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Lenkai suėmė bolševiku 
karvedį Krylenko

rstv apie maistą ir vokiečių san
tykius su savo rytinius priešais, 
ypač apie pageidaujamą įvyki- 
nimą taikos su Ukraina.

FINLANDIJOS SUKILI
MAS YRA SUKILIMAS 

PRIEŠ BUŽU AZIJA

Darbininkų ir Kareivių valdžia pa-į Abiejų pusių spėkos didėja, 

siliks Rusijoj ant visados
KRYMO TOTORIAI SUKI

LO PRIEŠ RUSUS

l*Hėmė Jaltą ir eina ant 
Sevastopolio

True translation filed with the 
maslrr at ('hicttgo, EebrUary ti. 
as reqi|ired by the act of Oct. 6,

PETROGBADAS, Vas. 2.

posl- 
1918, 
1917 į 
(su- 
uže-

mė .laitą. Tauridos gubt'rnijoj 
eina ant Sevastopolio, svarbiau-j 
sios rusų tvirtovės ir laivyno 
bazės prie Juodųjų jurų.

i'otoriai labai žiauriai elgias/ 
su Baiidonąja (įvardija, jurii

LENKAI SUĖMĘ RUSŲ 
KARVEDĮ KRYLENKO?

Paėmę Mogilevą.

Duonos porcijos 
Amerikoj

NUSTATĖ DUONOS POR
CIJA

Valgyklos galės duoti tik dvi 
uncijas kvietinės duonos.

AMERIKA JAU IŠLEIDO 
KAREI VIRŠ 7 MILIARDŲ 

DOLERIŲ

Viena karės diena kainuoja 
apie $24,000,000

Vokietija teis 126 streiko 
vadovus

/ t ♦

Socialistas atstovas Dittmann nu
teistas 5 metams tvirtoven

True translation filed with the posl- 
jnaslcr at Chicago, February (>. 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON. Vasario 5 
Pirmieji dešimt mėnesių karės 
kliinavo Suv. Valstijoms apie $7- 
100.000.000 po $710.000.000 į 
mėnesį, arba arti $21.000,000 į 
dieną.

Daugiau kaip pusė tos milži
niškos sumos, arba $4,121.000,- 
000, išmokėta talkininkams kai
po paskola, likusioji gi dalis, a- 
pie $3,000,000,000 yra Amerikos 
prisirengitho prie karės išlaidos. 
Į tą sumą neįeina daugiau kaip 
$600,000,000 paprastų valdžios 
išlaidų.

Karės išlaidos didėja po dau
giau kaip $100,00^,000 į mėne
sį, taip kad yra manoma, kad 
už- paskutiniųjų dviejų mėnesių 
Amerikos pirmųjų metų kaipo 
kariaujančios šalies, karės iš
laidos pasieks $10,000.000.000, 
iš kurių $5,000.000,000 bus pa
skolinti talkininkams, o likusie
ji eis armijai, laivynui, pirkly- 
biniam laivynui ir kitiems kar 
rėš išlaidoms.

True translation filed wilh the poM- 
maslrr at Chicago, l'ebruary 6. 1918, 
as reųuired by Ine act of Oct. 6, 1917.

VVASIIINGTON, Vasario 5. 
Maisto administracija šiandie 
nustatė dviejų uncijų duonos 
porciją dėl valgančiųjų viešbu
čiuose, valgyklose ir valgomuo
se vagonuose.

Apie tai pranešta telegrafu vi
siems maisto administracijos 
viešbučių atstovams.

Nedaugiau kaip dvi uncijas 
kvietinės duonos bus galima 
duoti su kiekvienu valgiu, bet 
kada duodama baronkaitės ar 
duona, kepti iš komų, avižų ar 
selenų, ar kada duodama vien 
kitokia negu kviečių duona, po
rcija gali susidėti iš I uncijų. 
Kiekviena baronkaitė neturi 
sverti daugiau kaip 1 unciją.

True trnnslntion filed with the post- 
I innsler nl (’hieago, l'ebruary Ii. 11)18, 

as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.
STOCKHOLM, Vasario 5. 

neišrado, kad kokis- nors 
svarbesnis karinis Veikimas bu
tų įvykęs l'inlandijoj. Abiejų 
pusių spėkos didėja; sukilėlių 
atvykimu rusų iš Petrogrado, o 
valdžios kareivių - prisidėji
mu prie jos patriotingųjų finų.

“Užrubežinių reikalų liaudies 
komisaras' Sirolo prisiuntė Zini- 
mer\valdistų biurai) Stockhohne 
ilgą pranešimą, kuriame jis už- 
reiškia, kad Einlandijoj einanti 
kova yra kova proletariato prieš 
“skerdikų gvardiją kraujo trok
štančios buržuazijos’ ir kad tai 
yra tolimesnis žingsnis kampa
nijoj už “visuotiną socialę re
voliuciją.“

VOKIEČIAI TEIS 126 
STREIKO VADOVUS

SOCIALISTAS DITTMAN- 
N’AS NUTEISTAS

Kareiviai neužganėdinti val
džios apsiėjimu su streikie- 

riais.
♦

BERNE, Vasario 5. — Gauto
sios šiandie žinios sako, kad 126 
žmonės laukia teismo Berline, 
kaitinami sąryšyj su generaliu 
streiku.

Teis socialistus už išdavystę
Buvusis socialistų organo Vo- 

rwaerts redaktorius Eisner ir 
d-gė Lerch Unterleutner, abu 
žymus socialistai, bus teisiam' 
Muniche už šalies išdavystę. A- 
bu, sakoma, agitavę už streiko 
demonstracijas.

Amsterdamo Telrgraf paru- 
hežio korespondentas sako, kad 
Vokietijos valdžios pavartotos 
priemonės prieš streiko vado 
vus sukėlė didelį neužsiganė<li- 
nimą tarp vokiečių kareivių 
Flandrijoj. Korespondentas sa 
ko, kad daug lyj atsitikimų ka 
reiviaj kurstę vokiečių verčia
mus dirbti belgus sustreikuoti.

Reichstago narys nuteistas 
5 matams tvirtoven.

frne translation filed witn tne post- 
našlei* ai Chicago, l'ebruary (i. 1918, 
is reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

, BERLINAS, Vasario 4. Ne
įprastas kariškas teismas, kil
tis teisė nepriklausomųjų soci
alistų reichstago narį VVilhelm 
Dittmann už šalies išdavystę, 
priešinimąsi valdžiai ir peržen
gimą uždraudimo dalyvauti va
dovavime generalio streiko, šia
ndie nuteisė jį penkiom metam 
tvirtovėm

Dittmann taipgi nuleistas 
dviem mėnesiam kalėjimai) už 
priešinimąsi valdžiai.

Pripažinta, kad buvo pateisi
nančios aplinkybės ir kad nebu
vo negarbingų siekinių.

spliozija. kuri kilo dėlėj neat
sargaus anarchistų apsiėjimo su 
bomba, kurią jie apžiūrinėjo.

Dešimt žmonių sužeista.
Pradėjus kratyti maistas nupigo

5.000 Jtarių Baudonosjos (įva
rdijus apsupo sandėlius, geležin
kelių stotis ir didesniuosius do-

i kils ir pradėjo netikėtą generali 
| j ieškojimą maisto Petrograde, 
Maistas rinkose tuojaus atpigo. 
Bulvės ^nupuolė nuo pusantro

1 ruliljaus už svarą iki 70 kap., o| 
J sviestas nuo 11 rub. už švara iki

6 rubliui
Maisto komisija paskelbė a- 

pie padidinimą duonos porcijos. 
Vieton bertainio svpro, bus dno 
(lama kasdien pusė svaro dno- 

i uos.
Minia, vedama moters užpuo

lė ant bravaro, kur buvo sukra
uta daug bulvių, įėjo į skiepus

I ir atsisakė skirstyties net kada 
į Raudonoji (įvardija pradėjo 

"7*1 šaudyti. Daugelis iš riaušinin
kų liko suž<’i^t>.

Paliepė užsiregistruoti. i

Rusų-rumunų 
karė

SUV. VALSTIJOS VEŽA 
MĖSA TALKININKAMS.

True translation filed with the post- 
maslrr ai (’.bicago, February (». 1918. 
as reųulred by the act of Oct. 6, 1917. ■

AMSTERDAM, Vasario 5. —' 
Kertine gauta bevielinė žinia iš 
Kijevo, kad lenkai užėmė Mogi- 
levą, kur yra vyriausia rnsę ar
mijos kvatiera ir areštavo bol 
Ševikų vyriausį armijos koman- 
d uoto ją praporščiką Krylenko i.' 
v isą jo štabą.

Žinja priduria, kad Ukrainie
čiai nuslopino bolševikų sukili
mą Kijeve.

Nikeliai buvo paskelbta, kad 
esantis rusų armijoj lenkų legi
onus sukilo prieš bolševikus Mi
nsko apielinkėse ir užėmė ma
žiau svarbias vietas. Mogilevas 
vras už 100 mvliu nuo Minsko, • v 6
kuris yra Baltgudijoj. Kijevo 
žinia parodo, kad lenkai paėjo 
priekyn ir uždavė bolševikų ar
mijai didelį smūgį.

Bolševikai paėmė miestą.

Pranešimai jš Petrogrado sa
ko. kad esantis Minske revoliu
cinės armijos kareiviai paėmė 
miestą Niežiu. Dabar jie eina 
aid Kijevo, kurį nesenai paėmė

Smolny instituto valdžia pa
liepė visiems Rusijoj gyvenan
tiems Rumunijos piliečiams už
siregistruoti bėgyje trijų dienų, 
nes kitaip jie bus areštuoti.

Finlandįjos senatas, kada jis 
buvo paleistas, pabėgo į Abo, 
lydimas atstovų visų Einlandi- 
jos respubliką pripažinusių sve
timų valstybių. Vokiečiai pa
skyrė ambasadorium Fjnlandi- 
joj, buvusį Gotberiburge kon
sulą. Brandi. !

* I I *

Darbininkų valdžia bus 
nuolatinė

AREšTAVO KERENSKIO
MINISTERI

Užbaigiant posėdžius darbini
nkų ir kareivių atstovų kongre
so priimta įstatymas, kad dar
bininkų ir kareivių valdžia bus 
nuolatinė, o ne laikinė, kaip tai 
pirmiau buvo paskelbta.

Kongresas paskelbė, kad Stei
giamasis Susirinkimas yra pa
naikintas.

Priimtas taipgi įstatymas tuo
jaus nacionalizuojantis visą že
mę.

Atsisako išduoti ambasadai 
pinigus

f

TAIKOS TARYBOS BUS 
PERTRAUKTOS?

Gruodžio mėn. išvežta
72,622,435 svarai. NUTEISĖ 11 VOKIEČIŲ

Vas. 2
Verchovs- 
ministeriu 
liko areš-

Manoma, kad Berlino šuva 
žiavimas reiškia pertrauki 

mą tarybų.

PETBOGBADAS. 
(suvėlinta). Gen. 
ki. kuris buvo karės 
Kerenskio kabinete,
luotas ir yra kaltinamas kontr
revoliuciniame veikime.

Atsakydami į Anglijos amba
sados prašymą, kad jai butų lei
sta išsiimti pinigus iš Petrogra-

stovai pasakė, kad kada Angli
ja oficialiai pripažins bolševikų 
paskirtąjį ambasdorių Londone 

M iksimą Litvinavą ir atiduos 
jam esančius Anglijos bankuo
se Rusijos valdžios pinigus, 
Smolny institutas tą patį pada-

Frue translation filed with the post- 
inuster at Chicago, February (>. 1918, 
is reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS. Vasario 5.
Exchnnge Telegraph Amsterda
mo korespondentas praneša, kad 
umus sugrįžimas Dr. von Kueli- 
Imann jr grafo (’zernhi į Berli- 
ną yra skaitomas vokiečių poli
tiškuose rateliuose kaipo ženk
las prie pertraukimo taikos ta
rybų Brest-Litovske.

Sprogo bomba.

Anarchistų laikraščio Petro
grade “Burevieslnik" redakcija 
šiandie liko išardvla bombos ek-

taipgi Bulgarijos premieras Va- 
sjli Radoslavov ir Turkijos di
dysis viziras Tulaat Puslia.

Pusiuu-oticialis Berliuo pra
nešimas suko, kad augštoji poli
tiška ir karinė konferencija sva-

RUMUNAI KARIAUJA 
SU RUSAIS

Nuginklavo dvi rusų divi
zijas

post- 
1918, 
1917.
Ofi-

Trtie translation filed with the post- 
niaster at Chicago, February (i. 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

VVASIIINGTON, aVsario 5.
Nežiūrint sųbmarinų pavojaus 
embargo ir aštrios laisnių siste-* 
mos. kaip skelbia pirklybos de
partamentas. gruodžio mėn. iš

Už suokalbius naikinti pirk- 
lybinius laivus.

METĖ BOMBA į KAIZE
RIO RUMUS

True translation filed with the 
inaster at Chicago, l'ebruary (i. 
as reųuired by the act of Oct. 6,

LONDONAS, Vas. 5. -— 
cialė telegrama, išsiųsta iš Jassy
suimtoj sako, kad didesnė dalis 
rumunų armijos dabar kariau
ja su rusų kareiviais, esančias 
Moldavijoj ir Besarabijoj, kuo
met bolševikų kareiviai koncen
truojasi Bukovinoj.

Po 24 valandų mūšio rumu
nai nuginklavo 9-tą rusų divizi-

rusų atimta daugiai! kaip 50 ka- 
nuolių. Rumunai taipgi apsupo 
ir nuginklavo 8-tą rusų divizi
ją, kuri buvo užpuolusi ant ce
ntro Moldavijos fronte, ši divi
zija pasiųsta po konvojum į Ru
siją-

AREŠTAVO BUVUSIUS 
GRAIKŲ PREMIERUS.

Taipgi areštuota 150 karei
vių už maištų.

Trnc translation filed with the post- 
masier at Chicago, February (>. 1918, 
as reųuired by the act of Ott. 6, 1917.

LONDONAS, Vasario 5 Su
lig pranešimo iš Athenų į Times, 
pilna tvarka sugrąžinta Lami- 
a’joj. Padarytu 150 areštų sąry- 
šyj' su maištu.

Buvusiems prcinierams Skou- 
loudis ir Lambros. taipgi buvu
siems kabineto nariams paliep
ta skaityti save esant areštuo
tais jų pačių namuose, kuriuos 
akylai daboja policija.

Visi politiški kaliniai, kariuo- 
menęj tarnavimo amžiaus, ku
rie kalėjo Athenuose, liko iš-

NUŠOVĖ 13 AEROPLANŲ

True translation filed with the post- 
master ai Chicagor February 6. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. 
rPARYŽIUS, Vasario. Ofi

cialiai paskelbta, kad eilėje mu
šiu ore franeuzų aviatoriai vi
sai sunaikino 8 vokiečių aero
planus, o 5 liko nušauti ir liep
snose nukrito žemėn.

5.901.203 svarai lašinių, vertės 
$1,644,420. Italijon išvežta 2,- 
228.091 svarai, vertės $051.271 
ir Anglijon 23,301.263 sv., 
vertės $6,01 š,716.

svarus kumpio, verlės‘$6,š12.131 
šviežios jautienos išvežta se

kamai. Erancijon 11,421,- 
533 sv., vertės $1,896,813; Ang
lijon 3,012.969 sv., vertės $613- 
162; Italijon 424,700 sv., ve
rtės $22, 446. '

J'aipgi išvežta keli milionai 
svarų dėžėse ir rūgintos jautie
nos, kiaulienos ir įvairios rųšies 
tauku. %

True translation filed with the post 
maslrr ai Chicago, l'ebruary 6. 1918. 
as reųtiired by tne act of Oct. (j, 1917

NEW YORK, Vasario 5.
Federalis teismas šiandie nuteisė 
J'ranz von Binlelen, Kari von 
Kleis! ir 9 kitus vokiečius 18 mė
nesių kalėjimui! kiekvieną ir 
užsimokėti po $2,000 pabaudos 
už suokalbį naikinti talkininkų 
pirklybinius laivus padegančio
mis bombomis. ■

■> -------------------------------

14,120 ŽMONIŲ SUBMARI- 
NŲ AUKOMIS

GENERAL1S STREIKAS 
SULAUŽYTAS

Darbininkai grįžta j darbą, 
pergalėti junkerių.

KALTINA GELEŽINKE
LIUS

Jie stengiasi diskredituoti 
valdžios kontrolę.

stengiasi

WASHINGTON, Vasario 5.
Atstovai keturių geležinkelių 
darbininkų brolijų pasakė šian
die sekretoriui La ne. pirminin
kui algos komisijos, kad gele
žinkelių prezidentai
sunaikinti valdžios pastangas, 
kad parodžius negalėjimą val
džios kontroliuoti geležinkelius. 
Jie turėjo kiek skaitlinių apie 
nepataisytus garvežius ir kitus 
panašius darbelius.

ŠIANDIE
įvyksta Didelės Prakal
bos, Mildos svetainėje, 
3142 So. Halsted st., 

(Ant antrų lubų))
Rengia L.S.J. Lgyos 1- 
moji kuopa. Kalbės ką- 
tik atvykęs iš rytinių 
valstijų, d. J. JUKELIS.

Nepamirškite!
Pradžia 7:30 vai. vak.

True translation filed with the post- 
maslrr ai Chicago, February (i. 1918. 
as reqnired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, Vasario 5. -r 
Valdžios vadovas atstovų bule, 
Bonai* Law, šiandie duodamas 
atsakymą ant paklausimo, pa
sakė. kad submarinos užmušė 
14,120 ne kariaujančių anglų vy
rų, moterų ir vaikų.

BE KURO PANEDĖLIAl 
PASILIKS

Tfue translation filed wilh the post- 
mastei' at Chicago, February (J. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

WASH1NGTON. Vasario 5.
Po konferencijos tarp kuro ad
ministratoriaus Gurfield ir ge- 
ne.ralio geležinkelių direkto
riaus McAdoo, buvo beveik tik
rai žinoma, kad “be kuro prie
dėliai negali būti tuojaus panai
kinti, kaip to buvo tikėtasi, ka
dangi dideli šalčiai sutrukdė pri- 
vežimą anglių.

True translation filed with the post 
mastei* ai Chicago, February <>. 1918. 
is reųuired by tqc act of Oct. (i, 191*.

AMSTERDAM. Vasario 5.
Čia gautosios pusiau oficialūs ži
nios iš Vokietijos patvirtina pra- 
nešimsu iš kitu šaltiniu, kad įu- tį C i.

likeriai aplaikė naują pergalę 
centralinėse valstybėse sulaužy 
darni generalį streiką.

Pranešama, kad skaičius str'j 
šiurių “sumažėjo" vakar pa
skirtame karės viršininkų laik< 
iradejimui vartoti aštriausias 
įausmes ir daugelis dirbtu

vių tą dieną dirbo pilnomis spė
tomis.

Nuo 75 iki 80 nuoš. darbinin- 
<ų vakar dirbo Borsig dirbtuvėj 
rbger’e ir kitose didelęse gink- 
ų dirbtuvėse.

Kartu sakoma, kad tikimasi 
šiandie “tolimesnio sumažėji

mo streiko".

25 streikieriai areštuoti.

True translation filed A’ffh the pnst- 
maslcr ai Chicago, l'ebruary 6. 1918, 
is reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS. Vasario 5.
Daily Ne\vs Genevos korespon- 
dclilasdentas praneša, kad Jour- 
nalde Geneve išspausdino žinią 
iš Beribio, kad streikieriai mele 
bombą į kaizerio rmnus Berli
ne. 'Jokiu smulkmenų apie me
namąjį užpuolimą nepaduoda
ma. Karinė sargyba ir policija, 
sakoma, išvaikė slreikierius, 25 
jų areštuodama. Daugybė me
džių parke išrauta ir sukapota.

4 ŽMONĖS UŽMUŠTI

Traukinis užbėgo ant omnU 
Duso*

FORT WORTH, Tex., Vas. 5. 
- Keturi žmonės užmušta, o 7 
sužeista Rock Island pasažieri- 
niam traukiniui šiandien užbė
gus ant omnibuso.

VOKIETIJA NETEKO 
1,300,000 KAREIVIŲ 

UŽMUŠTAIS

Sako socialistas atstovas.
True translation filed wfth the post- 
maste*)' at Chicago, February 6. 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917 
**ZURICH, Vasario 5. Sulig 
šiandie gautų žinių socialistas 
atsolvas Segitz užreiškė Bava
rijos seime, kad Vokietija karė
jo neteko 1,3000,000 kareivių 
muštais ir liek pat dalinai ar vi
sai paliegėliais.

TI1NDENBURGĄS TIKISI 
BŪTI PARYŽIUJ

Balandžl mėnesyj.

True translation filed \vith the post- 
mastei' ai Chicag'o, February (i. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

11A AG A, Vasario 5. Kelei
viui iš Vokietijos sako, kad ne
senai Įvyko konferencija Berli
ne, kurioj field-marshalas pri
ėmė 30 redakto/ių vokiečių lai
kraščių ir svarsto su jais apie 
maisto stovį.

Redaktoriai nurodė von Hin- 
denburgid, kad iki sekamo ge
gužės mėnesio nebebus maisto 
Vokietijoj. Ant to Hindenburg 
atsakė:

“Mano atsakymu yra, kad se,-( 
kainą balandžio menesį aš bu
siu paryžiuje”.

Marconi Italijos ambasado
rium
.  .      i, f

True translation filed with the post- 
inasier at Chicago, l'ebruary 6. 191.8, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

RYMAS, Vasario 5. čia 
skelbiama, kad bevielinio tele
grafo išradėjas William Marco
ni užims vietą grafo Macclii di 
Cellere, Italijos ambasadoriaus 
Washingtone.

Kaip darbininkai žiuri i 
LIETUVOS LAISVAS 

klausimą?
Apie tai bus

Pasikalbėjimas
M. JANKAIČIO SVET., 
4837 W. 14 St., (Cicero) 
Ketverge, 7 d. Vasario 

7:30 Vai. vakare.
Rengia 

Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Taryba

Publika kviečiama skai
tlingai atsilankyti’.

I



B! Sereda, Vasario G, 191 S,
— ■ i ____ ____

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

Pritarti šitokiam “sky- 
mui” jokia save gerbianti 
partija negali; o juo mažiaus 
reikalo turi kęsti aroganci
jas iš klerikalų ir tautininkų 
pusės socialistai. Ar tai už 
tai jie turėtų žeminties prieš 
dešiniąsias sroves, kad vie
nos jų “veikėjai” atvirai sku
ndžia socialistų kalbėtojus ir 
laikraščius valdžiai, o antro
sios — patarnauja šitame 
darbe, kaipo “vertėjai”?

Ligi seimo dienos bepali
ko mažiaus, kaip pusantro 
mėnesio. Per tiek laiko de
mokratinės organizacijos, 
kurios valdosi savo narių di
džiumos nutarimais, o ne ke
leto diktatorių valia, nieku

faktii ir daro iš jų išvedimus, 
tai dailiosios literatūros raš
tas piešia gyvenimo paveik
slus, daugiaus ar mažiaus 
stengdatnasis atitikt jo tik
renybę.

Skaityt dailiąją literatūrą 
“nerimtu” dalyku yra visai 
klaidinga. Jeigu ji butų ne
verta rimto skaitytojo ati
džios, tai kokiu-gi budu visas

Skaitytoju Balsai
[f/ž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25 

.65
7.00 
8.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedSldienhis. Leidžia Naujieną Ben
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UžsiHakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

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

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija .............................02
Savaitei .......................................Į*
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pačtu:

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

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

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytoją ir korespondentą prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesia) 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visaš teises rankraščius taisyti ii 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių automis 
pareikalauja jų ir atsiunčia krosus 
tenklelių pakankamai persiuntimu 
lėšoms apmokėti.

svarbų klausimą ir išrinkt 
delegatus i seimą, jeigu nu
spręstų dalyvaut jame.

Žinoma, jeigu socialistų 
Sąjunga nutartų dalyvaut 
seime, tai socialistams reikė
tų to nutarimo laikyties. Ge
rvins yra padaryt klaidingą

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

i

Redakcijos ! 
Straipsniai

sk’ilt dėl nuomonių skirtumo
Vienok atsisakymas nuo 

dalyvavimo seime dar nerei
škia boikotavimo jo. Organi
zacija gali atmest klerikališ 
kai-tantišką pasiūlymą, bet 
ji gali nedraust jiems būt de 
legatais seime. Tuomet jos 
nutarimas turėtų štai kokią 
prasmę? socialistų kuopom 
turėtų atsisakyt nuo delega ; 
ų siuntimo; kitose organi 

nacijose, kur priklauso soci
alistai, jie turėtų agituot ii

tų branginti, kaipo didžiau
sią savo turtą, Goeth’s, Sha- 
kespeare’o, Tolstu jaus, Hu- 
go’s ir k. veikalus? Ir tlėra 
pamato manyt, kad dailioji 
’iteratura netinka socialisti
nei spaudai, kaipo “nerevo- 
liucinė”. Rusijos socialistų 
spauda jau nub šenai yra 
pasižymėjus savo rupeštin- 

Į >umu auklėt revoliucinę 
t ivasią skaitytbjuoše, o bet- 
] ri, žiūrėkite, kiek daug ati
džios ji pašvenčia beletris
tikos raštams!

Suprantama, kad tų raštų 
vertė esti nevienoda. Bet 
nevienodos vertes esti taip- 
nat ir vadinamieji “rimtieji” 
irba agitaciniai straipsniai. 
Tas pats galima pašakyt ir

Burdingieriar, mokinkitės 
žmoniškai valgyt!

šeimininkės vlciiyklhfčs ir 
mokinkime burdingicritts kaip 
valgyti sviestų!

Štai iiš turiu keturis Hurdih- 
gicrius. Gyva man su jais bėda! 
O kai jie sviestą valgo! tai tikrai 
gėda. Pavyzdžiui, paima peilį, 
;iplnižo,d paskui kabina sviestą.. 
Man ir gėdla, ir nuostolis, nes pa
skui turiu, omus kitą peilį, ap
linkui grandyti jų, kai kačių, ap-

() dar didesnis piktumas ima 
matant, kad toki gražus vaiki
nai o taip nemoka žmoniškai 
valgyti, tartum jie butų maiše 
ar kur už pečiaus užaugę.

Vyrai, jeigu jus nežinote, kaip 
reikia prie stalo apsieiti, tai nu
sižiūrėkite nors restauranuose, 
kai]> žmonės valgo. Juk kaišio
dami Sviestai! savo apseilėtą

i

VIRŠKINIMO betvarkes
niekados neprivalo būti apleistas. Jeigu tuojaus prižiūrimos, jas ga- 
lijna lengvai prašidinti, kitaip jos pasidaro chroniški, o tuomet reika- 
Jauja kantraus ir pailginto gyvenimo. Todėl, nelaukite! Kuomet ape
titas yra pagadintas, kuomet turite blogą atsidavimą burnoj, apžėlusį 
liežuvį, arba nustojate energijos, kuomet jus esate užkietėjimo, arba 
nerviškumo auka, imkite

gEvm $Tomcu htters
iStvertls Skilvinį Bitterjf .

lai yra puiki gyduolė viduriams ir virškinimui 
tonikas. Jisai rekomentluojamas naudojimui tiems, kurių virškini
mo organai randasi betvarkėj, jrpač tiems, kurie yra silpni arba seni. 
Ši gyduolė yra pritaikinta gydymui paprasto užkietėjimo, nevirškini
mo, skilvio nemalumo, abdno silpnumo, periodiškų karščių, ir apsi
reiškimų palytinčių šias ligas. Doza yra nuo pusės iki pilno didelio 
šaukšto ])Heš vtilgj, tris kartus į dieną, l ai nėra gėrimas, bet ištiki
mas šve'nus liuosuojąs vaistas.

PAMCGiMflTE JĮ. KAINOS: 75c ir $1.50.

Apiukosjo visur yra užtęktinui Severos Skilvinio Hitlerio ir aptiekmiai 
su mielu.noru visuomet jums jj suteiks. Reikalaukite Severos Skil
vinio Bitterio aptiekose ir žiūrėkite, kad jj gautule. Jeigu aptieko- 
lius-negali Jums suteikti, rašykite i

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

- ,-...... - ■■— - ------------ -- ■ .---.... - ■ . -......-........ -........ _............................................................................................................................................................................... „

Socialistai 
ir seimas.

tinią, bet jeigu, to neveizint 
.1 raugi ja nutartų . dalyvaus 
seime, tai socialistas galėti 
priimt kandidatūrą į seime 
delegatus ir važiuot j ji, jei 
gu butų išrinktas.

Kaip boikotavimo taktika 
.aip ir nedalyvavimo taktik;

kaip žinote, sav: 
klausime ja : 

Kokia turi

Musų skaitytojai yra pla 
čiai painformuoti apie tai 
kaip šiandie stovi Ameriko. 
lietuvių seimo . klausimas 
Dvi srovės,
poziciją tame 
beveik nustatė.
būt trečiosios srovės pozici 
ja?

Mes dar nežinome, ką k e 
tina atsakyt LSS., bet mus; 
nuomone, ji padarytų klaidi 
jeigu sutiktų dalyvaut da 
bartiniame seime.

Dabartinis seimas yra ne 
tinkamas jau dėlto, kad ji 
sai šaukiama nedemokratiš 
ku budu. Sumanymą pada-

>ių, ir

tikierių, be jokio pasitarimo 
su visuomene. Kaip ant juo 
ko, patįs sumanytojai per 
keletą mėnėsių aštriausiai 
smerkė spaudoje seimo ide 
ją; ir net tada, kada jiė bu 
vo permainę savo frontą i' 
nutarę šaukt seimą, jų laik
raščiai dar vis nesiliovė nie 
kinę minti apie bendradar
biavimą su “bedieviais”. Air 
šku, kad tą fronto permai
nymą jiems padiktavo party- 
viškos jų politikos išrokavi
mai. . j

Klerjkalų sumanymui pri
tarė tokia-pat saujelė nepa- 
sitai usiu su visuomene tau- 
lininkų. Jie priėmė klerika
lų pieną sulig seimo laiko ir 
paskui kartu su jais nusky
rė seimui vietą ir programą. 
Tiktai tuomet tos dvi sauje
lės žmonių kreipėsi prie so
cialistu, ragindamos “prisi
dėt”.

Taigi, kuomet klerikalai 
vieni nusprendė seimo 
šaukimo laiką, kuo
met tautininkų lyde
riu i gavo dar progos daly
vaut seimo programo ir vie
tos nuskyrime, — tai socia
listams, nepalikta jokio bal
so šituose svarbiuose klausi
muose Pustuzinis klerikalų! 
ir apie 
‘‘pakepė

legu nutars šiai]) ar kitaip
Vietoje dalyvavimo daba 

etiniame klerikalų-tautinin 
\ų seime, “Keleivis” ir kai 
<urie musų skaitytojai pata 
•ia socialistams šaukt “pro 
Įręsyves visuomenės” sei 
mą. “Naujienos’* jau sena 
v.ra davusios kitokį patari 
ną, būtent: šaukt darbinio 
xų suvažiavimą. Apie šituo 
lu sumanymu mes pakalbę 
dme kitą kartą; pastebėsi 
ne čionai tiktai tiek, kad ji 
’vykinimui dabar dar, mu 
sų nuomone laikas yra tru
putį perankstybas.

Laikraščiai ir 
dailioji literatam. |

Beveik visi laikraščiai, be 
<inių ir straipsnių, paveda

inąžiaus vietos da ir dailio- 
nos literatūros raštams: ei
lėms, apysakoms, dramoms 
r tt. Yra tečiaus žmonių, 
kurie šito laikraščių papro-

žnai tokių žmonių pasitaiko 
socialistų tarpe.

! Mums teko pirmiaus ir da- 
| bar girdėt iš musų skaityto
jų nuomonių, kad dailiosios Ii 
teraturos raštams laikrašty
je esą ne vieta. Jie sako, 
kad rimtam žmogui tokie 
raštai skaityt esą ne verta;] 
jiems reikią daugiaus pamo
kinančių straipsnių ir agita
cinės medžiagos.

Bet mes manome kitaip. 
Dailioji literatūra turi savo

rodo Iii pati gyvenimą,-apie

niai, tik ji parodo jį savotiš- 
tuzinas tautininkų ku budu: kuomet žinios pra- 
’ visą ploną, o iš so- neša tik atskirus gyveninio 

cialistii reikalaujama tiktai, faktus, o straipsniai anali- 
kad jie priimtu jį. zubja (išnagrinėja) daugelį

ką. Perdaug beletristikos 
'aikrasčiui netinka, bet ar 
iilka jam perdaug agitaci

jos? Kiek mes esame pūste
lėję, laikraščio gerumas ne
dek nenukenčia nuo to, kad 
dek viename jo numeryje te
pa dvejetas Špaltų apyša- 
;os; bet jeigu numeris iš nu
merio jame bus spausdinamą 
Igi agitacijos straipsniai 
dvi špaltos tai juk ilgas 

■t l aipsnis), tai jisai fieišven- 
. tarnai pasidarys nuobodus.

Revoliucinės idėjos sklei- 
:imas anaiptol nėra toks 
•auras ir “sausas” dalykas, 
u ris neturėtų nieko bendra 

;.i daile. Kad žmogų pada
ms revoliucionierium neuž
suka jam tiktai įkalti i gal-j 
ą kuodaugiaušia žodžių ir 

j ]kinių iš vienos- antros so- 
•’aiistinės brošiūros; neuž
suka net ir supažindinti jj 
n keletu teorijų iš socializ-J 
;o mokslo, — reikia išplėtot 
r visą jo apyregę, padaryt 
iirtingesne jo vaidentuvę ir 
vitobulint jo jausmus. Ir 
dtame darbe dailioji litera- 
ura yra stačiai neapsieina
mas daiktas.

Žmogus nerevoliucinio pro 
avimo yra toks ne tiktai to- 
’el, kad jisai nežino, ką pa
rašė “Komunistų Manifeste” 
V! arka s su Engelsu, o ir to-1 
’el — ir visų-pirma todėl—, 
•ui jo gyvenimo patyrimas 
esužadino jame revoliuci- 

'ių jausmų ir minčių. Tai- 
i, norint perkeist jo prota- 
■mą, reikia atskleist prieš 

o akis naujus gyvenimo ho- 
•zontus — papildyt-patobu- 
?.it jo dvasios turini.

užkrėsti, arba nub kitų patįs už
sikrėsti.

Pagalios, ar jus manote, kai 
peiliai reikia nulaižyti? Visai ne. 
šeimininkė numazgos.

Gna B., Gr. Raplds.

F. A. JahčauŠkdg.

Mintis — žmonių 
valdytoja.

(Tųsa)
VIII.

Į l-S. Sąjungoje

MARŠRUTAS
LSS. Aštuntas Rajonas rengia 

ilę prakalbų <1. J. Jukeliu!, ku-

no Foiidan. Kartu
Karalius.
ivf lainės sekamose

Vasario 6 d. Mildos svet., 31 12 
so. Ibdsled St., Pradžia 7:30 v.

Kol kas yra paimki 
vietose:

Vasario 7 d. Blinstrupo 
d., 1500 So. llermitage avė.

Vasario 8 d. Černaiisko 
svet., 1900 So. Union avė. Pra-

Atkreipus atidžią į pesimiz- 
iną, matymą vien tik blogo, da
rosi nuostabu, kai]) daugelis 
žmonių padaro savo amatu jieš- 
koli nelaimių, kalbėti apie jas 
ir rengtiės patikti jas. Žiiidma, 
jiė atranda tą daiktą, kurio taip 
ilgai jieškojo; nei vienas žmo
gus veltui lielahtiėš ncfiėškofd • 
Jis atrado gahi-gale užtektinai 
tų nelaimių, žmogus visuomet 
patiks nelaimę,, jeigu jo mintis 
bus linkusi ton pusėn. Yra pa
sakojama, kad laike apgyvendi
nimo vakarinių valstijų, žmo
nes, kurie vaikščibdavo aĮisigin- 
klavę šautuvais, revolveriais ir 
peiliais, kuone visuomet patek
davo kėblan padėjimai), kuomet 
žmones, kurie nei jokių ginklų 
iH'sinešiojo ,bel pasitikėjo pdtįs 
sau, savo protui, savo išminčiai 
ir geram upui dabai retai patek
davo nelaimėn. Kas būdavo 
priežasčia peštynių ir šaudymus 
apsiginklavusiam žmogui, rim
tam žmogui buvo lik juokas.

Panašiai dedasi su kiekvienu Į 
nelaimės jieškolojų. NuolataiI 
palaikydami (Hiienėjc negatyvus I 
mintis, baimingas, liūdnas ir mel 
laiieholiškas mintis, jie priren-Į 
gia dirvą visokioms nelaimėms,Į 
priekabėms ir peštynėms. Kas 
linksmo žmogaus omenėje rei
škia tik nilotikį, vertą vien tiki 
pasijuokti ir užmiršti, tas ninr-l
uos omenėje esti priežaščia ru- nuo kitos, tartimi butų visai sk
ląsčio, baimes arba liet |)ešty- irlihgos draugijos. Darbai ir 
nių. veikimas viepos kurios kubpos

Daugelis nelaimingų žmonijai svetimi kitoms kuopoms, 

tnnula lokinis sudni-yilnmi |»a- Sitos pen|.ios kuo|M)S, tlirė<|a. 
pioų litKlėsin. nelinksnimno. ||los saV(( Ap^-įtĮ, gii|ėtŲ rfnk- 
Jie vIstKiiiiel esti iietižganMhlli ti j lllstovt.s. kurios susiriiiku- 

|ii oiu, il.iio maistu, užkiuistuišĮsį()s (ortųsi apie visos C.hicagosj 
galvi kai iaS, iiai'pkclu’ia Mllv<> dioterų judėjimų, kaip jjpadarv 
samlarlmunkŲ bei įlarbo. Kur L. |lils(.iillli,1!,cs,lill. .fui LMPS. 
pe nesisuka, tenai atranda P-ie- tiėsia„sit,8 uždavinys yra liudjn- 
kabes ir neužsiganėdinimų. Tils| ti ųllvl> „V,.,',,. |
])ti|)rotys kitus kritikuoti, jieŠ- 
Kbli priekabių, ninrdeti, jirškoti 
blogo ir belaimiu yra pavojin- 
glatišlils, ir apgailėtinas yra tdš 
žmogus, kuris juo užsikrečia y-

vienos kitos negalės. Kuomet 
keliaiija Eurdpon ilH>a kbkion 
nors kiton Saliii, vežasi su savi
mi tikrą ajitirką — viiišlus nuo 
kiekiveiios ligos, kuri galėtų 
juos patikti: Nuostabu, kad tie 
žnionės niiolatai jaučiasi sergą, 
visUbinet nttšala, visuomet užsi
krečia kdkia hbrs liga. Žmones, 
kurie nesibijo ligų, kurie visuo
met pasitiki gerą b ne Blogą pa

sitikti, neši neša šu saviiii nei jo
kių vaistų ir labai retai užšikfe- 
čia ligomis.

Tūli žmones nuolatai jiėško 
[Uialcrilds apšireiškimo; jie iiuo- 
latai uostinėja, ar liesiranda ke
nksmingi išgaravimai; vieta jų 
gyvenimo turi būti netikusi; kli
matas esti ]>eršausas arba pbr-

arba perdaug ukaiiuotas. Jeigu 
jie jaučia kokį nors skausmą, 
jie esti tikri kiid tai materija. 
Žinoma, jie susilaukia tą ligą, 
kadangi jie jos jieškojo, jie ti
kėjosi susilaukti, jie gynėsi nuo 
jos. Jie labai nustemba tiktai 
tiidmet, kuomet ta liga neapsi- 
reiskia. Bet faktas lieka, kad 
vienatine priežasčia ligos esti jų 
niintįs. Jeigu malerija randa 
sau vielą prote, ji neilgai trukus

Vlfeha saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

SMUgtOje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing Housc) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

kaspar State bank
«- — «

tV. KAŠPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR 
vice-prezidenlas 

WILL1AM OETTING
, prez. Octing Bros. Ice Co.
CHARLES KRUPKA

vice-prezidentns
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

1900 BLUE ISLAN1) AVĖ., kampas 19 gatvės.
n WALENTY SZYMANSKI V. F. M ASUI-K 

pirklys prez. Pilsen Lumber Co.
H. E..OTTE J. PESIIEL

vice-prez. Nat. City Bank sekr. Turk Mnfa. Co.
_ GEO. C. WILCE , OTTO KtJBIN 

' vice-prez, T. Wilce Co. nrez. Alias
JOZEF SIKYTA [Biewing Co.

1\ a si c nu s
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

atras sau vietą kūne; lieka (ik 
vienas klausimas kaip greit?

Daugelis nelaimių jieškolojų 
atkreipia savo atidžią pilvam Jie 
išsivaizdina sau kokis maistas 
jiems kenkia ir kokis ne 
ir visuomet tikisi, kad kurs nors 
kąsnis užnuodys jų kūną. Taip 
elgdamies jie rįja nuodus dispe
psijos su kiekvienu kąsniu mai
sto. Mintis neužsitikėjimo, mi
ntis baimės veikia skilviu ir su- 
paraiyžuoja pagaminimą maisto 
virkštinančių syvų ir, žinoma, 
paseka negalės.

(Bus daugiau.)

PUS-PALSIO SYSTEMAS
Užtikriuu, kad 

smuiką grajisi į 
4-ius lekcijas per 

pus-balsio sys- 
tehią ,kad ir ne
žinai nė vienos 
notos. Taip aiš
ki ir lengva pus
balsio systenia. 
kad net dyvai 
kaip muzikos 

kompozitoriai 
nesinaudojo jąja 
anksčiau.
Pri^ati.škos lek
cijos ant smui
kus, mandolinos, 
gitaros ir har-

monijos.
NAUJAGADYNlšKA

KONSERVATORIJA 
FRANK BAGDŽIUNAS 

Direktorius
3343' So. Union Avė. Chicago.

dagi ir su daugiau kaip vienuChicagbs ir apielinkės L. M. 
P. S. A. kuopoms reikalingas 

sąryšys.

LMPSA. 58 kuopa laikytame 
susirinkime nedėlioj, vasario 3, 
svarstydama lietuvių moterų ju
dėjimo reikalus, priėjo prie to 
išvedimo, kad šioj kolonijoj bu-

pų sųrišys, kurį butų galima pa
vadinti Apskričiu.

penkias LMPS. kuopas, kurios 
savo taipe neturi jokio ryšio. 
Jos veikia višai atskirai viena

Kazimieras Gugis

Kuopos turėdamos sąrišį, ga
lėtų taip susitvarkyti, kad viena 
paskaita butų perleista per visas

Šitoks pakilus kuopų darbas 
butų labiau pasekmingas ir at
neštų musų judėjimui didesnes 
naudos.

Moters ('.hieagos ir apielinkės, 
atsiliepkite į šitų klausimų, iš- 
reikšdamos savo nuomonę. Jei
gu šitas sumanymas ras užuo
jautos, gal mums ir pasiseks už-

Nepasižadekit eiti kur kitur

Nedėlioję, Vasario 24, nes tą

diedą, Pilseh Auditorium,

bus “Naujieną” 4-metinis

Balius!

Veda visokius reikalus, kaip kriniinališkilose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras,

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mtesto OfiHHH t
127 N. Dcarborn St. 

1111-13 UnityBHg.
Tel. Central 4411

Nariai Cook County Real Estnte Taryho* 
A. PETRATIS & CO. 

Bsal Katate Ofisą*
Paskolina pinigu*. Perka, parduoda ir 

maino namu*, Jotu* ir tariu**. 
Apsaugoja turtg nuo ugnies. 

Peržiūri apstraktu*. padaro popiera* 
NOTARY PUBLIC

751 VV. 35ta gatvė 
kampa* Halsted

— J. Vasiliauskienė,
58 kp organizatorė.

Urorer 2413

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ruimu* 902-994 N»tlon* jjf* R|<K„ 
29 80. La Salio Bt„ Chlca<«, HL 

Tol Central 63'40-6891. Atdara: 
Ųtarninko, ketvergei ir aubatne Take- 
raie nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
MM MILWAUKKK AVK., Chleag., m 

Tel Huinboldt 97.

'<1. Cicero 252

Dr.A.P. Gurskis

V: dos: ?\i;o : \ io iki ') v
NeMieins

ni:« si.
Maurų.

f.jcore, H}.
;h A vė.

tarp nesusipratusių <lliirbinink'ių Į 
ir rodyii joms kelią šviešesnen 
ateiiin. /rurėdamos ankštą ryšį, 
kuopos galėtų pasidalinti įvai
riais šmhanymhis ir sutaisyti I 
sistemt|te^iio bendro veikimo] 
pieną.' Leiskime, viena kuopa 
nori rengti referatą arba paš-

*. i t

khitą kdkia nors ją iiiteresuo- 
jančia tema, lx‘l varghs licgati- 
iia prelegento, kuomet kita kno-

i

, Tniįgi randasi daug specialis
tų tų nelaimių jieškolojų tarpe. 
Tuksiančiai žmonių nuolatos 

Vasario 13 d. M. Jankaičio .(ieško Ilgų. Jie visuomet nešio- 
VtiiĮ prlešiinudžius

^ti. v<ik. , liilio ligų a])SMU’gaiičiiis vaišius:^ . ,
■ LSS. Vili Raj. Organtzat. nuo initlčrijos, sii&diiiio ir kiek- pa gali tureli kokių nors ryšių-

Vasario 9. -<Fr. (ionciaiz sve

MUZIKĖLIS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaikų ant smuikoa 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuikos Mokytojas

Senas adr.: 11341 Michjtfan av. 
Naujas adr.: 11314 Michlgan av 

Čhicągo, Iii
\jii *■■■■ i—* 

į .......... ;_______________________

vev, UI. Pradžia 8 vai. vak.

svetainėje, 1837 II SI., Pradžia Į jusi su snvTr 
7:30 vai. vak nito

TELEPHOl^Ę YAHDS 5834. į 
Dr. P.G. VViegner Į 
priėiidnio valandos nuo 8 iki T J B 
iš ryto k nuo 7 iki 9 vai. J 
8326 So. Halsted St., Chlcafo. |

Lietuvis Deni i

iomis ,•
4712 So .A./iLvy?

j
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BIRUTES MONYELLO, MASS.

us Jaunuomenės judėjimas

“ŽIBURĖLIS“.,-- Keli metai 
atgal vietos LSS 17 kp. įsteigi

Prigulėjimus prie to kliubo 
kaštuoja 25c. mėnesyj. Geistina, 
kad kuodaugiadsia jauninto pri
gulėtų kliuban. — A. Liutkus.

baltiMore, m n.

♦ C’ W I.’| VMUV.ų

!"» į*‘ J-!1**-*!^^*^*!*—

KORESPONDENCIJOS TEIVTYK1
NAUJIENŲ” Keturių Metų Gyvavimo

VA

Ned„ Vas.-Feb. 10,18
UNITY CLUB SVET.

3110 Indiana Avė., arti 31-os gatvės.
Inžanga 50cPradžia 7 vai. vak.

Birutės Draugija rengia šį puikų pa
silinksminimo vakarą su dainomis įtai
gi, Gerbiamieji ir Gerbiamosios, nepra
leiskite tos puikios progos, kur galėsite 
linksmai laiką praleistai* išgirsti gra
žių ir linksmų dainelių/Mums nereikia 
daug garsini,—visuomenė gerai žino, 
kad minėta draugija visados parengia 
puikius vakarus, tąigi ir šį kartą neap-

Nuoširdžiai kviečia visus atsilankyti.
“BIRUTĖS” DRAUGIJA.

f Pirmos Tokios Prakalbos!
Rengia Liet. Soc. Jaun. Lygos 1-moji kuopa, įvyks
S^REDOJE, Vasario(Febniary) 6 d.,

MILDOS SVETAINĖJ, ant 2-rij lubų — 3142 So. Halsted Street.
i radžio 7:30 vai. vakare. Inžanga 10 centų

Kulbės tik-kų ;tiv\k« s į Chičagą iš Rytinių valsti jų jaunas Tal
in lojus. <lrg. J. JUKELIS. \ isi Bridgcporliečiai malonėkite atsi
lankyti kuoskaillingiausiai i šias prakalbas; išgirsite daug naujų 
dalskų, ypač apie LSS. centrą, ir tikriname, jog busite užganėdinti, 
lik nepamirškite. Kviečia visus KOMITETAS.

TEATRAS IR BALIUS
Nedėl., Vasario-Feb. 10 d., 1918

J. STANČIKO SVETAINĖJE, 
205 E. 115-tas St., Kenšington, III.

Scenoj statoma vieno veiksmo vadevilis:
TARNAS ĮPAINIOJO

Ix)š Roseland’o L. S. M. Ratelis
Pradžia 3 vai. po pietų Inžanga 25 ir 35c ypatai

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

JinFueyMoy,M.D.
Pasekmingai gydo seniausias ir sunkiausias li
gas vyrų ir moterų. Per laiškus negydo; ateiki
te ypatiškai, jeigu galima; mes kalbame jųsų 
kalba. ‘ 4

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

niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

308GrantSt., Pittsburgh, Pa.

Rusiškos ir Turkiškos ¥anos

:.. ____ ____
y. RUK’il AN 25$ \ 

JURKIS'H'.
'M

Extra Pranešimas j
Kurie 

pirmo ".\’i 
Stojimų, o 1 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės žemiau ntirody 
kušių paveikslų.

norite turėti paveikslas trečio, antro ir 
injicnų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 

vakaro (Chicagoj). į r Žinomojo musų rašėjo —
tu adresu. Taipgi dar turiu “Naujienų” pikniko 11- 

' 1 . Kas norite galite gauti.
W. J. STANKŪNAS,

3315 So. Halsted St., Chicago, III.
Telefonas Yards 1546.

I 12th SI. Tel. Kedzle 8902 
•i Paulina. Tel. WeMtcrn 15 
I 3514-16 W. 12th St., arti 
I St. Louia Avė. ir 1115-17 
I So. Paulina St., arti 12th 
I St., Chicago, 111.

MM

"X

9

t

lį” savo globoje, auklėjo jį, to
bulino ir kvėpė darbininkiškų 
susipratimų. Kiek galėdami, ga
besnieji draugai niokindavo lie
tuvių kalbos, rašybos, deklama
cijų ir tt. Gabesniosios moters 
lavindavo vaikus dailės srityje. 
Būdavo rengiami koncertai, dr
angai sakydavo prakalbas, ir pa
skintas skaitydavome “Žib.” vai
kams.

Bet pasinxlė, jogvi 17 kuopai 
šunku “Žib” išlaikyti, nes rei
kėdavo pirkti knygos ir kitkas, 
o įplaukų mažai būdavo. Tuo- 
(‘ui t sumanė pavesti “Žib.” į visų 
prie tautos Namo prigulinčių 

draugijų rankas. Visos draugi
jos (apie dešimtį), ii\Taut. Na
mas, išrinko po tris atstovus ir 
pradėjo tvarkyti “Žiburėlį”. 
Kadangi “Žib.“ tuomet silpnai 
stovėjo finansiškai, tad draugi
jos rėmė jį aukaudamos |mj ke
lius dolerius. Viskas ėjosi ne
blogiausiai, tik bėda, kad nuola
tos reikėjo finansiškos paramos. 
Draugijos perstojo davusios au
kų ir atstovai pasijuto itemalo- 
nianie padėjime. Bet, nepraradę 
energi jos, pradėjome j ieškoti bu 
dų, kad palaikius “Žib.“ pačiu 
vaikų triūsu, kad nereiktų ko- 
lektuoti pas draugijas. Kreipė
mės j gerb. koiHpdžitdrių p. M 
Petrauskų, kad apsiimtų pamo
kinti žiburtečius muzikos, dai
nų Kompozitirius mielai suti
ko, ir už mažų atly^ninia. Pra-1 
dėjus lavint vaikus dailės, jų eJ 
orgija smarkiai i>akilo ir narių 
skaičius urnai padidėjo. Tuomet 
iradėjome rengti vėl kOrtčertus; 
vadovaujant p M. Petrauskui ir, 
žinoma, tokie koncertai būdavo 
įnikus, žmonėms patikdavo, 

žmones lankydavosi ir kur kas 
labiau pradėjo simpatizuoti “Ži
burėliui“. “Žiburėlio“ kasa pa
didėjo, ir mes, atstovai jautėmės 
laimingais.

Taip laikėmės apie porų metų; 
mums vis sekėsi ir vaikų skai
čius pasiekė jau hel iki šimto su 
viršum.

Pastaruoju laiku, kuomet dėl 
tūlų priežasčių p. M. Petrauskas 
atsisakė mokinti žtlmriečius, jo 
vietų užėmė jo mokinys A. 
Stankus. Jis dar jatinas toje 
profesijoje, ir nuo to laiko (apie 
tris menesiai) lankančių moky
klų vaikų skaičius beveik per 
pus sumažėjo. Nežinome, kas 
bus toliau. Lietuvių kalbos mo
kytojauja d. J. B, Smelstorius. 
Gana geras* mokytojas, bet ir j 
tų skyrių vaikų nedaug lankosi. 
Gal būt, kad kenkia kiek neregu- 
bėsleris mokinimos. Vaikai mo
kinami kas s Ciba ta po pietų, bet 
mokytojas kariais neatvyksta ir 
tokiu budu darosi trukdymas.

Aš darbuojuos prie “Žiburė
lio” j«Ki l-re’ti mottii; «lv'*jjus n*e- 
tus išbuvau sekretorium, bet 
iš atstovybės nerezfgnavau. Da
bar išrinkame naujų valdybų. 
Jei tik energiškai darbuosis, kaip 
iki šiol, tai “Žib.“ gyvuos. Ka
soj pinigų esti paprastai apie 50 
dolerių ir daugiau. Tai taip, maž 
daug, gyvuoja vietos “Žiburėlis“.

Dabar tųlie jaunimo klibų.
Berods jau antri įlietai kaip 

čia kyvudja Jaunų Vyrų Kliubas, 
turįs apie 80 narių ((iirmeivių). 
Jis pasibriežęs sau tikslų pro- 
gresuot, na, ir įirogresuoja. Ren
gia Sdkiits, balius, išvažiaviiiitis 
ir tt. Turi nusisamdę 'l'dut. Na
me kambarį, kur Mueję vakarais 
linksmiau laikų ‘praleidžia - pa
žaidžia. pasiskaito laikraščių ir 
p. Didžiuma jų priklauso prie 
“Liuo’sybeš” choro, kurį lavidli 
p. Petrauskas.

Iš socialistu veikimo.

Anglai socialistai leidžia sa
vaitinį laikraštį “Public Owncr- 
šhip“. Bet jiems labai sunku 
laikraštį užaikyti, nes niekur ne
rastum *laip atsilikusių progre
se darbininkų kaip Baltimorej. 
Tarp tiek gyventojų būtinai rei
kėtų dienraštį išleisti, bet dėt di
delio amerikiečių darbininkų ne
susipratimo negalima. Vienok so 
cialistai nežudo energijos ir vil
ties ir eina vis pirmyn.

M.Shipley, “Public Osvneiv 
šbip” redaktorius, rodė paveik
slus per keturis vakarus. Pavei
kslai nuimti labai aiškus. l)rg. 
Sfiiplėy, geras žhiovas astrono
mijos, nelik kad paveikslus ro
dė, alc ir aiškiai • papasakojo.

tronomijų, kitus tris vakarus— 
apie evoliucijų, apie žmogaus iš- 
šivyštytnų, apie pramonės plėto
jimąsi ir tt. Per visus tris va
karus publikos lankėsi daug ir 
Gši atydžiai klausėsi ir teinijo. 
Kadangi d. M. Shijpley žada va
žiuoti ir į kitus miestus su pa
veikslais ir lekcijomis tai butų 
rfera, kad lietuviai, kurie supran
tu anglų kalbų, sužinoję, kada 
d. Sliipley atvažiuos, lankytųsi į 
jo paskaitas, o kurie ir mažiau 
supranta angliškai, tai butų nau
dinga kad ir paveikslų pamaty
ti.

l Kiek d. M. Sbiplcy uždirbs sa- 
\o lekcijomis ir paveikslų rody
mu, visas pelnas eis' palaikymui 
laikraščio “Public OSvnership“.

</*1**‘'* 11 .................
Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

rs. A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvairijos ho- 
spitalėse ir PhiladeL 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim- 
lynio. Uždyką duodu 
odą visokiose ligose 

moterim ir merginom.
113 So. Halsted Str., 

(Ant antri) lubų) 
Chicago.

VISUOMENES atidai
Mes esame išdirbejais frč- 
mų dėl paveikslų, visokio 
didumo, dideliame pasirin
kime. Mes iš mažų paveik
slų padarome didelius, viso
kiais dažais, taipgi mes tu
rime įvairiausių spaudinių 
paveikslų, didelitiiile pasi
rinkimų, Įvairiom pažiūrom 

Mes atliekam virsminetųs 
darbus ant orderio, greitai, 
atsakančiai ir piginus negu 
kita panaši dirbtuvė.

Atsilankyk, rašyk arba te- 
lelonuok, o mes prisiusime 
musų reprezentatorių su 
sėmpeliais.

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

Tel. Boulivard 9459. '

t iTiii -........   111’1'

DU. R, Btementhal 3

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

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

1657 Bhie Island Avc., arti 18-tos gatves, Chicago, Illinois.
Programe dalyvaus gabiausi artistai, solistai ir įvairus chorai.
Kalbės Naujienų Redaktorius, Drg. P. GRIGAITIS.
Pasarga: Privažiuoti galima 18-tos gatvės ir Blue Island avė. karais.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

✓r*

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

sija. nevirihimas pilvelio, nnšlabnėjimas. Kraujo, inkstu, Nervų ir 
abclnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salularas vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduojės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas IssivaN. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžiai;it 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdsTb9 kas sa
vaitę po buleli Salularas, Bitteria, ir po 3 mėu. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salularas mylistų gc- 
lailėjislci ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl lokiais 
atsilikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salularas:

S A L U T A R A S
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, 111.
~7.. ■ ----- - -------------------------- - . ..........- ■ ---- ------------- ■ -

X

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Reinu ir Stogines Popieros.

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

*

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodctiHalis Perinaina.
Pancdčlyj, Ketverge ir Suhatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų prlskaitoraa ir 

1c ir 2c kariškos mok ėst js 
4 DIDELI AKIAI KASDIEN 
HALSTED ir 3Ž-ra GATVES

Tclephonc Yards 5032

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

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

Vyriškų OrapantjJargehc
*Nauji neatimti, daryli ant už?

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

Nauji, daryli gatavi nuo
$35 siutai ir overkotai,. nuo $7 5C iL 
18 doleri j.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamcl 
tų overkjtų.

Visai Liažai vartoti siutai ir ov« r 
kotai, vcc-iės nuo $25 iki $85, 
$5 ir aug&Siau. Kelnės nuo $1.50 ik 
$4.50. VailLnanis siutai nuo $3 W 
iki $7.50

Atdara kasdieną, nedčliomis ir 
karai^, \

» S. G O R D O N 
1415 S. Halsted Su Ghicaa*:^ T.

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

1 lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra

ugams taipgi mokytis; mo- 
/ kame komiŠiną.

ROKE BARBĖK SCHOOL
8Z2 W. Madison St., Chicago

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nvksla regėjįms. , 
Mes vartojame 

pagerintų Oph- 
thahnoincter. Y- 
patlnga doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.:,nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
ncdčldien, nųp 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 st 
h. 'Lplvjįihotiu .Yards 4317

t* t ’.įjl

.Iiitstffd St, Čhicaę<

ULKPRONE YARDS 2721 g
IRiU. JONI HAITIS J 
M'dilčas ir Chirlirgras f

MOKYKLA

Tel. Armitage 984

'.•iRMė!

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

X-SPINDULIAI 
2121 N. Western avo.

Valandos: *—12 ryte; 2—0 
vakare.

BU. S. NONlM
Gydytojas ir Chirurgas:
OFISAS: 15.53 V/. Mr.distm st 

kiminas Ashland Boiil., vii 
šu'j banko, Room 600.

VALANDOS: 10- 12 rvlc;

VAL\M)0S: 7—9 vakare 
PHONE Albany 55-16.

5

}
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Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

„ W
Prirenka visiems tinkamus akinius, tfurni 

nuoja ir patarimus duoda dykai.
786-88 Milwaukee avė., arti Chicago av. trt! 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vafr* 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų 

Tel. Haymarket 2484.

Ilezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicdga 
Telephopc IIaymurjfrt 2544

MB*vaII nn

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chictgo
'Tcloliltone Urover 9693

VAI.ANUOS: 1O 11 ryto; 2 3 ;
7 8 vakare. Nedčliomia 10—-12 diena.

Tckphono llumlioldt 1273

M. SAHUD M. D.
Sena, Ru:w, Gydytoj: s ir Chirurgu, 

Spcc'alistns Mote-Ukų. Vyr 4kų ir 
Vaikų, taipgi Chro.nšku I/gų 
OFISAS; 1579 M’w«nltee Avė., 

Kampas Nor,th Avc. Kambaryj 206 
VALANDOS: fl:30 ki (0 išryto

1:30 Jki 3 ir 7;3J jk'. O.vaku.-c

DR.G. RLGLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenihias ir Ofisus 

.‘>119 S. Morgan St.. ke rtė 32 nt.
Chicago. Hl.

SPECTAL7STAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chron'škų Ligų 
OFISO VALANDOS;

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vnk. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarylas. 

Tclephonc Yards G87

DR. Al. HERZMAN
Ccr.il lietuviams žinoma iyper 1C me

tų kaipo patyręs Rydytojna, chirurgą* 
ir nkušerfa.

Gydo aitrins ir chroniškas litraą, vy
rų,’ moterų ir vnikų, pagal naujausias 
putodr;. X-Kay ir kitokius elektros prie
taisu;?.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
f t. netoli Ftsk St.

VALANDOS
6—s vakari.is.
GYVENIMAS’

VALANDOS

Nuo 10 —12 pietų, ir 
Tcicjhcnc Canal 3110. 
3442 S. Halsted Street
8 ' ”;tu, tiktai.

š

nA5TEH^p5YSTEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir da«- 

giaup inigŲ.
Visur reikalinga daug kirpė

ju, trimerią, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėju. Taipgi 
preseriu ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specįglis skyrius inerglnomi 
Duodama diplomai.
Patiįenos daromos pagal Jū

sų miertf—bile stailės arba dy
džio, Iš bile madų knygos.

Mastcr Designing SchonI
J. F. Kasnicka, Perdėtinls

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

----------------- - ------ -----------------------------------------r——- -r

PEARI. QUEEN
KONCERTINOŠG^L

Sergėkite savo akis

<>

DIENINE
IR 

Vakarine
< N________

Jėi nori greitai ir pasektnineai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti tr rašyti, tai lankykm«st| 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama.- 
Lietuvių kalbos S.V.lstorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių

tynų ” S.V.Pilietybės Gramatikos
itmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.

Ir dRAMMAR ir HIGH SCH00L Kursų..Gyve
nančiu! toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

! American College Preparatory School
3103 3. Halsted St. Chicago III.

CAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ

r

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES 

620fe So. Halsted st., 2336 W. Ma- 
dison, 1850 Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvinius, Petrenų Kirpimas, De- 
sigilinu, dcl biznio ir namu. Vie
los nuodiiniDs dykai. Diplomai. 
Lčiįgvi išniok6jlntai\ Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10.' Phonc Sceley 1643

SAftA PATEK, Pirmininkė

Dabar yra patvirtintos 
lamos daugumos lietuviu, kurte fra 
jija koncertiną ir augštai rckonler, 
duojania kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valslijose, A 
merlko'Je. Mes galime jas paruptu 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur| Ilsia* 
čiaine dykai.

Georgi & Vitak Music $o.
JJ1M0 W. 47th St., Chicago, IU.

NeuŽsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aplickoriui .mikseriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik (langiau blogo.

Aš turiu 15 metų palyfiiną ir 
galiu išlyrt 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 Avė. Chicago.
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Plall’o aptiekus 
Tėmykiįe j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dienu.
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Lietuvos Atstatymo Bendrove “ kXdio doS " 
parduodama 5 šėrai ir daugiau. 1917 m. jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus rublius 
parduodame juosiant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose ru
blių kUrSaS. Reikalaukite informacijų šiuo adresu: LITHUANIAN DEVEL0PEMENT CORPORATION ™ ■NEW™R'(L1THUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION

Chicago ir Apieiinke
(’hieagoje vis dar 
stoka kuro.

Daugelis chicagiečių vis dar 
turi sėdėl nešildomuose kamba
riuose. Nors neužilgio žadama 
pristatyt anglių, bet Ino tarpu 
jarduose jų veik nėra. Laimė 
tik, kad oTas liko šiltesnis. ■— 
Delei anglių stokos kaltinama 
pairusi transportacija, o taipgi ir 
kasvklu savininkai, kuriems ka
rtais esą stoka “ir nusimanymo 
ir teisingumo“.

Reikalauja uždaryt

bal
inu-

Miesto taryba kaip vienu 
.u nutarė pareikalauti, kad 
•oras Thompsons atimtų laisnj 
udiunui, kuris randas nr. 3800 
Cottage Grove gt. Saliunas esu 
‘‘tikra vagių užeigos vieta.

nesigėdi visaip žmeižt LMP. Su
sivienijimą, draiisl savo moteris 
kad nepriklausytų prie LMPS 
29 kuopos. Man rodosi, loki 
gaivalai visuomenei turėtų būt 
žinomi.

Kuopa rengiasi pastatyt didelį 
veikalą “Iš meilės“. Lošimi* da
lyvaus apie 29 ypatų. Veikalas 
bus statomas kovo 3 d. Meldažio 
svetainėje. Lauksime. —K. R.

l'ai tūlų vy- 
Jie 

vinčevol“ vietos 
Ir darė tai Jodei, kad

užlundyt.“. Vos lik pa- 
naują 
“vin-

Medžioja blogadarius
Bėgiu pastarųjų 24 valandų 

apo areštuota 320 įvairių blog- 
larių: vagilių, užpuldinėlojų ir 
'.udeiku. i

MELROSE P ARK 
Iš draugijų veikimo.

Negaliu tečiaus nepažymėti 
vieno peiktino dalyko, už kurį 
anaiptol nemanau kaltinti visus 
vakaro rengė j us.
rūkų nederamas elgimąsi 
pradėjo neva 
biznierius, 
gaut
mato įeinant į svetainę 
biznierių, tuoj prišoka ir 
čiavoja”. Taip jie “vinčiavojo“ 
ir vieną vielos biznierių V. B., 
kuris betgi atsisakė “Ijindyt“. 
Tuomet jie pakėtė V. B. į augš- 
lą ir metė ant aslos. Ir taip per

tūlis, M. Meldažis, K. Kurteio- 
pas, F. Čepauska, P. Aukštis, Z. 
Srozo, T. Mickevičius, B. Jeva- 
šas, J. Kizes, K. Jasiunas, A. Pū
kis. A. Radziukinas 80c; Wiš- 
torl 75c; Po 50c: N. Duobis, J. 
Kazerskas, P. Lazauskienė, A. 
Zrina, W. Kuplia, A. Semezis, 
M. Velninis, A. Valaskas, B. Sta
nkus, J. Bul'kovvski, P. Ncverau- 
skas, J’, .lamstas, T. Skargas, M.

Dar pirmu kartu Chicagoj toki žin
geidus ir naudingi i.................
rengia SLA. 36 kp. 
rio 10, 7:30 vai. vak. 
svctainčje, tema 
eija naudingesnė, ar 
Lietuvių Amerikoje, 
draugija? Debatuos 
(už SLA.) ir A. Petraitis. K\......
visus lietuvius kiioskaillingk... 
šliaukyti i minėtus debatus.

SLA. 36 kp. Debatų Komisija.

ebatai, kuriuos 
nedėlioję, vasa 
Mark White S. 

Kokia organiza- 
Susivienijimas 
ar pašalpinė 

Kl. Jurgelionis 
Kviečiame 

ausin at-

RASTA-PAMESTA
Pajieškau savo kaimyno, Kazimie

ro Arštikio, Kauno gub., ir pavieto. 
Pernoravo parap., Rudenų sodžiaus. 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Mankus, 
724 W. 21 st place., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO

Didelis viešas 
susirinkimas

Ketverge, vasrio 7 d., Chica
gos Lietuvių Darbininkų Tary
ba rengia didelį viešą susirinki- 
mą-konfercnciją M. Jankaičio 

• svetainėje, 1837 \V. 1 I gi., ('icer 
ro. Kalbės “Naujienų“ redak 
torius d. P. Grigaitis, apie Lie 
lavos laisvės klausima. Biu 
suteikiama žodis ir pašaliniams 
Vietos lietuviai, ypač jų drau 
gijų valdybos, būtinai privali 
alsilankvti i min. susirinkimą 
Prailžia 7:30 vai. vakaro.

Traukia atsakomybėn 
kunigą.

Adv. J. Means Smith patrau
kė liesim presbiterijonų bažny
čios kunigą \V. Clyde Smith. 
Reikalauja 25 įtiksiančių dol. at
lyginimo. l'są laikydamas pa
mokslą kunigas jį neteisinga 

'apšmeižęs.

nauji, 
reikalauja

Sudegė vokiečių 
mokykla.

Gaisras vakar sunaikino di
džiulę vokiečių mokyklų Des- 
plaines'ėj. Atvykus ugningo- 
.iams rasta užšalusias veik visas 
vandens pervadas. Kol atšildy
ta pervados, gaisras jau veik vi
siškai sunaikino mokvkla.* v

Negalės užstatyt 
vogtų daiktų.

Miesto taryba priėmė 
patvarkymą, kuris
kad visi vogti daiktai surasti t. 
vi “panšapėse“ turi Imt sugrą
žinti jų savininkams be jokio at
lyginimo. Mat daugelis panša- 
pių iki šiol turėdavo labai arty- 
mų ryšių su vagilius, ir pavogti 
daiktų savininkai nieką negalė
davo padaryti. Jei nori atsiimt 
savo nuosavybę, užsimokėk — 
sakydavo pa n ša pi ų valdytojai 
Dabar jie turės Imti atsargesni, 
tariant nebegales priimi vogtų 
dąiktų, nes bijos pražudyt 
pinigus.

NORTH SIDE

savo

Prelekcija.
Nedėlioj, vasario 3 d. LMPS. 

29-toji kuopa surengė prelekei- 
jas apie sveikatos dalykus. Pre
legentu buvo Dr. A. Montvidas. 
Gerb. prelegentas daugiausia lai
ko pašventė aiškinimui paten
tuotu gyduolių vertes. Prelek
cija buvo žingeidi ir atsilankiu-

<laro 
įvai-

Sunkios bausmės.
Atsakomosios įstaigos 

pastangų, kad užgniaužus 
rių blogadarių siautimą, kurie
ypač pastaruoju laiku pasidarė 
be galo drąsus] Vakar, pav., 
miesto taryba priėmė naują pa
tvarkymą, sulig kuriuo kiekvie- 
jtas, kuris bus pagautas nešio-j 
jauties revolverį, turės užsimo
ki*! nemažiau kaip du šimtu do
lerių pinigais pabaudos, 
manoma nors dalinai atgrasinti 
nuo nešiojimosi revolverių įvai
rius padaužas.

Tuo

naujų ir naudingų .pamokinin- 
mu.c

Po prclekcijų buvo duodami 
klausimai, kurių buvo tiek, kad 
gerb. prelegentas jokiu bildu ne
būtų galėjęs į visus atsakyti.i 
Mat kiekvienas žino, kad eida
mas pas gydytoją turės užmo
kėti dolerį už panašius patari
mus. o čionai Dr. A. Montvidas! 
davinėjo visokius patarimus vėl 
lui. taigi nevienam sutaupė do
lerį kitą. I

Garbė toms moterims, kurios 
supratę reikalingumą šviesties, 
sutvėrė čia Liet. Moteų Progre-

ir Dukterų Lietuvos laikė savo 
metinį susirinkimą Frank ir Ja
mes svet. 'lapo išrinkta nauja 
valdyba einamiems 1918 me
lams. Valdybon įeina energingi 
ir pasišventę draugijos labui 
žmonės. 'Tikėsime, kad jie su
gebės pastatyti draugiją dar tvi
rtesniais pamatais nei iki šiol.

Toliau buvo duotas raportas 
apie draugijos stovį. Iš raporto 
paaiškėjo, kad draugija spar
čiai auga. Tuo tarpu ji jau tu
ri 90 pilnai užsimokėjusių na
rių. Turto stovis taipgi užga- 
uėdinlis. Ižde randas virš 100 
dol. 'Turint omenėj tą faktą, kad 
min. draugija susilvėęė tik Irjs 
melai atgal, reikia pripažinti, 
kad ji daro progresą.

Pagalios buvo svarstoma apie 
draugijos organą. Mat prieš- 
inetiniame susirinkime tas klau
simas palikta nei šiaip nei taip. 
Betgi ir šį syk nieko geresniu 
nenutarta. Mat, nariai norėtų, 
neverstino organo. Taigi buvo Į 
kreiptasi j buvusio organo ad
ministraciją. Administracija 
betgi pranešė,, kad esą reikalin
ga nemažiau kaip 35 narių, ku
rie turėtų būtinai užsiprenume- 
ruol laikraštį. Bet nesusirado nė 
liek, lai visgi negera. Be or
gano mes juk negalime apsieiti. 
O antra, laikraštis, kurį mes ta
riamos imti sau už organą, yra 
leidžiamas ne pelnui, bei žmo
nių švietimo reikalams, 
musų pereiga yra remti jį.

tų užsibangę tos “vinčevonės“, 
jei j dalyką nebūtų įsimaišęs

irgi taip gražu? —N.N.

Kitas korespondentas rašo:
Nedėlioj, vasario 3 d. M. Jan

kaičio svet.. Lietuvių kooperaci
jos krautuvė surengė balių. 
Žmonių gelbėk, dieve, pri
sikimšo pilnutėlė svetainė. A- 
parl Lietuvių Baudomis Božės 
Kliubo maišo šiap nebuvo jo
kio programo.

Jaunimas linksminosi tinka
mai. Nors buvo 
“bunlu” nekelta.

Kliubiečiai labai rėmė koope
racijos balių. Už lai jiems pri
puola padėka.

Bengėjai turės nemažai pelno, 
kuris, žinoma, bus sunaudota 
naudai kooperatyviškos krautu
vės. —J. A.

čiu,v

J. Trmonis, A. ynuglis, T. Bru- 
tenruter, .L Palionis, F. Stenbu- 
ris, A. VVcllcIsck, Knbranalk, A. 
Znkarcvicz, A. Tumas, A. Kami- 
nski, J. Juzėnas, .L Godšlein, A. 
Bukclka, J. Cohn, D. Geczas, J. 
Molis, M. Jasnauskas, K. Piksas, 
G. Wilonis, ir Kulbutis. J. Z.
10c. P. Julas 30c, P. Bupcikis 3(' 
c. Po 25c — A. Kai ris, P. Čes
nauskas, P. Krikščiūnas, J. P. T. 
Gabris, M. Paleckis, A. Sakis, 
T. Komikas, N. Vatekunas, M. 
Gedmen, r. Higgins J. Jovarau- 
skas, K. Baski, A. Jansevičia, 
Marazas, S. Butkus, S. šalčius, 
Čepauskienė, J. Juškevičia, Z. 
Kiškunas, S. Atruškienė, T. Zan- 
darenė, J.J., G. Lekrese, A. 
Staun. M. Daraškevicz, M. Pa
lionis. J Miscvičia, Zaura, T. Nu
plikąs, O. Kairis, J. Bapozis, J. 
akiutė 25 A. Zmil, 11. Iparkovi- 
čia, A. Mockcvicz, K. Tautka, 
Andrejauska, Teo. Mikolik, Ku- 
nbsel, S. Kovalus, J. Geditis, B. 
.lohnson, P. Jaknis, J. Jąškunas, 
J. Meškis, J. Pauga, A. Janttere,

LMPS. 9 kuopos Choro repetici
jos. vadovaujant poniai Gudienei, 
atšil imą kiekvieną sleredą lygiai 8 
vai. vakare, Mark WhĮite StĮiiare sve
tainėje, Halsted ič 29] gatvės.—Visos 
Choro narės ir tos, 
lyvauti minėtame ch >re, širdingai 
kviečianfos atvykti p įžymėtu laiku.

JIESKAU DARBO prie kriaučių, 
(ialiu biskį prasyti ir rankom sinti. 
Kam bučiau reikalingas atsišaukite 
šiuo adresu: Leo. Astro, 
ISIS S. String St., Chicago, III.

RQSELAND

ur mylite da- 
širdingai

-—Komitetas. ASMENŲ JIEŠKOJIMA1

LSS. 138 kp. susirinkimas įvyks 
screiloj, vasario 6 d. 8 vai. vakaro 
Tamohuno ir Gudga|)io svetainėje, 
1147 So. 19th Avė. Viii draugai ma
lonėkite atvykti pask rtu laiku: tu
rim daug svarbių reikalų.

—Org. A. K. Labanauskas.

apgailėtina, kad dar mažai ran
dasi moterų, mokančių apver- 
linti svarbų to darbo. North Si
licį yra apie (>(M) šeimynų, o prie 
LMPS. 29 kuopos priklauso tik 
apie 1(1 moterų. Kurgi kitos?! 
Daugiausia prie pantukės... Ne
gana to, jos stengias dargi at
kalbę! nuo musų ir tas, kur jau

Lietuviška Tautiška Did. Kun. 
Algirdo draugija rengia vakarą 
su perstatymu paminėjimui pen- 

| kiolika-metinių draugijos gyva- 
Ivimo sukaktuvių. Bus lošiama 
trijų veiksmų komedija “Ame
rika Pirtyje“. Loš Socialistų 
Dailės Batelio nariai. Pramoga j 

i įvyks vasario 9 d. Frank ir Ja- 
'mes svetainėje. Beje, buvo nu
tarta pakviesfi ir kalbėtoją, kad 
paaiškintų, ką draugija iruveikėl 
per tą penkiolikę metų, bet pa
skutiniame susirinkime atmaipė 
nutarimą. Vietoj to nutarta pa
rengti prakalbas vėliau.

Susirinkimas
Vasario 2 d. 9 \vardos socia

listų svetainėj įvyko SI.A. 139 
kp. mėnesinis susirinkimas. 
Nors susirinkimas buvo auktas 
alvirulėm, bet iš 168 nariu alsi- 
lankė lik 69. Buvo mnninuo.ta 
(’enlro valdybos viršininkai. 
Daugiausia balsų gavo:

i prezidentus — Kl. Jurgelio
nis; viee prez. Dr. J. Baltrušai
tienė; sekretorius L. Dundulis, 
O. Alylicne ir A. B. Strimaitis; 
į kasininkus K. Gugis, T. Pau
kštis ir K .idlauskas; Iždo globė
jus Varašius, J. Neviaekas, 'L. 
Dundulis ir M. J. Damijonaitis; 
į daktarus Kvotėjus — Dr. Fr. 
Matulaitis ir Dr. J. Jonikaitis.

Be to, lapo nutarta siųsti dele
gatą į busimą SLA. seimą.

i Įnešimas siųsti delegatą į V. 
j L. A. seimą dėl neaiškumo daly
kų tapo atidėtas.

Kuopa, beje, paaukojo $10 į 
LSS. Apsigynimo Fondą.

Ateityj kuopos susirinkimai f 
nutarta laikyt kas pirmą sabalą 
kiekvieno menesio 9 \vardos so
cialistų svetainėje, ant trečių lu-

A. Būgas, M. Čeponis, K. Gase- 
lionis, J. Shnonavičius, A. Bal
tuška, S. Kulnis, S. Besnuski. J. 
Manulis, M. Jereckas, J. Miliaus
kas, J. Nuinova, N. Stnmutas, T. 
Kilpazas, K. S., M. Jaukus, M.

vicz, M. Brusokas, A. Bachas, P. 
T. M. Kemkcl, Ma^kcvicz, P. 
Maukus, K. Stapauka, T. Kou- 
lontas, ir F. Bergela. Po 20c:- 
M. L., S. Janekis, Perry. Po 15c:

kus, J. žilvitis, A. Stankienė. Po 
10c:—T. Badrauskas, Gabrikis, 
T, Monadas, F. Gručas; Po 5c.: 
Kanapeckas ir Budris.

Viso surinkta $64.8(1.
Visiems aukavusiems tariu 

širdingą ačiū. St. Sterneckis.
.............................. — _-i

Pranešimai

Nušovė kurčią aptie- 
kininką.

Nežinomas žudeika vakar na
ktį įėjo Charles M i novo aptie- 
kon. ant Flournby ir Paulina 
gatvių, ir užkomandavo “rankas* 
augštyn“! Minov tuo tarpu ra
miai Iri tįsėsi apie vaistus ir nei 
nemanė iškelti rankas. Žudeika t
paleido į jį šūvį. Minov mat ne-( spėjo susiprasti ir remia musų 
girdėjo blogadario komandos, žygius. Bet nieko stebėtina, kad• i ‘ t
kadangi jis yra kurčias. Aptie- tarp moterų lokių atsiranda, 
kininkas dabar guli ligonbutyj. ■ Mat pos mus yra ir vyrų, kur di- 
Vnrgiai bepasveiks. džiuojas savo susipratimu, bet

LSS. 43-čia kuopa jau senai 
norėjo surengti' prakalbas, bet 

Idelei tūlų klinčių tatai nebuvo 
galima įvykini. Dabar betgi pa
sitaikė proga, ir kuopa rengia 
prakalbas ned. vasario 10 d. 4 
vai. po pietų, Frank ir James 
svetainėje, 23 avė. 
Kalbės A. Karalius.

—Mažiukas

$tOO Bus Išdalinta Dovanų Ant 9-to MASKINIO BALIAUS

Parengto 
Draugystės

Palaimintos
Lietuvos

SUBATOJE, VASARIO FEBRUARY 9, 1918.
PULASKIO SVET., 1709-1715 So. Ashland Avenue, Arti 18-tos gat.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Jnžanga 25c ypatai

Kviečia Dr-atč Palaimintos Lietuvos.

ir Lake si. 
Nepnmirš-

CICERO

Vincukas.

Lietuvių Kooperacijos 
vakaras.

Nedėlioj, vasario 3 d. M. Jan
kaičio svetainėje buvo surengta 
pasilinksminimo Vakaras-balius. 
Bengė Lietuvių Kooperacija, 
žmonių buvo pilnutėlė svetainė.! 
Reikia todėl tikėtios, kad koope
racija turės gražaus pelno.

Kuopon -įstojo 3 nauji nariai.
S LA. 139 kuopa rengia balių 

vasario 10 d., K. o f P. Svetai
nėje. Pažangiosios visuomenės

—Kuopos korespondent.

AUKOS

A.a. J. Bernoto palaidojimui
Kadangi velionis buvo netur-

I kio kapitalo, tai luti geros širdies 
I lietuviai nutarė pereiti per sta
bas ir parinkti jo palaidojimui 
pinigų. Velionis palaidota sau-

| šio 23 d. šv. Kazimiero kapinėse. I 
Aukavo sekami asmens:
K. Lenkonis $2, M. Palionis 

$1.50; po $1 aukavo: W. Kelio, 
K. Zamarač, T, Noidugisis, T. 
Staga, J. Mikalunas, ,T. TebiniskJ 
F. Ivanauskas, T. Janulis, A. Mu

LSS. 81 kuopos ir kitų tautų soci
alistai, kurie randasi 16 wardoj, tu
rės bendrą susirinkimą Seredos va
kare -Vasario 6 d., 7:30 vai. vakare, 
Kriaučių Unijos svetainėje, 1579 Mil- 
\vaukee avė. LSS. 81 kuopos nariai 
turėtų visi būti, nes turime apsvar
styti pavasarinius rinkimus.

—P. Miller.
Į •

CicerieČiai!—šiuo prašomos visos. 
vietos draugijos ir kuopos nerengti 
jokių pramogų šiame miestelyj ba
landžio 7 dieną taigi pirmam nedėl- 
dienyj po Pavasario Švenčių (Ve]y- 

’kų), nes tą dieną mes rengiame teat
rališką vakarą M. Jankaičio svetai

nėje. —Moters. I
šiuo pranešam visoms LSS. kuo

poms ir draugijoms, kad 81 kuopa 
rengia koncertų ir apvaikšČiojimą 
gegužės, Meldažio svet, gegužės 4 d. I 
Taigi draugijos malonės toj dienoj 
šioj apielinkėj nerengti jokių koncerl 
lų ar balių. —Rengimo Komitetas Į

LSS 234' Kp. rengiasi statyti sce- J 
noje veikalą “Svetimas Dievas”, ko
vo 17 d., Meldažio svet. Meldžiame 
lodei kitų progresyviŠkų draugijų 
nieko nerengti tą vakarą. —Komitet.

I East Chicago, Ind. LSS. 201 kp. su
sirinkimas atsibus vasario 7 d. 7:30 
vai. vakaro, K. Grikšo svetainėje, 
150 str. ir Northcote avė. Nariai, 
malonėkite atsilankyti. Komitetas.

i Lietuvių Kriaučių Kliubo S. P. su- 
Įsirinkimas įvyks seredoj vasario (J d.
Liuosybės svet. 1822 Wabansia av. i 
Pradžia 7:30 vai. Draugai ir drau
gės, visi atsilankykite, nes turime 
daug svarbių reikalų. Taipgi reikia 
atsileis! už tikielus, kuriuos buvote 
paėmė atsibuvusiam baliui. Reikia! 
padaryt atskaitą. —Valdyba. I

LSS. 22-roa kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus ketverge, vasario 7 
d., 7:30 vai. vak. Meldažio sėt.,—Visi 
nariai ir narės būtinai atvykite lai
ku. —Org. P. Balčiukonis.

PAMEČIAU PINIGUS 
ATSIŠAUKITE KAS RADOTE 

pinigų 341 dolerį su centai, ir Ar- 
mouro kompanijos -čekį ant 21 dol. 
su centais, pamestą ant \Vallace si., 
tarpe 33-čios ir 31-tos gatvių. Savi- 
nikas pamestų pinigų imtų tik S30I*, 
kitus padovanotų radusiam. Pasi
gailėkite neturtingo žmogaus, sun
kiai sutaupusio tuos pinigus dol už
simokėjimo taksų už trobelę. Adres: 

Petras Balsevičius.
3254 S. Lowe Avė., Chicago, III.

Racine, Wis.—LSS. 124 kp. mėn. 
susirinkimas įvyks vasario 6 d., 7:30 
vai. vakare, 500 Monument st. Drau
gai, ateikite laiku ir visi. B. K. Org

Easl Chicago, Ind.—LSS. 201 kp. 
susirinkimas įvyks ketverge, vasario 
7 d.. 7:30 vai. vak. K. Grikšos svet. 
ant 150 st. ir Northcot avė. Visi na
riai ir kurie norite prisirašyti mel
džiami atsilankyti. —Komitetas.

Cleveland, Ohio.—LMPS. 24-tos kp. 
Susirnkimas atsibus vasario 10 d. — 
“Jaites” svet., 0000 S. S. Clar avė NE 
Pradžia 2 vai. po pietų. Gerb. narės- 
draugės, malonėkite susirinkti pa
skirtu laiku. Randasi daug svarbių 
reikalų apsvarstymui.! Taipgi bus 
renkama nauja prol. sekretorė, nes 
senoji rezignuoja. LMPS. 24 -tos 
kp. prol. sekr. Barbora V. Jakštienė.

Lietuvos Klausimo reikale.—Cice
rus Lietuvių Pašalpos Kliubas lai
kytame savo mėnesinalme susirinki
me, vasario t d.,1918 m., vienbalsiu 
nutarė kreiptnes į visų Ciceros drau
gijų bei kliubų pirminikus ir nutari
mų raštinikus, kad atsilankytų va- 
sario-Feb. 8 d., 1918 m. j Tamuliu- 
no ir (antgalio svet., 1417 So. 49th 
d., Cicero, III., 8 vai. vakare del> 
apsvarstymo kas link siuntimo dele
gatų j visuotinų lietuvių seimą nuo 
C.iceros visų lietuvių draugijų bei 
kliubų. Kviečia Cicero L. P. Kliubas

Rockford, III.—Rockfordo draugi
jų Tarybos mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketverge, vasario 7 d., 7:30 v. 
vakare, F. Vokelaičio svet., 1012 S. 
Main St.,—Visi draugijų įgalioti
niai malonės ateiti laiku, nes yra 
daug svarbiu reikalų.

—Tarybos pirm. B. P. Diliunas

LSS. 15 k,p. LSJ. Ratelis rengia la
vinimosi vakarą, vasario 10 <1. Vega 
Hali, 91h St. ir 15th ;|ve. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Bus diskusuoja- 
ma—Kuris yra geresnis mokslas— 
Krikščionybės ar Socializmo. —Ku
rie inleresuojatės tuo klausimu ir 
kurie norite lavinties, kviečiame at
eiti, nes bus duodama kiekvienam 
balsas. —Komitetas.

Šiuo pranešame visoms Chicagos 
progresyVėms draugijos, kliubams ir 
kuopoms, kad SLA. 176-ta kuopa re
ngia vakarą kovo 10 d. M. Meldažio 
svet. Bus statoma juokinga kome
dija “Daktaras iš prievartos“. To
dėl prašome visų nerengti tą dieną 
jokiu pramogų, kad nepakenkus vie
ni kiliems. —Rengimo Komitetas

Ch ieagi eči a i.—šiuo prašome 
ugijų ir kuopų nerengti jokių 
mogų kovo 17 d., nes tą dieną 
cagos Lietuvių Draugija Sav. ___
rengia vakarą Schocnndfens svet., 
kampas Milyvaukee ir Ashland avės, 
gerb. Žemaitės naudai. —Komitetas.

dru- 
pra
du-

LSS. 204 kuopos, Keivanee, III. su
sirinkimas įvyks vasario 10 d. Drau
gai ir draugės, malonėkite atvykti 
visi: turim labai svarbių reikalų. 
Pradžia 2 vai. po pietų, 506 E 7th St.

—Sekr. P. Mažuolis.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI 
*^»****l****'****A*^*^^MMW^MW**MW*f*,«*«M*»<*-MM|k.

| Pajieškau pusbrolio Juozo čclkos 
ir pažįstamo Meršiulio; abu paeina 
iš Kauno gub., Abelių parapijos, — 
Slrcpeikių sodžiaus. 'Taipgi MatauŠo 
Lašo, Kauno gubš Zarasų pavieto, 
Sagelių parapijos Merkimų sodžiaus. 
Lai jie patįs atsišaukia, arba kas ži
note jų adreso praneškite. 'Turiu dėl 
jų iš Rusijos laiškų.

Barbora Kesilaitč,
1745 Herntilage Avė., Chicago, 111.

Pajieškau Julijonos ščeponiukės, 
(po vyru nežinau kaip vadinas) iš 
Raseinių parapijos ir Stasės Biru- 
niutčs Colių parapijos. Abidvi paei
na iš Kauno gb. ir Raseinių pav. Jos 
pačios ;.rl>a kitas kas žino apie jas 
malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

Valerija Valentinavičiukė, 
Box 793, Christopher, III.

1 Pajieškau savo sesers, Petronėlės 
Valančiūtės, prieš du metu dirbu
sios kareivių ligoninėje, Denvillc, Ilk 
Paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Kulių parapijos, šimulių sodos. Pra
šau atsišaukti jos pačios, arba kas 
ją žinote. Turiu svarbų reikalą.

Antanas Valančius,
P. O. Box 103, Wcst Frankfort, III.

REIKIA DARBININKŲ
M ■ M M ■ ■ Vyrama ir Motarlm* VI-II A D D II I SUKIOS rųšie. metalo| I fl K H 11 I arba rne.llio <lirbatn<ot«
D O 11 U O I *aix»e. fabrikuose, ho-

teliuoee, restoranuos, ta* 
hunuose, ligonbučluose, raštinėse, aankruvota, 
namuose ir tL Pamatykit muaų DIDELI au
rai*. Otriausios mokestis.

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

REIKALINGAS organizatorius dėl 
seniai gyvuojančios broliškos drau
gijos. Alga ir nuošimtis.
51)5 E. 35th St.. Fred A. Spies. Chi-go

REIKALINGI guzikų įsiuvėjai, siū
lų traukytojai ir sijonų nudirbėjai, 
prie moterų kautų ir siutų. 
PERCIVAL B. PALMER and CO.

367 \V. Adams Si.

RANDAI
ANT BANDOS

Ruimas su elektra, maudyne ir sleam 
šildomas. Su valgiu ar be.

Mrs Karpienė,
751 \V. 32 St., kampas Halsted Si r.

PARDAVIMUI
PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

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

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

PUIKI PROGA
Pusirandavoti Burbei- shop arba 

atpirkti už prieinamą kainą. Atsi
šaukite greitai. Savininkas išvažiuo
ja ant ūkės jieškoli sveikatos.
2320 So. Lcavitt St., Chicago, III.

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta paaukaut sa
vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario
rakandus, 2 puikiu divonu, duven- 
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vic.trola su 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Persiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės, 
Chicago, III.

NAMAI-žEME

P A R I) A V I M U I 
3131 ARCHER AVENUE 

Dviejų augstų mūrinis namas, san
krova ir 4 kambariai ant pirmo au
galo, septynių kambariu fialas ant 
antro augšto.

. Nuosavybė kainuoja $7,500. atsitei
simui už nejudinamąjį turtą parduo
damas už $2,800.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi* 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, tvpewriting, pirk. 
Įybos teisių, Suv. Valst. istorijos, •- 
beluos istorijos, geografijos, politl 
kinės ekonomijos, pilTetystčs, dailu 
rasystės.
.. Mokinimo valandos: nuo 8 ryt*
8100 Su. fl&fsled St., ChlcAgo m


