininkai 
s- krrtoriai, nežinom, ki<*k imti 
pinigų iš draugų-narių už 1918

rūgštimui yra
ūkas galvos odai, o kiaušinis ir 
švalyti plaukios padeda ir val- 
asniais juos palaiko.

i. Plaukų trinkimui vartokit 
aliojo muilo tinktūrą.

5. 'įdirbut. vėl kokis nors sky
li jijiis ar tirštimas yra ta kai va

kari padidina tūkstančius 
jatentuotų vaistų. Vaistų eilėj 
okio daikto nėra.

(i. Vaistu, kurie sulaikvlu vi- v v v
okį plaukų slinkimą, nėra. Pin
ikai gali slinkt dėl daugelio 
jriežascių: dėl senatvės, dėl gal
us odos uždegimo, dėl syphilio, 
let kraujo susigadinimo arba 
u mažėjimo jame lam tikrų e- 
einenlų, kąs atsitinka džiovoj, 
nkstų ligose, vidurių užkiltieji- 

laugelyų kitų atsitikimų 
gali slinkt dėl perlan- 
trinkimo ir dėl galvos 

no. Kietos kepurės dū
li privest prie plau- 

Karlais yra gali- 
priežaslį 

vidurių užkietėjimą

’ranušo* nusižudymas, kam ne 
pavyko išpranašauti kaize-J

rio mirties.

Chicagos sveikatos skyrius 
praneša, kad raupų epidemija 
gali prasidėti ateinančią vasarą, 
jei gyventojai nesirūpins apsi
saugok] Pereitą vasarą buvo ke
letas apsirgimų. 8ią žiemą jų 
skaitlius pasididino. Atėjus šil- 
tesni^ni orui liga gali pasiskleisl 
plačiai.; Idilei sveikatos skyrių' 
persergsli gyventojus, kad ji< 
butų prft* 
pus
• Raupai yra taip baisiai litu 
panti liga, kad švarumas, ligo 
nių nchnkymdH ir kiti* hx1jie 
nos įmones mažai apsaugoja 
Netoli vienintelis apsisaugoji 
mas yrit jsičiepijimas.

Atsakantis įčiepijimas ir čie 
pų prigyimas tiknri apsaugoj; 
nuo raupų bent per 5 7 me

VAKARAS!
Rengia Lietuvių Dramatiškas Ratelis^ įvyks
, > F ' ■ * ■ ■ ■ • ’ . ' V. į ■ J ' l , • t , '

Ned., 3 Vasario-FBb., 1918
■ i: VAISFJUtO SVETAINĖJ, •

333, Ė. 14th St7(;.;’^hicagd' Rėights, Iii.
• Scenoje Statomaidt-rįŲ 'Veiksmų Drama— 4

“DU BROLIU”

2. Ar gelbsti plaukų sulaiky
mui nuo slinkimo Nyalštonikas?

3. Ar gerai plunkus trinki le- 
inoiui ir kiaušiniu?

L Kokį muilą vartot plaukų 
trinkimui?

5. Ar geros gyduolės kalvacu- 
ra, kurios yra garsinamos plau
kų sulaikymui nuo slinkithp.

6. Ar yra tokių vaistų, kurk 
sulaikytų plaukų slinkimą? 
Atsakymai:

1. Nieko blogo nėra, jei plan
inio galvos nuskust. Tuo- 
galime galvą užlaikyt šva- 
galime ją išmazgot, an 

iilumą dėt. kas kraują pa
lis daugiau subėgi į galvos 

idą. kuris reikalingi 
mgl 
»inio 
vaisius parankiau vartot, jei ko
kie yra reikalingi. Bet pats mi- 
ikutimas nesustiprina plaukų

2. Aš nežinau, kas per skysti
mus ar tirštimas yra tas Nyal 
donikas, ih*s jis nesiranda tarp 
pripažintų vaistų, 
kis nors patentuota 
ipie patentuotus vaistus, 
'uos taip galima pavadinti, 
i.ekalbu. , .

3. Plaukus trinkt lemonu 
uaučiniu nėra blog; 
:avb

avė., Kertę 38-to Place.
■ # • • r

IzftHUuas kiek vėliau, 
ra i|ovmia*

a -v. Darbai NaujųjųAmžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

tis, patartina visiems įsigyti šią knygą.
> * Kaina 50c.

j-Ją , jų Unijini. olr. ' .'yi< *v ' ‘ |t* i •• *

Pirmas' šių Metu Linksmas Balius
I’ L jv/rmiLG ndi.P !.«>».< Rengili •. j ' ; i > ‘*

l " ’; Sietyno Mišrus Choras

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų* Rėmų ir Stoginūs Popieros.

CARR BROS. WRECK!NG CO.
3003-3039 8; Halsted St

S .A f ,Į ■ . . .. .. -1. L.. -•

Kas Išganys Liaudį
Knyga padalinta j skyrius: 

Parašė ir išleido K. šeštokas.

IŠKILMINGAS BALIUS '
Parengtas Dr-stės Karaliauk Dovydo, įvyks 

Subatoje, Vasario-Feb., 2,1918
MlLpQ^ bVETAĮNĖJE, .31-12 S. Halried St.. Chieago. 
Pradžia. 7 v..vak. Inžanga 25c ypatai. Muzika iš Paryžiaus 

»-»U* » t. Ml 1 ....... .......... . , , . .................. i,
Kvietiuun visus lieluvius ir Ii ei u va it c,s kiioskailliiigiau- 
siai alsilankyii į šį nhisn balių. Kviečia KOMri'E’l'AS;

Nurengė KEISTUČIO PAš. KL1VBAS, įvyks

Nedėlioję, 3 Vasario-Feb., 1918 m 
F^tilaskio Svetainėj

i 1711-15 S. Ashland Avė ir 18th gatvė.
PIKTĄ DVASIA”—drama trijuose akluose

Utarninke, Vasario-February 5 d., 1918 m.
BLI.sSTKUPO SVLITALNIU B, 4501 S. Hermltage Avė 

l'ndAib 7:30 valandą vakarę.
Kalbės Drg. I)t BICKAS ir DU. MONTVIDAS.

■1 I ................... ............ I—.IIIW—I 11   - L ' -J1; • --  

Gerbiamoji Vr i:< mene:* *• -•-. n . ... . -,
atsilimksti. kadangi išgirsite dmig įdomių dalyki], kurie 
naudinga išgirsti J 
nimiti. IRis ir kilų pnmiirginimų.

v-.i-a:.. »J3US

gerbiamosios:—('/.kviečiame visus alsilankyii 
,i "Pikta Dvasia’’. Veikalas yra labai geras ir

- n ,lp* vęlytina butų pamatyti kiekvienam tų vei
. Loannas prasidės lygiai pažymėtu laiku.
Po perstatymo — linksmas balius. 

, ' I I • .-1 , TZ i

, Kviečia

• JMIAlHrYSTn ADQMO IR JJKVOH RENGIA i r

PIRM A BALIU
' 1 nt I»iw TREJAS-b’avAKAš

SUBATOS VAKARĖ, VASARIO (FEB.) 2 d., 1SH8
TAMX> MAZlilŠ'O ŠVET.. 'So;‘l«-<Izię

Bailus prasidės 7 valandį vakare. ' j
Pirma doviiiju Iiriikuojabia mašinėlė; Vcrl&s *20.00; ’J-i {
- braiizaliehlst vertes .'i'IO.OO, ir .‘bčili'.dovana * - skėtis, Vertas *(>.00 
'taigi alsilunkj kilę ir gaukilę. t,;^ vir.šminelHs dovanas. Dovmių U 
kirtai bus parduodami įeinaiH į Svetainę. 1‘aigl nepraleiskit progos
PASARGA 
16 vasario dienos, 1 , ; ,
vanos tapo perkeltos į šių dįęmę 
mes. iš savo pusės milmla'giai kve

Vlsi lie, kurie thrl dovai'ni’ t duetus šios Draugijos aut 
l'.UB m. midop^d ateit* 2 d. vasario nosį tos <to-> 

‘ / l’ikimčs. kad Imsit užgaųydiuti, o
ii'iš priimsim. Kviečia Komitetas.

1

■< -L.v. .b 1.
..... .. c ......—i.f i ..... ... .. •.. .1.r <



Pėtnyčia, Vasario, h 1918, N A U J I E N O S, Chicago, III.

KEWANEE, ILL.

Kuris laikas atgal LSS. 204 
;p. mėnesiniame susirinkime 
>uvo pakeltas šiandieninio Sų- 
ungos padėjimo klausimas, 
;aip tai areštavimas Centro dra
gų J. V. Stilsono ir J. Šukio ir 

iždarymas Sąjungos laikraščių 
kovos ir Naujosios Gadynės. 
Mačiai apkalbėję draugai ir 
(raugės mate gyvo reikalo pa
kloti pageltais rankų, ir nutarta 
•aaukoti iš kuopos iždo $10. 
latydami draugai, kad iš iždo 
egalima dauginus aukoti, nu
arė, pagal išgalės, aukoti dar iš 
avo kišenės ir parinkti aukų iš 
toros valios brolių darbininkų, 

komisijų aukoms rinkti įėjo 
ie draugai: P. Mažuolis, Pr. Ki
lkus ir V. V. Petraitis. Dail
iausia pasidarbavo P. Mažuolis, 
tai susipratusių darbininkų an
os savo klesos reikalams: P. 
lažuolis $2.25; V. V. Petraitis 
250; Pr. Rimkus $2.25; Ant. 
Gelgaudas ir L. Rimkus po 
1.50; Pr. Lukštas, J. Arlauskas, 
r. Valančiunienė, Ant. Babran
kas, P. Antanavičių ir Kaz. Je- 
elionis po $1.00; J. Brazis 60c.; 
i. Arlauskienė, J. G-tis, J. Pasis- 
evičia, .1. Jermulkaitis po 50c.; 
. Rumbavičia, Ig. Mėndelis, J. 
lendeHenė, P. Antanavičienė po 
5 centus. Nepažymėtomis pa- 
ardėmis smulkesnių aukų 75c.; 
» kuopos iždo $10.00. Viso la- 
o pasidaro $30.35. Ta suma 
ipo pasiųsta kasieriaus .1. Ma- 
ošaičio vardu Apsigynimo Fon- 
o sekr. J. Jakimavičiui, 455 

I •

ęand st., Brooklyn, N. Y.
Tai dar ne visos aukos. Kai- 

[urie pasižadėjo vėliaus pami
lot! ir prisidėti savo centais 
rie apgynimo savo reikalų, 
os aiikos bus vėliaus žinomos

Antra sesija prasidėjo 2 vai. 
po pietų. Svarstoma Apskričio 
reikalai ir renkama .einamiems 
metams Apskričio valdyba. Iš
rinkta valdybon šie asmens:

Pirminiku J. Domininkai tis;

Sekretorius ir organizatorium 
J. žeinantaitis;
Iždininku A. Lukoševičius .
'Poliaus svarstoma įvairus iš-

Šiuos Apskritį liečiančuis da
lykus apsvarsčius, svarstoma ce
ntro organizacijos reikalai. Ap
skričio pirmininkas pasiskun
džia, kad praeitas Apskričio pro
tokolas netilpęs organe. Mat ja
me buvo tarimų prieš Centro 
valdybos narių pageidavimus, 
rdkalauta sumažinti kai kurių 
c. valdybos narių algas, tad dėl
to protokolas tapo sucenzuruo- 
tas ir pasaulio nepamatė...

Nutarta išreikšti redakcijai už 
jos tokį pasielgimų nepasitenki
nimas ir jei ir ateityje panašiai 
pasielgtų, tad spaudinti proto
kolų šiaip laikraščiuose. i

14-tą kuopa skundžiasi, kad 
dėl negavimo organo laiku, na
riai tampa suspenduoti, nes ne
mato organe pagarsinamo susi-Į 
rinkimo.— Organas ateina daug 
vėliau — po susirinkimo, gi s<^- 
k rotorius nieko nedaro, kad tai 
pataisius ir reguliariai išleidus, 
bet dar laiškuose dumia dėlto

ta V. S. Jokubynas, buvęs Dir- ar tų ir ių diena nėra kuri nors 
vos redaktorius. Kadangi kito kita draugija anksčiau nutarus 
šioj apielinkėje atsakomesnio, kų-nors rengti.
asmens nežinoma, tad ir patarta 
kuopoms už jį nominacijose bal-

[ suoti. Nes New Yorko apielin- 
kės statomas Liutkauskas į šį 
urėdą esąs per didelis partizan-
tas, ir kaipo toks nėra šiai orga
nizacijai pageidaujamas.

Apsvarstyat dar keletas da
lykų netaip jau svarbių.

Suvažiavimus užbaigta 5:10 v.
vakaro. Suvažiavimo pirmini
nku buvo J. Gritė, o raštininku
J. žemantaitis.

Kitą suvažiavirrių nutarta lai
kyti pavasaryj, Cleveland, Ohio.

—Reporteris.

Tuip tvarkan- 
Įties, išvengtume susidūrimą ir 
nauda iš to butų visiems dide-

Jei šis mano sumanymas pa
sirodytą kai-kam nepraktiškas 
ir rastų kitokių geresnių būdų 
susitaikymui, metsčiau išreikšti 
savo nuomonę viešai, arba laiš
ku žemiau pasirašiusiojo adre
su.

RACINE, WIft

Draugiją veikimas. • 
Sumanymai.

minėtas seimas buvo užgynęs. 
Jis tą mašinų nupirkęs nieko ne
skelbė norią žiniai per tris mė
nesius, ir kada kiti laikraščiai 
papeikė už sauvališką darbą, ta
da aiškinama, kad XXIV seimas 
nutaręs mašinų pirkti, o Pitts- 
burgho seimas, užgindamas ma
šinos pirkimų, nepanaikinęs 
XXIV seimo nutarimo.

(sitėmykite, kaip teisinamasi! 
Juk kiekvienam aišku, kad Pitt- 
sburgbo seimas, nutardamas 
mašinos nepirkti, tuo pačiu ir 
panaikino XXIV seimo nutari
mą. I

Rods, prie šitos mašinos pir
kimo buvo ir kiti Centr. valdy
tais nariai, vienok mes žinome, 
kad musą sekretorius yrą pil
nas šeimininkas ant kitų valdy
bos narių ir tie visame jo klau-l 
so. Su visomis komisijomis jis Į 
irgi apsidirba gana lengvai.

Niekas neužgins, kad mašina
buvo reikalinga. Vienok josi T. M. D-jos 121 kuopos pasi
pildamas prieš seimo nutarimą, kviestas D-ras J. Jonikaitis iš 
ir tai lik keliais mėnesiais prieš Į Chicago, sausio 27 d. skaitė pa
seliną. yra didelis prasižengi-Į skaitą tema “Žįmogus savo gy- 
mas, ries tuo sulaužoma seimo veninio pradžioj”. Paskaita bu- 
nutarimas ir tuo duodama pa-|vo moksliška, bet apdirbta taip 
vyzdys ir kitiems laužyti seimolpopulere kalba, kad kiekvienam 
nutarimus, kada randasi noras.lpaprastamžmoguibuvosupran- 

Musą sekretorius užima ir Tė-| tama, o todėl labai naudinga, 
vynės administratoriaus vietą,!Gaila tik, kad nedaug žmonių 
ta t ir prie Tėvynės nieko nevci-Į teatsilankė. Mat tą pačią dieną 
kia. Vieton apmokamų skelbį-l įvyko ir l^SS. Teatr. Ratelio 
mų, Tėvynė užimta dykais skel-1 vakaras, tuo budu publika pasi- 
bimais privatišką laikraščių, ki-l dalino. Kuopon prisirašė du 
taip sakant, kuomet privatiškij nauju nariu. Buvo renkamos ir 
laikraščiai neša sau naudą, mu-Įaukos Lietuvos Nęprigulmybės 
są laikraštis naudą neša priva-1 Fondui, kurią surinkta $9.85. 
lišklems laikraščiams. Tėvynė Į Aukojo po $1.00: Dr. Jonikai- 
narius pasiekia į antrą savaitę, tis, M. Kasparaitis, J. Pilipavi- 
vėluoja. Nariams skundžiau-1 Čius, A. Bobelis, J. Norvaiša, J. 
ties, administratorius duoda pa-Į Zaikauskas, B. Vaičkus, J, Ran-Nepatenkintos ir kitos kuopos

centro rastinės tvarka. Kila sku-| j nokiamus afsakymus, buk Te-1 kėlė; po 25c.: S. Sagentas, S. Ra- 
ndai*ir iš kitų kuopų.
kuopa, kurios numerio neteko I “frcitais”, tai
nugirsti, pridavė dagi gana ast-Į sergąs, tai pąČtas Tėvynės kelis 
rų ir ilgą skundą, kurį čia pa-| Plaišus sulaikęs; apie sulaikymo 
duodu. Jis skamba šiaip:

“S.L.A. Nariams

Viena |Vynę \jew Yorko pačtai siunčią gauskas, K. Vilkonis, V. Akelai- 
ekspresninkas”| tis; smulkiomis 85 centai.

Tą pačią dieną, kaip minėjau, 
I priežastis žada kitame numcryjlLSS. T. Ratelis statė scenoj Is- 
paaiškinti, bet nepaaiškina. Į torinį veikalą “Kerštas”. Ant 

Su narių mokesčiais klaidą] pirmutinių veiksmų nebuvau, 
Malonus Broliai ir Sesers! |galyh§. Musą sekretorius pavė
siais metais turime rinkimusH g (|ftrbą pasamdytoms 

SLĄ. Centraliriės valdybos, taijy- (iariJinjn|<gms< pats, matyt, ją 
gi turėsime ir S. L .A. seimą. | ncprjžiUri 
Munu būtinai reikia pagalvoti. pnfclpos 
ką nu smie į .1 n ra in\ va j Į sjos Įjaidos neišmokama, o ki
bi,. Butmui turime pagalvot..a-1 „ors do.
pie centrahni sekretorių ir re- . ”, .x ... u ...1 1 * kumentai išpildysi tik per pusę

■ . . . , £ . (kuo tie kaltinimai rehiiaml?—1 Dabartinis sekretorius savo u-l 
rėdė jau prabuvo 7 metus. 7 me- §LA
tai tai ne 7 dienos. Per tą laiką ............... r _t . . . cchanjoj ir simiistuvejc betvar-musų sekretorius taip įsivyravo, ... .. ..... . . , .. , , , . , . or * I kę. Sekretorius didžiuojasi, kadknd nelabai skaitėsi su SLA. na-|, .. ..... , A , . . ... | ’is sulaikęs SI-A. nuo pakrikimonais ir kaskart darosi despotiš-l ,T r ,, . . . .11 VJllm.irndidehišauginęs.Vi-. kėsins, nepaisąs SLA. narių bal-| . 1 .. .. . . u *ai ne jam ačiū už tai. SLA. suso. Jau nekalbant apie smulk- ... .... . . .«.. . laikė nuo pakrikimo, kaip išau-menas, jis pradėjo veikti net . ..... .. ... . ,.. T . . . c . Į gino didelį, ne jis, tik įvedimasprieš seimų nutarimus. Seimuo-1. /i 
se jau du kartu buvo nutarta ll^e, . .
skelbti kuopų viršininkų adre- brol,a,.,r ^.rs- pi*'

galvokime gerai ir rinkimams sus bent keturis kartus per me-| 5 ... . ,.... . atėjus, rinkime naują sekreto-tus, o jis paskelbia vos vieną ka- . J. . riu. Dabartinis musų sekretorių per metus ir tuose protar-|. ... .. u. Irius urėde prabuvęs 7 metus, teptuose nariai normtįs persikelti . \ _
i kitas kuopas, klaidžioja ir tam- c,n“ !U‘U 0 kl,nS
pa suspenduojami už neužsimo-Į "e °J c«u !,n<1* s’ ,
' . .. j J Dabar apie Tėvynės redakto-kėjnną mokesčių, nes neranda , r
kuopų. Musų skeretorius jau- . ...... • a* i. • i : i... (Ema ilgiausi kaltinimai SLA.čia save kaltu daugelyje dalykų j v .. . . . . . .. . - . . | organo redaktoriaus, kuriuos,ir todėl kuopti viršininkų adre- 7 . . , . . ., .... ... . x. . 1 dėl vietos stokos, turime aptaisus skelbti bijosi, nes žino, kad , . . ... .... . .. . . . sti, juo labiau, kad tuose kaltini- adresus tankiai skelbiant, kuo- J . ,, t... . t .. _ inuose daugiau pikto prasima-pos gah greitai prieš ji susitaru- ® J. /. . .. .. 1 . . nymo ir asmeniško niekinimo,sios paduoti skundus seimams. J

Antra, pasielgimas, priešin- ,eSO8 ~R >- .,. . . .
gas Pittsburgho seimo nutari- Skat omą taipg. >r k.ti skundai. 

. ... rp, IPagaliaus perskaitoma A. B.m ui, buvo nupirkimas preso Te-1 r
vvuei spausdinU, ką augščiau P"'nn‘*,° or‘«,na' 8 'aiSkas £ 

Išytas 14-tąi kuopai, kuriuo iš- 
juoki am a nepasiganėdinantieji

------- -  dabartinės Centro valdybos tva- 
Viena sauglausiųlu Bankų rka.

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE Tuos vjsus skundus perskai-
augloje ir Tikroje Bankoje, 38 metua Teisingai Vedamoje Bank oje. . , .

o Priežiūra Vaktijoa ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitą ČHlS, bei asmenišką UŽSlpUldine- 
ir Taupymo Padėjimų. jimų takiausius, kįla diskusijas

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvėa.______  | v9 delegatai prieiti negali, lad

išrinkta komisija iš trijų asme
nų patiekti rezoliucijas dėl to
kio Centro valdybos narių vei
kimo.

Sekamiems tarnybos metams 
vieton dabartinės centrą valdy- mlausia kreiptųsi į tą centralinį 
bos Apskritys rekomendavo rin- komitetą (ar kaip kitaip jį pa- 
k«i kitą, ataahomoanį. Nurocty- vttdimrei) ir ktautfi informaciją,

Reikia labai pasidžiaugti pi- 
įvelgus į aukotojų sąrašų, kurie 
Ijiip gausiai parėmė darbininkiš
ka klesos reikalus ir kurie ža- 
a remti ateityj. Bet labai liud- 
a daros matant, kad randasi ir 

' >kių, kurie nesupranta savo

tai nieko negaliu pasakyt, bet 
buvusieji sako, kad sulošta ge
rai. Paskutiniu du veiksimu iš
ėjo kiek silpnokai. Pasižymėjo 
ypatingai jauna mergaitė, P. Ur- 

i buniutf eilių deklamavimu.

lesos reikalų ir dar taip žemai Į vynčs redaktorių, 
upuolę susipratime, kad džiau- 
įasi iš darbininkų nelaimės, 
.'ekurie dagi vadinas “susipra- 
įsiais”, o taria tokius žioplus 
odžius, kaip tai: “Lai nekiša 

\ kur nereikia, tai nereikės
pagelbos šaukties iš musų”!

—P. Petraitis.

AKRON, OHIO.

LA. VIII apskričio 4-tas šuva- 
iavimas.—Skundai ant Centro 

valdybos narių.
Nedėliojo, sausio 20 d., Akro- 

•o, Iloa\vrd str. svetainėje, ,bu- 
o SLA. VIII Apskričio suvaįia- 
imas. Delegatai atvyko nuo ke 
irių kuopų. Trįs kuopos dele- 
atų negalėjo pasiųsti, tad nt- 
iuntė tik įnešimus, samany- 
uis, o taipjau skundus ant kai- 
urių pasielgimų centralės val

dybos narių.
Pirmoji sesija prasideda 10:30 

ai. ryto ir tęsės iki 1 vai. po pie- 
j. Toje sesijoj buvo išduoda- 
li Apskričio valdybos narių bei 
.airių komisijų raportai.

Sabsio 26 dienų buvo Rožan- 
1 čiaiis Moterų Draugystės maskų 
balius. Balius kaip balius, apie 
jį kalbėti nėr ko, Pažymėsiu 
tik viena. Manydamas, kifti bus 
gera proga paskelbti rengiamą 
ant rytojaus TMD. kuopos pas
kaitų, pasiėmęs pluoštų pleka- 
tų nuėjau baliun. Bet dar ti- 

; kieto uepirkęs paklausiau vaka
ro komiteto, ar- leis man pada
linti pleką tus. Vietoj palankaus 
atsakymo gavau Šiurkštų užrei- 
škimą, kad tokiems apgarsini
mams čia, girdi, vietos nėra... 
Sakysiu, tik ir protelis tų ražan- 
čininkų I

JE ISLAND AVĖ., kamp 
VVALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

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

vice-prez. T. Wilce Co. 
JOZEF STKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Co.

W. KASPAR
prezidentas

»TT0 KASPAR
vice-prezidentas

VILLIAM OETTING
prez. Oeting Bros. Ice

:harles krupka
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS ____ ____

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

•J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co.

OTTO KUBIN 
prez. Atlas 

[Brewing Co.

'js ’

šiame miestelyj dabar esama 
apie penkiolika įvairių lietuvių 
draugijų. Ryšio betgi jokio 
tarp savęs nepalaiko. Užtat Ne
šame veikime pasitaiko daug vi
sokių nemalonumų. Pavyz
džiui, šis susidūrimas dviejų pa
rengimų tuo pačiu vakaru: T. 
M. D. paskaitos ir LSS. T. Ra
telio teatro Tokioms klaidom^ 
įvykus, nukenčia ir viena ir ki
ta pusė. Reikėtų pasirūpinti, 
kad tokių susidūrimų juo ma
žiausia įvyktų. Man regis, kad 
tai butų galima dalykus sutvar
kyti šitaip: Pradžioj vasario 
mėn. visos draugijos turi susi
rinkimus. Reikėtų, kad kiek
viena draugija išrinktą vienų 
arba du nariu sudarymui bend
ros visų draugijų tarybos. Ta 
taryba išrinktų iš savo tarpo 
tam tikrų komitetų, kurs vestų 
tvarkoj visų draugijų viešų vei
kimų. Kiekviena draugija, no
rėdama kų-nors viešo surengti 
— vakarų, prakalbas etc. ~ pir-

Turiu antrų svarbų sumany- 
nių. Mums, raciniečiains, būti
nai reikia įsitaisyti, nusinuo- 
muoti tinkama svetainėlė suei
goms, o taipgi kur butų užlaiko
mi visi musų laikraščiai. Tu
rėdami po ranka visus lietuvių 
laikraščius, visokių pakraipų, 
mes rengdami pasikalbėjimus ir 
diskusijas politikos ir kitokiais 
klausimais, visados turėtume 
medžiagos savo argumentams 
organuose, kurie tam tikras par
tijas ir sroves atstovauja. Tatai 
mums nesunku butų įvykinti, 
jeigu tik pasitartume ir sueitu
me vienybėm—M. Kasparaitis.

102914» Lockwood Avė., 
Racine, Wis.

RACINE, WIS.

Sausio 27 d. vietos LSS. 124 
kp. T. Ratelis buvo parengęs va
karų. Lošta 4 veiksmų tragedi
ja “Kerštas”. Dailės atžvilgiu 
pavyko vidutiniškai, tik publi
kos šį kartų atsilankė neperdau- 
giausia. O kadangi minėtps vei
kalas reikalauja daug išlaidų, 
tai rengėjai turės gal truputį 
nuostolių... Užtai socialistai 
gali būti dėkingi tautininkams. 
Jie lyg tyčia tą pačių dienų ir 
tuo pat laiku surengė paskaita, 
dėl ko, žinoma, publika pasida
lino.

Teko girdėti, kad LSS. 121 
kp. T. R. rengia sulošt vasario 
24 dienų vienų puikiausų ir di
džiausių veikalų, būtent “Nihi
listai arba užmušimas caro Al - 
ksandro II”. Aktoriai kviečiami 
iš Waukegan, III. Tikimasi pui
kiausio pasisekimo.

Valio, Racino socialistams!

KENOSHA, WIS.

(steigta LSS. 58 k p. 
Aido Choras.

R.

■ -* ■ -------------------------
■ ■ . I TI i x

LSS. 58 kuopa buvo sušaukus 
visuomenišką susirinkimų tik
slu suorganizuoti laisvą chorą. 
Susirinkimas buvo 25 sausio So
cialistų svetainėj, kampas Prai- 
rie avė. ir Sheridan Rd.

Choras tapo suorganizuotas iš 
14 narių vardu “LSS. 58 kp. Ai
dos Choras”. Vedėju apsiėmė 
būti S. Vaitelis. Nors S. Vaite
lis yra jaunas muzikantas^ bet 
turi didelio gabumo muzikoj, 
todėl reikia tikėties, kad chorą 
sugebės vesti kuogeriausia.

Choro organizatorium tapo 
išrinktas A. Pakšys, sekretorium 
F. Rashčius. Repeticijos bus 
viršminėtoj svetainėj ketvergą 
vakarais kaip 7:30 vak.

Geistina, kad kaip vaikinai, 
taip ir merginos ateitą ir prisi
rašytą choran, kurs mums čia 
yra begalo reikalingas.

Choro Organizatorius.

įsigykite
Gerhardo Hauptmanno 

Penkių Aktų Pasakos Drama

PASKEICDSIS
VARPAS

Lietuvių kalbon dailiai išvertė 
A. L a 1 i s

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

J. Sirutis,
1640 S. Halsted St Ohfcego, UI.

Kalėdinis Naujametinis
KARD AS

52 puslapiai, suvirš 20 paveikslų.
Lietuviško šnipo Fotografija.
Šliupas Jėzuitų Naguose.
Pamokslas: Jėzaus Krikštynos.
Komedija: Agitacija Br-r-r! (S. L. A. rinkimai).
švcntjuckio Misijos.
Gražys Kunigų žiedai.
Dvasiški Apdūmojimai. •
Jagamasčių su Gaspadinėmis Plkčiai.
Trįs Lapai Poezijos.
Du tuzinu Puikiausių Straipsnių.
Septyni Lapai Raportų pral. Bimbai.
Eibės kitų gėrybių. Į

SIS NUMERIS TIKTAI 10c.
t t . MILTAMS DOLERIS.
Imant praplatinimui šventakuprių tarpe, 10 ar daugiau 

atiduosime po 5c. . . ®
KARDAS

251 Broadway, go. Boston, Maus.

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

2

5.
6
7

M

UI

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas 
VVesmann’o Paveldėjimo teorija 
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagrelbs’
Atsakymas Haeckeliui
Spencer’io “Socijalis Organizmai
Spencer’io Individualizmas 

h’vilizaeijn—Ward ir Dietzgen
> Kaina 50c

■ I. ■ ;. , , į | ‘ ,

, “N A P J I E N O 8”
Chicago III1840 S. Halsted St..

‘ •• (Xr'

Knvgeie parašyta Jame? A I I e u, versta
Niežti J Ilgaudo laida ^nrinv*

>irdi> >r Gyvenimai
"budib ir Pajiegį *

Rležn

rot»
apručio Pasidarymab
>arymas ir Žinojimą?*
’irmi Žingsniai j Augštemųjį
?yasinės Sąlygos ir ių

d raginimas
Kama 15<

NAUJIENOS
AmMwI Street Oitrago. (U

Chicago. (11

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas i* užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų^ B vės

Kaina 15c. '
“NAUJIENOS”

1840 S Halsted

1U 1
" IR KITOS LYRIKOS EILfiS

Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kauki)
Tai vienas p

mėlis, kur telpa apie šimtas Jvairty eilių.
Knygelė 106 puslapių, fa gražiaia popieri

niais viršeliais. Kaina 50c.

“NAUJIENOS”
iK40 So Halsted St., v Chicago. DL

usiųjų lietuviškų eilių to

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEW8

Publishcd Daily except Sunday by 
rh< Lithuanian News Pttb. Co., Ine.

1810 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
edOldienius. Leidžia Naujienų Ben- 

irovė, 184ft S. Halsted St., Chicago. 
II.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
hicagoje—pačtu:
Metams .......................
Pusei meto ....................... 3.00
Trims mėnesiams ........ L85 
Dviem mėnesiam ....... <••• *45
Vienam mėnesiui .. . . ........75

hicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija .......................... 02
Savaitei .................................■»]“
Mėnesiui .................................

suvienytose Valstijose, ne Chicagoje. 
«ėtu:
Metams ................. S5.00
’usei meto ....................... 3.00
Trims mėnesiams ............ Loo •
Dviem mėnesiam ........  L25
Vienam mėnesiui ..................65

Kanadoj, metams ................ 7.00
Haur kitur užsieniuose....... 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Irderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentu P/ąšome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
»ės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pašilai- 
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia, krasos 
tenklelių pakankamai persiuntimo 
ėšoms apmokėti.

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

Redakcijos 
Straipsniai

,drich Ebert ir Braun. Jeigu 
šita žinia yra teisinga, tail 
reiškia, kad darbininkų ju
dėjimas Vokietijoje yra taip 
stiprus, jogei jisai pastūmė
jo į revoliucines vėžes ir de
šiniuosius socialistus; kitaip, 
nepriklausomieji socialistai 
juk nebūtų vienijęsi su jais.

Pirma negu darius drąses
nių spėjimų apie to judėjimo 
reikšmę, reikės palaukti pla
tesnių žinių, kurios veikiau
sia artimiausiųjų dienų bė
giu parodys, kurion pusėn 
dalykai krypsta, šioje vala
ndoje tečiaus išrodo, kad ar - 
nebus tiktai Vokietija jau į- 
žengus į panašų krizisą, ku
ris pereitų metų pavasaryje 
atvedė prie carizmo puolimo.

Ar dabartinis Vokietijos 
judėjimas pavirs revoliucija, 
ar ne, tatai priklausys ne 
vien nuo darbininkų spėkos, 
o ir nuo valdžios elgimosi. 
Gudri ir apsukri valdžia ga
li įvairiomis koncesijomis 
nuramint minias ir sulaikyt 
revoliucijos išsiveržimą. Jos 
elgimosi būdas žymiai atsi
lieps ir ant opozicinių buržu
azijos sluogsnių: nuolaidu
mu ji gali padaryt tuos sluo- 
gsnius savo šalininkais, o 
žiauriu atkaklumu gali juos 
atstumt nuo savęs. Libera
lų laikraščių “TagebĮatt” ir 
“Post” sustabdymas rodo, 
kad šioje valandoje opozici
nė buržuazija yra pasišiau
šusi prieš valdžią.

Žiūrėsime, kas bus toliaus.

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

Pasaulio akįs at-. 
kreiptos į Vokietiją.

Apžvalga
______ _ ... ___ . _ . _ I

VIS APIE 
SEIMĄ.

Keletas dienų atgal viso 
pasaulio domų buvo užėmęs 
darbininkų judėjimas Aust
rijoje ir Vengrijoje. Dabar 
pasaulio akįs kreipiasi į Vo
kietiją.

Tenai sujudo darbininkai, 
reikalaudami visuotinos tai
kos, maisto ir demokratinių 
reformų. Kaip telegrama 
iš Zuricho (Šveicarijos) pra
neša, tie reikalavimai tapo i- 
teikti valdžiai, kaipo ultima
tumas. 

t

Berline, Kiel’e, Hambur
ge ir Rheino Westphalijos 
kasyklų apskrityje kilo dide
li streikai, kurie tolyn plėto
jasi vis labiaus. Valdžia, 
matoma, labai susirupinus, 
kadangi net pats “didysis” 
T ’indenburgas atrado reika
linga paskelbt persergėjimą 
streikininkams. Trįs laikra
ščiai Berline—“Vorwaerts”, 
“Berliner Tageblatt” ir “Be- 
rliner Post” — tapo sustab
dyti už pritarimą streikinin
kams. Keletas nepriklauso
mųjų socialistų vadų suimta 
arba liepta suimti. Berlino 
priemiesčiuose įvyko gink
luotų susirėmimų tarpe strei 
kininkų ir kareivių; karei
viai kaikuriuose atsitikimuo
se atsisakė šaudyt į darbini
nkus.

Telegramos aiškiai | sako, 
kad šitame darbininkų judė
jime vadovauja social-demo- 
kratai. Tarp kitko jos pra
neša įdomų faktą, kad abi
dvi social-demokratų frakci
jos veikia išvien, ir kad jie- 
dviejų vadai daug-maž ly
giais skaičiais įėjo į veikimo 
komitetą.

Berline esanti įsikūrus 
Darbininkų Taryba ir 500 
žmonių ir jos veikiamasis 
komitetas susidedąs iš 10 as
menų, kurių tarpe esą nepri
klausomųjų socialistų vadai: 
Hugo Haase, Georg Lede- 
bour ir VVilhelm Dittmann, 
ir “senųjų” socialistų vadai: 
Philipp Scheidemann, Frie-

Iš So. Bostono mums tapo 
prisiųsta sekamas įminėsimas:

Musų srovėms.

N. Anglijos apirubūs susi
važiavimas So. Boston, Mass. 
sausio 27 d., 1918 m. apsvar
stęs Visuotino seimo reikalin
gumų priėjo prie to išvedimo, 
kad partijiniai seimai neat
neš naudos musų reikalams, 
bet dar daugiau pakenks, mu
sų santikius dar labiau suar
dys ir lodei nutarė reikalingu, 
kaip tik galima, gelbėti nuo 
padaryto Amerikos Lietuvių 
Tarybos klaidingo ir kenks
iančio žygio ir tuo rūpintis 
išrinkta komitetas iš penkių 
žmonių: Dr. F. Puskunigio, 
A. Blažio, J. Sekevičiaus, K. 
Norkaus ir J. Strimaičio. .

Komitetas padarytame sa
vo posėdyje, tų pat vakarų, iš
dirbo j sroves, spaudų ir Ta
rybas atsišaukimų, raginantį 
prie vienybės ir bendrai reng
ti seimų ir susitarime pasiė
mė patarpininkauti. Kaili žiū
rima minėto suvažiavimo j 
renginių Visuotino Seimo, pa
sisakyta tame reikale išneš
toje rezoliucijoje, kurubuvo 
priimta, tik vienu balsu prieš 
20 suvirs už jų balsavusių. 
Žemiau seka minėtasai atsi
šaukimas, su suvažiavimo pri
imtųjų rezoliucija.

J. Strimaitis, sek r.

Gerb.
Jau kaip pastebėjote, perei

tos savaites Nauj. Anglijos lai
kraščių, jog Bostonan buvo 
šaukiamas vidurines srovės 
žmonių veikėjų suvažiavi

mas aptarimui musų, lietuvių, 
reikalų ir svarbiausių šios die
nos klausimų, kaip tai Visuo- 
tinasai Amerikos Lietuvių Su
važiavimas, ir diaugiaiis daly
kų, kuriuos matysite protoko
le. Čia paduodame N. A. lietu
vių reikalavimų, kaip butų su-Į 
šauktas Amerikos Lietuvių 
Seimas, kadangi šisai musų 
suvažiavimas atmetė katalikų 
šaukiamąjį visuotinąjį seimų,

taipgi nesutiko ant tokių dės
nių šaukimo Seimo, kaip dir
ba ALT. Taryba (imame skel
bimus iš paskutinioji “V.L.” 
num. i), bet geidžia, kad bu
simų j į Seimų šauktų visos lie
tuvių sriovės ir tume dalyke 
išnešė sekančiųjų rezoliucijų, 
kurių mes manome, kad visi 
Amerikos lietuviai paims ati- 
don, ir kuogeriausiai imsis 
darbo.

šis NA. lietuvių susivažia
vimas su savo tariniais krei
piasi prie Amerikos Lietuvių 
Tarybos (katalikų) prie Liet. 
Darbininkų Tarybos, ir prie 
Lietuvių Tautinės Tarybos ir 
prašo, kad jos trumpame lai
ke, bent iki 15 vasario, aptar
tų rezoliucijoj paduotus Vis. 
Seimo šaukimo budus ir ofi
cialiai praneštų savo nuomo
nę šiai N. A. vidurinės srovės 
žmonių suvažiavimo išrink
tų jai komisijai tartis su sro
vėmis Visuotino Suvažiavimo 
reikale .

Pasirašo:
Dr. F. Puskunigis,
A. Blažys,
J. Sekevičius,
K. Norkus,
J. Strimaitis.

Atsukimus siųskite šiuo ad
resu: J. Strimaitis, 336 Br6ad- 
way, So. Boston, Mass. * '

N. ANGL. VIDURINĖS SR
OVĖS ŽMONIŲ SUVAŽIAVI
MO IŠNEŠTOJI REZOLIU

CIJA VISUOTINO AM. LIE
TUVIU SEIMO ŠAUKIMO 
REIKALE, t

“Mes stovime už šaukimų 
visuotino Amerikos Lietuvių 
Seimo, bet su tųjų sąlyga, kad 
Seimas .butų rengiamas visų 
trijų srovių ir visuomenių bu- 
du kaip buvo jau padaryta Ru 
sijoje ir nepritardami vienos 
vienos srovės šaukiamam sei
mui reikalaujame:
.. 1) kad visuotinas seimo su
šaukimui butų sudaryta orga- 
nizacijinis komitetas, kuris 
susidėtų lygiu skaičių žmo
nių, įgaliotų nuo srovių;

2) kad organizacijinis ko
mitetas nuskirtų vietų, laikų 
ir išdirbtų seimo sušaukimo 
pamatus ir dienotvarkę;

3) kad atstovai seiman bu
tų renkami nuo yįsų lietuvių 
viešuose susirinkimuose, su
lig taisyklėmis, išdirbtomis 
organizacijinio . komiteto.”

Susivažiavimo vedėjai:
A. Blažys, pirm.
J. Strimaitis, sekr.

J. Baltrušaitis.

Demoralizacija ir 
Dorybė. >

I
Dora yra partyviška.

Iš to viso matome, kad dory- 
yra labui “partyviška”. Da- 

I rbin inkai turi savo dorybę, bur
žuazija • savo. Biurokratija, 
gerai išsiplėtojusi, sudaro savo 
dorybę skirtingų ne tik nuo dar
bininkų, bet net ir nuo bužuazi- 
jos ir kapitalistų dorybės. Taip 
buvo senojoj Busi joj. Ji buvo 
perdaug įsivyravus, t.y, perdaug 
drąsi, smarki. Jeigu drąsa ir 
smarkumas yra dora, lai per
daug ji turėjo doros. Kas per
daug, lai šeiauk. Biurokratija 
(valdininkai) ir turčių klesa ka
rės laiku labiau suėjo į daiktą 
po patriotizmo ženklu ir drąsiai 

I “gynė” savo reikalus, neleisda
mi darbo žmonėms no kąsnį per
kąst per keletą dienų, šitokia 
drąsa paliovė buvus dorybe jie
ms patiems; jie stačiai susidemo 
ralizavo ir dėlto nemokėjo, ne
galėjo užbėgti revoliucijai už a- 
kių. Jie turėjo pult, nykti, kaip 
nyksta sniegas nuo saulės.

Kareiviai, atsisakydami juos 
palaikyti, atsisakė nuo demora
lizacijos, o ne įvedė demorali
zaciją j savo tarpų, kaip sako

Keistutis šliupas ir kiti buržua- 
zai. Kad aš, tai nurodydamas 
“Naujienose”, turėjau tiesą, lai 
patvirtina ir balsai iš Rusijos 
minių. Pabėgėlis D. Gura iš 
Petrogrado pernai birželio mė
nesį rašo savo sunui Amerikoje: 
“Minios žhionių su karūnom, 
darbininkai su kareivių deputa
tais eina šaukdami: šalin karė, 
lai gyvuoja laisvė. Kitos parti
jos, kapitalistų, turtuolių ir val
džios ir dvasiškijos sudemorali- 
ziioti kareiviai rėkia, kad reikia 
vest karė iki galui, kol bus su
naikinta Vokietija”. (“Nauj.” 
28 XI 17).

Matomyi daugybe darbo žmo
nių tenai vadino sudelfioralizuo- 
tais tuos kareivius, kurie šuka
vo apie karę, iki galui, o ne tuos, 
kurie atsisakė nuo tokios kares. 
Žinomai tuos, kurie atsisakė, ka
pitalistai, ponai ir dvasiškija ap
skelbė sudemoralizuotais tų bol
ševikų ir kitų “nedorėlių” agi
tacijomis: •

Toks doros supratimas arba, 
geriau sakant, pildymas buvo vi
sose gadynėse ir yra iki šiol. Dr. 
LudAvig Buecbner rašo apie do
rų šiiiip:

“Maižis, didysis žydų moky
tojas ir vadovas, nejautė jokio 
sąžines graužimo, kuomet liepė 
tris tuksiančius pavo žmonių su
kapoti į šmotus kaip per
maldavimui Viešpaties, bet tik
tai bijojo, kad gal tiek neužteks.. 
Fenicėnai, kartaginiečiai, persai 
ir k.,, nors priklausė civilizuo
toms senovės tautoms, nebuvo 
sujudinti savo sąžinės, deginant 
gyvus savus vaikus arbą.laido- 
jant,gyvais nekaltus žmones. Vi
durinių amžių inkvizitoriai ir jų 
bendrai senesniųjų ir vėlesniųjų 
laikų tikėjo, pildą savo prieder
mę, sudegindami apie 9 miiio- 
nus žmonių kaipo raganų ir ra- 
gpnįų per vienuoliką šimtmečių 
ir priversdami tokią daugybe ki
tų įmonių kentėti baisiausias 
kančias. Kada Rymo ciesoriai 
naujai susitvėrusias krikščionių 
bendri jas atlankydavo su kruvi
niausiu persekiojimu, jie manė 
gerai darų ir jų sąžinė esanti ty
ra, lygiai kaip vėliau patys krik
ščionys, jų mokslui įgijus per
galę, atnaujino visus tuos perse
kiojimus ir žiaurumus didžiau
siu saiku prieš tuos, kurie pro
tavo .netaip, kaip jie. žmogžu
diškosios karės šioj .gadynėje 

taip pat, nors kįla tankiai visai 
dėl menkų priežasčių, yra pa
prastai vedamos tų žmonių, ku
rie nejaučia nė mažiausios neri
masties prieš daugelio tūkstan
čių žmonių baisųjį myrį ir sku
ndų, jųjų atgabentų, ir jie per 
tai įgyja garsumų, garbę ir pri
pažinimų, nors ateityje ir lai- 
mingesniame laike toki darbai 
bus gal skaitomi sunkiausiomis 
moralėmis piktadarystėmis (mo 
ral ėrliiieš)”. (Žr. angį, vertime 
“Man in the Pas t, Present, and 
Future”).

Buechneris, nurodęs, kad su
pratimai gero ir blogo tarp įvai
rių tautų ir įvairiais laikais turė
jo didžiausių skirtumų arba net 
pilnų priešingumų. To viskp 
negalėtų būti, sako jis, jeigu 
žmonėms butų duota iš augšty- 
bės kokia vidujinė sąžinė, kuri 
juos valdytų visus ir visais lai
kais (kaip lai sako kunigai, ar
ba kaip rašo jų “Draugas”),

Garsusis natūralistas Cli. bar- 
win savo knygoj “Žmogaus Kil 
inč” sako:

Vergija, nors kai kuriais at
vejais turėjo gerumo senovės 
laikuose, yra didelė piktadarys
te (erinio); vienok ji nebuvo 
taip vadinama beveik iki pat 
šiam laikui net ir tarp labiau
siai civilizuotų tautų, šitaip bu
vo ypač dėlto, kad vęrgai, apskri
tai imant, priklausė ne tajai tau
tai, iš kurios buvo jųjų ponai. 
Kaip barbarai nepaiso savo mo
terų nuomonės, lai pačios papras 
tai yra laikomos kaip vergės. 
Dauguma laukinių visiškai šal-

tai žiuri i svetimųjų kančiaš, ar
ba net džiaugiasi, jas matydami. 
Yra gerai žinoma, kaip Šiaurės 
Amerikos indi jonų moters ir 
vaikai prisidėdavo prie kankini
mo priešų... Kai-kurie laukiniai 
turi pasibaisėtiną džiaugsmų ka
nkinime gyvulių, ir žmonišku
mas yra nežinoma dorybė. Vie
nok, nerokuojant jau Šeimynos 
meilės, tarpe tos pačios pader
mes narių malonumas yra pa
prastu dalyku, ypač ligoje, o tar
pais pasiekia ir už savo pader
mės ribų.”

Apie dorybę tarpe barbarų ir 
laukinių, man rodos, galima kal
bėt tik tuo supratimu, ar jie ki
tus užmuša, ar palieka gyvus; 
ar suvalgo juos, ar tik atima kų 
jie turi. Matome, kad toj pa
čioj genioj vieni kitų neužmuŠi- 
nėja be reikalo, dar gi malonu
mas tarp jų yra paprastu dalyku. 
Tik kitai gentei jie tai nedori. 
GcntČs turi savo dorą; jos neda
ro to kilai, kas jom miela, bet 
daro tai, kas joms pačioms ne
miela. Taip, civilizuotoj tautoje 
yra klesos, ir kožna klesa turi 
savo dorų: kų viena daro gera 
sau, tai tas yra nedora kitai. 
Mažuose dalykuose dar yra sa
vitarpinė dora, bet kaip pradžio
je sakiau, dideliuose medžiagini
uose. reikaluose žmonės užmirš- 

’ta apie visų vienodų—bendrą do
rybę. Patįs kapitalistai tankiai 
sau įkalbinėja: reikia vargšui 
duot gyventi, duot uždirbti; rei
kia jam net politinių teisių, jis 
gali būt geras pilietis, jis turi tu
rėt teisę balsuot, išsirinkt valdi
ninkus. Bet išsirinkti vieną iš 
dviejų didžiausių'dalykų: ar gy
vuoti, ar eiti į karę, tai—110,110! 
negalima dkiot balsuoti, ba tai 
butų prieš lautų! demoralizaci
ja !

Taip rėkia piniguočiai patrio
tai.

Darvinas toliau rašo; “Tuo- 
jaus, kaip tiktai gentes įgyja pri
pažintų vadovą, nepaklusnumas 
tampa piktadaryste ir net niek
šiškas nusižeminimas yra vo
kuojama kaipo šventa dorybė”.

Taip šiandien yra “civilizuo
tam sviete: kas reikalauja, kad 
butų duota patiems žmonėms 
nubalsuoti, ar jie turi eit žūti, 
ar pasilikt prie ramaus darbo, 
tas apskelbiama demoralizato- 
rium, išdaviku!

Darbininkų valdonų klesa val
do jų gyvastį ir mirtį.’ Darbinin
kų klesa turi visai kitokių dorų. 
Ji pergalėjus savo valdonus ir 
paėmus valdžių į savo rankas, 
— kaip, ana,Rusijoj, — nevaro 
kapitalistų į karę, bet stengiasi 
tųjų nežmoniškiausių nedorybę 
užbaigti visai.

rKlcsų dorybę buržuazija ir y- 
pač mus kunigija nori palaikyti. 
Ne tik tuomi jų palaiko, kad kle- 
sų priežastis apgina nuo jų nai
kintojų socialistų, bet tiesiok ai
škina jų mokslininkai, kad kle- 
sų dorybė (t.y., kiek klesų, tiek 
dorybių) yra reikalinga, naudin
ga.

Profesorius James Q. Dealey 
savo “Socialogljoje” sako, kad 
net “klosimo susipratimo mora
le puikybe (moral pride) visuo
meniškai yra verta užlaikyti”.

- Kodėl? Todėl, kad, girdi, 
kal-kurie geriausi laimėjimai 
moraliame gyvenime buvo tai
klesos laimėjimai, o ne visuo
menes.

Bet jis pripažįsta, kad dabar 
negalima prašalinti tų doros ski
rtumų ir įvest bendrų etiką:

“Rodos nėra visuomenino 
reikalo, kad visuomenė rūpin
tųsi įvest bendrą etiškų pagrindų 
(Standard) visose smulkmeno
se visiems žmonių padėjimams. 
Kuliai visuomenė yra pasidali
nus į kelias klesas skirtingų mo
ralių laipsnių ir protiško išsi
vystymo, toliai pilnas moralių 
pasielgiinų imiformavimas ne
galimas, ir bandymas tai pada
ryti užsibaigs tiktai visuomeniš
ku susikirtimu. (“Sociology”'

Musu Moterims
MOTERIŠKA BLIUSKELė.—Pavyzdys No 8655.

Ypatingai Uailiai atrodo j 
duodamas čia naujas motei; 
kos bliuskelės modelis. Rup 
liūgai siuvant galima pasidaij 
taip dailių bliuskelę, kur saiį 
rovdse reikėtų už tokių br;J 
gins pinigus mokėti. Neptflį 
lenkiamas kalnierius ir antrų 
kovini dedami iš kitokios t 
kainai parinktos materijos. > 
garos pečiai sukerpami ilges 
taip kad siūlė pečių pasid: 
priešakinėj pusėj. BliuskcĮ 
priešakis nuo pečių turi peį 
kių. Suscgiojaina dideliais p 
kščiais guzikaip. Ilgos ratt’. 

ves prlduHos lygiai, be pakilimų ir užsibaigia plačiais antri 
koviais.

8^55

Šilas moteriškos bliuskelės pavyzdys No. 8655 sukirpl 
ketvtiriopo dydžio: micros 36, .'18, 40 ir 42 colių per kruti 
Bliuskelei micros 36 cplių reikia 2% yardo materijos 36 cd 
platumo, arba 2*4 yanio materijos 40 colių platumo; be to (Į 

y&rdo kitokios materijos 18-kos colių platumo.

Kainą pavyzdžiui 10 centų.

Norint gauti lokiai bliuskelei sukirpti ir pasiūti pavyj 
prašom iškirpti žemiau paduotų blankutę, pažymėli ten pav 
džio numerį, kokios micros, parašyti savo \ardų pa vai 
ir aiškų adresų ir, įdėjus kartu su 10 centų (markėmis arba 
šiai dešimtukų), pasiųsti šiaip užadresavus: NAUJIENOS P/ 
TERN DEPT.', 1840 S. Halsted St., Chicago, III.

1

NAUJIENOS Pattern Dept.
h^1840 S. Halsted St., Chicago, III. į

Čia įdedu 10 centų, už kuriuos prašau atsiųsti man Pavyzdi

No. 8655, micros .................colių.
VARDAS IR PAVARDE .............................. 1

ADRESAS: •L

sidare. pagalios, korespoiid 
tas 9999 gindamas veikianči 
jaunuomenę, neužstoja už tv

by J.'Q. Ųealey, Pli. D., 154 p.) 
Taigi ką “Draugai” rašo, ar

ba ką kunigai per pamokslus sa
ko apie vienodas doros taisyk-' kurie girtuokliauja etc.; jis 

žmonėms, tai yra žymi lik, kad dėl kelių blo 
darančių negalima visų kaltii 
Ir tai, žinoma, tiesa. Mes noi 
tume, kad vietoj ginčus tarp ! 
vęs varinėjus, koresponded 
rastų kų-nors geresniu laikrl

les visiems 
tuščia bemokslių pasaka. Ge
rai, kad jie nebando tai įvest: 
per du tuksiančiu metų mokin
dami los dorybės nubovijo svie
tų iki didžiausios ir baisiausios
karės. Jeigu imlų tųjų savo do- čiams ir jų skaitytojams prad
rybę įvest į visuomenės gyve
nimų, tai anot prof. Dealey, pri
vestų tiktai prie visuomeniškų

ti.

J. Musteikiui. — Viena gerii 
šių techniškų mokyklų yra J 

Avis Institute, 1919 W. Madinį 
■>st., Chicago. Del arlymesij 

veninių visų žmonių, visų tau- informacijų kreipkite tiesint 
tų, reikia panaikinti klesas — tų mokyklų, 
visų štilį, visų išdirbyslę, visą 
valdžių atiduot darbininkams, 
tarptautiškos brolybės ryšiais 
susivienijusiems. Tas įvyks; bet 
buržuazija ir kapitalistai ir to
kia dvasiški j a, kokia dabar yra 
įšnyks visaip liks ir gyvuos tik
tai darbo žmonės —• Tada bus 
tikra dorybė pasaulyje.

Norint lygių dorų įvest į gy

A. Glodeniui. — Apie tu<* 
vo tarnus buvo jau rašyta iri 
dievai jų nemato!
A. Staniškiui, Franklin. — A 
labai už užuojautų ir linkūjim 
Kalbamojo veikalėlio betgi 
skira knygute neišleisime, 1 
daugi visa to, kas jau buvo 
spausdinta Naujienose, meta1 
suvirinta. Išnaujo statant, pq

Redakcijos Atsakymai
K. Misiūnui, De Kalb. — Apie 

jaunuomenės veikimų paraše 
jau 9999. Tamsta tų patvirtini 
— lai ir gerfli. Kas dėl baliaus 
gruodžio 31, korespondentas 
9999 atitųlsė klaidų, kuri ne per 
jo, bet peč korektoriaus kaltę pa

v

Kazimieras Gucisi
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuut 

taip ir civiliokuose teismuose. Daro 
visokias dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
2323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. D/over 1313

Miesto Ofis?8: j 
127 N. Dearbo'n F 

1111-13 UnltjBIdg.
Tol. Central 441Į

Ar žinote, kad Rusijos caras buvo visai 
„ ne Romanovų dinastijos?

Ar tinote, kad ant Rusijos carų sosto 
sėdėjo bepročių, žmogžudžių ir 
paleistuvių?

Ar žinote, kaip atsirado Rusijos 
carizmas?

Visa tatai apipasakos ir išaiškins

Rusijos Carizme Istorija j
kurių neužilgio pradės spausdint 

“Naujienos”

IMPERFECT IN ORIGINAL t
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mos pirštais, klavišais seno-sc- juos prieš jų naudotojus, Taigi 
no pijanino, ir Lannero valsas farizejai nutarė laukti kito mc- 
negali užslopinti patriarchalinio si j o ir nugalabinti Kristų. Tą 
virdulio šnypštimo.
“Kaip meilios, šviežios buvo rožės”...

Žvakė mirksi ir gęsta... Kas te

Adomas Juodasai.

Grožės keliu.
Sidabro žvaigždutės po vandenį teška: 
į bangą įstringa, tai nušviečia tašką 
'l ai linksmos pakrinką išlėto, 
Tai žėrinčias kibirkštis mėto.

Ir stebisi medžiai išaugę į krantų.
Jie džiaugsmo laisvų spindulių nesupranta. 
Norėtų paslinkti iš vietos. 
Bet laiko juos pajiegos kietos.

ti bangos tik žaidžia, tik kibirkštįs šelia! 
Spindėdamos vaido mums nuostabų kelių. 
Kur grožė alsuoja po kojų. 
Kur alkstančių dvasių vilioja.

270 Vyriškų Siutų

(Iš “Pirmasai Baras”)

Žiemos vakaras

Suka sniegų rateliu;
Tai, lyg žvėris, dukslu. kaukia.
'lai pravirksta vaikeliu;
Tai rusti ir paslaptinga.
Stogo šiaudus ji sukels;
Tai, lyg koks pakeleivingas. 
Ties langais mus pasibels.

Mųs vargingoji grinčintė 
Ir nuliūdus ir tamsi. 
Ko gi tu, meili sesute. 
Ties langais liūdna tyli? 
Ar ūžimais ten ant kelio,

Ar zirzėjimu vindelio
Gyveni diena kita?

Išsigerkim. aukso drauge. 
Tylu lytės praeities, 
Išsigerkim, kartu augę! 
Tenurimsta ant širdies! 
Padainuoki, kaip kielaitė 
Mėgo jurų iš mažens; 
Padainuoki, kaip mergaitė 
Ėjo sambrėškoj vandens.

A. Puškin. ir naudojamieji. ,
Kad ji nebebūtų pančibjama 

stačia t ik iškaiš. protes toniškais 
ir rymiškais. .. poteriais.

Kad niekados daugiau nebe- 
prisieitų garbinti žemiškus ir 
uždebesinius stabus.

Kad niekas nedrįstų kėsinties 
uŽstoit jai liuosybės, lygybės ir 
brolybės saulę.

Trokštu jai laimės, ir šaukiu 
iš už jurių-marių, kartu su’arti
maisiais:

Oro. daugiau oro!
Noriu matyt ją laisva it’ lai

minga, ir nepaliaudamas kar
toju:

Saulės, skaisčios pavasario 
saulės!..

Myliu ją, rūpinuos ja ir noriu 
dar kartą pamatyti ją • - lais
va, laimingai, įdievia...

—A. Čekanauskas.

Ivan Turgenev.

“Kaip meilios švie
žios buvo rožės”

Suka sniegų rateliu;
Tai, lyg žvėris, duksta, kaukia;
Tai pravirksta vaikeliu... 

į

Išsigerkim, aukso drauge.

Kur tai. kada tai, senai senai, • « 
aš perskaičiau vienas eiles. Grci 
tai pamiršau jąsias... bet pir
moji eilutė pasiliko mano atmin
ty!

Išsigerkim, kartu.augę!
Tenurimsta ant širdies!

(Iš “Steponaičio Bastai’’)

Dabar žiema; šaltis užmezgė 
angų stiklus, tamsiame kamba
ryj dega žvakė. Aš sėdžiu įlin-

AKMENS.

S <ka kalnus iš vandens. 
Vilius puldamos vaitoja, 
Tiktai tyli sau akmens. 
Ji<‘ visuomet tylus, kantrus.

Dangus rustus ir tamsus...

Veikiai audra turės rimti, 
Saulė šviesi užtekės. 
Ryto spinduliuos auksiniuos 
Ežeras ramiai tvyskės.

—Kovas.

Trokštu liuosybės
Myliu aš savo gimtųjų šalį. 

M^ino mintįs nuolat skrenda ten, 
to i už jūrių - marių ,kur kadai
se išvydau pirmuosius saulutes 
spindulius, kur mažas būdamas, 
močiutės globojamas, džiau
giausi ir lindėjau; kur visa man 
taip miela, artima, neužmiština.

Myliu jų, ir nerimstu. Liud
uos, atkarios mintįs neduoda 
man ramumo. Negaliu atsikra
tyt to divnų-naktį mane kamuo
jančio klausimo: ką mm veikia 
jie? Kur artymieji: žilagalviai 
tėveliai, sesutė, brolelis drau
gų ir draugių būrys? Ar liko 
dar senaaai sukrypęs namelis...

Myliu Jų, ir rūpinuos ja.
Trokšta dar kartą pamatyti 

ją laisva, laiminga, įdievia.
Trokštu jai liuosybės — di

džios, patvarios, nemirštamos.
Trokštu, kad jos oru galėtų 

liuosai kvėpuoti visi pavergtieji

ba ir skamba:V r

“Kaip meilios, šviežios buvo rožės’’...
Ir matau aš priešais save že

mų langų meilios kaimo grįžiu- 
tės. Liepos vakaras tyliai tirp
sta ir pereina į naktį; šiltame o- 
re kvepia rezeda ir liepa; o 
lange, pasirėmus ant alkūnės ir 
palenkus galvų prie peties, sėdi 
mergaite —- ir tyliai, ir dęniiiigai 
žiuri į dangų, lyg laukdama pir
mųjų žvaigždžių pasirodymo. 
Kaip malonios įkvėptos susimą
sčiusios akįs, kaip meiliai neka
ltus, atdaros, lyg meilės klau
siančios, lupos; kaip lygiai al
suoja da ne suvis išsiskleidusi, 
da 'niekuo nesudrumsta kruti* 
nė; kaip tyras ir švelnus jaunu
čio veido kontūras! Aš nedrįs
tu prašnekėti su ja, bet kaip ji 
man brangi, kaip plaka mario 
širdis!
“Kaip meilios, .šviežios buvo rožės”...

O kambaryj vis tamsiau ir ta
msiau... Įsidegusi žvakė braš-

mumis lubomis, speigas cypia ir 
pyksta už sienos ir ausyse lyg 
girdisi nuodobus senatvės šnab
ždėsis...
“Kaip meilios, šviežios buvo rožės”...

Atsistoja prieš mane ir kiti 
vaizdai... Girdisi linksmas o- 
šimas šeimyniško gyvenimo kai
me. Dvi gelšvi galvuti, prisi
glaudusi viena prie kitos, mei
liai žiuri į mane skaisčiomis ti
kėlėmis, užkaitę veidai dreba 
sulaikomu juokintos, švelniai 
susipynė, vieni kitus parnuišda- 
ini skamba jauni, geri balsai; o 
truputį toliau, meilaus kamba
rio gilumoje, kilos taip-pat jau
nos rankos bėgioja, susipinda-

Susirietęs glaudžiasi ir dreba 
pas mano kojas senas šuo, mano 
vienintelis... Man šalta... Aš 
šąlu... ir visi jie numirę... nu
mirę. ..
“Kaip meilios, šviežios buvo rožės”... 

(Iš “Steponničlą Raštai”)

Kas ką sutvėrė?
Pašvenčiu tiems, kurie myli 

šį klausimų.

(Tąsa).

jie ir išpildė. , 
Kristaus mokslas it kokia ug

nis išsiplėtojo visose šalyse. 
PricžasČia tokio umaus jo mok
slo išsiplėtojimo buvo supuvi
mas draugijinio surėdymo; 
žmonės netekę vilties sulaukti 
geresnių laikų, jleškojo sielos 
suraminimo. Kuųigai, matyda
mi pastebėtinų Kristaus mokslo 
platinimus, nepaisant jokių per
sekiojimų, tuoj stverėse naujo 
mokslo ir ištempė jį ant savo 
kurpalio. Tuo budu Kristaus 
mokslas tapo apdailintas ir pa
auksuotas taip, kaip jiems ge
riau tiko a (siekimui savo mie- 
rio, — palaikyti žmones savo 
įtekmėje.

Patekę nelaisvėn žydai vėl su-Į Abclnąi, kiekvienas žmogus 
grįždnvo prie savo idealų, nt- flil.iu savo likyb(Ji 
gaudavo pražudytų spėkų ir vėl natino išganyman 
pasiliuosuodavo. Į kybą jis juokias iš kitų religijų

I aip dalykams besi kartojant jr s(ej)iugj kaip žmonės gali tikę- 
žyduose įsigyveno tas prietaras, (i lokioin8 „esųmonėms, l>et sa- 
būtent kad laiknsMiUo laiko die-l Wku krt<1 jo
vas juos bkudžio ir vėl pamyli. tikyba yra nicka8 daugiau, kaip 

Lis pi irtaias taip giliai buvoI rjnkinys tokių pat nesąmonių, 
sisaknėjęs j žydų protus, kadpU^įs(a klaidingumą kitos tb 

užstojus blogiems laikams jie kybos kad jis (lrįstft pa . 
drūtai tikėjo į ateinantį jų i^Ka‘Įžiurėt į ją kritiškai. Kitaip jis 

žiuri savon religijom Kunigai 
mbk’na žmones, kad abejojimas 
apie kurias nors tikybines dog
mas yra nuodėmė ir tos nuodė
mės baisumą taip nupiešia žmo
nėms, jogei jie nedrįsta pažiūrėt 
teisybe’ į akis. Žmogus jokiu 
budu negali suprasti, kas yra to
ji šventoji traicė. Viena esybė 
trijose ypatosc ir tuo pačiu lai
ku trįs esybes vienoje ypatoje— 
tokio bnisdhO nieks nėra matęs 
ir negali matyt. Taigi bijoda
mas mirtinos nuodėmės už abe
jojimą, jis priverstas tiesiog ti
kėti tai kombinacijai. O juk ir| 
kunigai “aiškina 
greičiau iš proto išeis, negu su
žinos galę tds traicės. Taip iš
gąsdintas žnlogus aklai tiki vi* 
sam kam, ką tik kunigas pasa
ko. Bet užmink jam apie stab-

nytoją; sekdavo eilės pasninkų, 
išmaldų ir liūdėjimų.

Laike paskutinio šimtmečio 
prieš Kristaus užgimimą karin
ga Romos viešpatyste užkariavo 
Palestiną iapkrovė žydus mo
kesčiais. , • t j
x Kuo sunkesne buvo vergija, 
tuo viltis ateinančio išganytojo 
buvo drūtesnė. Bet ne visi žy
dai vienodai manė apie busian
tį mesiją išganytoją. Skur
džiai manė, kad mesijas užtars 
juos, atlygins jų skriaudas, pa
lengvins jų gyvenimą, apsaugos 
juos nuo beširdžio turtuolio go
dumo; ketais žodžiais sakant, jie 
tikėjos susilaukti valstiją tiesos, 
meilės ir lygybės. Turtuoliai gi 
mane, kad ateinantis mesijas 
bus didis karvedis, kuriš užka
riaus visa pasaulį, o kartu ir 
Roma; suteiks jiems visus že
miškus turtus, visas svietiškas 
linksmybes ir privilegijas.

Tokiose tai aplinkybėse, gyve
no Krislus. Kristus, kiek gali
ma sužinoti, gimė iš biednų tė
vų ir gyveno su jais iki 11 jne» 
tų (jeigu neklystu). Nors jo 
mokslo pasekėjai nepaduoda jo 
gyvenimą jaunystėje iki 23 me
tų, bet štai ką galima sužinoti iš 
jo palies gyvenimo ir mokslo. 
Kadangi Kristaus tėvai buvo 
biedni, tai jis dar ankstyvoje 
jaunystėje leidosi pasaulin. Tar
tie kitų šalių, Kristus atlankė ir 
Indiją, kur jis išmoko daktarys
tės. (Tuo laiku Indija buvo pa
garsėjusi savo s lobuli Ii ilgais I 

daktarais). Tokiu budu keliau
damas su pirkliais Kristus susi
pažino su tuolaikiniu pasaulio 
mokslu ir daugeliu religijų. Į- 
gijęs daugiau mokslo Kristus 
sugrįžo tėvynėn, kur jautėsi it 
viršžmogis. — Jis matė savo tė
vynainių klaidas, matė jų begė
dišką godumą, matė skurdą ir 
vargus beturčių ir jis žinojo,

jinį surėdymą, taigi žinojo kaip 
atitaisyti savo tėvynainių ydas. 
Ir jis pasiryžo pasidalinti su sa
vo tėvynainiais tuo mokslu, ku-

stojo biednų žmonių pusėn ir 
^skelbė, kad turtas nereiškia dar 
laimę. Jis stojo už brolybę, ly

belurčiai ir žmonės be gyveni
mo vilties atrado sau prieglaudų 
ir susiraminimų Kristaus-,mok
sle, ir uoliai sekė jį. Kristus 
tuo budu trumpu laiku patrau
kė prie savęs žmones, kadangi 
jie manė Kristų esant pažadėtu 
jų mesiju.

žydų lurluoliams-farizejams 
Kristaus mokslas neliko, kadan
gi jis nežadėjo jiems visapasau- 
linės valstijos ir visų žemiškų 
turtų. Antra, jie bijojo, 'kad 
Krislus neįgytų perdidelę įtek
mę biednųjų tarpe ir nesukeltų

rokuoja vie 
vedančia ti

kad žmogus

tikybą, tai jis negales atsistebėt, 
kaip žmogus galėjo būti taip 
suklydę, kad garbinus medžio 
šmotų, akmenį arba kitokius 
dievus. Tuo pačiu laiku tas 
žmogus nedasiprotėją, kad jo ti
kyba labai mažai kuo tesiskiria 
savo pamatuose nuo stabmel
džių tikybų. Principai tebėra

kitaip užvardyti ir daug naujų

Apart keįelos pagerinimų bei 
senųjų minčių iškraipymo krik- 
šČionvstė nieko nuosava us ne
turi. Kuone viskas yra sukolek- 
tiiola iš senųjų stabineldldių bei 
pagonų religijų. |

Stabmeldžiai 4urėjo daugelį 
dievų, kurie vedė šeimyniškų gy
venimą, auklėjo vaikus, kovojo 
tarpe savęs, suvedžiojo, prigau- 
dinėjo vienas kitų ir* net sveti
moteriavo. žodžiu, žmogus su
teikė savo dievams visas tas y- 
palybes, bei papročius, kokius 
jis pats pažinojo. Krikščionys-] 
te gi giriasi savo vienu dievu. 
Pažiūrėkime tad arčiaus krikš-.

Zeus’o ir Romos Jupiterio mes

viršininkų. Patį dievų tie krikš- 
čionįs pasisavino iš žydų, kuris 
buvo jiems žinomas kaipo vie
natinis dievas Jehovė. Jebovė ta
po krikščionių dievu lodei, kad 
krikščionystė gavo savo pradžių

Negana tos papildytos švcntva-

nuo žydų jų dievų, pasiuntė juos 
prakeikimai), kada jie nenorėjo 
litui ties garbinę savo dievų Je- 
hovę po senovei. Tik praslinkus 
keliems šimtmečiams po Kris
lui, Jehovai tapo suteiktas sū
nūs, gimęs iš moteriškės, ir dva
sia šventoji. Nuo to laiko krik
ščionių dievai randasi trijose y* 
patose. Ta trejybė nėra ir ne
buvo nauja pasauliui. — Ji yra, 
niekas daugiau, kaip pamėgdžio-

Verti $12,50
ir daugiau

Tiktai po

į/ Ne nuo laiko civi les karės vilnos bu
vo taip brangios. Tiktai apmąstykite kaip 
stebėtina—kaip nepaprasta yra nusipirkti 
siutus, kurie yra verti $12.50 ir dargi dau
giau už $7.45.

KLIINBROC
■ B HALSTED, ŽOL^SVS 

]! M B. CANALPOPT AVĖ Į

jimas braihistų tikybos dievų 
Dramos, Višnos ir Šyvos. Kaip 
matyt krikščionių apaštalai su
tvėrė savo dievystę pagal brami*- 
stų tikybą, kuri yra daug senes
nė už krikščionybę, tik tą tikybą 
jie taip storai*aptepė nesąmonė
mis, jog ji paprasto žmogaus 
protui lieka nesuprantama. Tuo 
budu tos nesąmonės tampa sva
rbiausia esybės paslaptimi, ka- 
kandi žmogus negali jos supras
ti, o abejoti apie jos tikrenybę y- 
ra uždrausta po bausme.

Man teko girdėti lokį pasako
jimą.

Viename šeimyniškame pasi
linksminime buvo menamos 
minklės. Kuomet visi išbandė 
savo miklumus, vienas žydelis 
atsikosėjęs užreiškė:

“Žalias, ant vinies kybo ir cy
pia — kas tai galėtų būti?”

Po ilgam spėliojimui visi sve
čiai atsisakė negalį išrišti tą mi- 
nklę.

“Silkė”—tarė žydelis su pasi
didžiavimu.

—“Btt silkė nėra žalia”, pro
testavo vienas iš svečių.

“Nutepk ir bus žalia”, atkir-

—“Kodėl ji kybo ant vinies?” 
klausė kitas.

—“Pakabink ir kybos, “aiš
kino tas pats žydas.

—“Bet kodėl ji cypia?”— už
klausė viena moteris, norėdama

juoko.
“Todėl, kad tu, mieloji, neat

spėtum!0 — užreiške juokda-

Nėra Įstatymo taipgi,prieš pirkimą dviejų ar trijų siutų ir atidėjimų 
jų j šalj.

iloover nenori pavalyt šeimyninkėni slėpti cukraus, bet niekas jums 
nepuskirs kiek jus galite pirkti drapanų. Pasirinkite du arba tris siutus 
už HCpnprnAttt kinfnr, ir l>n<16kite juos i žnlj iki sekančio rudens. Jus 
<li<l>ar sntmijjysite pinigus ir išvengsite vėliaus augStesnčs kainos.

Meti netikime, kad kas nors atsisakytą taupyti pinigus!
Daug laiko praeis iki jus vėl pamatysite tokius gerai išrodančius ir ge
rai pasiutus siutus už šią kainą. Neatidėkite 1 šalj—ši yra proga, kuri ga
li nesugrįžti per keletu metą. Mes taipgi žinome, ką kalbame!

| Vyriški Overkautai
I Jus galite nusipirkti gerą overkautą už šią kainą, vie
I ntj arba kita kartą — mes esame užganėdinti, kas ly-
I ginasi kokybe, mada ir pasiuvimas jums daugiau kai 
Inuos čia jie yra — Trench, Ulster, su u
I diržais arba Konservatyvi modeliai, pil- MTg ■ 
Iki. rudi, oilve ir melton kerseys ir suktų

_______________ I vilnų; mieros iki 42. jp

Krikščionių dievai irgi gyve
ną šeimynoje, yra panašus į jų 
garbintojus žmones ir įniks nuo 
laiko apsireiškia žmonėms tai 
pavidale žmogaus, lai paukščio, 
kaip kad stabmeldžių dievai.| 
Dieviškoji šeimyna susideda iš 
dievo levo, dievo motinos, dievo 
sūnaus ir dvasios. Dievas levas 
yra. perstatomas kaipo pasaulio 
tvėrėjas, valdytojas ir teisėjas; 
molina dievo užtarytoja griešni- 
nkų ir nuskriaustųjų; sunūs die
vo — žmonių atpirkėju ir jų ad
vokatu prieš savo tėvą leisdarj; 
dvasia šventoji -- valdo žmonių 
'protus, Ji ghli įkvėpti drąsą ir 
liesą į žmonių protus ir esti 
žmogaus dvasišku sargu. Bet 
tai dar nevisi krikščionių dievai 
į kuriuos jie kreipiasi su šmal- 
doms.

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

visomis jėgomis remti savąjį laikraštį. /
Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes galė

sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbų. Pade 
kitę, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais !

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4y2 rub.

♦

Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

“AUDĖJAI”
Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji- 
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe- 
pakeldami priespaudos, sukįla prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti, jį yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:
5”
Chicago, UI.1840 So. Halsted St

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno.
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

Kaina 15c.
“N A U <

1840 So. Halsted St,
M

Chicago, 111.
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darbavimuisi. Klausimas: kas 
jį vertė taip dirbti, ar valdančių 
k lesų mokslo kontrolė, ar noras 
praplėsti žmogaus žiniją (slg. 
jo žodžius” ...noro pridėti kele
tą laktų... Gamtos moksle.)

Neturėdamas po ranka Li- 
vingstono kelionių užrašų nega
liu privesti citatas, kurios aiš
kiai parodytų kam jisai dirbo 
tyrinėdamas Afriką, nekartą ser
gantis ir niekieno veik neremia
mas. Ne, aš “užsimirštu” kas 
tų garbų misionierių, siuntė A- 
frikon, bet g. V-iui vaidinas kas- 
žin kokie baubai... Livingstonns 
buvo neturtingų tėvų vaikas, ku
ris savo geležine valia ir noru 
išėjo mokslus idant patapti mi
sionierium prie L. M. Society, 
kuri jį pasiuntė vieton Kynijos 
(kur jis norėjo) Afrikon. Pir
mą kelionę (link ežero Ngtimi) 
jis atliko ne tos draugijos kaš
tais. bet su pagclba anglų sporst- 
menų ponų ()swell ir Mūriny. 
Vėliau Livingslonas pasitraukė 
nuo L. M. S. ir tyrinėjo Afriką 
kaipo Anglijos konsulas. Bet 
paskutines keliones jisai atliko 
(nors jis buvo manęs jau kau
lus pailsinti užtikrintu gyveni
mu. kadangi nuo savo knygų 
apturėjo kapitalą) jau draugų 
ir p-no Stanley’o kaštais (ku
riuos šis gavo nuo Amerikos lai
kraščio llerald redakcijos.

Livingstonns savo žodžiais 
daugiausiai pasitarnavo panai
kinimui “juodųjų velnių” ver
guvės, už ką tie nelaimingieji 
gerbė jo atmintį. 'Savo tyrinėji
mais jis paukštinė visą eilę kitų 
žirninių keliauti Afrikon, kas at
nešė didelę naudą geografijai. 
O apie “šventą vierą“ (g. V. 
kviečia mane prisižiūrėti tuome
tinės draugijos istorinėm apy- 
stovom taigi prašome) pa- 

’ klausyki t ką Darvinas sako: “Ki- 
vinklojimas (?) pagerinimų, 
kurie sekte-sekė pradėjus skie
pei krikščionybę Pietų jūrėse 
(kurdą bjauresni baębarai-žmo- 
gėdos gyvena negu Afrikoje, 
ša r.) tikriausiai pats savaimi 
stovės įžymiu veikalu istorijos 
užrašytose. Jis da inžymesniu 
pasidrtro kuomet prisimenam, 
jog kap. Look, kurio šaunų ga
bumą svarstyti nieks neužgin- 
čija. 60 metų atgal nemanė, kad 
kas nors galima permainyti čio
nai (tą kapitoną tie barbarai 
užmušė, suvalgė vėliaus, šar.). 
Bet dabar los permainos invy- 
ko ačiū filantropinei (žmogų- 
mvlinčiai) dvasiai anglų tautos. 
(I. y.darbui įvairių misionierių, 
kurio nežiūrėdami pavojaus bū
ti iškeptais ant jiešmo, platino 
“šv. vierą“ tarpe “juodųjų vel- 
n ų“. šar.) — (Voyage on the 
Beagle p. 532).

G. V. klausia vėl ką lai reiš
kia būti partyviu vien teisybei. 
Pakviečiu jį apdumoti savo pa
sielgimą. G. V. nenorėdamas 
palikti nabagą 8aruną tamsybės

Mokslas ir klesos
Ant pirmojo puslapio Darvi

no knygos “Kelionė laivu Beag- 
le” randasi sekami žodžiai: “Ek
spedicijos tikslu buvo pabaigti 
Patagonijos bei Tierra dėl Fue- 
go išmatavimus, pradėtus po 
priežiūra kapitono fKing 18*46- 
1830 met; išmatuoti Čile, Pe
ru pakraščius ir nekuria* salas 
Ramiamjam vandenyne, ir ap
gaubti pasaulį chronometrišku 
išmieravimu lenciūgu.”

Gerb. Vailionis rašinėlyje 
“Dar apie tuos malūnėlius“ sa
ko: “Kelionė laivu Beagle buvo 
surengta tų klesy, kurios tikė
josi pasinaudot tyrinėjimų ša
lių turtu, Tos klesos tikėjosi 
žaliosios mvdegos ir naujų rin
kų”. (Nuo sūraus vandens Ra
miojo okeano, nuo akmenuotų 
pakraščių Piet. Amerikos, nuo 
veik neapgyvcnlų salų? Šar) Aš 
kviečių g. V. pacituoti by kuria 
autoritetų, kuris butų likrina- 
inesnis. negu Darvinas, savo su
gavimams.

Darvinas sako: “Žvelgiant 
atgal, aš suprantu kaip meilė 
mokslo laipsniškai užviršijo vi
sus kitus mano palinkimus. Pir
maisiais dviem metais kelionės 
mano geismas šaudyti be pa Ko
vos augo, ir aš pats pašaudavau 
visas paukštes ir visus gyvius 
savo kolekcijom; bet pamažėl 
aš mečiau šautuvą, (kurį ga ly
ga le atidaviau savo tarnui) nes 
jisai trukdė mane darbe. Aš 
atradau, nors nejučiomis, kad 
žvilgėjimas (observation) ii’ 
samprotavimas yra augštesniu 
negu buklumas ar sportas... Ant 
tiek, kiek aš galiu apie save sprę
sti, sakau, kad mano triūsimas 
laike kelionės paėjo nuo džiaug
smo, kurį duoda tyrinėjimas ir 
nuo mano stipraus noro pridė
ti keletu faktų prie jau esančios 
didelės krūvos Gamtos moksle. 
Turėjau aš betgi ir smeigštumų 
(ambition) (?) negaliu pa
sakyti tikrai, ar didesnį, ar ma
žesnį už mano draugų-sandar- 
bininkų užimti padorią vietą 
tarpet moksliavyrių.” — (Life 
and Letters, I. pusi. 61-65),

Aš kviečiu geri) V. pranešti 
iš kur jis gavo nuomonę, buk 
Darvinas prigulėjęs prie tos kle
sos, kuri nepasitenkino ponų 
“teologų“ mokslu. (Koks puikus 
istorijos žinojimas! Lyg nejo- 
kio kito mokslo, apart “ponų 
teologų“ nebuvo prieš Darviną! 
Ša r.) ir stojo kovon prieš jų ir 
kitų atžagareivių sluogsnių in
teresus.“

Darvinas po penkiametines 
keliones laivu Beagle visą amžį 
apdirbinėju surinktą turtingą 
medžiagą. Ir kaip jis dirbo? Jo 
sveikata ėmė nykti, bet jis nieko 
nežiūrėdamas dirbdavo iki jau 
buvo nebegalima toliau trusti; 
tuomet paimdavo atastogas, kad 
prisigerti spėkų tolimesniam

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE> .Aš

C

Kapltalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52.813

ČELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
u truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

OUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arbą norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET. NEW YORK CITY*

Skirtingos Pažiūros

Reumatizmas Sausgėle

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

25<

20*

»n av

Dabar laikas
Liet. Amerikoj

šiems 1918 metams

Kaina 25 centai

Sudegė 
Viskas

•gą, gyvenau 
20 metų.

Susivienijimo

KALENDORIŲ

ale tebedirbu kaip
• Elektriškus Dar- 

jvedu į senus ir naujus

12th St. TeUKedzie 8902 
Paulina. Tel. Westem 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

Jūsų vienintelė proga 
nusipirkti dabar tiktai 
laike keleto dienu.

Rice and 
Hutchina

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

Galima gauti

“NAUJIENOS
1840 So. Halsted St

Jau aš nįebeCsu ant 1718 So 
Hąlsted st 
plrmiaus 
bus 
namus elektrų, taipgi parduo
du visokias Elektrikines Lem
pas ir pakabinu. Visą darbą 
padarau atsakančiai.

P. STEPHAN

PATRIOTIZMAS
Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVING BANK 
Kapitalas ir Pervišis— 

$120,000.00. 1
S. E. Cor. Foiifrth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

aistals, parduodamais 

ę gausite visuomet tokiame 
i. Pirkdami žiūrėkite, kad 

enkla4 „INKARAS” ir žpdis 
...” o thipgitinusų pavardė.
PA1N-EXFELČERIS parduodamas visose 
. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

e yra gyduolių

Electric Works &
Repair Co.

2417 VV. 45th St., Chicago
Tel. McKinly 5233.

MUZIKALIA MOKINIMAS 
dėl jūsų vaikų ant smulkog 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuikoa Mokytojas 

Senus udr.: 11341 Michi, 
Naujas udr.: 11314 Michigan av 

Chicago, IH

Oidelis Spedafe 
Išpardavime

S. G O P P O N 
<415 S. Hatated St., CMeait?.

Jeigu visi žmones vientup ma
nytų apie šį nelikusį surėdymą, 
jeigu jie suprastų, kad dabarti
nė visuomenes tvarka yra išnau
dojimo ir pavergimo tvarka, tai 
ji senai jau butų pakeista kita, 
geresne tvarka. rruomct nutąų 
tarpe neturėtų vielos visokiėdva 
sios ir kimo parazitai naudo
tojai. žodžiu, mes jau senai tu
rėtume socializmo tvarką

Bet taip nerti. O nėra lodei, 
kad daugelis žmonių vis dar ne
gali išaugt tą supratimo laipsnį, 
kurį jiems įskiepijo bažnyčia ir 
valdančiosios klesos.

Nesikankykitc savęs skaus
mais, Itcumatiznm, Sausgčle, 
Kąųlų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau- 
dėjimtii naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND “rtio- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nCtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčiau padėka* 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačią 28c.

J tįsti n Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

Kny^a/'ŠALnNlŠ SVEIKA
TOS”, augalais gydyiies, (kai
na 50c. .. .

Vyrišky Drapanų dargenal 
^Nauji neatimti, daryti anDuŽsa- 

kyrno siutai ir overkotai, vertės uu«^ 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ik; 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7 50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimą* kailiu pamilt 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir nver 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augŠčiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
Iki $7.50

Atdara knsdiefą. nedaliomis ir va
karais.

įsis draugas, kuris 
visokių kentėjimų ir skausmų, 

gyvenimo aplinkybės privertė mus pa

Jūsų Akys
reikalauti 

gy<ly<»O arba «• 
kmių.

Mcs gnlim jum 
pastikyt. Jeigu 

r(‘ikalinga aki- 
nią. juos; galima 

&Z^gai,6 »nisų op- 
tiškame depą r- 
tame. . , 

Kainos nebrangios.
h 10 metų PaauksUofi 

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

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

Mes alkreipitune ypatingą 
domų j mokyklą lankančius 
vaikus. Jcigb jums skauda 
galva, arba silpnos akys, atei
kite pas seną užtikimą akių 
gydytoją ir cliirur 
tj Chicagoje virš

IŠKABA BESMUK ANT! 
ŠVIESA 

Pritaikoma dirbtinės akys 
Dr, F. O. CARTER 

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

The Fair 
VAEANDOSt‘9 iki 7;

Nedfldieniais 10 iki 12.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriau 
tikrai pagclbi nuo
•įį d. Dabartinės
Jį branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
m didcl).
M Pilnai tikėkite, kad gausite vislia tą senai išbandytą 
K gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi- 
5 duokite apgaut suklastuotaį,s
4 už pigesnę čitnią. 
u Šia šoną tikrą gydo 
įįĮ| pakelijc, kaip čia payGdyta 

<1 butų ant pakelio žc..
5 „LOXOL “ ‘

. Tikrasis
® aptiekose 

pirkt buteliuką už 65 centus, nes ja* 
vigubąi daugiau, negu už 35 centus.

zdžiui, jeigu pasiturinčiu tėvų 
suims ir duktė, kurie iš mažens 
nematė juodos dienos, vis dėlto 
vienas atsiduria tarpe krimina
listų, o antra “raudonųjų švie
sų distrikte“ tai kas čia kal
tas? Arba, jeigjti neluVting.'i 
mergaitė, kuri neveizint skurdo 
ir visų nedaleklių vistiek tieda- 
leidžia sau išnauddti vaikiną ir 
kartą duotą žodį tvirtai išlaiko 

tai kaip tokį atsitikę išaiškin
ti toms “gyvenimo- sąlygomis”? 
O t(/kių atsitikimų yhM ddug.

Vadinas, kaip mes neversta
me, vistiek reikia pripažinti tą 
faktą, kad Čia dhug kas priklau
so nuo paties žmogaus, tvirtos 
ar silpnos valios, tariant doros 
ar nupuolimo. Taigi aš sakau1 
ir sakysiu, kad visi palaidiniai 
(es), kur stengiasi išnaudoti vie
nas kitą -pinigiškai ar doriškai 
negali būt pateisinami vien ne
tikusiu surėdymu.

'kokia mano nuomonė.
—A. Garbukas.

Musų Moterų ir Mergi 
nu Čeverykų

.. .... ....... . -r,... .i—

Nepamirškite, kad Nedėlioj, 
Vasario 24, bus ^Naujienų” 
4-metų sukaktuvių vakaras 

Pijsen Auditorium

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

. „TURINYS: •
1. Bendralaikinės nuosavybės formos.
2. Primityviškas komunizmas.
8. šeimyna arba giminingasai kolektyviz

mas.
4. Feudališka nuosavybė.
5. Buržuaziška nuosavybėj

Ši knyga patartina būtinai perskaityti 
kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.

N. Ruttenberg
12.37 So. Halsted Gatvė, Kapipas O’Brien, Chicago

Kas pritaikoma visai žmonių 
draugijai 
gų tarpe.
du negaliu sutiki su d. Demen- 
čio pažiūrom, kuritis jis savu 
laiku išdėstė “Jaunuomenės Sky 
riuj”. Jisai pav., užreiškė, kad 
aš ir d. 'Dvylis, rašę apie veid
mainystę, kurią plačiai prakti
kuoja vaikinai ir merginos, • 
kad mudu vistiek nepasakę'ka
me tikroji priežafctis. Sulig d. 
Dcmcnčiu, ta priežastis esanti 
netikusioj draugijos tvarkoj. 
Girdi, jeigu mergina suvilioja 
vaikiną, tai čia esą kaltos “pra
stos gyve nimo sąlygos.“

Šitaip aiškinant tas tikrąsias 
priežastis“, suprantama, mes ga
lų gale nieko negalėtume išaiš
kinu, • *

Kad luinose atsitikimuose tos 
prastos sąlygos sulosią sprend
žiamą rolę, lai liesa. Bet yra 
daug lokių atsitikimų, kur veid- 
manystė ir ištvirkimas bujoja 
visai

RUSSIAN 
TURKIS H Į * 
ŠATU

ir melo ūkuose, su prakilniais 
norais ištiesia savo ranką (ir žo
dį) ir praneša, kad “klysti bro
lau, nes Darviną siuntė užgro
bimų jieškanti Anglijos valdžia, 
o Livingstoną “šv. vieros“ pla
tintojų draugija.“ Čia kaip tik 
ir yra partyvumas teisybei. Gai
la lik, kad ta g. V. teisybė “holds 
no vvater.” Nes kaip Darvinas, 
taip Livingslonas, taip tūkstan
čiai kitų moksliavyrių patįs iš 
savęs stengėsi dirbti žmonijos 
darbus, neikieno nevaromi, nei- 
kieno nekontroliuojami apaul 
savo doros ir sąžinės (sakysime 
sielos). Jie ėmė tik progą dar
bui, o ne tikslą nuo kitų žmonių 
(kiršų ?) Kaip dailininkas tar
nauja dailei, taip mokslininkas 
mokslui. Ir nei vienas nei ki
tas nereikalauja, kad jų darbo 
vaisiai naudotųsi vien lik tokios 
ir tokios klesos. Ne! Naudo
kis žmogau kiekvienas, by tik 
apiprėkiuji tuos vaisius. Ir žmo
nės naudojasi, nes mokslas bei 
dailė kviečia juos augšfyrt... į be- 
rybes. Taigi g. V. užmesdamas 
man istorinių faktų kraipymą 
parodo, kad negali atskirti dve
jų dalykų: kam mokslas tarnau
ja ir kas juomi naudojasi. Pa
viršium pažvelgus kuomi 
naudojasi, tai tas tam ir tarnau
ja. Bet giliau pamąsčius (saky
čiu filosofiškai,/liet baisu i nba il
gini i g. V.) pasirodo, štai kas: 
mokslu naudojasi kiekvienas 
žmogus, kuris lik nori (pavyzd
žių, tikiuosi, nereikia): ar jis 
bus darbininkus, ar buržujus, 
ai- baltas ar juodas. Ir kiekvie
nas naudojasi savo paskiriems 
(sakysime klesiniems) reika
lams: Duokim Vokietijos jun
keriai su juo nori pavergt pasau
lį, pasaulio proletaras nuver
sti. kapitalizmo sistemą ir tt. 
Junkeris naudoja pol. ekonomi
ją vienam tikslui, o proletarės 
visai kitam, nors pol. ekonomi
ja kaipo mokslo šaka - ta pa- 

‘ ti. Iš viso šito aišku, (jei ne — 
kaltinkit mano nesugabumą iš
dėstyti) kad mokslas neprigu
li išimtinai kuriai nors klesai ir 

jokia klesa jo nekontroliuo
ja. Nes ,nors kuris žmogus ir 
dar kaip norėtų idant tas ir tas 
išrūdytų taip, mokslas pasako, 
gali būt, visai kitaip, ir jam vien 
priguli teisybė (absoliute teisy
bė, g. V. )..*.

Gerb. V. matomai vargsta ant 
sakinio “moksleivis yra idealu.” 
Kad išgelbėti jį nuo nemigos pa
tariu padėti žodį “toks” priekyje 
sakinio ir kitą kartą pagriebus 
bilc sakinio nepilną dalį nedary
ti kaž-kokių prisivaidinusių iš
vadų. Anąsyk oponentas su
kritikavo neva Šarūno teisybes 
sistemą (kurios nebuvo), šį kar
tą stengiasi save intikrintL buk 
Šarūnas užginčija faktą, kad 
tam tikros klesos naudojasi Dar
vino ir kitų gabumais, ir buk 
jis sakęs, kad mokslas kuomet 
nors buvęs valdančios klesos 
kontrolėje. Daug kartų valdau- 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

čios klesos norėjo monopolizuo
ti mokslą, bet kur tau! - nesi
sekė. Kadangi mokslas yra 
žmogaus sielos turtas ir kiek

bei sužinoti jos 
aš apgailiu,

vienas žmogus 
molyną Gamtą 
paslaptis. Tikrai 
kad nepergeriausiai išaiškinau 
prasmę “mokslas pasiliuosuoja 
nuo klasinių susirėmimų“, pe
reitame rašynėlyje. Bet, kadan
gi visai nenorių užimti daug vie

nok apleidžiu tolimesnį jo gvil
denimą. Nebūčiau rašęs nei 
šitiek, jei g. V. savo žodžiais ne
būtų metęs nelyginant parsida-

žmonių, kaip Darvinas irLiving- 
stonas, kurie negailėjo nei pra
kaito, nei triūso, kad tik pakel
ti žmoniją augsČiau, kad padė
ti naujus akmenis žmonijos pir
ui y neigus kelyje. Tikiuosi, o- 
ponentas tarė tuos žodžius ne- 
jučioms. —Šarūnas.

Skaitykite ir Platinkite
A TT T T V V A O ”
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Chicago ir
Reikalauja uždaryt 
mis ir pulruimius.

saliu

bendrą konferenciją su kuro 
pardavinėtojais. Tarp kita nu
tarta reikalaut, idant atsakomo
sios įstaigos pasirūpintų laikinai 
uždaryti visus saliunus ir pul- 
ruimius. Sumanytojai sako, kad 
tą kurą, kur dabar suvartojamas 
salinau ir pulruimių*apšildymui 
butų galiųia sunaudoti mokyk
lų apšildymui.

■ į-% '..Į

Pranašauja.
Kapitalistinės s|xmdo8 prana

šai pradeda kalbėti, kad nuo ge
gužės mėn. pirmos dienos chica- 
gieciai galėsią pirkti kvortą pie
no ,už vienuolikę centų, lik 
kad jie neišpranašautų priešin
gai: juk ir dabar pieno parda
vinėtojai skundžiasi negalį pa-

ir atėjo saliunan. Vyras į- 
Pastvėręs revolverį jis 
šūvį. Kulka betgi pra

švilpė pro šalį, ir moteris išbė
gusi gatvėn susijieškojo polici- 
slą, kuriam papasakojo visą is- 
l( riją. Policistas tuomet atėjo 
pas AValtcrį ir pareikalavo pasi
aiškinimo. Walteris betgi bu
vo |>erdaug įširdęs ir vietoj aiš- 
kinties jis atstatė polici&tan re
volverį ir paliepė nešdmties iš 
saliu no. PolicLstas nieko ne
laukdamas paleido šūvį, kuris 
mirtinai sužeidė Walterį. Jisai i 
dabar guli ligoninėj; maža vil
ties, kad pasveiktų. |

—Pusbačkis.

ino

ė*iik4, kfid takto tUMto 
(liai vietoje naudos, sija ^Biru
tę LSS. kuopose.

Prie užbaigos turime pažy
mėk kad mažuos klausimuos 
buvo perdaug laiko pašvęsta di
skusijoms, per tai svarbesni kai- 

i usimai likosi neapsvarstyti.
Spaudo komisija:

P. Csreika, A
F. šeštokas,
Julius Mickevičius.

WEST PULLMAN

na, jei “iš priežasties sunkių lai 
kų“ jie ir vėl pakels kainas.

Reikalauja 
pasiaiškinti

Skandinavų socialistų laikra
štis “Sočia Idemokrat” gavo iš 
\Vashingtono reikalavimą pasi
aiškinti “kodėl jam neturėtų 
būt atimta antros klesos siunti
nėjimo teisė.”

. ų nutarimą, tarp kitko saka: 
Nieko todėl Mebėtįna, jei tūlų 
“sosaidžių” vadai, dargi tų, kur 
kadaise stengėsi pakišt socialis
tams kojų, dabar gerinusi”. Tai 
yra netiesti, buk “sosaidžių” bo
tai gerinąs ir prašo susidėt su 

I jomis. 22 kuopa pati to norėjo 
Į ir nuture prisidėti be jokio ge- 
rinimos iš “sosaidžių” puses. O 
kad S. N. su tuo nutarimu Besu
tinka, tui niekas nbgali gelbėt. 
Prieš didžiumos nuturimų ma
žuma nieko negali daryt.

Antra, S. N. sako, kad pirmos 
gegužes apvaikščiojimą esu ne
dailu rengt su ‘alučiu”. Nejau
gi S. N. negirdėjo, kaip susirin
kimas informavo agitacijos ko
mitetą, kad jis stengtųsi suren
gti tą apvaikščiojimą kuopado- 
riąusia, o jeigu to negalėtų at
siekti, tuomet visai ataimest nuo 
rengimo. Taigi “alučiui” rodos 
tenai vietos nebus. >

S. N. sako, kad negalima sta
tyt ant pajuokos visą kuopą. Ka
me čia pajuoka? Ar kad su di
desne minia veiks išvieno? Juk 
socialistų pareiga taikinties prie 
žemiau stovinčių darbininkų, 
duot supratimą, ką reiškia 
socialistams 1 d. gegužės ir tt.

AR NORITE PASVEIKTI?

Piktinasi.
Senosios ponios, kurių kozy- 

ra jau nebegiliuoja, baisiai pik
tinasi jaunųjų palaidumu. An-

pamatė tuią šelmį, pasisodinusį i nešu, kad kuojios nariais smar- 
jauną žibuoklę. Ir kitiį pakilo i(- kuopų finansinis 
— poniutė taip pa-, stovis yra geras. Sekamiems 

metams Rajono valdybon išrin
kta: organizatirium d. Ragai
šis, sekr. Jurgaitis, kas. Narbu
tas. Rajono sekretorius, d. J. 
šmotelis, praneša, kad VIII Ra
jone randasi 731 narys ir kad 
skaitlingiausia nariais kuopa y- 
ra t-toji, pilnai užsimokėjusių 
narių joje randasi 210; silpniau
sia kuopa 37, kurios narių 
skaičius puola.

'Tarp kita konferencijai dau
giausia laiko užėmė svarstant 
,37 kp. rezoliuciją prieš rajono 
sekretorių už nesušaukimą ex- 
ira VIII raj. konferencijos, ku
ri po ilgų ir aštrių ginčų tapo, 
atmesta.

VIII rajonas nutarė paaukot 
$50.00 LSS. Apsigynimo Fon
dai!, prie to gi nutarė pareika
laut iš LS$. centrą viršininkų 
tikrų žinių apie dalykų stovį Są-

ant kelių., 
ką sakysite 
sipiktino tuo, kad neiškentus pri
kišo liežuvi prie telefono. Poli
cija atvyko, bet doroji poniutė 
gavo “ilgą nosį”: dėdės pasišne
kučiavę su jaunaisiais sužieilo- 
tiniais pasakė jai, kad kitų kar
tų, kuomet ji pamatys jauna po- 

idant
neiššaukus “senų atsiminimų”.
Pavogė du Tuzinu kiauši
nių ir pabėgo.

Du vyru, važiavusiu juodu di
deliu automobiliu, vakar pavo
gė nuo Bussell James, 2207 W. 
Vau Buren gt., du tuzinu kiau

relę, velyj užai grįžtų

Norėjo pašauti moterį, 
pats liko pašautas

\Valter Karcz, salitmo savin* 
inkus (ant kertes NVihkI ir 21 
gt.), kartų patemijęs, kad jo jau
noji pačiutė kreipia daugiau ati
dos į kostumierius negu j jį pa
tį. nutarė pasiųsti jai ultimatu
mų.
įsakė jai nebesirodyt saliunc, o 
“tupėt šluboje”, kuri radosi ten 
pat ant viršaus salinno. Ulti
matumas buvo įteiktas utarnl- 
nkc, sausio 29 d., bet ant ryto
jaus, t. y. sausio 39 d..

Pašovė moterį ir du 
kudikiu.

Anton Japport, 11838 Lowe 
gt., vakar ryt mirtinai pašovė 
p-ią Magdaleną Mcszaros, kuri 
buvo pas jį už gaspadinę, ir du 
savo kudikiu: Mary Jftpport, 10 
metų amžiaus, ir Leo — 8 me
tų. Sako, Japportas susivaidi*

LSS. Aštunto Rajono su savo gaspadinę dėl tūlų
Konferencija. pirkinių, kuriuos ji užvakar par-
(Presus komisijos pranešimas), si vežusi Iš didmiesčio. Vaidai

Nedclioj, sausio 27 d., Univer- daėjo iki to, kad Japportas per- 
sity Settlement svet. įvyko LSS. pykęs stvėrė revolverį ir palei- 
Vili rajono konferencija. Orga- do kulką j Meszarienę. Šūvis 
nizatoriui A. B. Liutkui atida- išbudino abudu vaiku, kurie iš- 
ritis susirinkimą - iki manda- gastyj įbėgu virtuvėn. Tuomet 
tų komisija sutvarkys delegatų Jhpportas atsuko revolverį ir || Taigi šusidedami apvaikščiot 
mandatus —• kalbėjo A. Kara-|juudu. 
lins ir T. Dundulis.

Konferencijoj dalyvavo 95 de
legatai nuo 11 kp. Tai buvo 
skaiNingiausia delegatais kon
ferencija iš visų buvusių kon
ferencijų. Tvarkos vedėju iš
rinkta T. Dundulis, padėjėju A. 
Vasiliauskas.

Išrinkus prezidiumų ir per
skaičius pereito susirinkimo 
nutarimus, sekė rajono viršini
nkų raportai.

Organizatorius A.. B. L. pra-

tą šventę, mes gaunam progos 
Visi trįs sužeistieji nugabenti Į skiepyti jiems savo idėjas. Kada 

jie tą supratimą įgaus, lai ne
kis kojos socialistams, kaip kad) 
S. N. sako, o bus jų draugais ir 
galų gale pataps socialistais.

Todėl, mano manymu, nerei
kėtų tam priešinties. Iš to bus 
dauginus naudos, negu veikimo 
ten, kur niekas nemato, p

| Hillinan Einergency ligoninę. 
Moteris ir mergaite veikiausia 
mirs. Leo galbūt pasveiks, bet 
liks amžinus kolicka.

Tūvas-žvČris uždaryta kaĮėji
nt an ir laukia teismo. X.

\R0SELAND

NUSIP1RKIT ŠIA STEBĖTINA 
MAŠINA TUOJAUS.

JUMS KAINUOS |
Nemokėsite $100 daktarams
Pilnas nurodymas jūsų pačių 

kalboje.
Vienas Gydytojas Sako:

Daug žmonių mačiau nerviš-' 
kai suirusiais, nuolatos kintan
čiais, kurie (padvigubino savo 
spėkas' ir išturėjimą, pasiliuosa-1 
vo nuo visokių simptomų ligų ! 
vartodami Skourupo sveikatos 
mašiną.

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

Skourup’o sveikatos 
Mašina

$9.50

Gydytojas Ir Chirurgas
X-SPINDULIA1 

žl21 N. VVeRtern ava. 
Valandos: 1—12 ryte) 
>akare.

Tragedija 
penkiuose aktuose

Tel. Yards 3654

iMrs.A.VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko* 
legija; ilgai praktika* 
vus Pcnnsylvanijos ho- 
spitalėse ir Philadcl- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gini* 
dymo. Uždyką duodu 
[rodą visokiose ligose 
[moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Si r., 

I (Aut sinti*; lubų) 
Chicago.

Tol. Arini tage 6580

AKUŠERĖ
Sugablai ir greitai patarnauja 
prie iri - 
Be HlOU k
neN ir duoda patarimus m e r gi 
noniN bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicagc

Parašyta
VVilliam Shakespeare’o

Versta lietuvių kalbpn

(eilėmis)

Kleofo Jurgėlionio
Šis veikalas turėtų ras- J 
ties kiekvieno scenos | 

mylėtojo knygynėlyje. | 
Galima ^auti “Naujie- | 

nų” Administracijoje.. i 
Kaina apdaruose $1.00,

— 70c. . p /•

Trumpa Lietuvių
Kalbos

Gramatika■ *' • * « • * litą,»^4 j

ŠITA gramatiką taip 
praktiškai parašyta, 

kad kiekvienas gali ir 
be mokytojo išmokti. . :

Kaina tiktai — 35c.
Galima gauti “Naujie
ną” Adpiinistractjoje.

1840 So. Halsted St., 
Chicago, • 111. i

Naudokis Šiąja mašina 
Šių ligų, kaip tai: Reumdtizmo, 
galvos skaudėjim.0, odoš ligų, vi-1 
durių ir inkstų, nemigos, nėr- 
vuotumo, nustojimo energijos ir 
nusilpnėjimo.' jį !

jankiai sustiprėja spėkos o- 
piųjų, iiervuotųjų ir nusilpnč- 
įušiy žmonių 100 nuošimčių į11 
dvi savaiti. |

Visus laiškus adreslipkite į:

nuo JOSEPH C. VVOL.ON
I.IBTIIV1H advokatai, 

Raima* 1*04-104 Natton* Ufe V
21 60. La Snlir St.. £b>c«<e. 13. i 
Tol Central Mit(j-68B1. Atdara: į

(jnmmlpko, Htverao (r .uhatv.
rate nuo 0 aki Šįvakar*, po muuvrli, 
ub MH.VAUkne Avt., m r

Toj Hurebolilt r;. ?

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

tijr'r i \
£ TULEPHONrf Y AB 03 27C1 gS DR. J. JONIKAI T '
I Bledikas ir Chirurgai Y
3 331’ C. i.alšted Si Chicuu* t
'K.?.? i I

Ligonė iššoko per langą 
ir užsimušė. . f f v ’

Sausio 28 d. St. Bernardas li
goninėj iššoko per langą nuo 
penktojo augšto lietuve Antani
na Vasiliauskienė, gyvenusi 122 
E. 104 PI. A. Vasiliauskienė, 
pavojingai apsirgusi, buvo nu
gabenta į min. ligoninę, kur jai 
daryta operacija. Pereitą pune- 
dčlį, t.y sausio 28 d., ligone iš
rodė gana gerai, tik dar trupu
tį klajojo ir skundės, kad nak
ties laiku ji negalinti prisišauk
ti slaugytojos. Nors vyras ligo
ninėj buvo nusamdęs atskirą 
kambarį ir slaugytojų specialiai 
lik dėl savo moters. ’ Kuomet 
ligonė man pradėjo guosties, aš 
persergėjau slaugytoją, būtent, 
kad ji atidžiau pridabotų ligo
nę. Paaiškinau, kad (Kuki me
tai atgal, JM) panašios operacijos 
pavieto ligoninėj, ji buvo iššo
kusi per langą, l ik neužsimu- 
šo, kadangi nupuolė ant gelbc- 
jimuisi nuo ugnies laiptų. Sla
ugytoja prisižadėjo geriau da
boti ligonę. Bet tų pačių naktį 
|M)lieija davė žinią,vyrui, kad A. 
Vasiliauskienė iššokusi |>er lan
gą ir užsinuišus 9:30 vai. Vaka
ro.

Velionė buvo tikinti moteris, 
mylėjo muzikų ir puikiai skam
bino pianu. Pastaruoju laiku, 
beje, priklausė ir prie M. D. Ai
do choro. Šiaip jokiame vieša
me veikime ji nedalyvavo. Pa
ėjo iš Kauno gub., Vilkmergės 
pavieto, Skemonių filijos. Bus 
palaidota su visom bažnytinėm 
apeigom šv. Kazimiero kapinė
se. —-M. Titėnis.

Klaidos atitaisymas.
“Naujienų” nr. 24 Clucagos 

Žiniose, žinutėje apie LSS. 4 kp. 
susiribkimą įsiskverbė, klaida. 
Ten pasakyta: paaukavo $50 
($30 iš iždo ir $20 suaukauta 
sausio 22 d. prakalbpsc). Turi 
būti - paaukavo $50 ($22.89 
suaukauta sausio 22 d. prakal
bose. ir kitos iš iždo) Apsigyni
mo Fondan. —A. Dvylis.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Šiandie 1
Cakrua, burokų arba l

nendrių, svaras .................. 8—8ty
Miltai ,. (Maišasp t

l/i bačkos maišas .... 2.85—2.93 
% bačkos maišas ...... 1.45—15111 
5 svaru bačkos maišas ., 33—37c 

Rugių Miltai Maišai* ‘
Bohemian stylc 1/fi bač. i.33—1.46 
Juodi, bačkos .......... 1.21—1.29
5 svarai ............................. 29^34!
Grabam miltai 1 sv. niaiš. 28—34

Corn Meal švara*
Balti ar geltoni .................. 5—d 16

Mnisas (Hominy), svaras 
Ryžiai.

Fancy head............ . . .
BJue rose ................. i..<

Bulvės
N 1 Mis., Min., ir Dak.

'Menas
Condcnscd, geriausias . 
Vidutiniškas .... .... 
Evaporated. nesald. *,. 

šviestas. Smetonos 
Iš bačkučių Pl’HelI' ' '

11 i"sFSLV0, Milda Teatras
■ V«H>W’!.»:iC! i n .* v rz m »v

PEARL QUEEN'
KONCERTINOS

VODEVlbHlS irt PA V Ė1KSLAI 
VodeviPaus Pęnnainu.

Pancdūlyj. Ketverge ir Suimtoj 
Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c. 

kainų priskaito m a ir 
kariškos m oi; ėstis 
AKTAI KASDIEN 
ir 32-ra GATVĖS

1č ir 2c 
4 DIDELI 
KALSTEI

'It'lcpkone Ilcmboldt 1273 I ERB. Naujieiių skai- 
tytojps ir skaityto-" \ 

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro- 
vas, kurios skelbiasi

M. SAHUD M. D.
Scpaa Rnnns C? tfyioj--r. ir Chlrurtf isN 

Rpscitilista.s Moter’Aky. Vyr Skų :r
Valkų, taipjri • Chro.t.Vkų 1/j', ’
OFISAS: 1670

Kampas Nortli A v 
' VALANDOS 

1:33 :L1 3 i

Mlvo’ikee A 
Kninbar 

3:30 Vi 16
206

1’3 L'
bstiar yra patvirtintos Ir v»rt 

jaiŲOs daugumos lietuvių, kurie f n' 
jija koncertini! ir augštai rekornei 
duOjama kaipo geriausia koncertin* 
padaryta Suvienytose Valstijose, a 
merikoje. Mes galime jas parūpi' 
U augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri 
(jame dykai.

Georgi & Vitak Music Co
1S40 W. 47th St.. Chicago. D

riA5TERi DR. G. M.GLfiSER
■ * Ui Praktikuoja 27 metai

1 r Gyveninius ir Ofisas 
3149 S. Morr; o kori: 32 st.

(?i5Y5TEHJzcV

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbu ir diu* 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirp^ 

Jų, trimerių, rankovių, kišenių 
Ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
preselių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarai*. 
Lengvi mokesčiai.

Špecialls skyrius merginoms ji 
Duodama dlpldmai.
Patrenos daromos pagal Jų- j 

sų mierą—bile stailės arba dy- f 
džio, iŠ bile madų knygos.

Master Designina School
J. F. Kasnicka, Perdėllnia 

118 N. La Šalie gatvė, iKamba- į;
rys 416-417, prieš City Hali

sviirs*
Ii—14 

... 10—13 
(10 svaru) 
... 25—28 

(Kena*1 
... 19—22 

. m— 39 
„. 13—15c

svaras

SPECIALISTU 
Moterišku, V y i i';kw i 

. i. Taipgi ClucrLUo 
OFISO VALĄN 

iki 9 ryto, ndo 12 iki 
ir nuo 6 iki $:30 v<$I 
mis vaka ; !.> ( f

’ TcIbįiKond A’a?d

Atsilankius į koųferenciją d. 
A. Karaliui ir pasiūlius savo pa
tarnavimą VIII raj. su prakal
bom ir prelekcijom, rajonas su
tiko surengti jam maršrutą.

Kilus klausimui apie centro 
viršininkų siuntinėjamus LSS. 
kuopoms lapelius, kur diskredi-

pačiutc tuojama “privatiniai” soc. lal- 
nutarū nepaisyt min. ultinmlu- kraščiali, daugelis delegatų išsi-

Jisai

Tik-ką gavome surašą lietuvių

Prastesnis ....
Iš Aiildytuvių .

Hutterihe
Plytose ...........
šmotuose .....
Vidutiniškas ..

Kiaušiniai 
švieži extrn . 
Iletrigcratoiių, cxtra
11 c f Ligoni torių N t*i,

svarai 
... 32-35. 
t... 31—34 
?.. 29^-33 

tuzinus 
.... 66—71 

18—55 
...... 46-52

svarui 
.... 16—19

Narini Cook County Reni Kalate Tarybos 
A. PETRATIS & CO.

Eini Katate Ofltaa 
.Paakolina pinigua. Perka, parduoda ir 

ęialno natnua, lotua ir farmat.
Apsaugoja turtą nuo ugnies. ' 

Pvraiuri arstraktua, padaro popieraa 
NOTARY PUBLIC

781 X- ',5ta 
kampįne Halated Ororer 2411 |

.......r,., .r.;..—

Patalpinsime jį sekančiame 5-me 
“Lietuvos“ numeryje.

Užsisakykite “Lietuvą" tuojaus. 
Visiems metanls kainuoja tiktai 
$2.00. Pusei metų—*$1 00. Adresas

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

WEST SIDE.

Gal Jūsų gimines ar 
pažįstami tenai bus.

Nevisai 4aip.
“Naujienų“ nr. 23 tūlas Se- 

nas Nurys, rašydamas apie LSS. 
22 kuopos veikimą, tarp kita 
peikiu vienų tos knopso nutari
mų, būtent tų, kur paliečia 1 d, 
gegužio. Mat 22 kuopa nutarė 
įprisidėt surengime 1 d. gegu
žio apvaikščiojimo kartu su 
(Jtieagos progresyvių draugijų 
susivienijimu, kuriu priklauso 
penkios draugijos. Tosp drau
gijose, kiek man žinoma, dalis 
narių yra socialistai ir šiaip pa-

pubos (beansj
Navy ....................... ■
Urna .......................

re«, geros svarui.’ 
IdutlnH ........i 
rnstosnės .. ...........

kumpis, geras, svarui , 
Prasetsnis .......... ...

Lajiniai geri, svarui .
Prastesni ........r.........

Taukai
Dėžutėj ..i..........
Palaidi, geriausi . . .
Paprastieji ................

Kalakutai
švioži .......................
šaldyti .........................

Viltos
Šviežios .....................
Gidžiai, švieži ........

Ant s ...............................
ŽIJN s .............................
žuv h (salmoii)

P nk ...........................
Red Alaska ................

Suris
Amerikoniškas (full cream) svar.
Šmote ..................
Silpiaustytus ....

Balta duona, svarui ______ _
Šitokiomis kainomik croserninkai 

turėtų pardavinėti tirlininėtus dailv 
tuS. Jei kuris jų neparduoda ta kai* 
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 

‘kurie parduos jums šiomis kaino* 
mis.

17—20
si

13-1b

. 32—39 
. 31—35
. 44—49 
. 37—42

svarui 
30—35 ’/□ . 27—29 
25'/4— 31

svarui 
. 35—41 
. 30-37

svarui 
. 30—35 
. 22—26 
. 29—35 

. 28—32
dėžutės 

. 19—23 

. 27—33

. 30 
3214 
... 8-9

39

TEiEPHONE YARDS 5834

F r. KO. Wiegner
l ““7

Iš ryto Ir nuo 7 iki 9 vai. <ak.
So- Ha,8ted st »

■ t.............................. ■ I ..............

Priėmimo valandos nuo 8 iki 11
I ’ * ' ‘ ~
38

r VALENTINE DRESSMAK1NG 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2336 W. M>- 
dison. 1850 Wcll8 St.

137> Mokyklos Suv. Valstijose, 
siuvinius, Peirentj Kirpimas, De- sigitlng. įiel biznio ir namų. V4®- 
idn duodamos dykai, Diplomui. 
Leiigvi išmokėjimai.1 Gvarantuo- 
h. išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Siuvimus, Petrenų Kirpimas,

DR. M. HERZMAN
(torui lietuviams ii»i<»nns pęr 16.' mo- i 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir ;aku5erkh '

Gydo aitrias ir chroniikna ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, papai naujausias 
mptddM X*Ruy ir kitokiua ctaktfos pric- 
taiAUt.

Ofisai Ir T.abarntprlja: 1025, W. 18th 
81. netoli Jk*iyk St.

VALANDOS: Nuo JO 12 pietų, ir 
d-*H. vakarais. Teldphono Ganai 3110.
GYVENTM'.'I: 4412 S. Hrtleted Btreet 

VĄJANDVS: « ■'» Y;to, tlątui.

MOKYKITĖS barzdaskuty* 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais ; mokestis. $15.00; ga- 

} lite užsidirbti pinigų mokin-
i į Sergėkite savo rkis Į (Jamfesi; patarkite savo dra-

ilgams taipgi mokytis; mo- 
k kame komišiną.

nRRKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago
»' ■'■R*' 1 .......... i - ■ ■ « ' < » ' '■*

Neužsitikčkil savo regėjimo pir- ; 
imijlini by kokiam neprityrusiam 
ap|ivkoriiil .attksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 .melų patyrinpj ir 
galiu išiyrt jus akis ir pririnki) 
jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, Užtikrintai.

Jei'jums akiniai nebus reikalin
gi, mėš tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Av.e. (’hiėago.
Kampan 18-ias gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o apliekos 
■Temykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję mio 8 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

EMOKYKLA
Jei nori greitai Ir pasekmingai ijmokti An«U- 

Skai k dhėti, skaitytį ir raiyti, tai lankyk mnsu 
mokyklą. Apart Angių kalbės, čia mokinamą.- 
Lietuvių kalbos S.V.Įstotilos Lilikų RaSytpp
Lenkų ” S-YA’.ilJybcs P.icRybosTęjUų
Lotynų ” 5.V.1 ■ Kybos Gtamatikos

•Aritmatikos G? agr. fijo.i Retcrikcs, ir tt
Ir GRAMMAR ir KKlH SCliOOL ’ uinų. Gyve
nant. s tęipu n.C'tir.a.r.'j per lxš..ųs. 
lai.'kitikCialfetnv'M'ii.

ratoą.School
- ___________ Chicaoo 1u_.

KAA-PAS JbMfiim.’IALŠTL^OAtVH/
-i' j: ■■ • -

or

i

kad Nedalioj 
Vasario 24, bus “Nauiieną 
į-metų :>u? akiuvįų vakare 

PilHcn Auditorium

IMPERFĖCT IN ORIGINĄL 1



Pel nyėia, Vasario, 1.1918, NAUJIENOS, Chicago, Irt.
r«*r

Chicago ir Apiehnke
14 nutarimą, tfirp kitką taku:

Reikalauja uždaryt 
nūs ir pulruimius.

bendrų konferencijų su kuro 
pardavinėtojais. Tarp kita nu
tarta reikalaut, idant atsakomo
sios įstaigos pasirūpintų laikinai 
uždaryti visus saliomis ir pul
ruimius. Sumanytojai sako, kad 
tų kuru, kur dabar suvartojamas 
galiūnų ir pulruimiųrapšildymui 
butų galitpa sunaudoti mokyk
lų apšildymui.

Pranašauja.
Kapitalistinės spaudos prana

šai pradeda kalbėti, kad nuo ge
gužės mėn. pirmos dienos chica- 
giečiai galėsiu pirkti kvortų pie
no ,už vienuolikų centų. Tik 
kad jie neišpranašautų priešin
gai: juk ir dabar pieno parda
vinėtojai skundžiasi negalį pa-

....... . atėjo saliuuaii. Vyras į- 
širdo. Pastvėręs revolverį jis 
paleido šūvį. Kulka betgi pra
švilpė pro Šalį, (ir moteris išbė
gusi gatvėn susi j ieškojo polici- 
stą, kuriam Įiapasakojo visą is
terijų. Policistas tuomet atėjo 
pas \Valtcrį ir pareikalavo pasi
aiškinimo.
vo ĮK'rdaug įširdęs ir vietoj aiš* 
kintieti jis atstatė fiolicistaii re
volverį ir paliepė nešdinties iš 
saliuno. Policistas nieko ne
laukdamas paleido šūvį, kuris 
mirtinai sužeidė Walterį. Jisai 
dabar guli ligoninėj; maža vil
tie®, kad pasveiktų.

—Pusbačkis.

Walteris betgi bu-

Caižkv, tad takto tUMto
l liai vietoje naudos, sfcja saitu* I Nieko todėl Mlebėttna, jei tūlų 

tę LSS. kuopose.
Prie užbaigos turime pažy- 

mėt, kad mažuos klausimuos 
buvo perdaug laiko pašvęsta di» [ yra netiesa, buk “sosaidžių” bo- 
skusijonu, per tai svarbesni kai- sai gerinus ir prašo susidėt su 
usimai likosi neapsvarstyti. I Jomis. 22 kuopa pati to norėjo

Spaudo komisijų: Į ir nutarė prisidėti be jokio ge-
P. čereška, rinimos iš “nesaldžių” pusės. O
P. šeštokas, kad S. N. su tuo nutarimu nrsu-
Juilus Mickevičius. | tinka, tai niekas n t* gal i gelbėt.

Prieš didžiumos nutarimų ma
žuma nieko negali daryt.

Antra, S. N. sako, kad pirmos 
gegužes apvaikščiojitnų esą ne
dailu rengt su ‘alučiu”. Nejau
gi S. N. negirdėjo, kaip susirin
kimas informavo agitacijos ko
mitetą, kad jis stengtųsi suren-

“sosaidžių” vadai, dargi tų, kur 
kadaise stengėsi pakišt socialis
tams kojų, dabar gerinusi”. Tai

na, jei “iš priežasties sunkių lai
kų” jie ir vėl pakels kainas.

Reikalauja 
pasiaiškinti

Skandinavų socialistų laikra
štis “Socialdemokral” gavo iš

aiškinti -“kode! jam neturėtų 
būt atimta antros klesos siunti
nėjimo teisė.”

Piktinasi.
Senosios ponios, kurių kozy- 

ra jau nebegiliuoja, baisiai pik
tinasi jaunųjų palaidumu. An- 
dais viena tokia poniutė kur tai

LSS. Aštunto Rajono 
Konferencija.
(Presos komisijos pranešimas).

Nedelioj, sausio 27 d., Univer- 
sity Settlement svet. įvyko LSS. 
VIII rajono konferencija. Orga
nizatoriui A. B. Liutkui atida
rius susirinkimų iki manda
tų komisija sutvarkys delegatų 
mandatus kalbėjo A. Kara
lius ir T. Dundulis.

Konferencijoj dalyvavo 95 de
legatai nuo 11 kp. Tai buvo i 
skaitlingiausia delegatais kon
ferencija iš visų buvusių kon
ferencijų. Tvarkos vedėju iš
rinkta T. Dundulis, padėjėju A. 
Vasiliauskas.

Išrinkus prezidiumų ir per
skaičius pereito susirinkimo 
nutarimus, sekė rajono viršini
nku raportai.

pamalė tūlų šelmį, pasisodinusį i m kad ku<>|)os nariais sniar- 
jauną. žibuoklę. Ir kini pakilo iV kuopų finansinis 
— poniutė taip pa-,.stovis yra gęras. Sekamiems 

metams Rajono valdybon išrin
kta: organizatiriuni d. Ragai-

ant kelių., 
ką sakysite 
sipiktino tuo, kad neiškentus pri
kišo liežuvį prie telefono. Poli
cija atvyko, bet doroji poniutė sekr. Jurgaitis, kas. Narbu-

kučiavę su jaunaisiais sužiedo- 
tiniais pasakė jai, kad kitų kar
tų, kuomet ji pamatys jauna po
relę, velyj užsigrįžtų — kkint 
neiššaukus “senų atsiminimų”.
Pavogė du tuzinu kiauši
nių ir pabėgo.

Du vyru, važiavusiu juodu di
deliu automobiliu, vakar pavo
gė nuo Russell James, 2207 \V. 
Van Burcn gt., du tuzinu kiau-

Norėjo pašauti moterį, 
pats liko pašautas

\Valter Karcz, saliuno savin- 
inkas (ant kertės Wood ir 21 
gt.), kartų patėmijęs, kad jo jau
noji pačiutė kreipia daugiau ati-

tj, i 
ina.

“tupėt šluboje”, kuri radosi ten 
pat ant viršaus saliuno. Ulti
matumas buvo įteiktas utarni-

tas. Rajono sekretorius, d. J. 
šmotelis, prancšii, kad VIII Ra
jone randasi 731 narys ir kad 
skaitlingiausia nariais kuopa y-

narių joje randasi 210; silpniau
sia kuopa i 
skaičius puola.

Tarp kita konferencijai dau
giausia laiko užėmė svarstant 

>37 kp. rezoliucijų prieš rajono 
sekretorių už nesušaukimų ex- 
tra VIII raj. konferencijos, ku-

37, kurios narių

atmesta.
VIII rajonas nutarė paaukot 

$50.00 LSS. Apsigynimo Fon
dai!, prie to gi nutarė prtreika- 
laut iš LSS. centrą viršininkų

jungoje, ir atskaitų.

A. Karaliui ir pasiūlius savo pa
tarnavimų VIII raj. su prakal
bom ir prilėkei jom, rajonas su
tiko surengti jam maršrutų.

Kilus klausimui apie centro 
viršininkų siuntinėjamus LSS.

ūke. sausio 29 d., bet ant ryto-Į kuopoms la|xlius, kur diskredi- 
jaus, t. y. sausio 30 d., pačiutė tuojama privatiniai” soc. lai- 
nutarė nepaisyt min. ultimatu- kraščiaį, daugelis delegatų išsi-

Tik-ką gavome surašą lietuvių

WEST PULLMAN

Pašovė moterį ir du 
kūdikiu.

Anton Japport, 11838 Lowe 
gt., vakar ryt mirtinai pašovė 
p-ią Magdaleną Mrnaros, kuri I gti tą' apvaikščiojimą kuopado- 
buvo pas JĮ už gaspadinę, ir du riąusia, o jeigu to negalėtų al
savo kūdikiu: Mary Japport, 10 siekti, tuomet visai a laimes t nuo 
metų amžiaus, ir Leo — 8 me- rengimo. Taigi “alučiui“ rodos 
tų. Sako, Japportas susivaidi- tenai vietos nebus.
jęs su savo gaspadine dėl tūlų S. N. sako, kad negalima sta- 
pjrkinių, kuriuos ji užvakar par- tyt ant pajuokos visą kuopą. Ka
si vežusi iš didmiesčio. Vaidai mc čia pajuoka? Ar kad su di- 
daėjo iki to, kad Japportas per- dcshe minia veiks išvieno? Juk 
pykęs stvėrė revolverį ir palei- socialistų pareiga laikinties prie 
do kulką į Meszarienę. šūvis žemiau stovinčių darbininkų, 
išbudino abudu vaiku, kurie iš- duot jięms supratimą, ką reiškia 
gąstyj įbėgo virtuvėn. Tuomet socialistam* 1 d. gegužės ir tt. 
Jhpport^B atsuko revolverį ir | Taigi susidedami apvaikščiot 
juodu. Į tų šventę, mes gaunam progos

Visi tris sužeistieji nugabenti įskiepyti jiems savo idėjas. Kada 
| Hilhnan Emergency ligoninę. Į jie tą supratimą įgaus, tai ne- 
Moteris ir mergaitė veikiausia kiš kojos socialistams, kaip kad 

f mirs. Leo galbūt pasveiks, bet I S. N. sako, o bus jų draugais it* 
liks amžinas kolieka. I galų gale pataĮis socialistais.

Tėyas-žvėris uždaryta kaleji- Todėl, mano manymu* nerei- 
| man ir laukia teismo. X. kėtų tam priešinties. Iš to bus 

----- — » dauginus naudos, negu veikimo 
ROSELAND ' ;Pen’ kui* flirtas nemato.

Ligonė iššoko per langą 
Ir užsimušė. • T ‘I ’ 1

Sausio 28 d; St. Bemard’s Ii ,
goninėj iššoko per langą nuo Žiniose, žinutėje apie LSS. 4 kp. 
penktojo augšto lietuvė Antani- Į susirihkimą įsiskverbė, klaida, 
na Vasiliauskienė, gyvenusi 122Į Teh pasakyta: paaukavo $50 
E. 104 PI. A. Vasiliauskienėj ($30 iš iždo ir $20 suaukauta 
pavojingai apsirgusi, buvo nu-Į sausio 22 d. prakalbose). Turi 
gabenta į min. ligoninę, kur jai Į būti — paaukavo $50 ($22.89 
daryta operacija. Pereitų pune- Į suaukauta sausio 22 d. prakal- 
dėlj, t.y sausio 28 d., ligonė iš-1 bose ir kitos iš iždo) Apsigyni- 
rodė gana gerai, tik dar trupu- mo Fondai!. —A. Dvylis,
tį klajojo ir skundės, kad nak-Į ............. . ......... .......
lies laiku ji negalinti prisisauk- VALDŽIOS NUSTATYTOS 
Ii slaugytojos. Nors vyras ligo- KAINOS CHICAGOJ 
ninėj buvo nusamdęs atskirą šiandie
kambarį ir slaugytojų specialiai c„kr^ buroklJ ,rba / 
lik dėl savo moters. Kuomet Į nendrių, svaras ........
ligone man pradėjo guosties, aš [Milui ,
persergėjau slaugytojų, būtent, 
kad ji atidžiau pridabotų ligo
nę. Paaiškinau, kad penki me
tai atgal, panašios operacijos 
pavieto ligoninėj, ji buvo iššo
kusi per langą, l ik neužsimu- 
šo, kadangi nupuolė ant gelbė- 
jimuisi nuo ugnies laiptų. Sla- 
ugj'toja prisižadėjo geriau da
boti ligonę. Rct tų pačių naktį 
(Milicija davė žinią.vyrui, kad' A. 
Vaniliauskienč iššokusi |mjv Jan- 

ir užsinnišus 9:30 vai. vaka
ro.

Velionė buvo tikinti moteris, 
mylėjo muzikų ir puikiai skam
bino pianu. Pastaruoju laiku, 
beje, priklausė ir prie M. D. Ai
do choro, šiaip jokiame vieša
me veikime ji nedalyvavo. Pa
ėjo iš Kauno gub., Vilkmergės 
pavieto, Skemonių filijos. Bus 
palaidota su visom bažnytinėm 
apeigom šv. Kazimiero kapinė
se. —«M. Titėnis.

Ar Sergate?!
AR NORITE PASVEIKTI? 

NUSIPIRKIT ŠIA STEBĖTINA
MASINA TUOJAUS.

JUMS KAINUOS $9.50.
Nemokėsite $100 daktarams
Pilnas nurodymas jūsų pačių 

kalboje.
Vienas Gydytojas Sako:

Daug žmonių mačiau nerviš
kai suirusiais, nuolatos kent a li
čiais, kurie ipadvigubino savo 
spėkas' ir išturėjimų, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami Skourupo sveikatos 
mašiną.

Įsigykite šių mašiną tuojaus 
UŽ $9.50, o nemokėsite $100 da
ktarams.

Skounip’o sveikatos 
Mašina 

$9.50

T«l. Afjnitage

Td. Ysrds 3654. AKUŠERE A j

■Mrs. A, VIDIKAS 
■Baigusi Akušerijos Ko- 
■legija; ilgai praktika-' 
■vus Pcnngylvanijos ho- 
wspitalėse ir 1‘hiladel- 
Įflphijoj. Pasekmingai 
■patarnauju prie gim- 
dKdymo. liždyką duodu : 
-wodq visokiose Ilgose
■ moterim ir merginom., 
’^3113 So. Halsted Str.J
■ (Ant antrų lubų) I 

Chicago.

Tel

Klaidos atitaisymas.
“Naujienų” nr. 24 Cliicagos

Nuudokis šią j a mašina i— 
Šių ligų, kaip tai: Reumdtizino,; 
gaivios skaudėjimo, odos ligų, vi
durių ir inkstų, nemigos, ner- 
vuotumo, nustojimo energijos ir 
nusilpnėjimo. ;

jankiai sustiprėja spėkos o-i J 
piųjų, nervuotųjį ir nusilpnč- | 
jusiy žmonių 100 nuošimčiij j t 
dvi sava i ti. |

1 , ■ S ’ / P

Visus laiškus adresuokite į:

nuo

.... 8—8^ 

(Maišas) 
. 2.85—2.93 
. L45—1.5L 
.. 33—37ę

Maišai1 
i. 1.33—1.46 
. 1.21—1.29 
... 29—34,

Patalpinsime jį sekančiame 5-me 
“Lietuvos” numeryje.

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

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

WEST SIDE.

Gal Jūsų giminės ar 
pažįstami tenai bus.

Ne visai 4aip.
“Naujienų” iir. 23 tūlas Se

nas Nurys, rašydamas apie LSS. 
22 kuopos veikimų, tarp kita 
peikia vienų tos knopso nutari
mų, būtent tų, kur paliečia 1 d. 
gegužio. Mat 22 kuopa nutarė 
jprisidėt surengime 1 d. gegu
žio apvaikščiojimo kartu su 
Gliicagos progresyvių draugijų 
susivienijimu, kurio priklauso 
penkios draugijos, Tose drau
gijose, kiek man žinoma, dalis 
narių yra socialistui ir šiaip pa

% bačkos maišas ....
% bačkos maišas .. i..
5 svaru bačkos maišas

Uugių Miltai
Boncmian st.vic % V«č 
Juodi, % bačkos ............
5 svarai .......................   ?
Grabam miltai 1 sv. maiš. 28—34

Corn Meal
Balti ar geltoni............

Vfnisas (Hominy), svaras
Ryžiai,

Fancy hcad.............. ..
BJue rose

Bulvės
N 1 Mis., Min., ir Dak. .

'Henaa
CoikIcHmmI, tfci-lnti&fits
Vidutiniškas ............. ..
Eviporated. nenald..,.

švlegtam. Smetonos
Iš bačkučių ...>,. .‘.Į,... 
PiTislesnis .................
Iš štildytuvių ......... ..

Butterihe
Plytose ..............................
šmotuose .....................   .\
Vidutiniškas .....................

tCigušiniai
švieži extra ..................
hofrigeratorių, extra .
Bofrigcra torių N 1 ,..

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

1 hSlyvos^ geros svaruu.
yidutltiės...........................
Prastesnes ...........

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

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

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

svare* 
. 5—6^.

švara*
. 11—14

♦ 10—13
(10 svaru) 
... 25—28 

(Kenas'
... 19—2-2

. lOįit—19 

m «13—-lik
svaras

40—52 
svara.\ 

32—35.
31—34 
29—33 

tuzinas 
00—71 
48—55 
46—52 
svarui
16— 19
17— 20

13-17 
13-10

32—36

.. 44—49 
... 37—42

svarui 
. 30—35 ’/j 
.. 27—29 

25 «4— 31

svarui 
.. 35—41 
.. 30—37

svarui 
.. 30—35 
.. 22—26 
... 20—35 
.. 28—32

dėžutės 
., 19—23 
.. 27—33

Kalakutai
Švieži ............
Saldyti ............

ViStoa
šviežios .........
Gidžiai, Švieži

Ant s .....................
Ž.’)S S ........................ ;
Žuv h (satmon)

Pnk .................
Red Alaska ,.

Buria
Amerikoniškas (full cream) sviir.
Šmote ....................................... 3()—35
Stlpiauslytas ...........  32 Mi--39

Balta duona, svarui  ................ 8—9
Šitokiomis kainomb groserninkm 

turėtų pardavinėti vlršininėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai- 
na, nepirkite, bet jleškokite tokių, 
kuria parduos jums šiomis kaino-

Ū8.A.J. KABLIUS
Girdytoįas Ir Chirurgas 

^-SPINDULIAI 
>131 N. We«tern 

Valandon: 9—12 
yaksre.

Versta lictux ių kalbpn

penkiuose aktuose.
Parašyta

VVilIiain Shakespeare’o

Tel. Arnntagc 6580 t

AKUŠERĖ I
' A. M. KAITIEN®. (

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie irinidymo ir šiaip jvairio* h 

inoiei Ų ligose. Prižiūri ligo- į 
ncN ir duoda patarimus mergi- | 
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Ctiicago »'

UOSEPH C. VVOLON
I.IKTUVIM ADVOKAAArt 

lituota* V02-D04 Natlona BU*.
21 6<>. La 8a|»r St.. Chic««a. D).

Tel Central Atdara;
(JrHi-nlpho, katvergo (r «ubatvt «aa«- 
ra|a nuo 8 ucį a (takai-,, po i.im^rii, ..m MitwAdA« Xv«, ękl..„. rn 4

lwl Huraboliit

.«*»■......................................... . ■■■.....- ....................

TELEPHO.Vrf YABDn 27n e

DR. J. JONIKAI? iš ‘

Medikas ir Chirurgai j
33’5 ?. Si Chicue* <

I H ' ?

H. P> SKOURUP & CO. M|Ma Teatras
30 so. kalstei) st., ITuiUa I 6411 as

• vm <wvf vttc? m i>.\\uirzcif ai

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

ui
jaujos daugumos lietuviu, kurie gi» 
jija koncertinų ir augštai rekornet 
duojaiua kaipo geriausia koncenin* 
padaryta Suvienytose Valstijose, a 
inerikOje. Mes galime jas parūpi' 
ii augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo. kur| 
(jame dykai.

Georgi & Vitak fcic Co.
1S40 W. 47th St.. 1 Chicago. O:

Dabiar yra patvirtintos Ir v»rt

tvariai Cook County K e ai K»Vate Tarybos

A. PETKAUS & CO.
Eini Estate Ofhaa

.Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 
rpaino nemuš, lotus ir farmas.

Apsaugoja turt# nuo ugnies. '
PviKiuri antraktus, padaro pdpieraa

NOTARY PUBLIC
?61 MU Ratv<
kampos Halsted Drovar 2411 Į

—■r <*■>■ ^Kia.»>w—*-''"*1'’——aw— II' IIIBI*wiin<w —!»■<* ■*I>I iii *1*1 a —

-------  *—•— - —     ■ - ' ■ ’

TELEPIIONE YABOS 6834

Ui*. KO. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
Iš ryto Ir nuo 7 iki 9 vai. <ak.

r V ALENTINE^ESSI^^ 

COLLEGES
6205 So. Halsted st., 2336 W. Ma- 

d ison. 1850 Wells St.
131 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
lom duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai.* Gvarnntuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
Uiti). Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmi ninki

OR. M. HERZMAN
Clęriii lietuviams žinomas per 16 me- < 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir .aku&eria. ' iii

(lydo aitrias ir chroniška' ligas, vy
rų, moterų ir vuikų, Dagai naujausius 
inrtotlrn X-Ruy ir kitokius elektros pric- 
tulHUR. y

Ofisas Ir T.abaratprlja: 1025, W. 18th 
Ht. netoli Pii'k St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
6-‘K vakarais. Telephone Canul 3110. 
OtYEklM'.T: 141’4 S. Hrfhted Street

VALANDOS: S '' ’Tto, tiktai.

VOpEVIMilS IK PA V KUOLAI 
VodeviHaus Pęrinaina.

Pancdėlyj, Ketverge ir Suimtoj 
Pirmas Fibros 15c. Balkonas 10c.

Prie šių kainu priskaitOma ir 
1ė ir 2c kariškos mokestis 

h j 4 DIDELI AKTAI K ASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

'B'Icpl-.one Humboldt 1273

M. SAHUD M. D.
Sopas Jhifins (1? rfj toJ- s ir f hlrurjfi'K 

Rtfecinlistas Moter'Aku, Vyr nk.i :r
Valkų, tulpgri ■ Chro.i.Vki] Jf.’n ■;

M'Iv/O’iRee Av^., 
'b. Itnmbarys 206

OFISAS: 15TS 
’Canipcs North Av 
' VALANDOS: 3i,ip Vi 10 'uyjj 

. l;:D iki t I? 7 ftrIk 0 vj.-;s

HA5TEH fiY5TEH

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą Ir dau- 

giaup inigy.
Visur reikalinga daug kirpA 

jų, trimerių, rankovių, kišenių 
Ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
presei-tu ir siuvGJu elektros ma- 
šinoiui.s. Darbai ■ laukiu- Ai- 
eikite dienomis arba vakarai*. 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jū

sų niierąt—bile stailčs arba dy
džio, iŠ bile madų knygos.

Master Denigning Schoot
J. F. Kasnicka, Perdčtinia 

4

rys 416-417, prieš City Hali 
į - -į ...... .

lis N. La Šalie gatve, > bamba- j 
rv« 41R-417. nrieŽ Cit.v Hiill

, KleoTo Jurgelionio ’ 
Šis veikalas turėtų ras- 
ties kiekvieno scenos 
mylėtojo knygynėlyje. 
Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje.. 
Kaina apdaruose $1.00, 
be apdarų — 70c.

1840 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Trumpa Lietuvių 
Kalbos

Gramatika
S1TA gramatiką taip 

praktiškai parašyta, 
f j - į ♦ 1 , "

kad kiekvienas gali ir 
be mokytojo išmokti.

Kaina tiktai — 35c.
Galima gauti “Naujie- 
n&” Ądininistractjoje.

1840 So. Halsted St.,

P ERB. NaujieiUj ekai* 
tytojps ir skaityto- \ 

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro 
vas, kurios skelbiau 
Naujienose! < ♦

■■

1 j Gxvenana^ ir
3149 8. Morj;.^7’y ' ’'

.dtiicag 
ŠPEtriAL.

Moterišku, Yvrišku ir 
. '1 uipgi TJa erišku 

OFISO s . <I><
ŽKi O m' > 1'2 ii;i '2 .
ir u»i<> O iki -iS;3U 
mis \uK;:. uzuarj tas.

*' Telepbone' ' 1

MOKYKITĖS barzdaskuty, 
stos amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; njokestis. $15.00', ga- 

I lite užsidirbti pinigų mokin-
Sergėkite savo r kis j damiesi; patarkite savo dra- 

1 tigams taippj mokytis; mo
kame komišiną.

HJBKEBARRERSCROOL
612 W. Madison St., Chicago

Neužsitikėkit savo regėjimo pir- 
intijlmi by kokiam neprityrusiam 
ąp|iękoiiui ,atiksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 .metų patyrhųų ir 
galiu ištyrl jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, Užtikrintai.

Jei'jums akiniai nebus reikalin
gi, mes lai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Av.e. Chicago.
Kampas 18-tos gatvės 

3-Čios lubos, virš Platt’o aptiekus 
». Tėmykite j mano paradą
Valandos nuo l)-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8

DIENINE
IR 

Vakarine
Jei nori greiti Ir pasekmingai Umokti An«|i- 

škal kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk rnnsu 
mokyklą. Ap_:i Am.'ių kalbės, čia m.kinam** 
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos L tlSkų RaSytpo
Lenkų S.V.V.djybcs P.ickybos Tctių

(Iztomi ” S.V.t i.|p»ybčs(.;ia natikcs
Aritmotlkos Gcagriifijos Rotcrikcs, ir U.
IrGKAMMARir I.IGH Jitlh'OI. Tursų. Gyve- 
nandius khau iuckir.a.i.j per laižius. 
ai?kmcu ItttūvtM- lt.

AiRGĮlcan Gclįrge School
I 3IO<I S. Hai su n $T. CtiicAoo tu.. 

f| hA.V >A3 3J-!XJit’fl.STL-JGA! VU) 
t-SSS ItC.*' £’•" ik- - ■ ?-s*Įr' —)t7Z3

Hai-SH n

i

Nep^1’’ b’šlt’kad Nedelioj, 
Vastirįo 24, bus “•Naujienų’’ 
1-metų tuvįii vakaras 

n Auditorium

■HUOIIĮII1 -i.-.iin- ."■■•'■■tt!, 'jLL"" 1 W ■ n l    
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N A U J T E N O S. Chicapo, III Pėtnyčia, Vasario, 1,191S.

Pranešimai
CicerieČiai--šiuo prašomos vinos 

vietos draugijos ir kuopos nerengti 
iokių pramogų šiame miestelyj ba
landžio 7 dieną taigi pirmam nedėl- 
dienyj po Pavasario švenčių (Vcly* 
kųl. nes tą diena mes rengiame teat
rališką vakarą M. Jankaičio svetai
nėje. ’ —Motera.

Šiuo pranešam viaomu LSS. kuo
poms ir draugijoms, kad 81 kuopa 
vengia koncertą ir apvaikŠčiujimą 
gegužės, Meldažio svet, g<gužčs I d. 
Taigi draugijosl malonės to] dienoj 
šioj apielinkėj nerengti jokių koncer 
tų ar halių. —Rengimo Komitetas

Rockford, U!.—1X1. Ratelio susi
rinkimas įvyks pėlnyčiol, vasario t, 
d., 7:30 vai. vakare, Socialistų svet., 
319 E. Stato st. Gerbiamieji drau- 
gai bei drauges, malonėkite visi at
silankyti išskirtu laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų. Belo bus ren
kami darbininkai dėl koncerto.

—Rašt. J- Džiugas.

ESS 234 K p. rengiasi statyti sie
nojo voikalą “Svetimas Dievas ko
vo 17 d.. Mildažio sveh Mcldiimnc 
todėl kitų pregresyviškų drmijbjų 
nieko nerengti tą vakarą. —Komitet.

RockfordieČių domai.—-LDLD. 29 
kp. mėnesinis susirinkimas Jvvks 
vasario 3 d. 7 vai., vakare sociftr.lų 
svet., 319 E. Stale St.—Draugai ir 
draugės, meldžiu ąivykti paskirtu 
laiku, nes vra svarbių reikalų.

—Rašt. A. Meldažis.

Rubsiuvių Unijos Liet. Skyri us 
No. 269 susirinkimas ivyks pčlny- 
Vnijos svetainėj, 1570 Mi)waukw av 
čioj, vasario 1 d., 7:30 vai. vak: re. 
Narini, būtinai atsilnnkykiie yiši: 
turime daug neatidėtinų reikahj- 

—Valdyba.

Svarbios prelekcijbs rengiamoa L 
M. P. S. 29-tos kuopos, nedėlioj, va
sario 3, 1918, Prospect Bldg- svetai
nėje, 1152 N. Ashland avė. Kan iml< 
Division gatvės. Pradžia 2 vid. po 
pietų. Skaitys Dr. A. Montvidh> H 
sveikatos srities. Inža.nga 10c. Po 
prejekcjjaj bus užduodami klausi"ud 
visi kviečiiubi aKihųikyt Komikta*

LSJL. 3 kp. ir LMP8 58 hp. rengi* 
Prakalbas utarninke, Vasario 5 d. 
Prakalbos prasidės 7:30 va), vak are. 
Blinstrupo svetainėje, 4501 S. Her- 
mitage avė. Kalbės dgg. Dubickas ii 
Dr. Montvilas. Visi kviečiami :«ts|- 
Lankyti. InžAnga dykai. Komitetas

Rotąja n d. UL—Teisybė* Jieėkoto 
jų susirinkimas įvyks pėtnyČioj, va 
sari o 1, 7:30 va), vak. Aušros kamba
riuose, 10900 Michigan Avė. Visi dN‘ 
ugui, malonėkite ateiti, nes turiny

Melrose Park, III*—Ned, vasario.'’ 
d., įvyks tarptautinis socialistų par 
tijos susirinkimas l'rank ir Jame 
svetainėje, 23 avė. ir Lake st. 2 va' 
fu pietų. Lietuviai, būtinai dalyvab 

ite: randasi daug svarbiu reikalų.
—Komitetas.

Indiana Harbor ,Ind.—Sus. Liet 
Aid. 185 kp. mėnesinis susirinkimą 
(vyks nedėlioję, vasario 3 d. 1 vai 
£ o pietų. Ant. Mikaločiaus svet 

112—13/th St. Visi noriai privaį 
utsiluokyti. nes bu8 nominuoijihr 
centro viršininkai. —J. S. Stripeikte

LMPS. 58 kuopos susirinkimas I 
vyks nedėlioję, vasario 8 d., lygia 
2 vai. po Dietų Dawis Sffuare SVet 
ant antrų lubų. Draugės malonėkit 
atsilankykite ir naujų draugių ats’ 
veskite. ' —E. A. K.

Melroae Park, 11L-— IJšfl. 43 kuo po 
mėn. susirinkimas įvyks nedėlioj 
vasario 3 d. 12 vai. d. Frank ir J anie 
svetainėje, 23 avė. ir Lake st. Drau
gai malonėkite laiku susieiti, nes tu 
rime daug svarbių reikalų aptarti:

—Org. A. L Staškua.

Rockford, III.—L. 8. ir D. Draugy 
sies susirinkimas jwks 3 d. vasari 
2 vai. po pietų, Vega Hali svetainėj.' 
kampas 9 st. ir 15 avo., unt antr 
lubų. Malonėsite aisilankvti būti 
nri. —RašL O. Valiulienė.

Lietuvių bučernių ir groeernių da 
rbininkų mėnesinis susirinkimas į 
vfles nedėiicde, vasario 3, 2 vai. po 
pietų, J. Mikolajuno svet.. 2331 S 
I eavitt St., Draugai (itsilanKvkite. vi 
si paskirtu laiku. —Rnš|. P. K—a.s.

LSS. 4-loa, LMPS. 9toa ir LSJL. ’ 
kuopų bendras lavinimosi susirinki 
nlas įvyks nedėlioję vasario 3 d. 9:3* 
va), nde. Fellowship House svetain 
831 W. 33 pi.—Draugai, A. J. Ber 
f ašis, medicinos studentas, laikys le 
kcŲą temoje: Lietuvių kultūra. Vis 
atsilankykite. —Rašt. K. Verbickas

Kenosha. Wie.—8LA 112 kp. «u 
brinkimas (vyks 3 d. vasario, 1 va) 
po pietų. Schiitz salėje—Malonėkite 
vist narini atsilankyti, nes bus rin
kimai centralinės valdybos.

—Rašt. F, R.

LSJL l-mos kuopos dram. aky* 
riaus susirinkimas (vyks pėtnyčloj. 
vasario 1 d. 8 vai. vak. Aušros sve
tainėj, 3001 So. Halsted St.—Nariai 
rctiončs atsilankyti būtinai. Komitet.

Rozoland* Iii.—Liet. Mot, Progr. S.
25 kp. lavinimos ir cxtra susirinki-' 
mus jvyks nedėlioj, 3 d. vikrio, 2\ 
vai. po pietų, Aušros kambariuose, 
10900 Michigan Avė.—Draugės, ma
lonėkite visos atsilankyti paskirtu 
laiku, nes turėsime pirma lavinimos 
susirinkimą, o po lavinimos bus ex- 
tra susirinkimas, kur tur turėsiu)*J 

uuw*Mr8ttvti. *
Wast. J. Grybienė.

Repeticija “Pirmi Žingsniai’’, kii REIKIA DARBININKŲ 
riuos rengia Dramatiškas Ratelis, j- ---- - .... .. -
vvks vasario 2 <1. apie 8 vai. vak.— 
Visi apsiėmusieji dalyvauti šiame 
veikale, malonėkite atsilankyti prieš 
8 vai. Naujienų OfisAn. Kur įvyks 
repeticija, bus >prnnešta -ant- vietos. 

Kviečia —Rengimo Komitetą*.

LSS. Aštunto Rajono Centralinio 
Komiteto posėdis įvyks pancdčlyj, 
vasario 4 d. Aušros svetainėje. 3001 
So. Halsted si. Be Komileto nariu, 
susirinkime turi dalyvauti ir kuopų 
valdybos. Taigi tegul, nei vieno ne- 
stnkiioja, nes turime daug svarbių 
reikalų. —valdyba.., .

S L A. 226 kp. laikys savo mėn. su
sirinkimą nedėlioj, vasario 3 d. 2-rą 
valandą po pietų. Viešo Knygyno 
kambariuose, 1617 N. Robey St.,-- 
Draugai ir draugės, malonėkite pri- 
but paskirtu laiku, nes randasi daug 
svarbių reikalų aptarti; taipgi bus 
Centro viršininkų nominacijos.

—Sekr. A. Martišius.

LSS. VIII Rajono kuopų valdybom. 
Man užimant LSS. VIII Rajono sek
retoriaus vietą, turiu pranešt drau
gams, kad nuo dabar visais reikalais 
paliečiančias Aštuntą Rajoną reikia 
kreipties adresu: .1. Jurgaitis, 
2257 South Park Avė., Chicago. III.

LSJL. 4 kp. mėnesinis Husirinki- 
mas (vyks subatoj, vasario 2 d., 8 v. 
vakarei Aušros svet., 3001 S. Hal- 
sled gt. Visi lygiačiai malonėkite 
atsilankykite, nes randasi svarbių 
reikalų apsvarstymai. —Valdyba.

Roseland,- HL—-BLA. 139 kp. mė- 
nvsinis susirinkimas įvyks subatoj, 
vasario 2 d., 7 V. vak., 9-tos Avardos1 
socialistų svetainėje, 11100 Michi
gan avė. (InėjiRiaš nuo t H-tos gat. 
ant trečių lubų). Visi nariai būti
nai atsilankykite; nes labai svarbus 
susirinkimas: bus nominuojama ce
ntro valdyba. —Rašt. K. Kalnietis.

REIKALAUJAMA PENKIASDE- 
ŠI MIS DARI kšč IŲ M E R( į IN U 1) 1R - 
BT! PRIE APDARYMO DEŠRŲ. PA
STOVUS DARBAS. GERA MOKES
TIS, GRAŽIAUSI DARBUI KAMBA
RIAI. PAILSIU! LAIKOTARPIAI RV 
TAIS IR APYPIETĖM. ATSIŠAUKI
TE i SŲpįnLNlT‘NpKNT.Q (?K,SA‘

36T1 r STREET, (:i IICAGO.

2-jų pagyvenimu naujas mūrinis 
namas, arti McKinley parko. Parduo
siu $1960 pigiau negu vertas. Apmai
nysiu imi lotų arba mažesnio namo. 
Rašyk luojaus laišką pažymėdamas 
Numeriu 166, i “Naujienos", 1810 S. 
Halsted St., Chicago. III.

DRAUGIJOS NAtJIENŲ AGENTŪROS N AUJIENŲ AGENTŪROS

’ OPPENHEIMER CASING CO..
1020 \v.... ....

j -— 
v

■ ■■■i**-■■ i ...................... .. .......
a Vyram* ir Moterim* Vi

li M H D A I ŠOK lOS rųDie* metaloII 11 K K 11 I Kih* medftto dirbamose
U n II U n | laporte. fabrikuose, ho-

teliuoee. restoranaoe. •»- 
Sunuoee. ligonbuDiuoee, raitin«*e, aankrevo**, 
AamuoM ir tt. Pamatykit musų DIDELI *u- 

Gtriausio* mokesti*. t
Advance Employment Exchange 

2-ras augšta*^—179 W. Waahington at

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul jųsų randa moka už jųsų na

mą. Moderniškas naujas, 2 flatų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
Crane dirbtuvių prio Sawyer ir 45

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
šviesos, cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotą 30x132Vii. 
Del platesnių žinių atsišaukite: 

45th St. and Savvycr avė.
Agentas pasisiiintinuii

DRAUG ’OS IR ORGA 
N./.ACIJOS.

DR-STfiS “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA, KENOSHA, WIS. 

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

Juoz. Macnorius, vice-pirmininkas, 
321 Middle St. 

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

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

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne SI 
Bar. Guušaitė, iždo globėja, 

173 Mihvaukec avė. 
VI. Knčiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne St. 
Ant. Butelis, teisėjas, 

313 r * 
Juoz. Jurevičius, vėlaune.Šis,

< 152 Main
Petras Milauskas, vėlaiinešis,

R. 35 Box 90. 
Juozas Žilius, durininkas.

614 Markei St.

Agentai, užžiurintja platinimą “N- 
nų” savo miestuose arba dintriktno- 
■e. Paa juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.^

CHICAGO, ILL.

Ouince St. 
‘šis, 

str.

OHIO VALSTIJOJ:
Cleveland. O.: A. Valenton, 

2120 St. Clair Avi

PENNSYLVAN1A VALSTIJOJ:

REIKALAUJAMA aprriterių prie 
moteriškų ploščiu. Greitu laiku at
sišaukite. G.’/rOMAšEVSKl, 
1115 \V. Chicago Avė., Chicago.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:
GERA PROGA

, REIKALINGA MERGINA kalbanti 
lenkiškai ir angliškai dėl išvažiavi- 
ąno l šiltą valstiją prie namų darbo, 
kur nėra žiemos ir oras sveikas. At
sišaukite laišku: 919 \V. 31 str., Chi- 
eago, III. C. A. VaĮentynovicze.

PARDAVIMUI

m.

III.

v. PASINAUDOKITE GERA PROGč 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz 

bis gerai išdirbtas, apgyventa lieto 
vių ir svetimtaučių. Pardnvhno prie 
žastis — savininkas apleidžia Chica 
gą. Atsišaukite: 1619 S. Halsted st 
Chicago, III.

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1840 S. Halsted St., Chicago,

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Emernld Avė., Chicago,

A. LA LIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago,

K. GUGIS, Iždininkas,
(27 N. Dearborn St., Chicago, III.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

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

2910 W. Division St., Chicago, UI.

J.

J.

P.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
M. Varekojls, pirmininko pagelb., 

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

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

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasicrius

341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

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

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

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

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

8127 S. Norma) Ava.
Brighton Park:

Mr. Smith.-3813 S. Kedzie Avė., 
J. Minkevicia, 3848 S. Albany Avė. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood av.

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
V. Sandargas, 2418 Princenter 
A. Kasinski, 6140 So. State SI. 
J. Legeiko, 6002 So. State St.

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

149 E. 1071h St 
AVest Side Skyr.: A. Ambrozevičius, 

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

4601 Hermitage avė., Chicago.

ILLINOIS VALSTIJOJ:

av.

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 
I' O Box 407 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt New» C«^ 

Liberty Avė and Grant Rt.
Kulpmont, Pa.: Wally Yodoc, 

Box 45
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 

2809 Penn Avg,
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbea U
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich, 

2228 Tusti* K
Duųuesne, Pa.: K. Lideka, 

306 lįamilton av*
Scranton, P*.: J. Teleysh, 

1726-28 Jackso* K
Scranton, Pa.: Petrikys J, 

Ct. and Albright Av*.

MICHIGAN VALSTIJOJ:

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas, 
452 W. Leonari ti

Saginaw, Mich.: S. Joškeviče, 
2707 VVashington Ava

INDIANA VALSTIJOJ:

E. Chicago, Ind.: A. Chiakniute, 
5013 Tad avo, 

Indiana limbo r, Jnd.; P. Matonis, 
3727 Dcodor St.

Gary, Ind.: V. Varnaitis, 
Box 122 Tolleston Statltl 

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadway,

WISCON8IN VALSTIJOJ:LIETUVIAI MOTERŲ APšVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

Miščikaitiene, pirmininkė, 
3500 S. Emerald avė.

Katkevičienė, pirm. pag.
2252 W. 22 St.

Pabarškienė, nut. rašt.
3429 AVallace str.

E. Ulkailė, fin. rašt.,
2137 AV. 21 pi.

E. Šalkauskienė, iždininkė,
3423 S. Halsted st.

O. Dobrovolskienė, kasos globėja, 
2324 S. Leavitt St.

J. Savickaitė, kasos globėja,
,3514 S. AVentvvorth Avė.

Siunčiant j centrą mokestis, mo- 
ney order ar čekj, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

A. si r. Kenosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park lt

Barine, Wis.: Tony Vegcla,
237 Lafayette av&

Barine, Wis.: Gpo. Miškinis, 
601 Grand Avė.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

W. Buishas, pirm, pagelbininkas, 
900 W. 191b SI.

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

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

Susirinkimai atsilnina 3-čią suimtą 
kiekvieni) mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. Caiml SI. Chicago.

StK.PARSIDUODA 2 'shovvcase’ai” ir 
3 “vvallcase’ai”, kur galima vartoti 
aptiekoje, laikrodininko arba gro- 
šerio krautuvėse. 1 “seifas” dvigu- 

dŽlų taisymo. Kreipkitės: P. Miiier, 
2128 W. 22 st (Storas) Chicago

LMPS. 29 kp. repeticija “Iš mei
lės^ atsibus ncdčlįoj. vasario 3 .<)., 
10 vai. ryto. Liuosybės svet., 1842 
Wabnnšla avė. Visi aktoriai ir (lai-.------  --------- - ............. _ .
noriai, malonėkite atsilankyti laiku. |bow durim, IJ'benčius dc 1

it 41 11Ct ) 
Chicago
piL/pl

—Komiettas.
>8. J__ uaJEU-JJJiJAfag-1!—g_l.llJ.!llL!JlJ!Į1"

1SMENŲ JIESKOJIMAI

Pajieškau savo vyro Prančiškaus 
leronimo; Uis turi geltonus plaukus 
r pryšakyje neturi 3 dantų, 17 me

tų atgalios gyveno Argentinoj ir iš 
en prisiuntė man laišką; Paskuti

niais laikais gyveno Pittsburghe, Pa, 
kur num pranešą, kad jis mirė. Jis 
naeinn iš Kauno gub. Lūkės pnr-ap., 
Kirklukų sodos. Kas pirmas
naneš, ar jis gyvas ar įniręs, gaus 
iovaną, Mrs. Zofija Jeronunienė 
1734 So. Throop St., Ohicago, iii

* RUČERIŲ DOMAI
Mes turime parduoti geri;

Černę lįetuvių upielinkėje. Pardavi
mo priežastis — nekalbu lietuviškai. 
Parduosiu pigiai namą arba tiktai 
bučernę. Joseph Siskn, 
1610 So. Jefferson St.,

» • BUč.ERIŲ DOMAI » 
Mes turime parduoti geriausią bu-

(7hic:igo. RYTMETINES ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS Ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:
man RAKANDAI

Pajieškau pusbrolių, Antano, Pran- 
iškaus ir Julijono Bielskių, ir Kol
tuos Bielskiutės* kurių nemačiau 
au 15 metų. Jk* dabar, manau, tan- 
•asi Brooklyno apielinkeje. Antanas 
” Pranciškus yra apie 25-27 metų,' 
neina iš Kauno gub., ParvydŽių so

džiaus, Luknikų parapijos. Jul i jo
tas ir Kobrina paeina iš Jsąuno mie
to. Jie patįs ar kas apie juos žino 
naionėkite atsišgukti, nes butų ’man 
ulonų su jais susirašyti. j

’ Tom Bielski, 
602 S. Paulina sį.. Ch|čagd, 1)1.

EXTRA
Jauna pora priversta ^aaukaut »• 

vo puikius, beveik naujus, rakandu' 
už retai pigią kainą, $125.00 sekly 
čios setas, tikros skuros, už $20. V ė 
Ligusįos mados valgomojo kambari< 
rakandus, 2 puikiu divonm doven 
port. tnipęi $525 pian^ su_2o n> gvi*

brangiais rekotdais už $60.00. ši' 
yra retas pigumas ir jums apsimo 
kės patirti nežiūrint kur jus gyve 
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Persiduos taipgi po vieną. Atsišuu 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta. 192' 
So, Kedzie avė., drti 22-ros gatvės 
Chicago, HL 

...... i ................. .....

J.
Avė.

SI.

si.

si

Pftrauskas, pirmininkas, 
1747 North 

č.eiMdis, pirm, pagelbininkas, 
1060 Noble 

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 
h 2228 Coblenz 

M. Žukas iždininkas.
1608 Norlli avė.

Z. Lankas, finansų raštininkas, 
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
gi} kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1821 AVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

LIETUVIU MOTERŲ PROGRESY- 
VISKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

3500 So. Emerald
P. Balickienė, niit. raštininkė, 

3443 So. Union ... 
Paberelytė, finansų raštininke, 

1315 Girard 
GirdvatnicnC. iždininkė, 

3255 So. HnIMed 
Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted Kubutfenė. kasos globėja.

Cicero, III. J. Matulis, "u
1437 S. 49th Ct., Cicero, II).

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

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

DeKalb, III.: Mike Taruti, 
1148 Market

Divex;. 'en, III.: W. A. Žilinskas,
Box 218

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

Westville, H).: St. Mazremas, 
Barber Shop, State Si

Waukegan, H). J. Miloszeviče, 
801 — 8th St

So. Chicago, III.: Ad. Tarvidas, 
8950 Houston Avė.

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

W. Pallraai, 111.: W. Pilypas, 
720 AV. 120

Harvey, III.: Z. Putramentas.
15725 Finch Ava

Chicago Heights, III.: P. Steimontas, 
144 E 16 SI.

Spring Valley, III.: A. Jukubauskaa 
516 Cleveland St

Livingston. III.: K. E. Bertulis,
E. St. Loms, Hl.; žičkus, 

539 Collinsville
Springfield, III.: K. Stočkus, 

1530 Saugamon
E. St. Louis, III.: K. žukauski, 

123 St. Clair

CONNECTICUT VALSTIJOJ!

K.

D.

M.

avė

Avė

St

St

St

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SIIEBOYGAN. WIS. VALDYBA

St

St

Bridgeport,

Tarrington,

Waterbury,

New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviaa, 
286 Wallac« M

A. C. W. A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA: 

.•!___________

•<

Už $50 NUPIRKSI $200 įgubai 
tpringsais phonografą, 2 Jewt 
points. ir. reeortjtis, taipgi pulkų pi 
aną 10 melų gvarantuotą ir ir ke 
tetą rakandų už pirmą pariulymą 
Di vonus 9x12, $8, Ii rankos, tapytm 
paveikslus ir.tt. Viskas vartota ) 
mėnesiai. 1320 N.
Chicago, IR.

Pirmininkas A. Chepaitis,
4812 W. 15th st.. Cicero. 

Pirm. Pagelb. — P. Shvelnis, 
•1442 Milwankee

Raštininkas

Iii

Avė.
— A. Rinkevičius, 

1681 Milwaukee Avė.

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. 101 h St 

Pranciškus Mnkareyičia, padėjėjas,

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt.,

Justinas

Conn. H. A. Mailand, z
24 Railroad Avė., 

Conn.: V. Kelmelis,
62 Lewis H 

Conn.: J. Pruselaitis,
775 Bank M

PajieŠkąu familijos arba žmonos, 
| uri galėtų užlaikyti i metų kudtkj- 
į icrgnilę už užmokesti. Atsišaukite 

aišku šiuo adresu. Mykolas Gudinau 
337 lįste r Are., Nort Slde., Chlca- 
o, Illinois.

Pajieškau savo brolio Antano Kon- 
| ad, Kauno gub., Siuillių pavieto, iš 

tensėdijoš, arba vienkiemio Auta* 
•ovo, 6 pėdų augščio, šviesau.4 vei* 
to linksmo budo, 9 metus gyveno 
taiiforte, Conn., Vėliaus, girdėjau, 
važiavo i St. Franclsco, Cnt Jis 
ats arba kas žinote jojo adresą ma- 
nėkite pranešti man. Turiu svarbų 

elkalą. Vincentas Konrad, 
219 IVallace St., . Chicago, III.

JAUNA PORA turi parduoti pui 
kų seklyčios setą, tikros skuros, dh 
vonus, 89.00; misingines lovos, 822 
komodas, $12.00; valgomojo kamba 
rio setas, $250.00 victrola, deimenti 
oč adata ir rekordai $55, $850.04 
player piano už $210.00. Vartob 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd 
arti Kedzie Avė., Chicagv

P. Gidskis Finansų raštininkas,'-
ir Business Agentas,
Ofisas 1579 Afilvvaukee Avenne. 

tždinikas — G. Katilius, "
1685 M i 1 v^n ukee Avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtny- 
čia kiekvieno mėnesio unijos salėje. 
1579 Milvvaukee Avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kickvięno mėnesio, Ra- 
šhinskio salėje, 181h St., netoli Hal
sted St., 7:30 vai. vakare.

1618 Huoran Avė.
pi VI* 

1602 Indiana Avė.
Tankevičia, turtų rašt., 

1023 Broadsvay avė.
Pulką, iždininkas,

1128 N. 8th St.
Jakučionis iždo globėjas, 

1424 So. 101h St.
Dielininkaitis, iždo globėjas 

, 1124 High avė.
Motiejus žemaitis, maršalka, 

1309 Broadvvay avė. 
Susirinkimai alsibuna kas pirmą 

pčtnyčią kiekvieno mėnesio Eagie 
Hali svetainėje.

Antanas

Andrius

Antanas

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAšELPI- 
PINIO KLIUBO VIRŠININKAI:

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Piijieškau savo tikro brolio, Ma1- 
zo Giedraičio, jis gyvena Ameriko- 
\ Kas žinote prisiųskite jo adresą 
rb jis pats tegu) atsišaukia šiuo ad- 
esu: Simonas Giedraitis.
08 S. 7 str., Marųuette, Mich.

Pajieškau savo dviejų pusbrolių, 
'incento ir Felekso Savtkų, iš Kau- 
o gub., Telšių pav., Tveriu parap., 
orubų sodos; jie patk ar kas juos 
no malonės pranešti šiuo adresu: 

Ona Raitaltč—Šimkienė.
0707 So. Wabash Avė., Roseland,— 
hįpngo, IR. *

PARDUODU trijų kambtu ių nau
jus rakandus, vieną mėnesį vartoti, 
už labai pigią Įmainą, iš priežasties 
kariuomenėn ėjimo, šviesus kamba
riui, randa pigi, labai parankus ma
žai šeimynai. Pasinaudokite Šita pro
ga. Kreipkitės vakarais nuo 6 vai., 
nedėliom visą dieną. Antros lubos iš 
priekio. 2929 Lowc Avė-, Chicago.

N. A. Vilimaitis, pirmininkas
- 3657 W. Floarnoy St. 

A. Tamošiūnas, vice-pirmiaikas, 
1632 S. Sewaror avė. • Sawyer?) 

A. K.' Karoblis,, prot. raštininkas,
* t 807 S. • Spauiding avė. 

Wni. Monikas, finansų raštininkas, 
802 IndepencLence Blvd. 

M. Kazunas, iždininkas,
1501 S. ITarding Avė.

K. Rugis, pirmininkas, 
1744 Wabansia

.1. Dauginis, vice-pirminlnkas, 
1601 North Avė.
K. Jailkauskas, nutarimų rast., 

r“1: ” . „ .
V. Briedis, lurtų raštininkas,

J. Antanavičių,

Susirinkimai atsibuna pirmą kiek
vieno mėnesio seredą, vakare, 
\Vabansia avė.

1965 Eycrgreen

1019 Mar-shfield avė. 
iždininkas,

1719 Eilėn M.

avė.

1822

RANDAI
! ATIDUODAMA randon Storas, su 
pagyvenimu; randu pigi; didelis žmo 
nių perėjimas, tinkamas bile kokiam 
bUtuui. Randasi Cicero, III. Norint 

Ipaumiyti, kreipkitės adresu,
4832 W. Uth St, Cicero, III. Klauskit 
M. A. Goboris.
Ji-X1 L'MflĮI1.1 g-iU-J.U !.!■■ I -■.'J.

NAMAl-ŽEMft

Pajieškau pusbrolio, Povylo Vir-1 -----------------------------
«inuKi“X'' C&XuntoV^ Bandos meniiyf

S- AtXukf.’e M

. 840 S. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI NAMAS, 6 šeimynų

iuoja j lau- 
----- Atsišaukite ant viršaus, užpa
kalyje. 1908 .Canalport avė., Chicago

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

(Inlskis, pirmininkas,
' 1356 N. Iloyne Avė.

Ascitą, nutarimų raštininkas,
* 1619 Girard St.

Briedis, turtų raštininkas,
'1049 N. Marslifield avė.

Čepukas,, iždininkas,
1648 W. Division st. 

Montvidas) Daktaras.
3332 \V. North A ve.

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

V.

V.

K.

B.

J.

A.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
Liubinas, pirmininkas, 
, 2129 W. 21 St
Petrauskas, pirmininko pagelbin 

664 W. 18lh Street.
Tamkcvičia, nutar. raštininkas,

n *. 11- 1948 String St.
Pran. Miklumas, turtų raštininkas, 
r • 1906 So. Union Avė.
L. Knsper, iždininkas,

3117 So. Wentworth avė.
—-............. >
DR-.IOS LIETUVOS MYLfiTO.IŲ 

VALDYBA 1918 METAMS

r

JIESKO KAMBARIŲ
JAUNAS vaikinas pajieškau gero 

ambnrio imis gerus laisvus žmones, 
lošei and apielinkėj; geistina, su val
du. Atsišaukite tuojaus laišku.

Ant. E.,
11461 Michigan Avė., Rosoland, IJL

EXTRA
Parsiduoda naujas medinis namas 

ant vieno pagvvėnimo, vieni metai 
kaip statytas. Pardavimo priežastis 
—pinigų pražuvimas banke. Atsišau
kite po No 1433 S. Richmohd Str., 
Chicago, UI.

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

JIESKO PARTNERIŲ
j PAJIEŠKAU PUSININKO su 500 

dol. prie bučernės. Biznis išdirbtas 
oer daugeli metų. Visi kostumeriai 
nerka už pinigus, ir jeigu norėtų, 
aš visą parduočiau. John Vinckna.

V', .JM at... ,.
Pitone McKiiJej’ 4nu.i.

Į H. Labanauskas, pirmininkas.
'819 Edward Street 

Baubonis T., Vien pirmininkas,
’ 728 Park Ct.

F. Basčius, prot. sekretorius.
50 Itavvland Avė.

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

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

L. Šulskis, iždo globėjas,
462 Jenne Street

V). Bielskis, literatūros pardavėjas,
• 207 Mikvaukoe Avė

Burba, pirmininkas
2003 Jeffcrson st. Chicago. 

Leknickas, vice- pirmininkas,
708 AVest 17lh Street. 

Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 So. Auburn avė.

\V. J. Buišis, finan.su raštininkus. 
A O1 , , 900 West 19th St.
A. SlroJe, kontrotierius-rašlininkas

2018 So. Peoria St.
I. Arli.šauskas, iždininkas,

3253 So. Halsted St.. Chicągo.

I’ A R D A V I M U I
— 3131 ARCHER AVENUE

Dviejų augštų mūrinis namas, san
krova ir 4 kambariai ant pirmo hu- 
gšto, septvnių kambarių fiatirs ant 
antro migšto. . . — ■  --------

Nuosavybė kainuoja $7,500, atsitei- Dr. I. N. Pult, daktaras kvotėjas ,
1 turtą nardiio 165 Main Street i

S. .T. Bnlčaltis, nrganlz. fr kp. kbresp.
P. O. Box 82.

rimui už jivjudįųųmy.lj turtą nuTriuo, 
iramhs už ^2.Kuu.

Z.UW|-'-1

Nepamirškite, kad Nedalioj

Vasario 24, bus “Naujienų”

4-metų sukaktuvių vakaras

Pilsen Auditorium

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

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

— ■  ..............  ■■■■ ■■  ..................... .. . ■  ..................... M

Avė.

Ava

*^w^>w*.*>K*>ww,*^-*-^**-»*x^**^-«rf-»^<^-»*-w"*-*****^* ’w*—--—*****-**- **•

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

Lawrcnce, Mass.: P. A. Jotui
144 Elm Street 

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

AVorcester, Mass.: M. Paltanavičiui
15 Millbury Si 

Montello, Mass.: P. Kurptus, 
175 Ames St 

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames 

Lo\ve 11, Mass.: J. Banmill,
50 Charles 

Luvvrence, Mass.: A. Ramanauskas,
101 Oak St 

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur SI

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Si

Si

Si

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

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

Newark, N.J.: P. Lukšis, 
314 Wa)nut

Bayonne, N. J.: A. Schvvartzburg.
24 E. 15th Street

St

Si

Si

NF.W YORK VALSTIJOJ:
Brookfyn, N. Y. F. Pasnie\vski, 

87 Grand Street
New York, N.Y.: Louis Kram, 

299 Broadway
Rochestcr, N.Y.: J. Brakne, 

577 Hudson Avė
Yonkers, N. Y. H L: Wetss,

102 Riverdale Avt
Brooklyn, N. Y.: A. Struminski, 

184 Grand Sti
Albany, N.Y.; M. Lazarko,

42 N. Lark Street
Amstcrdam, N.Y.: Mr. Malęs,

145 E. Main St
Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 

451 Hudson Av*
Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,

MARYLAN D VALSTIJOJ :

Baltimore, Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard

Baltimore, Md.: J. FUipovicz, 
437 S. Pači 

Baltimore, Md.: P. J. Lazauskas.
637 Lombard

IOWA VALSTIJOJ:

Šiom City, la.: Jos. M. Budrakaa, 
2510 Correctionvillc R d

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEHRASKA VALSTIJOJ:
Su. Omaha, jRebr^? A^'Zafpis*

5418 So. 33 91

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nvksta regėjims. 
Alės vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmomeler. Y- 
patinga durna at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephonc Yards 4317
’WH'

Di. M. Stiipnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo .0 iki 8 vakare

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

kampus Ashland Boul., vir- 
šu'j banko, Room 609.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—6 
vak. I’IIONI' Haymarkel 2563.

REZIDENCIJA: 3332 North av. 
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PHONE Albanv 5546.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiem* tinkamu* akiniu*, •grami- 
nuoja ir patarimu* duoda dykai 

786-88 Milirauke* av*., arti Chicaro av. Irę* 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto Iki vaka
rui. Nedčliomi* nuo 8 iiryto iki 2 po pieta. 

Tel. Havmarket 2484.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Teiephone liaymurket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Tvlvphone Drover 96V3

VALANDOS: 10 -11 ryto; 2 3 ;>opi«‘tų;
7- -8 vakare. Nedėliornis 10- -12 diena.

3KHK

Skaitykite ir Platinkite
“M A TT T T T? XT A C? »

IMPERFECT iNfORIGINAL

finan.su

