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Rusija susivienijusi su 
Ukraina

Vokiečiai pertraukė telegrafinį su 
sinešimą rusų delegacijos su

Petrogradu
RUSAI ATSISAKO TAL 

KINTIES

Nenori tuojaus pasirašyti 
po atskira taika

True translation filed wiui the post* 
maste r at Chicago, February 8, 1918,

PETROGRADAS, Vasa
rio 6 (suvėlinta). — Oficia
liai čia šiądie paskelbta, kad 
Rusijos delegacija Brest-Li- 
tovsko konferencijoj vien-

tonų delegatų reikalavimų, 
kad tuojaus butų pasirašyta 
po atskira taika.

BELAISVIAI EINA IŠ
VIEN SU BOLŠEVIKAIS 
Prieš gen. Kaledino kazokus

CHARRINAS, Vasario 7.
Vokiečiai Siberijoj gauna bolše-

ševikų kareivių išvažiavo namo 
ii gelbsti apginti Omską nuo b< - 
siūdinančių gen. Kaledino ku-

VOKIEČIAI INTE1KĖ Rl - 
* SIJAI ULTIMATUMĄ

Reikalauja, kad Rusija 
taikintųsi.

Trne translation filed with the post-, 
iiiustvi ai (’hieago. February 8< 1918. 
as rrcjiiircd by the act of Ori. 6, 1917.

PETROGRADAS, Vasario 7

jai ultimatumą, reikalaujant’ 
kad ji sutiklij taikinties, kad n?- 
daleidus vokiečių kareiviams 
veržties toliau Į Rusijos terito
riją. . ‘

jime su neutralūs šalies žmo
gum, kad Vokietija vis dar ne
gali suprasti tikrojo dalykų slo-

tu būti kariniu faktorium.
Tarp visų plėtojasi nuomonė

ai

K AS DEDASI TAIKOS TA
RYBOSE

Apie jas visai nėra žinių.

True translation filed witn tne post- 
maUt-r ai Chicago, February 8, 1918, 
as reųuired by Ihenct of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vasario 7 - At
naujinimas taikos tarybų B ręst

miglos Įvairių pranešimų ir prie
štaravimu. ant kirk tas paliečia 
visą pasaulį.

Dauglio vokiečių laikraščių

ii padarymą atskiros taikos tarp 
centralinių valstybių ir Ukrai
nos. .Jokių žinių apie lai ncalei-

pranešimas nuo

pondento sako, kad tiesioginių

vsko negauta per 4 dienas. Vo
kiečiai sakę, kad vielos liko su
gadintos. po ko rusai taip pat

b (a austrų-vokiečių delegacijos.
Trockis esąs Brest-Litovske. 

bet nuo jo negauta jokių žinių.

NEGAVO ŽINIŲ NUO DE
LEGACIJOS

Buvo pertraukti susinėsimai 
tarp taikos delegacijos ir 
Petrogrado.

True translation filed with the post- 
maslcr ai Chicago, February 8, 15118, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Vasario 7 
Sniohiyz institutas per tris die
nas neturėjo žinių nuo taikos de 
Icgaciįų Brest-Litovske. Iki Vo-

stoginis telegrafas, operuojamas 
rusų karinių telegrafistų, veikė 
dieną ir naktį. .Susinėsimai li
ko pertraukti viduryje Trockio 
telegramos apie streikų Berline.

RUSIJA SUSIVIENIJO SU 
UKRAIN A

Rusija susivienijo su Ukrai
na užrubežiniuose ir vidu
riniuose reikaluose.

True translation filed with the pnst- 
intister at Chicago, February 8, 1918, 
as required by tne act of O< t. 6, 1917

LONĮMINĄS, Vasario 7. d.-
Bolševikai per bevieliams pra
nešimus lebeskclbia apie trium-

kad valdžios sėdynė nedėlioję

ta sutartis tarp Rusijos bolševi
kų valdžios ir Rados apie fede- 
ralę uniją su Risija ir pilną vie
nybę užrubežiniuose ir viduri
niuose reikaluose.

Priduriama, kad visų armijos 
frontų atstovai pripažino bolše
vikų Radą kaipo vienatinę val
džią Ukrainoje.

Visos Ukrainos kongresas

Valdo ir Krymą.
D

Bolševikų valdžia taipgi sako, 
kad visa valdžia Kryme yra ran
kose Krymo Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos.

Ske lbiama, kad bolševikai vi
sur laimi. Jie praneša apie pa
ėmimu Bohruisko, arti Minsko. 
Priduriama dar, kad Ukrainos 
kareiviai dedasi prie bolševikų.

RAUDONOJI GVARDIJA 
SUMUŠĖ FINLANDIJOS 

BALTĄJĄ GVARDIJA.

Paėmė Tammerfors.

True translation filed vith the posL 
niasler ai Chicago, February 8, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vasario, .7 Su-

supo Tammerfors ir sumušė ge
nerolą Mannerbeim, vyriausįjį 
komanduotoją valdžios spėkų 
Finhmdijoj. Gen. Mannerbci- 
m'o spėkos traukiasi, vejamos 
Raudonosios Gvardijos.

Gen. Mannerheim ir jo Raito
ji (įvardija traukiasi linkus Rot- 
nijaus įlankos. 'Tammerfors bu 
vo ginamas 10,000 valdžios ka
reivių. Nuostoliai abejose pu
sėse dideli. Mušis, sakoma, p ra 

įsidėjo panedūlio ryte.
(Vakar Slockbolmo žinios sa

kė, kad gen. Manner|ieim paė
mė Uleaborgą ir Tammerfors).

Gen. Ąleksiejev veikia.
Pranešamti. kad gen. Aleksic- 

jev eina šiaurių linkui ir užėmė 
kelias geležinkelių sldlis linkui 
Charkovo ir Voronežo.

ANT TRANSPORTO ŽU
VO TIK 101 ŽMOGUS

Nuo paskandinto transporto 
Tuscania išgelbėta 2296

žeista susidūrus traukiniams 
lies Kalašniko. Samaros guber- 
nijij. Susidūrimas įvyko delei 
kareivių, kurie užgriebė Irauki-

BOLŠEVIKAI GELBSTI 
FINŲ SUKILĖLIAMS

Siunčia jiems kareivius ir 
ginklus. :

inastcr at Chicago, l’'ebniary 8. 15)18, 
jas rcųuired by the act of Oct. 6, 1917,

žmonės.
AIRIJOS PORTAS, Vasario1/. 

—Tuscania išviso vežė 2.297 
žmones. Išgelbėta 2,296 žmonės, 
sekamai:

Kareivių ....
įgulos............
Išviso žuvo ..
Tarp išgelbėtų yra 76 Ame

rikos oficieriai. 81 amerikietis 
yra ligonbučiuosei

žuvo 210 Amoniu

r....

» • • • •

2,106 
. 190 
. 101

Sako oficialis pranešimas.

True translation filed with the post- 
maslcr ai Chicugo, February 8, 1918, 
hs re<|uircd by the act of Oct. 6, 1917

\VASHINGI ON, Vasario 7.
Sulig neoficialiu apskaitliavimo 
iš Londono, ant torpeduoto tra-

True translation filed with the post 
nmstor at Chicago, February 8, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917 j nSpor(o 'Tuscania vra prapuohi- 

PETROGRADAS, Vasario 5 d.
(suvėlinta). Raitoji Gvardija
dabar kontroliuoja visą Elnhm-
diją. apart Helsingfors ir 'Tam
merfors ir juostos palei Fiiihrn-

šių 101 žmogus daugiausia iš 
įgulos.

nežiūrint kad tuo keliu ėjo prie
šais kitas traukinys.

Paskelbta, kad bolševikų ar
mijos kvarliera bus perkeltą iš

TIKĖJIMO LAISVĖ 
RUSIJOJ

True translation filed with the post 
maslęr at Chicago, February 8, 1918. 
is rcųuired by tne act of Oct. 6, 1917

PETROURADAS, Vasario 7.
Subalos vakare buvo praneš

ta, kad Sovietas uždraudė nedė
lioj rengiamas likėjimines de
monstracijas, bet sekamą rylą 
Leninas išleido patvarkymą apie

demonstracijas.

sienas pilietis turi pilniausia lai

Ar būti ateistu. Ant jokių do
kumentų ar pasportų nebus rei-

kėjimą. Visokios religinės ap 
(igos bus leidžiamos, jei jos ne

Ekonominis padėjimas Rusijoje 
visai suiręs

Naujos riaušės ir plėšimai 
Petrograde

LIŪDNAS RUSIJOS PA
DĖJIMAS

kų ir greitai jie bus be anglių.

Industrija ir transportacija 
iširusi. Armijoj demora
lizacija. Trūksta maisto. 
Spekuliacija maisto tebe
sitęsia.

mastei* at Chicago, February 8. 1918, 
us reąuired by the act of Oct. (i, 1917

PETRORADAS, Vasario (i - 
“Ekonominis padėjimas Rusijoj 
sunkus, labai sunkus”, taip už-

ko v.

Spekuliatoriai tebėra.

Petrograde maisto j ieškojimas 
davė 122,000 svarų sviesto, kurį

Valdžia taipgi surado 150 va
gonų degtukų, 15.000 galionų 
kerosino ir daugybę mėsos, žir-

knliatorius turėjo 8,000 porų vai

Einlandijos Raudonoji Gvar
dija liko sustiprinta Petrogrado 
Raudonosios (įvardijus. 'Taipgi 
iš Rusijos siunčiama b'inlandi
jos revoliucionieriams ginklai ir 
amunicija.
.. . 1 . . . .. .. »

Ai.i'rican Press Airijoj ir yra 
patvirtintas į\merikos ambasa
dos Londone.

Tečiaus vėliatisis oficialis 
pranešimas sako, kad yra 210 
žmonių prapuolusių. Iš jų yra 
113 Amerikos kareiviai, ir 97 ki-

rkos. Armijoj, teismuose ar kur 
kitur nebus reikalaujama

garbės žodžiu.
Apsivedimai ir gimimai

pri

bus

Neoficialis pranešimas sako,

tižios. Mokinimas tikėjimo ne
įlįs leistinas mokyklose vien 
ik privališkuosę namuose ir ha 

žnvčiose. A

gelbą Finlandijos Raudonajai
manoma, anglų, pasivijo i usca- 
nia paskandinusią submarmą ir 
galbūt ją paskandino bomba.

Einhmdijos bolševikams.

. i * 
MARINS LENKUS BADU.

Krylenko uždraudė siųsti 
lenkų legijonui reikmenų.

True translation filed with the post- 
nuister ai Chicago, February 8, 1918, 
as reųuired by tne uct of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Vasario 5
Bolševikų vyriausis komanduo-

leido patvarkymą, kad visi pri
statymai reikmenų j rusų armi
joj esančiam lenkų legijonui. 
butų sustabdyti.
Karlu paskelbė, kad komanduo- 
tojas Do\vboro-Musznicki yra 
išimtas iš po įstatymų globos. 
Jis taipgi atsišaukia, kad visi 
bolševikai apleistų lenkų pul
kus.

'daryli oficierųis eilininkais ir 
pasiduoti bolševikų demokrati
zacijai. Krylenko sako,* kad le
nku oficieriai yra valdomi len- 
kų buržuazijos, kuri nenori pa
siduoti žmonių valdžiai.

(O ularninke bevielinė žinia

kad sukilusieji lenkai areštavo 
Krylenko ir visą jo štabą).

Bolševikai areštavo Kazako- 
vą, buvusį Rusijos ambasados

bandyme prikalbinti Japonijos 
ir Anglijos ambasadas ir Chini- 
jos legaciją neturėti jokių ry
šių su bolševikų valdžia.

Reuteris praneša iš Petrogra
do, kad^Jstybčs banko skyrius 
Maskvoje užsidarė neaprube- 
žiuohmi laikui delei stokos pi
nigų.

Nedėlioje, Vasario 24, nes tą 
dieną, Pilsen Auditorium, 
bus “Naujienų” 4-metinis 

Balius!

PERMATOMAS SKILI
MAS TARP KAZOKŲ 

VADŲ

50 žmonių užmušta susidū
rus traukiniams.

True translation filed with the post 
nuistcr ai Chicago, February 8, 1918, 
ns reąuired by the act of Oct. 6, 1917

PETROGRADAS, Vas. 6 (Su
vėlinta). Pranešama apie ne
sutikimus eilėse besipriešininčių 
bolševikams frakcijų. Gen. Ka~ 
lodinus, Aleksiejev i’’ buvęs ka-
rėš ministeris Savinkov nors 
matomai sutinka apie organi
zavimą armijos prieš bolševikų 
valdžią, sakoma, yra arti skili
mo.

Senieji ir jaunieji kazokai ir
gi skiriasi ir tarp jų gali įvykti 
ginkluotas susirėmimas’. RoL 
si'vikai laimi paramą jaunųjų

Pranešama apie bolševikų per 
galės ant ukrainečių. Daugelis 
stočių ir pozicijų paimta bolše
vikų Rostovą apieJinkėse.
, Artilerijos mušis siaučia tarp 
Baclunač ir Niežiu (su rumu
nais?). kuriąme bolševikai var
toja 200 didelių kunuolių.

Tūkstančiai karės belaisvių

pizacijos transporlacijos.

Susidūrė traukiniai.

50 žmonių užmušta ir200 su-

ŠIANDIE
Drg. Jukelis kalbės

ČERNAUSKO SVET., 

1900 So. Union avė.
I 1

Pradžia 7:30 vai. vak.
Nepamirškite!

*—...............■  

urto. Bažnyčios ir vienuolynai 
sunacionalizuoti. Kiekviena 
inžnyčia ar religinis budinkas 

gali būti vartojamas bite tikėji- 
minės sektos.

True translation filed wilh the pusi 
maslcr ai Chicago, February 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 19) i

WAISHINGTON, Vasario 7.
Samuel Alscbuler iš Chicago šią- 
die liko paskirtas arbilralorium 
(laušime algų ir kilų dalykų

ninku ir penkių didelių Cbica

GATVEKARIŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS

ST. LOUIS, Mq. Nuo penu
os subalos, Vas. 2 dienos 10 vai. 

vakaro, prasidėjo gatvekarių 
darbininkų streikas. Nedėlioj

ilginėmis linijomis ir tai tie vi
somis. Skersinėmis linijomis vi
sai nepasirodė. Po pietų buvo 
slreikierių demonstracija. 'Teko 
matyli karų su išdaužytais lau-

išaušus pasirodė keletas karu. 
>el publika nevažiavo, tiktai po 
telis policistus stovėjo karuo

se. l’tarninke neteko matyti nė

tad publika nevažiuoja. Auto
mobilių pilnos gatvės publikai 
išvažini. Man teko porą kartų 
važiuoti per miestą liktai vie
nam. Vežiotųjų randasi dau
giau negu pasažierių. Regis,

sunku kovoj su streiku. J. V. K.

COLI TM BOS, ()., Vasario 5.
Kaipo bausmę už peržengimą 
valdžios maisto kontrolės ;d<to, 
Obio federalis maisto adminis
tratorius Fred, C. Crokton atė
mė dviem savaitėm laisnj Cent
ral Sugar Co. iš Chicago, daran
čiai didelį biznį Obio valstijoj.

“Mes pergyvename pereina
mąjį laikotarpį, iš karės į laiką, 
lai yra sunkiausias laikas) ge
riau suorganizuotose šalyse, ir 
ypač sunkus Rusijoj. Sunkumą 
padidina tas faktas, kad nū ca
ro, nė Keri'nskio valdžios i|civ- 
guliavo industrijų.

Kainos maisto Petrograde lai
kinai nupuolė, bet nepasisekus 
(ransportacijai tikimasi aiigšter 
snių kainų.

PETROGRADE VĖL GIR
TOS ORGIJOS

Plėšiamos sankrovos ir 
vynmiyčios

Buvo nelygybe net kuriuo a- 
municiją išdirbančioj pramonėj, 
ik\s nekuriu dalykų pridirbta 
perdaug, kuomet kilų permaža.

aijmažiidi išdiNnmą mažiau rei-

True translation filed with the post- 
niaslcr at (ihieago, February 8, 15)18, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS. Vasario 7—
J’ctrogradas apimtas naujos lau
kinės, girios orgijos, šimtai ka-

žius, vagonus ir

laisvino, bet nėra dirbtuvių (am

stos į amunicijos dirbtuves. Da
bar jos yra pertaisomos jų pir- 
mesniam tikslui.

Daug beadrbių.

“Žinoma, bedarbe yra didele, 
bet sunku vra pasakyti skaičių 
bedarbių. Armijos demobiliza
cija padidina jų skaičių, b t lik 
laikinai, kadangi didžiuma ka- 
jeivių grįžta į kaimus ii' apsi-

vilių žmonių plėšia sankrovas, 
daugiausia muisto sankrovas ir 
vyninyčias. Sovietas griebiasi 
aštriausių priemonių, kad už
gniaužus riaušes, vartodamas 
net ginkluotus automobilius, ša
utuvus ir kulkasvaidžius.

Nok oriose miesto dalyse nuo
latos tęsiasi šaudymasis. Utar- 
ni )k(\ sakoma, buvo užmuštu ir 
sužeistų apie 15(1 žmonių. Daug 
lavonu rasta kanaluose. Skur- €
das delei bedarbės ir badas yra 
baltesni už šią betvarkę, negu 
palinkimas prie plėšimo. Padė-

disėtkų tūkstančių mokytesuių 
darbininkų, daugiausia valdi
ninkų, bankų aptarnautojų ir 
(itii, kurie skaito save augšties-

grade 40,000 austrų ir vokiečių 
belaisvių ,daugelis kurių badau
ja.

mėgsta fiziško darbo. Pavyz
džiui, pramonės ministerija, pir
miau samdė 1,20(1 valdininkų, 
dabąr gi tesamdo tik 300 ir dar- 
).;s yru atliekamas geriau.

‘‘Išrišimui bedarbiu klausimo i- •
mes organizuojame viešuosius

bai, statymas namų, malkų Įl<a- 
pojimas, durpių kasimhs ir lt.”

Kareiviai plėšikai.

Naujasis geležinkelių ministe- 
ris Nevski, kalbėdamas prieš 
maisto kongresą, nupiešė tam
sų paveikslą padėjimo ir grasi
no rezignavimu, jei traukiniams 
nebus duoti kulkasvaidžiai ir 

ginkluota sargyba, apgynimui

valdomi, užpuldinėja, plėšia ir 
užmušinėja; Ministeris sąkė, 
kad pasažierių vežiojimas turi 
būti sustabdytas neaprubežjuo- 
tam laikui.

Padėjimas dar blogesnis Ino, 
kad valstiečiai atsisako apniai-

ri būt duodami padirbtieji daly
kai, kad gavus maistą.

Geležinkeliams trūksta mal-

PRAŠO PRIPAŽINT ES- 
TONIJOS NEPRIKLAU

SOMYBE

maslcr ai Chicago, February 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,

STOCKHOLM, Vas. 7.
1917.

kė Amerikos ambasadoriui Sto- 
ckbolme Iru Morris memorialą.

pažintų Estonijos nepriklauso-

Kaip darbininkai žiuri j 
LIETUVOS LAISVĖS 

klausimą?
Apie tai bus 

PASIKALBĖJIMAS 
“LIUOSYBĖS” SVET., 

1822 Wabansia avė.
Pėtnyčioj, 8 d. vasario 

7:30 vai. vakare.
Rerigia ' 

('hieagos Lietuviu 
Darbininkų Taryba 

' Publika kviečiama skai
tlingai atsilankyti.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”
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UŽaiaakomoji Kaina:
Chicagoje— pačiu:

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

Chicagoje—per nešiotojas
Viena kopija ................
Savaitei .........................
Mėnesiui ....................... j

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pačtu:

Metams ............. . .....
Pusei meto ......... \.
Trims mėnesiams ..
Dviem mėnesiam ..
Vienam mėnesųii ..

Kanadoj, melams b. J
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

spėka, nuo kurios priklauso 
taikos įvykimas, yra darbi
ninkų judėjimas. Kada ap-

jisai pasidarė stiprus, tai vi
sas pasaulis buvo įgijęs vil-

eis; kada jisai vėl susilpnėjo, 
tai šita viltis išnyko.

Antra gera pasekmė, ku
rią paliko paskutinių savai
čių atsitikimai, yra ta, kad

prašalint šitą liberalės bur- “daktarai*1 ir dvasiškos aka- 
žuazijos nenuosakumą ir rei- demijos profesoriai.
kalauja — panašiai, kaip da-) ; v ■ ,-v - ■ 
bartinių buržuazijų prano- tiktai įrankis žmogaus kovo-

Bet jeigu visuomenė tėra

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.02
.12
.50

$5.(M) 
3.00 
1.65 
1.25 
.65 

7.00 
8.00

Rašytoją ir korespondentą prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujieną Redakcijai, o ne Redakto 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučią. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ii 
trumpinti. Netinkami spaudai raš 
tai naikinami, arba grąžinami atgal 
Jei bėgiu dvieją savaičių autonm 
pareikulaiija ją ir atsiunčia kroso* 
ienklelią pakankamai persiuntime 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorią matyli gali 
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai, Vok

Redakcijos
Straipsniai

pati jos centrąlių valstybių 
darbininkai. Kolkas milita- 
rizmo mašina atrėmė pirmu
tines dideles jų pastangas, 
bet po šito susirėmimo su 
mirtinu savo priešu jie bus 
jau nebe tas, kas buvo pir
ma. Neapykanta prieš val
iomis, kurie priešinasi tai
kai, turės juose tuo labiaus 
iidėt, juo ilgiaus tęsis karė. 
Be to, pirmas didelis taikos 
ir karės jiegų susikirtimas 
Vokietijoje suartino dvi, per 
.rejetą metų kovojusias tarp 
etvęs, proletariato frakcijas.

Mjlitarizmas kolkas paė
mė viršų, bet vargiai jisai 
galės džiaugties šita pergale. 
Ji neprašalino tų keblumų, 
kurie stovėjo prieš jį, o dar 
labiaus padidino. Dabar 
iam reikės ne tiktai žiūrėt, 

! aip išrišus tolyn vis painyn 
inančias karės vedimo pro

blemas, o ir kaip suvaldžius 
Pabudusias savo priešų jie- 
,as. Ir pagalios jisai visvie- 
a turės pasiduot taikos ju

dėjimo spaudimui, nes karė

True translation filcd wilh Ihe posl 
nuisti r ;«l ChiraKo. l-'ebriuu-y X, 191N. 
as rečiuired tilo of Oot. B. 1917

Kure tesis 
toliaus.

Asmuo ir
’usuomend

joge iSoicalistai skelbia, 
usuomenė turi būt sutvar-

greitu 
vėl iš-

Išrodo, kad viltis 
laiku sulaukti taikos 
nyko.

Rusijai nepavyko 
prie sutarties sd centralėmis
valstybėmis tomis sąlygo
mis, kurios butų jai priimti
nos. Ažuot privertus Vo-

prieit'

iai turėtų progos kuodau- 
iausia atsiekti laimės.
Šituo žvilgsniu jie tečiaus 

kiriasi ne mio visų idėjinių 
rovių, o tiktai nuo tų, kil
ios principialiai pripažįsta, 
oje ar kitoje formoje, ku- 
ios-nors visuomenė dalies 

vavergimą. Kadangi socia- 
istai nori lygios progos sie
ti prie laimės visiems visuo
menės nariams, tai jie nega- 

i sutikti su tais žmonėmis,

riautųjų teritorijų rytinia
me fronte, Rusija turėję 
stot į karę su Rumunija ii 
net su savo provincija Ukra- 

. ina, kuri buvo bepradedant 
slaptai tarties apie separati 
nę taiką su Austrija. Kon 
ferencijos Lietuvių Brasto 
je dar tebesitęsia, bet ne tiek 
dėlto, kad butų pamato at
siekt jomis kokio-nors rezul
tato, kiek dėlto, kad jų tęsi
mas yra naudingas Petro 
grado ir Berlino valdžioms

Talkininkai pasitenkini 
Lloyd George’o ir Wilsonc 
kalbomis, ir rusų pakvieti
mo dalvvaut taikos konfere
ncijose nepriėmė. Vietoje 
taikos konferencijos, jie tu
rėjo savo vyriausiosios ka
rės tarybos konferenciją Pa
ryžiuje ir ši padarė nutari
mus tiktai apie tai, kaip pa 
sekmingiaus vesti karę prieš 
centrales valstybes. Ir spau
da Talkininkų šalyse, su ne
dideliais išėmimai*, p-it arė 
šitokiai valdžių politikai.

Atslūgo ir darbininkų ju
dėjimas Austri joje ir Vokie
tijoje. Didelių streikų ir 
demonstracijų viesulą smar
kiai pakrątė abiejų imperijų
viršūnes, įvarydama nema- nes galėsią atsiekt tiek lai
žai baimęs karės viešpačių 
klikoms, bet nepajieęė išju-lta tečiaus buržuazijos skel- 
dinti tų imperijų yamatus. 
Praėjus išgąsčio momentui, 
kaizerio tarnai šoko žiauria 
spėka malšinti maištininkus 
ir jais prigrūdo kalėjimus.

Taikos valanda tajio nu
stumta lobaus. Vienok šis 
laikotarpiu .kuomet . r .
kad ji jau m4siartino, nepa- savo idealams: gindama lai-jje, ne daugiaus verta, kaip 
liko be gerų pasekmių. Jisai svę sau. ji pasidarė kitų lai-1kūdikiško proto fantazija,—

negu kuomet nors, svės priešu. kas tečiaus nereiškia, jogeihnai materialių gėrybių, kad
.. j negaij teologijos aprūpinus savo reikalus, ta

vby, už baudžiavas, už ver- 
iją, už kapitalizmo tvarką 
r tt. Bet šitiems žmonėms 
epritaria ne vieni tiktai so
jai istai.

Luomų nelygybei, žmo- 
aus pavergimui žmogum y- 
a priešingi ir anarchistai, 
ie irgi geidžia, kad kiekvie- 
p.s žmoeus butu laisvas ir 
i to žmogaus neskriaudžia- 
ias. Anarchistai tečiaus y- 
i niekas kita, kaip nuoša
lis liberalai, t. y. smulkio-

Buržua/.ija, koliai ji buvo 
auna, statė sau už ’ideala

Jž šituos obalsius ji kovojo 
riėš feodalizmą (baudžiavų 
vaiką) ir, jais vadovauda
mi, ji padarė didžiąją Fran 
i jos revoliuciją 18-ojo šiipt- 

voečio gale. Ji stojo už tai, 
kad kiekvienam žmogui bu
tų duota teisė gyvent ir sa
vim rūpint ies taip, kaip ji- 
-*ai geriaus išmano, nes tuo 
budu-, jos nuomone, visi žmo-

kėjai — laisvės visiems. To
dėl jisai stoja ir prieš kapi
talizmo tvarką, kurioje nau
dojasi laisve tiktai pasitu
rinčioj i visuomenės mažu
ma.’ '■

Bet socialistai atmeta ir a- 
narchistų mokslą. Jie nuro
do, kad toks idealas, kurį tu
ri anarchistai, yra neįvyki- 
nams: jo pamatas randasi ne 
visuomenės ateityje, o jos

Toks vsuomenės stovis, 
prje kurio kiekvienam žmo
gui butų palikta neapribo
ta laisvė elgties, kaip jam 
geriau patinka, yra apskri
tai negalimas. Asmens (in
dividuumo) elgimąsi turi 
tvarkyt kokios - nors taisyk
lės kitaip visuomenė suirtų. 
Bet torius taisyklėmis šian
die negali būt ir laisvos ne- 
pr klausomų nuo kits kito 
asmenų sutartįs. Pramoni- 
ja šiandie yra pasiekiu tokio

darbas joje yra atliekamas 
sujungtomis daugelio žmo
nių jiegomis; tas darbas tu
ri būt tvarkomas pagal tam 
titrą, visiems dalyvaujan
tiems jame žmonėms priver-

je už būvį, tai ar nebus prieš
taravimu statyt visuomenės 
reikalus augščiaus už indivi
duumo laisvę? Prieštaravi
mas čia, žinoma* yra bet rei
kia pastebėt, kad jisai neiš
nyks ir tuomet, kuomet mes 
priimsime anarchistišką pri
ncipą : jeigu mes asmens lai
svę pripažinsime vyriausiu 
dalyku, tai padarysime nebe
galimu daiktu visuomenę, ku 
ri, kaip matėme, yra neišven
giama žmogaus gyvavimo 
sąlyga. Taigi, šiaip ar taip, 
prieštaravimas tarpe as
mens laisvės ir visuomenės 
reikalų paliks, ir socialio ty
rinėtojo uždavinys todėl yra 
ne tame, kad stengusis pra
šalinti, o tame, kad išrišus 
jį patogiausiu budu abiem to 
prieštaravimo dalim.

Asmens laisvė negali būt 
tokia, kad ji ardytų visuo
menę, ir kartu visuomenė ne-, 
gali taip varžyt asmens lai
svę, kad ji (visuomenė) iš 
žmogaus apsaugojimo prie
monės pavirstų jo kankin
toja.

Socialistai mano, kad tin
kamiausiu šitos problemos 
išrišimu yra ta visuomenės 
tvarka, už kurią jie kovoja, 
—socializmas. '

da jisai galės užsiimti moks
lu ir menu; kada darbo va
landos bus sutrumpintos ir 
pats darbas pasidarys leng
vesniu ir malonesniu, tada 
žmogui paliks laiko ir jiegų 
tobuliti savo proto gabumus 
ir jausmus. Ir kiekvienas 
žingsnis materialio gamini
mo pagerinime duos vis dau
ginus vietos laisvam žmo
gaus dvasios gyvenimui plė- 
toties.

Tuo budu individuumo lai
svė, gerovė ir laimė yra at
siekiamos visuomenės pagel- 
ba. Kaip tik ačiū tam, kad 
asmuo stato visuomenės rei
kalus augščiaus už savo, ji
sai apturi iš jos tiek, kiek ne
galėtų suteikti jokios indivi
dualizmo garbintojų siste
mos.

Tnuj translation filcd with the post- 
nneter ai Chicago, February 8, JAIS, 
as reųuired by Ine act of Oct. 6, 1917.

BiednU
“ dvasiški , 
ZčeeZzaz”.

maž daug atsako, kad kiekvie-( sakyt aiškiu “taip” arba “ne”, 
nas šalies ]
ti. Balsavimas tai tautos ar 
valstijos tikras valios išreiš- 
kėjas.

Kili gi sako, kad tauta ge
riausiai gali apsispręsti per sa
vo rinktinius atstovus.

Čia ir kįla klausimas, ku-

pilietis turi balsuo-j Bet šitaip suformuluoti duodasi 
‘......... .nedaugelis dalykų;

I ... i: i... .1 •
; dažniausiai 

esti taip, kad įnešimas, paduo
tas balsavimui, yra išdalies gi
ras, o išdalies blogas. Seime at
stovai gali prie tokių įnešimų

nis. Ir kad atsakyti į tai rei
kia ištikro žinoti, ar kiekvie
nas pilietis supranta tų, ką jis 
balsuoja. Ar supranta už ką 
balsą atiduoti. ,

Jei paimsime didžiumą, tai 
net tokioje šalyje kaip Ameri
ka, papraščiausiųose elemen
tariuose dalykuose nubalsuo
jami toki dalykai, kure pra
gaištingi didžiumai, darbinin
kai tankiausiai valdininkais iš 
renka savo priešus. Jei tas 
čionai taip yra, tai kas gali 
būti mažiau kultūriškoje ša-

savimas negali to padaryt.
Atsakymą į kiekvieną klau

simą žymioje dalyje nustato kl
ausymo suformulavimas; kaip 
yra žinoma, teisingai suformu- 
luot klausimą, tai reikia jau pu
siau atsakyt į jį. Seimas pMs 
balsuoja ir pats formuluoja kl
ausimą; o visuotinas balsavimas 
turi klausimo suformulavimą 
pavest kitiems. 'Lodei referen
dumas anaiptol nėra deinokra- 
tybės idealas, kaip įsivaizdina 
tūli žmonės (jų yra nemaža ir

ra technikos pusėje, o ne žmo
nių “tamsume”.

n i ja plėtosis labiaus, tuo ši
to priverstino pieno reikali
ngumas bus didesnis ir dide
snis.

Laisvų — t. y. sulig as
mens noru padaromų ir pa- 
n? :kinamų ---- sutarčių pjalė-
tų pakakt produkcijos (dar
bo) sutvarkymui visuome
nė ie nebent!uornet, kuomet 
kiekvienas darbininkas turė
tų savo darbo įrankius ir 
pats vienas savo jiegomis 
(arba su šeimynos narių pa- 
geiba) patenkintų savo rei
kalavimus. Bet tai reikštų 
viiišką smulkaus ūkio (pra
mani joje ir žemdirbystėje) 
vii špatavimą, vadinasi, tokį 
gaminimo (produkcijos, da
rbo) stovį, kuris jau senai 
yr i atgyvenęs savo laiką vi
so e kultūringosiose šalyse, 
žmonių visuomenė prie jo 
(langiaus nebegrįš, nes, anot 
to pasakymo, “istorijos ratą 
negalima pasukti atgal”.

Anarchizmo idealas yra 
atžagarei viskas. Socialistai, 
atmesdami jį, siūlo sudaryt 
vi liemenės tvarką tokiais 
pamatais, kurie remtųsi pra- 
manijos išsiplėtojimu, atsie
kt if kapitalizmo gadynėje, o 
ne jos praeities stoviu.

NUSIGANDO MUSŲ 
KLERIKALAI.

... Ir ar paprastas žmogus 
gali tikrai nusverti, išsiaiškin
ti sau tuos klausimus, kritiš
kai pažvelgti ? Ne, jis balsuos 
kaip Dievas davė. Todgl to
kia balsavimas ir neišreikš ti
krą tautos valią.

Iš kilos pusės paprastas 
i žmogus pilnai gali nuskirti 

žmogų, kas už jį kalbės, ku
riam jis pilnai užsitiki. Ir iš- 
likro socialistas |>asitikčs Po
žėlai, tautininkai Leonui, da
vatka kun. Olišauskui ir tt. 
Susirinkę loki Požėlai, Leonai 
ir OliŠauskai jau ištikro gali 
orientuotis dalykuose. Jau 
tokius nei santimentu nepri- 
gausi, jie jau nepabijos nei in
trigų ar bent jas supras. Pa
galinus loki gali geriausiai ži
noti. ko jų rinke j įtins reikia, 
už ką jie stovi.

Tokiu budu tikriausias ap
sisprendimas galimas liktai 
per visuotinu ir slaptu balsa
vimu išrinktus atstovus. Tie
sioginis balsavimas tiktai tuo
met geras, kaip balsuojamas 
klausimas labai aiškus, ir kaip 
palįs balsuotojai kultūriniai 
pasiekę tam tikrą laipsnį. Ki
taip teisingiau ir geriau iš
reiškia tautos valią tautos rin
ktiniai.

“Vien. L.“ sako*netiesą, jogei 
socialistai stoją už lai, kad šalies 
valia butų visuomet išreiškia
ma balsavimo keliu. Labai daž
nai jie gali išrinktąjį demokra- 
timu budu seimą pripažint tin
kamiausiu daiktu, negu referen
dumą.

Bet jų motyvai (argumentai) 
yra visai ne tdkie, kaip Brookly- 
no laikraščio. Pastarasis aug
ščiaus oi t uotame straipsnyje pa
kartojo tą seną pasaką, kad tik 
apšviesti “vadovai” žiną, ko rei
kia žmonėms, o ne patįs žmones; 
ir kad todėl žmones turį naudo- 
ties liktai teise pasirinkt sau “va
dovus“ ir paskui sekti paskui 
juos.

'La pasaka neišlaiko kritikos 
rz , ,. . _ t-, .. jau vien dėlto, kad ji yra visaiKad revoliucine Rusijos .... v . . . . .,,v. , i .v i • nelogiška. Nes ink jeigu zmo-valdzia ant galp išdrįso pa- - .. . .: ....... , v, , v.? . L . nes nežino, ko jiems reikia, taiimt šluotą šitai parazitu vei- .... . .• ..... L i u kaip iie gali žinoti, kurie vado-siei, tai matyt, kad “dievo- .,.. . .. . ...

, . . . tS •• v. vai žino ų reikalus? Ir netiesa,baimingieji Rusijos muzi- . .. . . .. .i ,. y. . . . kad mimas gali lengviaus, negukai, šiandie jau yra visai ne „ , 7. ... .. . ..
tas, kas jie buvo dešimt me- . .. , . ... ....../ , - _ ., ginti žmonių reikalų priešai, vi-nesių atgal, žmones greit . ... . . .....j ... . v •• i n i si gerai žino, kad “vadovai kiy- keiciasi revoliucijos laiku. 1- , .. ... .

• j- -i x x • v x • sta ne mažiaus uz mimas; o kassidemekite tatai, hetuviskie- ... . . x , .,.
ii Rasputinai! .. h" Ju,k J™1““

daug ilidesues jicgus, kad jva-
. ritis baimę milionams žmonių, 
i negu keliems šimtams jų išrink- 
' tųjų-

Kunigų “Draugo” redakto
rių, matoma, šiurpuliai perėmė, 
kada jie išgirdo apie atskyrimą 
bažnyčios nuo valstybės ir kon
fiskavimą bažnyčios turtų Rusi
joje. Kad ta žinia padarytų ma
žiau įspūdžio į “Draugo” skai
tytojus, jisai pasistengė paduot 
ją tokioje formoje, tarytum ji 
visai nepaliečia katalikų bažny
čios. Taip, jisai rašo:

“Bolševikai atskiria cerkvę 
nuo ‘valstybės”.

“Pranešama, kad visi cerk
vių turtai pereinantieji (perei-

Revoliucinė Rusijos vald
žia padarė galutiną žingsnį, 
kad atskyrus bažnyčią nuo 
valstybės ir mokyklą nuo 
bažnyčios. Religijos organi
zacijos Rusijoje dabar pata
mpa privatinėmis įstaigo
mis, o jų tarnai (kunigija) 
—privatiniais asmehimis,
kurie nebeturės jokių privi
legijų ir nebegaus iš valsty
bės užlaikymo. I

Prje to žingsnio Rusijos 
revoliucija rengėsi nuo-pat 
pradžios. Dekretas apie ba
žnyčios atskyrimą, nuo vals
tybes tapo išleistas neužilgio 

po to, kaip tapo nuverstas 
carizmas, ir paskui buvo pa
daryta visa eilė permainų, 
kad jį įvykinus. Bet ėmė lai
ko, kol valdžia rado galima 
visiškai perkirsti ryšius su 
galinga spėka, su kuria Ru
sijos valstybė buvo sujung
ta per šimtus metų. Ir radi
kalai bolševikai tik po trijų 
mėnesių nuo paėmimo val
džios į savo rankas išdrįso 
tatai padaryti.

Patriarchas Tichonas pra
keikė revoliucinę valdžią. Ži
noma! Ką jisai biednas dau 
giaus darys? Kada pasilei
dėliai Rasputinai platino iš
tvirkimą bažnyčios ir seno
sios valdžios viršūnėse, jai 
patriarchai nekeikė, miny- 
kai nesiginklavo ir nėjo gi
nti “šventą tikėjimą”. Bet 
tai buvo kitas dalykas. Ta
da buvo naikinama religija 
ir dora, o dabar — atimama 
iš kunigijos josios turtai. Be 
religijos ir be doros “dvasiš
ki tėveliai” gali puikiausiai 
apsieiti, bet ką jie pradės, ne
tekę turtų, riebių algų, ir \ 
privilegijų, šioje “ašarų pa-

Kadangi individuumas y- 
ra visuomenės dalis, tai jisai 
privalo taikyties prie jos, o 
ne atbulai. Bet kadangi ga
lutinas visuomenės tikslas 
yra tarnauti žmogaus la
bui, tai visuomene privalo 

suteikti individuumui 
galimas progas turėti 
daugiausia gerovės ir 
tenkinimo.
- Kaip to atsiekti?

Visuomenė turi tvarkyt 
materialę produkciją (dar
bą, gaminimą), o dvasinis 
jos narių gyvenimas turi būt 
paliktas laisvam plėtojimui- 
si.

Materialių turtų gamini
mas nėra ta sritis, kurioje 
galėtų viešpatauti individu
umo laisvė; joje yra neapsi
einami dalykai pienas, kont
rolė, priverstinos taisyklės. 
Pasiliuosavimas nuo prieva
rtos čia gali būt tiktai visuo
menės dalies laime, kuri tuo
met puola, kaipo našta, ant 
kitos visuomenės dalies pe
čių. Norint, kad kiekvienas 
visuomenės narys turėtų da
rbo naštos kuomažiausia, 
reikia ji kuolygiausia išda
linti tarpe jų, ir reikia, kad 
visuomenė paimtų į savo ra
nkas darbo proceso tvarky
mą. į

Reikia pastebėt tečiaus, 
kad, kalbėdami apie prievar
tą darbe', mes anaiptol netu
rime omenėje “katorgos re
žimo” arba “kazermių reg
lamento”, apie kuriuds mėg- • 
sta šūkauti socįalizmo “kri
tikai.” Geriaus darbą su
tvarkius ir lyginus išdalinus 
jį tarpe visuomenės narių, 
mažiaus bus reikalo ir prie
vartos priemonių vartoti, 
kad kiekvienas darbininkas 
atliktų savo pareigą. Šiandie 
darbininkus suvaro j dirbtu
ves baimė numirti badu; o

visas 
kuo
pa si-

“Paėmė Aleksandro Nevs
kio monastyrf.”
Be reikalo musų klerikalai 

cTiimiii žmonėms 'l'ivsos

mto jų nepaslėpsi. Aišku yra, 
kad Rusijoje tas pats likimas iš
liko visų tikėjimų bažnyčias, tai
gi ir katalikų. Ne tik “cerkvės“ 
su “monastyriais”, o ir bažny
čios su klioštoriais tapo sukon- 
fiškuotos; ir ne tik pravoslavų, 
o ir katalikų kunigija neteko al
gų ir jisų privilegijų. AJalite 
drąsiai “afieravot” ir “paliecia- 
vot” tas visas gėrybes |x)iio die
vo garbei.

L.S. Sąjungoje Į
MARŠRUTAS

eilę prakalbų <1. J. jakeliui, ku
ris ką-tik atvyko iš rytinių val-

mo Fondan. Kartu kalbės ir A. 
Karalius.

• Svetainės yra paimta sekamose 
vietose.

Vasario 8 diena - Črrnausko 
svet., 1900 So. Union avė. Pra-T<)igi socialistai nestato 

individuumo (asmens) lais
vėm augščiausiu dalyku. Už 
individuumo laisvę jie stato 
augšeiau Visuomenės reika
lus.

Visuomenė tečiaus suside
da iš individuumų, ir ji ne
turi jokio kito tikslo, kaip 
tiktai padėt individuumams 
palaikyt ir aprūpint savo gy
venimą. Visuomenė yra ga- 
bTghusis žmogaus įrankis 
kovoje už būvį. Nesusitel- 
kęs su kitais savo veislės at
stovais? į burius, žmogus va
rgiai butų įstengęs, savo is
torijos pradžioje, atsilaikyt 
prieš savo priešus, kitų vei
slių gyvūnus, ir tikrai nebū
tų įstengęs pakilti ligi to, 
kas jisai yra dabar. Be vi
suomenės, faktiškai, butų 
negalimas ir pats žmogus; ir 
ta pasaka, kad “pirmasis 
žmogus”, tobulas , kaip die
vaitis/gyvenęs yiė’pui vienas 
ant viso žerhės kamuolio, y- 
ra, šių dienų mokslo švieso-
* - “ —

Vasario 9. — Fr Gonciaiz sve-

vey, III. Pradžia 8 vai. vak.
Vasario 10 <l. •— Liuosybčs 

svetainėje, 1822 Wabansia a ve, 
kerte Girard gt. Pradžia 6:30 v. 
vakare.

Vasario 12 d. — Turncr Hali 
svet., 12001 So. Halsled st. Wesl 
Pulhuan, III. Pradžia 7:30 v. v.

Vasario 13 d — M. Jankaičio 
svetainėje, 1837 1! SI., Pradžia 
7:30 vai. vak.

Vasario 14 <1. — M. Meldažio
svet. 2212 W. 23rd PI. Pradžia 
7:30 vai. vak.

Vasario 15 d.
svetainėj, 205 E. 115 SI. Kensin-
gton, III. Pradžia 7:30 van

Vasario 16 d. Butkevičiaus

- J. Stanciko—
socializmo tvarkoje svar- jį
blausiais stimulais (paskati- ApZuttlįį OL 
nimais) prie darbo bus pa- —-——---------------------

• j 1 • • 9 * — -• ---- --- ---

me

biamoji asmens laimė atne
šė laimę ne visiems žmo
nėms, o tiktai jų daliai; ji 
apsirenškė praktikoje kaipo 
laisvė vienai visuomenės da
liai išnaudot kitą dali.\ Ir 
laikui bėgant buržuazija da
rėsi vis labiaus neištikima;

aiškiau, negu , kuomet ųors, sves priešu.
' parodė, kad svarbiausioji . Anarchizmas

sitenkinimas, kurį žipogui 
suteikia darbas, ir noras pa
tarnaut visuomenei.

Bet visuomenės tvarko- 
masai materialių; turtų ,ga- 
C . . • V—
žmogaus individualybei lai
svai reikšties ir plėtoties. 
Kada kiekvienas žmogus 
gaus iš visuomenės pakanka- * « - -

REFERENDUMAS 
Ilįč SEIMAS.

atstovų seimas esti geresnis 
daugelyje atsitikimų už visuoti
na balsavimu dėl ko: seime y- 
ra (langiaus progos visapusiškai 
išdiskusuot klausimus, nes jame 
esti vienoje vieloje susirinkę ga-

Pradžia 7 vai. vak.
LSS. VIII Raj. Organiząt

“Vienybe L.“ rašo:

! Pagrindą j Dabnr labai daug kalbanui biauši visokių nuomonių išreiš- 
apic tautų apsisprencliiįią. Ręi- kojai; antra, seimas gali liksliaus 
kalaujama, kad kiekviena tau- 'suformuluot balsuojamąjį klau- 

1 ta turi taip tvarkytis, kaip ji simą. 
nori. Bei kaip lą apsisprendi
mą tauta gali atlikti?

Visuotinam balsavimui 
paduotieji dalykai Imi buf išrei
kšti kuopaprašėiausioje formoje,

Kazimieras Gugis
i 1 vVeda visokius reikalus, kaip kriminaliskuosc 

taip ir civiliįkuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popierus.

Namų Ofisas/
1123 S. Halslcd SI.

Ant trečių lubų
Tek Drover 1310

Miesto Ofisas*
127 N 9o»rbof« M 

HlbBčrlhBMg.
Tel. Central 4411
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Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKI TE TAUPYMO SĄSK UTĄ CHICAGOJE

!aut6"i'* i’’ l'ikioie Baiikuįc. "S melui l'eiHinųai \ ed.uuoie liaukoje.
» Priržiura V alstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimu-

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.

W. KASPAH --------------------
prezidentas 

rro KASPAR 
viceprezidentas 
II l ĮAM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice Co.
vice pi . /uL'iit i .

I’IIMJIM \S
PERVIRAU!
KAPITAI. \S

J E ISLAM) AVĖ-, kam p 
wai.i*:nty szymanski 

pirklys 
H. E. OTTE 

vice-prez. Nnt. Citv Bank 
GEO. C. VVILCE 

vice-prez. T. Wilce 
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

V. F. MASIIEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
seki*. Turk Mnfg. Co.

OTTO KUBIN 
prez. Atlas 

(Brewing Co.
Co.

kareivių, esančių Vokie
tijos nelaisvėje.

Patalpinsime jį sekančiame 5-me 
“Lietuvos” numeryje.

Gal Jūsų gimines ar 
pažįstami tenai bus.

Užsisakykite “Lietuvą ’ tuojaus. 
Visiems metams kainuoja tiktai 
$2.00. Pusei metą—$1.00. Adresas 

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

Didelis Specialis

[Musų Moterų ir Mergi
nų Čeverykų už nupi- 

Į gintas kainas.
I

Jųsų vienintelė proga 
nusipirkti dabar tiktai 
laike keleto dienų.

i N. Ruttenberg
1237 So. Halsted Gatvė, Kampas O’Brien, Chicago.

Dr. F. 0. Carter
Akių, Ausų, Nosies 

ir Gerklės
20 metų prie State gatvės
120 So. State Street.

Valandos: Nu<x9—7. Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILfiS

Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to

melis, kur telpa apie šimtas įvairių eilių.
Knygelė 106 puslapių, su gražiais popieri

niais viršeliais. Kaina 50c.

“N A U J I E N O S”
1840 So. Halsted St., Chicago, UI.

korespondencijos!
DETROIT, MICH.

Progresyvusis vietos lietuvių 
judėjimas

Jauja $1500 — kaucijos, bet a- 
rešluotasis negauna, kas užsta
tytų. —^Deputatas.

WATERBURY, CONN.

Tikras Sučedymas ant Gėry Drabužių 
Vasario Išpardavimas

Daug matyt korespondencijų 
iš kitų lietuvių kolonijų Micbi- 
gano valstijos, bet iš Detroito 
tai retai kada kų tepastebi. Nejau 
gi Dvtroitui, tam dinamiškam 
miestui, kur randasi ir geras o
skaitlius lietuvių, nėra kas pra
nešti iš vietinio veikimo? Ne, tai 
netiesa! Veikiama Detroite la
bai daug, ir kad maža kas tepa
sirodo laikraščiuose, tai lik to
dėl, kad neturi nė vienas laiko 
rašyti, nes visi užimti.

Apie visų, kas veikiama, rašy
ti tai užimtų daug laiko.todel pa
minėsiu trumpai lik apie progre
syviųjų veikimų.

Manau, kad veiklumu pirmų 
vietų ūžimų LSS. 116 kp. Pra
eitų metų finansiškas raportas 
parodė, kad 1917 m. kuopos a- 
pyvarta buvo $1050.00; narių 
skaitlius irgi padidėjo nuo 67 
narių 1916 metais iki 1!)0 pabai
goj 1917 m. ir manoma,*kad lai
ke mėnesio kito bus daugiau 
kaip 200. Spėkų yra gerų ir į- 
vairių. Kalbėtojų kokie 6; miš
rus choras; dramos skyrius, ir 
visi veikia taip, kad pyška. Da
bartiniu laiku mokinamos! Va
sario 3 d. buvo pastatyta scenoj 
“Valkata”, o trumpu laiku vėl

nės”. Vasario 9 d. bus balius.
Balių ir perstatymų yra be

veik po vienų mėnesyj. Prakal
bų po dvi mėnesyj. Choras, 

kurs laiko savo repeticijas du 
sykiu savaitėje, labai skaitlingas 

truputįvyriškais baldais, be 
stoka moteriškų.

Čia yra taipgi Liet Moterų

Pradžia jos buvvo sunki, bet pa
staruoju laiku jau gerai gyvuo
ja. Turi apie 50 narių, ir ne
tuščių iždų aipie $200.00. Ne
galiu nepaminėti veikliausios 
tos kuopos narės 'Teresės šer- 
maičiutės, kuri viltingai daug 
pasidarbavo kol atsirado tarp 
jų daugiau draugių veikėjų. Da
bar LMPS. kuopa rengiasi sta
tyti scenoj veikalų “Marija Mag- 
delietė”. Lošėjai jau rodos visi 
surinkti iš gabiausiųjų Detroite, 
ir jeigu režisorius J. Danta ves 
gerai, tai galėsime pamatyt grei
tu laiku gerų veikalų. Per ini
ciatyvų LMPS. 17 kp. ir bendro-

likos sutverta vaikų draugijėlė 
Mokykla. Prie tų draugijų 

prisidėjo dar Keistučio Pašelpi- 
nė Dailės Mylėtojų Draugija ir, 
rodos, SLA. 21 kp. (apie pasta
rųjų dar tikrai nežinau). Geras 
darbas. Gaila lik kad rankve- 
dėlių negalima gauti. Ik* kurių 
sunku deramai mokyti.

Vienas LSS. 116 kp. narys, J. 
Lubertas, pateko kalėjimai! už 
nesi regis t ra vinių 5 d. birž. p. m. 
Jisai •buvo nepilietis, bet gavo 
bausmės 60 dienų kalėjime prie 
sunkių darbų. Galutinis teismas 
buvo sausio 22 dienų šių metų.

' —Svirplis.

DETROIT, MICH.

Vienas jaunas vyras, J. V. su
manė pasidaryti pinigų nepap
rastu budu: iš dviejų dolerių 
pasidaryti dvidešimt. Iškirpo iš 
popieros uolius ir prilipino prie 
2, tuo budu pasidarė “dvidešimt 
doleriu”. Nuėjęs j saliunų išsi- 
gert, davė saliuninihkui “dvi
dešimtį” ir reikalavo “čenčiaus” 
bet saliunininkas luojaus patė- 
mijo klastų. Pašaukė policista 
jr pinigų dirbėjas tapo areštuo
tas. Dabar jau trjs savaitės kaip 
sėdi kalėjime. ValdŽĮia reika-

Nelaimingi atsitikimai

Sausio 21 š. m. American Br- 
ass kompanijos fabrike tapo už
muštas /lietuvis Juozas. Zuikis, 
24 metų amžiaus. Jis dirbo ant 
“krono” kur nešioja darbų. 
Leidžiant vųzų žemyn, tuo laiku 
kitas darbininkas lokiu jau kič
ini ir tomis pat relėmis atvažia
vo ir trenkė lietuviui į pečius 
taip, kad jis ant vietos krito ne
gyvas. Kada jį nuėmė ir pašau
ktas daktaras apžiurėjo, rado 
galvų ir pečius sulaužytus.

Kaip vietos laikraščiai rašo, 
velionis Juozas Zuikis turįs se
serį Union Cityje. Ten ir kūnas 
nelaimingojo tap> išgabentas.

Sausio 24 d. upėn buvo įkri
tus 5 metų mergaitė, Nelė Var- 
sakiutė. Kad molina, pastebė
jus nuo kranto, ėmė rėkli pa
galbos, išgirdo jų vienas pilim-* 
beris, J. Blondlinas, kurs neto
liese taisė triubas. Kaipo geras 
plaukikas, jis šoko į vandenį ir 
ištraukė mergytę dar gyvų.

— Boblankio Juozas.

ST. CHARLES, ILL.

laikė savo susirinkimų. Be kit
ko, tapo nutarta paaukauti iš 
kuopos iždo $5.00 Apsigynimo 
Fondui. Tam pačiam reikalui 
susirinkusieji dar iš savo kiše
nės sudėjo $8.50, tuo budu* pa
sidaro viso $13.50. šiuo tarpu 
aukojusių vardų neminėsiu, nes 
ne visi nariai buvo atsilankę, 
kurie dar žadėjo aukoti. Kai 
bus surinkta iš jų, tuomėt bus 
visų vardai paskelbti ir aukos 
sykiu pasiųstos kur reikia.

DLKV. Dr-stū savo mėnesi
niame susirinkime sausio 27 nu
tarė rengti debatus ir išrinko

Tema dlebatams turėsianti būt: 
Kas išganys liaudį, socializmas 
ar krikščionybė? — Bet ar drau
gija savo tarimų įvykins?

ryba. DLKV. Dr-stė tuojau iš
rinko savo komitetų, kurs su
rinktų informacijų apie Tary
bos tikslus ir prisidėjimo sąly
gas. Bet praėjo Vienas mėnuo ir 
antras, ir lik trečiame susirin
kime sulaukėme paaiškinimų iš 
komiteto, kad jis gavęs visas in
formacijas. Visa tai perskai
čius, nutarta pilnai prisidėti Ta- 
rybon ir išrinkta trįs atstovai. 
Nuo to laiko praėjo keli mėne
siai. Dabar, pereitame susirin
kime, kad paklausta atstovų, kas 
nuveikta, jie atsakė: “Nieko, 
kad musų nej ieško, kam mes 
jų j ieškosime ir mokėsime pini- 
gus?” Taip tai aiškinasi drau
gijos išrinktas atstovas! Dar 
kitas atsiliepė, kad, girdi, ALD. 
'Tarybos nei nebeesų, jos vieton 
tvėrių kokių tai “bolševikų tary
bų”, tai mes, girdi, daugiau ne 
ndbeklausinėjome... Gaila, kad 
į komitetus patenka toki neran
gus žmonės, kuriems niekas ne
rupi. Del jų nerangumo ir ne
paisymo nukenčia geri sumany
mai ir visas darbas. — B. L.

GARY, IND.

Katalikų moksleivių vakaras.

Vasario 3 buvo čia lietuvių Ry
mo- katalikų moksleivių kuo
pos vakaras. Vienas vaikinas tur 
būt moksleivis laikė prakalbų, 
kurioj minėjo kažinkų apie apžė
lusias ir plikas vietas, o paskui 
lošta komedijelę “Medicinos

KIEKVIENAS apkainuoja Šią Stebėtiną Vertę
Pasinaudojimas proga šiose dienose, kad tikrai padarius sučėdymą ant 

tikrai gerų drabužių—retai pasitaiko. Ir tie, kurie skaito musų pranešimus 
ir laiko juos atmintyje, atranda, kad BACH BROS gali ir duoda geresnės 
vertės drabužius, čeverykus, skrybėles ir kitas reikmenis, negu kas nors Chi- 
cagoje. Ateik dabar. Mums yra smagu duot BACH BROS kostumieriams 
šiuos didelius sučėdymus.

Už $18.00 Rudeniniai ir Žie- $1 C 
miniai Siutai ir Overkotai po

Už $25.00 Rudeniniai ir Žie-$Q A 
miniai Siutai ir Overkotai po La v

Už $35.00 Rudeniniai ir Žie-$ 
miniai Siutai ir Overkotai po

Už $22.50 Falland žieminius 
Siutus ir Overkotus po 10
Už $30.00 Rudeniniai ir Žie-$A 4 
miniai Siutai ir Overkotai po

Už $40.00 Rudeniniai ir Žie- O O 
miniai Siutai ir Overkotai po Ou

Overkotai—$6.50 tikras sučėdymas
Geriausių Chicagos išdirbėjų rankų darbo Overkotai. Mes 
numažinome jų kainas nuo $25.00 į $18.50 ir galite patikėt

. , musų žodžiui, kad šios rūšies overkotai kitą rudenį kainuos
$35.00. Jie jTa vėliausios mados, su diržais aplinkui ir kon-
servatyvio Chesterfield Modelio, vi- /T| 4| m zv
si vilnoniai Viennos juodi, arba mė- I 1^1 I
lyni Kersey atpiginti nuo $25.00 į JL >

Vyrų Kelnės, su kapsais ar be jų, 
visos vilnonės, storos, bei vidutinės, 
gražaus vilnonio arba C A 
kašmer. aud. specialei
Vyriški Apatiniai Drabužiai, ge- 
riausis sezono bargenas, Wilson 
Bros, stori, dryžuoti Union siutai, 
pilki, balti ir kitokie, *1 PA 
specialiai po...............
Vyriški Mėlyni Chambray ir Khaki 
darbo Marškiniai. Pilno dydžio su
kirpimas, smagus vilkėt, atsakantis 
darbas, tik du kostumie- DAp 
riui, specialiai po ........... vV^

i ■, * 1 * ’ ” > i ? * 1T {

Vyriški čeverykai, visokios mieros, 
lekieruoti čeverykai, daugybė vici 
kid ir Black Calfskin čeverykų ir 
rusvų čeverykų $5.00 (TJQ O C 
ir $6.00 vertės po ...
Vaikų Skrybėlaitės nuo 75c ir $1.00. 
Jos yra padarytos iš Velvet Chin- 
chilla ir drabužio, idelis pasirinki
mas ir gera vertė, pasi- 
renkant po*...... ................ O O C

Vyriški Svederiai, stori Shaker 
Knit ,mėlyni, pilki ir rausvi, visi 
vilnoniai, Spalding i C A 
Brand. $7.00 vertės po* įdv 
Vyriški Apatiniai Parėdniai, Meri- 
no vilnonėmis užbaigomis marški
niai ir kelnės, mieros 34 iki 48, la
bai minkšti drabužiai, $1.25 vertės, 
kitą rudenį bus daug bra 
ngesni, specialiai, po.... .
Canvas pirštinės, žemiausia kaina 
bile krautuvėje per ištisus mėnesius 
po 10c, tik trįs poros koštu- 
meriui, parsiduoda pora už <)C 
Vyriškos vilnonės pančiakos, 35c 
vertės, pasirenkant: juodas, rusvas 
bei pilkas. Storos, minkštos, Jus 
rasite puikią vertę jose, 
specialiai pora už ...........
Vaikų čeverykai, $3.00 vertės, stip
rus, veršio odos, visokios mieros, su 
sagučiais arba šniūreliai, ruimingi, 
tvirti, išpardavimo Q ir 
kaina ..........   •

Roselando Geriausia ir Didžiausis Drapanų ir Batų Namas

BACH BROS
Michigan Avenue ir 115ta Gatve

Namas Hart Schaffnerio ir Marx’o Drapanų

Florsheim čeverykai Stetson Skrybėlės

Ši Sankrova uždaryta Utarninko ir Ketvergo Vakarais 
ir visą dieną Panedėlyj.

Daktaras”. Lošimas išėjo labai 
silpnas. Kaip iš moksleivių, rei- 
reikėtų laukti kų geresnio.
Aukos LSS. Apsiginimo Fondui.

Lietuvių Brolių Mokslo Drau-

jo tam pačiam reikalui po 5 dol. 
Reikia pastebėt, kad SLA. kuo
pa aukojo nežiūrint to, kad jos 
sekretorius ne norėjo nei laiš
ko perskaityt, kurį jis buvo ga
vės iš LSS. Centro prašymu gy
nimui darbininkų reikalų.

Korespondentas.

Redakcijos Atsakymai

Vargomačiui, West Pullman.
Tai menkos klaidos, neapsi

moka dėl jų užimt laikraštyje 
vietų.

P., Chicago.—Kartpjate ta pa-j 
tį, kas jau buvo pasakyta. Ne-1 
dėsime. I

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

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

niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

308 Grant St., Pittsburgh, Pa.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th St. Tel. Kedsle 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
>514-16 W. 12th SL, arti 
St. Louis Ava. ir 1115-17 
So. Paulina St, arti 12th 
St, Chicago, III. .

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Gražiau si as

eatras ir Balius
Iškilmingas Orenčinis

BALIUSir kontribu

Rusijos tautos

Mažosios tautos

APTIEKAsocialistai

DIDELIS

Ta uty Draugovė

Chicago, III

IMPERFECT IN ORIGINAL

prin- 
buti 

izici-

kurie taigi

linksmi

teko
me-

silankyti j viršminčtą vakarą. Vhk
i * ■. ‘

šių buvusių

Pradžia 6:30 vai. vakare

SiOS 

mins 

prisiliejo

Kad padarius laika pastovia 
pasirašančios po sutartim vals
tybės užroiškia, kad jos nori su 
tverti 
verstina 
misi

Inžanga 25c ypatai. 
šokinus,

šiaurinio Schlessvigo klausi
mas turi būti išrištas užinterc- 
suotų valstybių draugišku bildu 
išlyginant rubežius su pritarimu 
ten gyvenančių žmonių.

Armėnija.
Kalno Draugijos, įvyks

Vasario-Feb. 9 dieną, 1918.
PAINĖJ, 3142 S. Halsted st.

Inžanga 30c* porai

NEDĖLIOJĘ, VASARIO (FEBRUARY) 10 d., 1918. 
K. OF P. SVETAINĖJE, 11037 Michigan ave„ Roseland, III. 
Pradžia 6 valandą vakare. Inžanga 25, 35 ir 50 centų. 
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis vaidins 1 veiksnio komediją

“Vienas iš musų turi apsivesti”

įstatymams, turi
Kprokuolų nuo- 
dmoketi Vokio-

Turkijos Armėnija turi gauti 
nepriklausomybę ir lerilorialį 
atlyginimą su užtikrinimu lais
ves ekonominiam plėlojiniuis.

Pradžia 7:30 vai. vak. Lošimas prasidės 8 vai. vak. 
Inžanga 25c, 35c ir 50c porai.

Kviečiame visus atsilankyti skaitlingai, nes bus vienas 
juokingiausių lošimų, kuris suteiks tiek daug juoko, kad jus 
per keletą mėnesių atsimindami juoksitės. Apart to kiekvie
nas ^telankiusių galės gražiai pasilinksminti, nes bus labai 
graži muzikė, net iš Kėdainių Jankeliukai.

Kviečia visus atsilankyti L. T. Dr-stė Kunig. Algirdo

Pradžia 7:30 vai. vak
Gerbiamieji ir gerbiamosios 
miestelyje parengiame tokį puikų mastinį balių su dov: 
nomis. Kviečiame visus atsilankyti ir gauti dovanas 

Kviečia KOMITETAS.

Dainuos L. M. D. “Aido” Choras 1
Taipgi bus ir kitokių pamarginimų.

Kviečiam visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant šio puil 
ikiausio vakaro, kur galėsite smagiai praleist laiką ir iki valior 
pasilinksminti. Muzika bus kuopuikiausia ir griež visokiu! 
šokius, kaip amerikoniškus, taip ir lietuviškus. Todėl nepra 
leiskite šios progos, bet visi kaip vienas atsilankykit į šį va 
karą. Visus širdingai kviečia atsilankyti KOMITETAS

Britanijos imperijoj Airija 
Imi gauti politiškų nepriklauso
mybę ir ekonomiškų lygybę.

,Schleswig. ' .

balių pi _
sus buvusius balius pirinlaus. 
kuopuikiausius šokius. Be I 
tuvkiškų cigarų ir užkandžiui.

Užlaikau visokias žoles ir 
šaknis; darilus drabužiams ir 
plaukams, lazurkų skalbiniam, 
chlorkę dėl baltinimo drapa
nų, šukų, visokių guminių dai
ktų (roberinių).

Receptus sutaisau su didžiau
sia atyda. [ kitus miestus iš
siunčiu per expresų.

Su pagarba,

PETRAS SINUSAS
Registruotas Aptiekorius.

10646 S. Michigan Avė., 
ROSELAND-CHICAGO, ILL.

Atsišaukimas į Socialistus.

Piliečiui! Su pasitikėjimu pa- 
duodairfe jums šį dokumentų. 
Mes žinome, kad jus panaudosi
te apsvarstyti jį organizacijose. 
Kartu prašome jūsų pranešti 
mums jų pamatuotus praneši
mus prieš gruodžio 1 d.4 1917.

Neutralių šalių partijų na
riai, kifi’ic buvo Stockholmo ko
nferencijos organizacįjįniamc 
komitete, tikisi, kad šiuo jie y- 
ra atlikę, savo pareigų.

Jie tikisi, kad Franci jos, An- 
lijos, Italijos ir Suvienytųjų 
Valstijų socialistai-toliau tęs a- 
gitacijų už pasportų išdavimą, 
kad galų gale galima butų įvy
kinti visuotiną konferencijų, ku
rių suks išskirtinai revoliuciji- 
ne Rusija su neutralių šalių par
tijoms, ir tuo budu prisirengti 
prie taikos.

Jie tikisi, kad Vokietijos ir 
Austro- Vengrijos 
taip jau energiškai darbuosis, 
kad išgavus iš savo valdžios de
mokratiškų, parliamentarę tva
rkų ir kares tikslų paskelbimų.

Jie tikisi, kad visų kariaujan
čių šalių socialistai kovos prieš 
.politiką aneksijų ir imperializ
mo.

Žmones baisiai trokšta laikos. 
Jeigu socialistai išnaudos šio 
momento svarbų, tai tuo jie 
daugiausia prisidės prie rytojaus 
politiškos , tvarkos įvyiknimo, ir 
jų darbas bus verias istoriškos 
socializmo misijos.

Viso svieto darbininkai vie
nykitės!

Stockholm, spalių 10, 1917.

FRANK ir JAMES •SVETAINĖJE, 
23 gatvė it kampas Lake st., Melrose Park, UI 

Scenoje statoma 3-jų veiksmų komedija 

‘AMERIKA PIRTYJE”

Žydų klausimas turi būti išris
iąs tarptautiniu budu: duodant 
žydams ypatus Jajsvę Rusijoj, 
Austrijoj, Rumunijoj ir Lenki
joj, kur žydų daug gyvena, o 
taipgi padedant žydams koloni- 
zuolies Palestinoj.

Parengtas Birutės
SUBATOJE

MILDOS SVE
Prasidės 6 valandą vakare
Taipgi bus duodamos dvi puikios dovanos gavusioms da
ugiausiai rožių. Todėl užkviečiamė skaitlingai atsilankyt 
į tą iškilmingą balių, nes tai bus paskutinis prieš užga
vėnes. Grieš puiki Unijos Muzikė lietuviškus ir angliš
kus šokius. Širdingai visus kviečia KOMITETAS.

Parengtas Leb.- G v. D. L. K. Vytauto (Nuo Bridgeporto) 

Ned., Vasario=Feb. 10 d., 191£ 
LIBERTY SVETAINĖJE, kampas 30-tos ir Union Avenue
Prasidės 5 valandą vakare. Tikietas 25c ypata
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiausia 
atsilankyti į šį puikų musų balių. Bus duodamos dovano 
tiems, kurie turės daugiausia orenčių. Visi atsilankiusiej 
busite mandagiai priimti ir užganėdinti. Muzika greš po va 
dovyste K. GLOBIS. Kviečia visus KOMITETAS.

Pautų Draugovę su pri- 
arbitraėija, visuotinu 

ginklavimu, panaikinimu 
visų ekonominių karių, ir su 
praplėtimu parliamentarės kon
troles ant užrubežinūs politikos.

Visus kviečia KOMITETAS.
Vakaro Programas: 

-Keistučio Pas Kliubo Choras. 
-Monologas: “Našlaitė”, atliks p-1 
M. Kadžiulutė 
:Extra.
-Solo; Broliai A. ir V. Briedukai 
Solo, ai liks p-lė A. Sulkaitč. 
Kalba, 1’. Dundulis.
-Extra.
Mandolinų Orkestrą—Vaišvillo. , 
Extra.
Pasikalbėjimas Maiklo su levu 

atliks J. P. ir J. Žemaitis.
Dainų. atliks p-lė G. šidiškiida 

8 metų mergele.

HA L L 
Waukegan, 111

Mii-

geidavinuis sutikdama atiduo
ti jiems rytinę Makedoniją iki 
Vardus, kuri turi pasilikti ser
bams komunikacijos linija su 
jurrėmis.

Be kontribuciją, šitas 
cipas nesako, kad neturėtų 
atmokėtos baudos ir rekv 
jos, kurios buvo uždėtos kares 
metu priešingai Haagos konven
cijos nutarimams, šalįs kurios 
buvo nuleriotos karės metu tu
ri gauti atlyginimų iš tarptau
tinio fondo. >

KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO 
Melrose Park, III.

Penkiolikos Metų Sukaktuvėms

Cecilijos klausimas turi būti 
išrištas duodant cechams iš jų 
apgyventų vielų sudaryti tede
ra lę valstybę sujungtų su Aus
tro-Vengriją. Pietiniai slavai 
privalo tur?ti pilnų ekonomiškų 
lygybę viename administrativia- 
mc dislrikte.

Austrijos italų apgyventi ap
skričiai, kurie nebus atiduoti 
Italijai, privalo turėti kulluralę 
autonomijų.

. Airija.

Lenkija turi būt padaryta 
laisva ir nepriklausoma valsty
be su užtikrinimu ekonomiško 
plėlojimos ir autonomijos ne
lenkiškoms mažumoms, kaip 
žydams ir kiliems. Lenkų že
mes Austrijoj ir Vokietijoj turi 
gauti kuoplačiausia autonoipiją.

Darbininkų teisės turi )>ut tižti 
trintos pagal rezoliucijų priim
tu Lieds’e, Stockholine ir Berne.

L I B E R T Y 
801-803 8th St
Statoma didžiausias ir 

piausias veikalas liet, kalboje 

“NIHILISTAI”
Arba Užmušimas Caro

Aleksandro Antrojo.
Tragedija 3 aklų (> atidengimų. 
Svetainės durįs atsidarys 6 v. v. 
Lošimo pradžia lygiai 6:30 v.y. 
Inžanga $1, 75, 50 ir 25c ypatai, 
Inžanga vien į balių vyram 25 c 
Moterims ir merginoms dykai.

GERBIAMIEJI. -Soc. Partijos 
Lietuvių Skyrius visados loš
davo įdomius veikalus; bei šis 
veikalas bus ištikrųjų didžiau
siu ir įdomiausiu perstatymu. 
Todėl ncpraĮeiskite šios progos 
pamatyti jį? Tikėkite, kad tą 
veikalų sulošim gerai, nes so
cialistų tarpe randasi žmonių, 
buvusių prie caro, kurie taigi 
gerai žino kaip tų visa atvai
zdinti. Po prograino 
šokini. Kviečia Visus Komitetas

Didelis Teatras ir Balius
Rengia

APŠVIETOS DR-STĖ slato 2-jų aktų veikalą “KARĖS METU’’
SUBATOJ, VASARIO-FEB. 9 D., 1918 M. J

JUOZO MACUKEVIČIO SVET., 1036 E. 93 St., Dobson avė., Burnside, II 
Pradžia 6 valandą vakare. Inžanga 25c ir 35

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti į tą taip iški 
mingų balių, nes balius bus su teatru ir visokį ai s lietuviškais ir amer 
kūniškais šokiais. Taigi bus vienas iš smagiausiu pasilinksminimų, i 
nė vienas atsilankęs nesigailės. Kvočia v j sus KOMITETAS.

Belgija turi būti pilnai atstaty
ta politiškai ir ekonomiškai; 
flandrai ir w61onai turi gauti 
kulluralę autonomijų. Visos 
bausmės ir kontribucijos, ku
rios buvo uždėtos priešingai tar
ptautiniams 
būti atmokėtos 
stolį kuri turės 
tija, principe pati pripažintą pe
reigų iš savo pusės Vokiečių val
džios deklaracijoj rugsėjo 1 d., 
1911 m., palikti Haagos tri
bunolo nusprendimui.

Rlzas-Lotaringijos klausimas 
turi būti išrištas plebicitu po to 
kaip bus padaryta taika. Plebi- 
citas gali būti padarytas visoj 
šalyj ar pravestas pagal distrik- 
tų. Nuolatiniai gyventojai turi 
būti balsuotojais, bet bplsas ta
ip pat turi būti (Duotas kiekvie
nam, kas apleido šalį karės me
tu ir norės jon sugrįši i. Balsu
otojų sąrašas gali buli tas pats, 
koks buvo padarytas prieš karę, 
bet balsavimo laisve turi buli 
užtikrinta.

Serbija turi atgauti savo ne
priklausomybę, politiškų ir eko
nomiškų, sujungime su Čcrno- 
gorija, ir turi gauti pagelbos iš 
tarptautinio fondo. Serbija, kar
tu su Bulgarija ir Graikija, turi 
gauti laisva prieigų prie Saloni
kų apskričio ir porlo, kurs turi 
būti bendroj tų trijų valstybių 
kontrolėj. Iš kitos pusės Serbi
ja turi patenkinti bulgarų pa-

Antanas Mallnauskis
Persiskyrė su šiuo svietu 

Utarninke, Vaąąrio o <1. l‘J18m.
Sirgo tūlų laikų neumonija.
Mirė sulaukęs 30 metų am

žiaus. Paėjo iš Kauno gub., Uk- 
jnergčs pavieto, Raguvos vals
čiaus, Užunavežio sodžiaus.

Laidotuvės įvyks Subatojc— 
Vasario 9 d., iš namų 4037 So. 
Tainian avė. i šv. Marijos Pa
nos Bažnyčių (Brighton Park), 
po panialdų — i šv. Kazimiero 
Kapines.

Kviečiame gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į šer
menis ir dalyvauti laidotuvėse.

VisuotNui amnestija visiems 
politiškiems prasikaltėliams nu
leistiems karės metu sąryšyje 
su kare.

Pastovios taikos reikaluose 
šito principo pritaikymas netu
ri užkirsti kelio draugiškam ru- 
bržių išl\\kįininuli, jeigu vietinių 
žmonių norai bus priimti ati
dėti. ,

Morafyl)ėslWMas
Kad pažinti arba bųti to žodžio prasmėje 

lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora-

Knygelę parašė L. Krzywięki. Sulietuvipo
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapi^. Kaina 25c.

“NAUJIENOS1
1840 So. Halsted St

True translalioo filed with the post- 
master at Chicago, Eebruary 8, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

Neutralių Socialistų 
Taikos Sąlygos.

Be aneksiją 
kariuomenės turi galutinai 
leisti visas užimtas žemes 
ropoję ir kolonijose; kad 
žemės turi būti sugražint 
šalinis, kurioinš jos 
prieš karę; kad turi būt siigrų- 
žinla politiška laisvė, terilorialė 
čie lybė ir nepriklausomybė 
toms šalims, kurios jų nę 
visai ar iš dalies šios karės

Didelis Rožinis

Balius

mo jatinus, mažus ii' senus į linksmų 
i, nes bus linksmiausis balius už yi- 
Rus visokių žaismių, o muzika grieš 

bus skanių gėrimų, ir kvepiančių
Visus k virčiu .Rengimo Komitetas.

Koncertas 
— IR —

Balius
Rengiamas LSS. 174-tos Kuopos I

NEDfiLIOJ, VASARIO-FEB. 1
LIUOSYBES SVETAINĖJE 

3925 S. Kedzie avė., kampas 39th p
Svetainė atsidarys 4 vai. vakare. I 

Prograino pradžia 5:30 vai. vakari 
Inžanga ant koncerto 25c ypatai 

Ant šokių — 25c porai.
Muzika GRUŠO. Programe dalyvauk 

ir p-Ič GHUSIUTfi
Kviečiame visus senus ir jaunus ai 
silankyti į viršminėlų vakarą. Vhkaį 
ras bus surengiąs vienas iš puikiai!

i . • J S’°je i‘Ph‘linkėję. N< 
praleiskite progos, bet naudykitčT 
I ragranie dalyvaus geriausios sj>ėl 
kos, kaip tai chorai, duetai, solistui

LIBERTY SVETAINĖJ
Kampas 30-tos gatvės ir S. Union avė.

Gerbiamieji ir Gerbiamosios, malonėkite atsilankyti kuoskąi 
lankiausiai į šitą vakarų, kur turėsite gerą progą pasilinksmirĮ 
Ii ir gražiai laikų praleisti nes turėsime įvairių įvairiausi 
pasilinksmininmų. Visus kviečia KOMĮTIKTAS.

ST. CHARLES, ILL.

Pirmas PuikusSufederuotoj Rusijos respub
likoj tautos turi gauti terotoria- 
lę autonomijų sū užtikrinimu 
mažumos teisių.

Finlandija turi būti nepriklau
soma, bet susijungus su Rusijos 
respublika.

Cechai.

MASKINIS BALIUS
Rengia ŠV. ONOS MOTERŲ DR-STĖ, ivyks .

SUBATOJ, VASARIO 9 d., 1918. 
Inžanga vyram 50c; moter. 25<

Dar pirmą sykį šiam

Surengtas Draugijos Dramos ir Dainos dvįesa, įvyks

Sub., Vasario-Feb. 9,
Pradžia 5 valandą vakare.
Grieš A. M. U. Benas amerikoniškus ir 

po vadovyste EREI) SCHIJLTŽ

rautu klausimas turi buli iš- 
rištas duodant tautoms laisvę; 
(aulinė autonomija turi būti po 
tarptautine priežiūra; šalįs susi
dedančios iš įvairių tautų turi 
būti reorganizuotos ant fcclera- 
iių pamatų; žemės daugiausia 
vienos tautos apgyventos turi 
būti federacijų apskričiais su 
užtikrinimu laisvo kulturalio 
plėlojimos tautinėms mažu
moms jų rubežiuose.

LINKSMAS BALIUS
Rengiantis

Dr-stės Lietuvos Brolių ir Seserų Amerikoje

Sub., Vasario-Feb. 9,1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place.

TEATRAS
Rengia

SOC. PART. LIET. SKYRIUS 
NEDĖLIOJĘ

Vasario 10 d.,
1918



IPralcalbos
Rengia L. S. S. VIII Rajonas, įvyks

Mokesčiai nuo
pajamų

L1UOS\ BfiS SVETAINĖJE, 1822 Wabansia Avė.
Pradžia 6:30 vai. vak „ Inžanga dykai.

Kalbės Drg. J. JUKELIS/ f / 
Pagarsėjęs Rytinių Valstijų Kalbėtojas.

Kalbės ir kiti kalbėtojai. Kviečia LSS. VIII Raj.

Kiekvienas asmuo, uždirbąs le 
daugiau kaip $1000 per me 

tus, turi mokėt mokesčius

MIESTO RINKIMŲ PRAKALBOS 
Rungiamos

L.S.S. 81 Kuopos ir 16-tos Wardos Socialistų
l TARNINKE, VASARIO (FEB.) 12 d. 

SHENHOFEN SVET. Mažojoj, 1212 N. Ashland av. 
Pradžia 7:30 valandą vakare. Inžanga Dykai.

Lietuviškai kalbės Dr. A. Montvidas 
Angliškai— S. A. Kappnagle, aldermanas socialistų 
tikieto 16-tos vvardos. Kviečia visus LSS. 81 kuopa.
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savo

Ligi Kovo 1 d. turi būt įteikta 
valdžiai žinios apie pajamas.
Savo laiku Naujienose buvo 

jau pranešta apie išleistus nint- 
jus įstatymus, sulig kuriais šios 
šalies gyventojai turės mokei 

valdžiai mokesčius nuo 
pa jumi], nuo uždarbio.

Čia paskelbianie kai kuriuos 
lų riHlymus apie tuos mokes
čius, kad lietuviai žinotų, kas 
reikia daryt, ir elgtųsi atsako
mai. Mat, įstatymai yra aštrus, 
ir jeigu žmonės jų nežinos ir 
noptularys, ko valdžia reikalau- 

—i ja, gali nemaža nukentėti užsi- 
JL JL Į traukli didelių piniginių pabau

dų ir dagi kalėjimo.
Naujojo mokesčių nuo paju

mi] įstatymo reikalavimas tok-

Vyras ir pati, kuri' krūvoj gy
vena, liet kiekvienas atskirai 

• nuosavų pajamų turi, gali duot 
I valdžiai pranešimą apie savo pa
jamas taipgi atskirai, arba daik- 

. Betgi pranešimas turi būt 
padarytas ne vėliau kaip iki Kri- 
vo 1 šių metų. Kas tatai nepa
darys, bus baudžiamas nuo 20 
iki 1000 dolerių pinigais, ir be 
to dar 15 nuo‘imčių padidintos 
mokesti'

Antra 
pranešinu/' apie savo pajamas, 
kad tuo bildu išvengus mokes
čių, bus baudžiamas iki dviem 
tuksiančiais dolerių pinigais, ar
ba metais kalėjimo, arba kar
tu ir pinigais ir kalėjimu.

o pajamų.
kas duosnelcisingą

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

Balius!

VIRŠKINIMO BETVARKES
niekados neprivalo buji apleistas. Jeigu tuojaus prižiūrimos, jas ga
lima lengvai prašalinti, kitaip jos pasidaro chroniški, o tuomet reika
lauja kantraus ir pailginto gyvenimo. Todėl, nelaukite! Kuomet ape
titas yra pagadintas, kuomet turite blogi] atsidavimą burnoj, apžėlusį 
liežuvį, arba nustojate energijos, kuomet jus esate užkietėjimo, arba 
nerviškumo auka, imkite

SEVERA’S STOMACH BITTERS
u ^Severos Skilvinį Bitterįf

, Tai yra puiki gyduolė viduriams ir virškinimui
tonikas. Jisai rekomenduojamas naudojimui tiems, kurių virškini
mo organai randasi betvarkėj, ypač tiems, kurie yra silpni arba seni, 
ši gyduole yra pritaikinta gydymui paprasto užkietėjimo, nevirškini
mo, skil vio nemalumo, abelno silpnumo, periodiškų karščių, ir apsi
reiškimų palylinčių šias ligas. Doza yra nuo puses iki pilno didelio 
šaukšto prieš valgį, tris karius į dieną. Lai nėra gėrimas, bet ištiki
mas šve’nus liuosuojąs vaistas.

PAMĖGINKITE JĮ. KAINOS: 75c ir $1.50.

Apiickose visur yni užtektinai Severas Skilvinio Hitlerio ir aptiękoriai 
su mielu noru visuomet jums jį suteiks. Reikalaukite Severas Skil- 
vinia Bittcrio aptiekosė ir žiūrėkite, kad ji gaulute. Jeigu aptieko- 
lius negali Jums suteikti, rašykite į

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Miizikalis Laikrodis ir Elektrikinis Diržas
NKini daiktai yra puikus ir kiekvienam vyrui nau<lingi. Kad pasakius 

jums, kas lie daiktai yra. mes čia juos trumpai aprašysime. I) Muzikalis 
laikroilis puiialo valandas ir minutes, kaip ir visi laikrodžiai, be to, graji- 
na visokias dainas ir melodijas. Kam jus luiėhit eik\Cl pinigus už muzikos 
įns(i ąim.ntus. kad. Ų/>nki;s šį kpKrwfi. visi gali kkm<vli gbros muzikoj— 
Jus m privalot pirkt volelių nei rekordų šiam laikrodžiui: jis yra taip su- 
laisĄtus. kad su vienu užvedimu jis grajina vis kitokių dainų, .lis yra pa
du’\ tas iš bronzos ir gerai paauksuotas, dailiai padarytas, gvarant. ant 25 
m. Laikrodis nelik kad turi savo vertę, kaipo laikrodis, bet ir kaipo muzi
kalis instrumentas. Firmos parduoda jį po $8, o mes duodam įj dykai, dar 
ekktiikini diržų pridedam, kurs parsiduoda už $5, ir yra labai naudingas 
jvahiose ligose, k.a.: skausmas nariuose, diegliai, slrčndiegliai, reumatiz
mo skausmai, nerviškumas, galvos skaudėjimas etc. šiuodu daiktu—muzi
kalis laikrodis ir elektrikinis diržas, vertės *13,09, iluodaini dykai tiems, 
kni pirks pas mus žemiau aprašytų kišenini laikrodėlį. Tai yra dailus 
laikrodėlis: nei perdidelis, nei permažas ir kų lik truputOJį storesnis už 
sidabrinį doleri. Laikų rodo gerai. Apdarai padirbti iš plieno ir nikelio, tu
ri duheltavų i rguletorių. kurs užlaiko vidurius teisingame stovy j šaltyje ir 
šihmmje. Laikrodėlis turi 21 ak. ir labai stiprias spremlžinus. Viršelis yra 
auksuotas, išpjaustytas ir dailiai užbaigtas. Viršeliai ir viduriai gvaran- 
tuojailii 20 melų, šis laikrodėlis mažiausia verias *25, mes gi, trumpų laikų 
lik. parduosime po *12.75 ir priedais prie jo duosim lų muzikali laikrodį ir 
riekti, diržų. Jei jus palįs nežinot šio laikrodėlio vertės, pasiklauskite pas 
kitų, kuris žino ir tuomet jus persitikrinsit. kada jis užsiprašys iš jus du 
kaitų daugiau, kuomet mes parduodame laikrodėlį už *12.75 ir pridedame 
dvi dovani dykai. -—Nesiųskite mums pinigu iškalno, siųskite lik 20 c. 
.stampomis, arba pinigais apmokėjimui persiuntimo lėšų, o likusius pini
gus galėsite užmokėt, aplaikius siuntinį.

Rašykite greičiaus į:
METROPOLITAN NOVELTY CO., Dep. 302, 

666 N. Carpcnter St., Chicago, III.

vti ųtH(»s miziko^.*-

1) Kiekvienas šios šalies gy- 
Miitojas, pilietis ar nepilietis, 
jeigu jis yra nevedęs ir neturi 
šeimynos, o jo pajamos iš višo: 
kiti šaltinių, t.y. “uždarbis” per
eitais kalednoriaus metais (t. y. 
nuo sausio 1 iki gruodžio 31, 
1917) buvo ne mažiau kaip tūk
stantis dolerių ($1000); ir,

2) kiekvienas vedęs asmuo 
gyvenąs su pačia (arba pati su 
vyru), kurio metinės pajamos 
buvo ne mažiau kaip du tūksta
nčiu dolerių ($2000), turi apie 
tai pranešti mokesčių ėmimo o- 
fisui Internal Revenue Office 

los vietos, kame jisai ar ji gy
vena.

sitas pranešimas reikia pada
ryti ant tam tikrų blankų, kurias 
galima* gauti Internal Bevenue 
ofise (Cbicagoje jis randasi vy
riausiojo jiačto rainuose, Clark 
ir Adams gatv.).

Keikia įsidėmėti gerai, kad 
toks pranešimas apie savo me
tines pajamas turi bųf padary
tas ir pristatytas į Internal Re- 
venue ofisą ne vėliau kaip iki 
Kovo 1 dienos, 1918.

JOSEPH C. VVOLON 
LIKTU VIS ADVOKATAS 

Mulatai NatJona Life Bllr-
31 g*. U Salk flt.. Chteaf*. UI.

Tei Central Atdara?
LBnrnlnko, katvergo tr aubatoa **«a> 
raia nuo S no R vakar*, po numarh, - 
HM MILWAUKKR AVK., CMea»a. Hl

Tai Humboldt

^1

PATRIOTIZMAS
Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVING BANK
Kapitalas ir Pervišis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

MUZIKALIS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaikų ant smuikos 

ProL D. GOLDSTEIN 
Smuikos Mokytojas

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

Chicago, III

nei perdidelis,

1 i dul»elt;iv;j reguletorių. kurs užlaiko vidurius teisingame slov\ i šaltvie ir
2 .1.......... i ..;i,i....: >>i ..i, ____ "___ ,»• J \,J. . ..• J

viduriai gvarpn-

.75 ir priedais prie ja duosim |į) muzikali laikrodi ir 
■ klauskite pas

parduodame laikrodėlį už *12*75 ir pridedame

Stebėtina
Naujiena

Tiktai

MAŠINA KRUTAMŲJŲ 
PAVEIKSLU.

VALENTINE DRESSMAKiNG 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2336 W. Ma- 
dison, 1850 Wclls H.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrcnų Kirpimas, De- 
signing, dcl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokčjiniai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininką

kimų. Jums nereikia siųsti pinigą iškaino.

kusius užmokėsite atsiimdami.
kol dar nepabrango.

ROYAL SALES CO., Dept. 36
10,0 H. Huron Str„ . Chicago, Illinois.

■ pn< <|; is 6 Minias su t rirn-si m t ;t i s paveikslų visai <>V- 
l'iii.. Šios filmo; siisitletl:i iš sekančių: Juokingu meiliu 
svnliti;<nl;iliu. kūrės paveiksiu ir dmik kitų žingeidžių 
paveik Iii, Jeigu jus norėtumėt tlaiigiau filmu, jus galit 
gani kuomet (ik norit, kadangi mes turim iš 250 pasiiin- 
kmii.1. Jums nereikia siųsti pinigų iškatno. Atsiųskite 
mums J0r uz persiuntimų (stampomis arba pinigais) li-

Klišy Rite, mums tuojaus

i?;

$4.75 Kemera ir Filmos
Vartodami šių krulomųjų paveikslų Kamerų, jus ga

lite parodyti krutoiniiosius paveikslus iavo namuose. 
Jums neteikia jokių lekcijų dėlto, kadangi ir vaikas ga
li jų o|>eruoti. Jums nereikalinga jokia elektros šviesa, 
kadangi šviesa kamerotie taip yra įtaisyta, kad duoda la
bai slijirių šViesų. Pilnas jnirengimas duodamas visai 
<l\kai su kiekviena kamera sykiu $u 6 l'ilmomls. kiekvie
na susidedanti is 50 paveikslų. Filmos duodamos su 
->ia Kamera, yra los pačios, kurios vra vartojamos vi
suose Kruioniųjti Paveikslų Teatruose. Mes duodame

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdelyj, Ketverge ir Subotoj 

Pirmas Flor; s 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1o ir 2c kariškos mokeMis 
I DTDEtI A K TAI KASDIEN 
HALSTED ir • 1-ra GATVES

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

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

Sulig įstatymu, pavienis as
muo, jeigu jis ar ji pajamų turi 
mažiau kaip 1000 dolerių per 
metusi, mokesčių nemokės; mo
kesčiai reikės mokėti tik nuo 
los sumos, kas virši ja 1000 dole
rių jo ar jos metinio uždarbio 
(pajamų).

Vedęs asmuo, gyvenąs kariu 
su šeimyna, kurio metines paja
mos siekia mažiau kaip $2000, 
taipjau nemokės mokesčių; mo
kesčius Imi mokėt lik nuo los 
sumos, kur viršija $2000 meti
nių pajamų.

Bet, vedęs asmuo, kurs per 
metus turi pajamų daugiau kaip 
$2000 dolerių, iš virši jančios su
mos turi teisės atskaityt dar po 
du šimtu dolerių kiekvienam sa
vo vaikui, ir nuo tos vaikų už
laikymui atitrauktos sumos ne
rti kalnu j a mokesčių mokėti.

Dabar imkime šitokį pavyzdį:
Darbininkas žmogus, nevedęs, 

arba mergina, gauna kas savai
te algos 20 dolerių. Per metus, 
lokiu bildu gauna 1010 dolerių; 
vadinas. 10 dolerių daugiau per 
1000 dolerių. Nuo tų 40 dole
rių viršaus tuksiančio jis, arba 
ji turi mokėt valdžiai mokes
čius — 2 nuošimčiu, arba 80 ce-

L. -1------------ ! ■ TLL!--L"1J------ --------------------------
Nariai Cook County Real Katate Taryba*

A. PETRATI8 & CO.
K?al Estete Ofisas

Paskolina pinigus. Perka, parduoda 
maino namas, lotus Ir fermas. 

Apsaugoja turtą tiuo ugnies. 
Periiuri ^patraktus, padaro popieras

NOTARY PUBLIC 
751 W. «5ta gatvl 
kampa* Halsted 

;------ ------------—

ir

Droor 240

TELEPHONE YARDS MJ4.

Dr.P.G.Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11

<»kare.

L'ciephone Humboldt 1273

M. SAHUD M. D 
Šonan Kiihos Gydytoji* ir Chirurgas 

SpeciallHtan Moteriškų, Vyrlikų Ir
Vriikų, taipgi Chio.iUkų Ligi) 
OFISAfK- 1570 Milvnnkec Avė., 

Kampas North Avo. ' Kambarys 20 
VALANDOS: 8:30 Ik’ 13 išryto 

1:30 iki 3 ir 7:30 ik’ 9 vnk.irc

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA 

Mis.A.VIOIlAS 
Baigusi Akušerijos Ko
legijų; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
pitalčse ir Philadel-

phijėj. Pasekmingai 
oatarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
8113 So. Hnlsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Toj. Armitage 6580,

AKUŠERĖ

3325 So. Halsted St., Chiof.

Telophone Yards 5032

3109 S. Morgan st. Chicago

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

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI?

NUSIPIBK1T ŠIA STEBĖTINA 
MAŠINA TUOJAUS.

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

laiboje.
Vienas Gydytojas Sako:

Daug žmonių mačiau nerviš
ki suirusiais, nuolatos kentan- 
čiais, kurie padvigubino savo 
spėkas ir išturčjiiną, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami Skourupo sveikatos 
įlašiną.

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

Skourup’o sveikatos 
Mašina

$9.50
»k is niušįnit nuo

šių ligų, kaip tai: Reumatizmo, 

galvos skaudėjimo, odos ligų, vi
durių ir inkstų, nemigos, qcr- 
vuotumo, nūs lojimo energijos ir 
nusilpnėjimo.

'lankiai sustiprėja spėkos o- 
piųjų, nervuotųjų ir nusilpnė- 
jtisių žmonių 100 nuošimčių j 
dvi savaite

Visus laiškus adresuokite i:K

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

SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, k uki pra 
nyksta regčjims. 
Mes ‘vartojame 

pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėltlien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Teleplione Yards 4317

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

DR. G. M. GLASER I
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

3149 S. Morgan f'i., kertė 32 at. J
Clncagc, Iii. n

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų U 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS:

iki 9 rvto, nuo 12 iki 2 no picl fl 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- M 
mis vakarais ofisas uždarytas. «

Tclephone Yards 687
MBKMT-

Tel. Armltage 984

TT.l.KPHON!!; YARD3 }!72» g
OR. J. JONI K Al? i s ‘
Medikas h Chirurgą* J 

3315 7- tialsted St, Chicagf I

T5Ttn

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbės, čia mokinama 
Lietuvių kalbos S.V.lstorijos Lapkų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybds Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American Gollege Prepa ratory School 
83103 S. Halsted St. Chicago III. R KAMPAS 31-M0S IR HALSTEt) GATVIŲ !

OR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIA1 
2121 N. Weatern ava.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 10 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
m. todis X-Ray ir kitokius elektros prie- 
taisuk.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Firk St.

VALANDOS: Nūn 10-12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telej-hone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3112 S, Ilnhted Street 

VALANDOS: 8ryto. tiktai.

Vyrišky Drapaną Jargen® 
\Mauji nea1hr.it, daryti an! tirss. 

kynio > 'tai ir overkotai, vertės tuv. 
i;30 iki $<.•'!, dabar parsiduoda po 
ir 25 dolerius.

daryti gatavi nuo $1j .i< 
siutai ir overkotai. nuo $7 51; ai.

■> doleri
Pilnas pasirinkimus kailiu 

ų overkotŲ.
Visa? lažai vartoti siutai n , w 

kotai, Vv,' nuo $25 iki $85, d.-t * 
15 ir mifl&V'iii Kelnės nuo $1 5t' :,į;
14.50. Vaikinams siutai nu< 
iki $7.50

5. G U F D O N 
lillh .** Halsted St,, Ch

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk 
cija: klešos dienomis ir va 
karais; mokestis $15.00; ga 
lite užsidirbti pinigų mokin 
damiesi; patarkite savo dra

ugams taipgi mokytis; nio- 
! kame komišiną.

i BORKE BARBĖK SCHOOl
‘ 612 W, Madison St„ Chicago

Gydytojas ir Chirurgas
OFISAS: 1553 W. Madi.on st., 

kumpas Ashland Bsiil, vir
šui banko, Romu 600.

VALANDOS: 10--12 ryte; 
vak. PITONE Hoymarkct 2'533.
REZIDENCIJA: 3332 Nort.'i av.
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PHONE Albany 5546.
■—huji— ■mnirMiw,wn»Tnw T-mn-'.-n n , ,i i m n—iim w ii^mn—n 1

Rezid. 933 S. Ashland IHvd. Chicago 
Tclephone lluymurket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Tclephone Drover 9G93

VALANDOS: 10 -11 ryto; 2- 3 popietų,
7 S vakare. Nedėliornis 10—12 dienų.

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir daa- 

tfiaup imgų.
Visur reikalinga daug kirpB- 

lų, trimečių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėju. Taipgi 
preserią ir siuvėju elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrius merginoma 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jū

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

Mastcr Dealgning Schoot
J. F. Kasnicka, PerdŽtinfa 

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

Sergėkite savo akis

PEARI. QUEEN

KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varti 
luinos daugumos lietuvių, kurie gr» 
jlja koncertiną ir auffAtai rekoaien 
duojaina kaipo geriausio koncertini 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
menkoje. Mes galime jas parupk 
ii augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur| ilsias 
ftlame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1M0 W. 47th St., Chicago, W

Ncužsilikčliit savo regėjimo pir- 
inujani by kokiam nęin'ityrustam 
aplickoi'iui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
galiu išlyrl jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai neims reikalin
gi, mes lai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš PlatVo aiitiekos 
Tčinykite į mano parašų 

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

nea1hr.it


Lietuvos Atstatymo Bendrove w S v± 
parduodama 5 šėrai ir daugiau. 1917 m. jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus rublius 
parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose ru
blių kursas. LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION avc’NEW YOKKLITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION ® .... nf.w tokk
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Northsidiečiy 
lĮomai

Susirinkimas.

šiandie “Liuosybės“ svetainėj, 
1822 \Vabansia avė., bus didelis 
viešas susirinkimas konferen
cija. Bengia ('hieagos Lietuvių 
Darbininkų Taryta. Northsi- 
dieciai, ypač draugijų valdybos 
turčių dalyvaut jame - būtim.i. 
Bus referatas apie Lietuvos lais
vės klausimą. Po referato galės 
gauti žodį ir pašaliniai. Pradž.’ i 
lygia P7:3O vai. vakaro.

Nedėlioj, vasario 10 d. įvyks 
Cook pavieto S(x*. partijos Cent- 
ralinio Komiteto posėdis 510 
VVells gt. Pradžia 1 vai. po pie
tų. Visi komiteto nariai, kartu 
ir lietuvių, kviečiama atsilanky
ti. Bus svarstoma apie rinkimą 
kampaniją ir kiti svarbus reika-

irgi noriu pridėt savo balsą 
prieš”. Ne dėlto, kad mes turė
tume bėgti nuo minios, bet dėl
to, kad pats sumanymas lapo 
keistu budu priimtas. Kamgi 
mums piršlies kitiems į talką? 
Dargi, kuomęt nepaaiškėjo ko
kiais tikslais rengiama tas drau
gijų “apvaikščiojimas”. Iki šiol 
jis buvo rengiaam pelno ir pasi
linksminimo tikslais. O socia
listai pirmą gegužės apvaikšioja 

visi žino kaip.

NAUJIENŲ piSTRIKTAS 
Referatas

Nelaimės ant elevatorių.
Vienas žmogus užmušta, 
keturiosdešijnts sužeista.

antVienas žmogus užmušta 
vietos, o apie keturiasdešimts 
sužeista, jų tarpe daugelis galbut 
mirtinai .vakar rytą ištikusiose 
trijose nelaimėscl ant elevalor ų. 
Nelaimių priežastis — migla.

Pirmoji nelaimė turėjo vielos 
ant Doiiglas Park elevaloriaus, 
netoli Kenton avė stoties. Antro-

Parapijonai nepatenkinti. Sa
ko, viskas taip nesvietiškai bra
ngsta, kad nebesumanai nei kaip 
verstis. O čia ir tėvelis milai 
reikalauja daugiau ir daugiau. 
Ir jei neduodi vadina, bedie
viu, ištvirkėliu ir lt.

To tėvelio kišeniuose randa
si didelės-didelės skylės... Rei
kėtų užsiūti jas, kartą pasakė 
vienas parūpi jonas. Jis sakė tie
sa.’ s —Dėdė.

draugui; Prušinskas, lTainis, ir 
Kazlauskas. Dėto aptarta budai 
vedimo agitacijos: spausdiiti- 
mas literatūros, sujieškojilnas 
kalbėtojų, parupinimas svetai
nių ir tt., žodžiu, bus daroma vi
skas, kad išrinkus drg. Petrai} į 
mieso tarybą.

Kiek man teko girdėti, Rinki
mų Kampanijos Komitetas ma
no dirbti ne juokais. Bet kad jo 
darbas butų dar pasekminges- 
nis, jam pagelbon turi ateit vi
si kuopos draugai. Taigi 
darbo! , ..—K.

Westpi|llmaniečių 
domai. .

nedaug, tai

prie
T.

DEBATAI!
Dar pirmu kariu Chicagolj loki 
žingeidus >>* naudingi debatai, 
kuriuos rengia SLA. 36 kuopa 
NEDĖLIOJ, Vasario 10 dieną 
Mark VVhite Sąuare Svetainėj.

Pradžia 7:30 vai. vak..
Debatų Teina:

“Kokia organizacija naudinges
nė, ar Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoj, ar pašalpinė dr-ja?” 
Debatuos KL. JURGELIONIS 
(už SLA.) ir A. PETRATIS už 
draugijas. Kviečiame visus 
lietuvius kuoskaillingiausia at
silankyti, ypatingai įvairių dr- 
jų narius. SLA. 36-tos kuopos

Debatų Rengimo Komitetas.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau savo kaimyno, Kazimie

ro Arštikio, Kauno gub.į ii’ pavieto. 
Pernorayo parap., Rudenų sodžiaus. 
Malonėkite atsišaukti Šiuo adresu:

Antanas Maukus, 
724 \V. 21 st place., Chicago, III.

Pajieškau savo draugės, Alenos 
Žemaičiukės, iš Baubalonių kaimo, 
Vilkijos parapijos. Kauno guli. Mel
džiu atsišaukti. Adelė čelkvtė, 
717 — 21sl St., East Moline, III.

BEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario dėl vieno 

pas blaivus žmones. (Jeistina kad 
plautų skalbinius. 18-tos gatvės ir 
Halsted si. apielinkėj. Meldžiu atsi
šaukti laišku: 
1840 S. Halsled St. Chicago.

PARDAVIMUI

gtv. Čia tapo sužeista apie 25 
žmonės, jų tarpe, daugelis pavo
jingai. Trečioji nelaimė ištiko 
anl Aurora, Elgin and Chicago 
elevatoriaus ties Vila Park, kele-

Sausio 5 d. Bašinskio svetai
nėj, LSS. 37-toji kuopa surengė 
prakalbas. Kalbėti turėjo d. J. 
Jukelis, ką-tik atvykęs iš ryti
nių valstijų rinkt aukų LSS. Ap
sigynimo Fondui, 
žmonių atsilankė
kalbėtojas užreiškė, jog vietoj 
prakaltas jis laikysiąs referatą.

Beikia pasakyt, kad referen
tas neišlaikė užbrėžtosios linijos\ 
Ypač dar ir todėl, kad dažnai 
buvo kartojama kartą išreikštos 
minlįs. Belo, prelegentas keis
iu budu stengėsi išaiškinti fra
kcijų atsiradimo priežastį. Ro
mos viešpatavimo laikų “prole
tariatas’’ taip skiriasi nuo šian
dieninio ,kaip ugnis nuo van
dens.

NORTH SIDE

“Nmijienas dimar galite gau
ti nusipirkti <815 W. 1201h St., 
saldainių ir cigarų krautuvėje. 
O su abclnais šio dislrikto Nau
jienų reikalais kreipkitės, kaip 
ir po senovei pas žemiau pasi- 
rašiusįjį cirkuliacijos užveizdą:

Wm. Pilypas,
620 W. 120th SI.

Naujienų vakaro rengimo komisi
jos posėdis įvyks subatoj .vasario 9, 
Naujienų Ofise. —Komisijos nariai 
kviečiami atsilankyti lygiai 6 vai. v. 
Randasi dau gsvarbių reikalų.

—K. Jamontas.

DU VAIKINAI pajieško švariai už
laikomo ir šviesaus kambario su val
giu. Butą geistina, kad butų apšil
doma. 'I'aipgi yra pageidaujama, kad 
atsišauktų žmonės mažai vartojanti 
svaigalų. Adresuokite: P. .1. R., 
4500 S. Wood St., Chicago.

Iš PRIEŽASTIES užėmimo didelio 
biznio esu priverstas parduoti savo 
mažą bet gerai apsimokantį Hotelj, 
kuris randasi pačiame vidurmiestyj, 
prie pat didžiausių dypu. Ir mes 
esame priversti kožną dieną daug 
keliaujančių svečių atleisti dėl sto
kos ruimų, šis Hotelis visada atne
ša suvirŠum $200 gryno ixdno į mė
nesį Boto duosiu progą išprakti- 
kuoti, išmokinsiu visą biznį ir par
duosiu ant lengvų išmokėjimų arba 
parandavosiu arba duosiu gericink 
žmonėms vest ant procento. Taigi 
kas turite apie $500 pirmam įmokė- 
jimui, galite atsilankyti į Motelį, gal 
galėsime susitaikinti, arba galite ra
šyti laišką dėl platesnių žinių. Lai
ške meldžiame parašyti, kiek galė
tumėte pinigų įnešti.
AVEBY HOTEL. 534 S. State si. 

Chicago, Hl.

• oje susidūrė net trįs traukiniai.
Y|xič didelė panika kilo nelai

mėj ant N. Talman ir W. North 
gi.tvių. Karui buvo kimšte pri
sikimšę pasažierinis.. Kuomet 
susidaužė traukiniai, daugelis 
moterų didžiausiam išgąstyj šo
ko iš elevatoriaus ir bemaž ne
patekę ant elektros pervados.

Kitos nualpo ten pat karuose.
Visi. pavojingiau šužeistiej 

nugabenki ligoninėn.
j

Nelaikykite skiepuose

Sveikatos de partamentas išlei
do persergėjimų į gyventojus, 
būtent nelaikyti skiepuose mais
tą ir kitus vertingus daiktus, lū
žėjus atlidžiui *,savininkai gali 
aplaikyt didelių nuostolių. Jau 
pirmam atlidyj buvo apsemta 
daug skiepų, taip kad prisėjo 
šaukties ugnagesių pagelbos • ■ 
išpompuoti iš ten vandenį. Pra
našaujama, kad šiandie ar ryto 
oras dar labiau turės atšilti dai
gi tirpstą* s megs gali pridaryt 
didelių nuostolių, jeigu gyvento
jai laiku neapsižiurės.

Medžioja blogadarius
Bėgiu paskutinių 24 valandų 

tapo areštuota dar 269 nužiūri
mi asmens. Kuo jie kaltinama 
pranešimai nesuko.

/ ■ •-

Pašovė detektivą

kar mirtinai pašovė detektivų 
Harry VVertheimcrą, kuomet 
pastarasis norėjo jį • areštuoti 
ant kertės State ir 22 gatvių.

t

Kalbėjo dar ir A. A. Karalius 
* “apie Markso mokslą'*. Bet ka 
daugi laiko buvo nedaug tai kal
bėtojas tuo ir pasitenkino.

dili surinkta apie 19 dol.
—Petras.

WEST SIDE
Apie šį ir tą.

vyks didelis viešas susirinkimas 
konferencija. Bengia jį ('hiea

gos Lietuvių Darbininkų Tary
ba. Bus svarstoma Lietuvos lai- 
<včs Klausimas.

Klausimas be galo svarbus, to 
dėl kiekvieno vestsaidiečio par
eiga yra dalyvauti jame ir iš
reikšt savo nuomonę, būtent ko-^ 
kia laisvė Lietuvai butų labiau 
pageidaujama. Kiek girdėjau, 
tai susirinkimai) žada atsilankyt• 
ir tų draugijų vadai, kurias, ačiū 
jų agitacijai, iki šiol dar neįsto- 
jo Tarytam Tai geras ženklas: 
rasi jiems paaiškės, kad Taryba 
nėra Ino baubu, kokiuo iki šiol, 
jie stengės ją perstatyt 
draugijų nariams.

savo

Dvidešimts antroji dar vis nc- 
irisirengia pradėt pavasarinių 

rinkimų kampaniją. O jau bu- 
ų laikas. Kapitalistiškų parti- 
ų pakalikai nesnaudžia. Jie jau 
uadeda varyt agitaciją už “ge
nis“ savo partijų žmones. Dra
ugai, sukruskime!

Kuopos nariai pradėjo imty
nes už ir prieš rengimą geguži
nio apvaikščiojimo susidėjus su 
tūlomis vietos draugijomis. Aš

$400 Bus Išdalinta Dovanų Ant 9-to MASKINIO BALIAUS

Parengto 
Draugystės

Palaimintos
Lietuvos

SUBATOJE, VASARIO FERRUARY 9, 1918.
PULASKIO SVET., 1709-1715 So. Ashland Avenue, Arti 18-tos gat.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 25c y patai

Kviečia Dr-stė Palaimintos Lietuvos.
-

Vietos lietuvių judėjimas.
North Side, liesą sakant, vi

suomet būdavo viena veikliau
sių ('hieagos lietuvių kolonija 
Šiuo tarpu betgi veikimas dar 
labiau padidėjo. Ypač po to, 
kaip lapo suorganizuota draugi
jų sąryšis. Veikiama, kaip yra 
sakoma, “visu frontu”. Ir su ge
romis pasekmėmis. Valio, nor
tsaidiečiai !

Vasario 8 d. Liuosybės svetai
nėje 1822 VVabąnsįa avė., Chi- 
cagos Lietuvių Darbininkų da
ryba rengia didelį viešą susirin
kimą. Bus kalbama apie Lietu
vos laisvės klausima ir visuoti- v
ną Amerikos lietuvių suv ižia- 
viiną, kurį šaukia klerikalų šu
lai remiami tūlų Brooklyno tau
tininkų. Nortsaidiečiai turėtų 
kuoskaillingiausiai dalyvaut mi
nimam susirinkime. Po refera
to bus suteikiama žodis ir paša
liečiams. Nepamirškite!

Aš visuomet sakydavau 
draugams, kad nereikalinga per- ] 
daug dievini atskirus asmenis, 
ypač tuos, kur urnai “išplaukia 
į paviršį” ir bando sulošti “va
dovų rolę”. Anava ,mes jau tu
rėjome vieną tokį “vadovą”, už 
kurį tūli draugai ir galvos butų 
nesigailėję. Tas vadovas savo 
kur j erą pradėjo “bepreseriau- 
damas”. Pirmiausia jis stengė
si “išplaukt“ kopijuojant Kra- 
lotliiną, Bakuniną ir kitus ana
rchizmo “tėvus”. Vėliau pasi
darė “uoliu socialistu” Veikė- 
veikė, kol sukėlė skandalą ir ap
leido Chicagą, kartu užmiršo ir 
sako, “socializmą”... Dabar jis 
sėbrauja su klerikalais ir tauti
ninkais ir neužmiršta “larkuot” 
socialistus. Sulig paskutinės jo 
“definicijos“ socialįsjhi esą net 
daugiau nei mažiau — tik “nuo
dai”.

Vadinas, atsimokėjo už para
mą .kurią jam suteikė tūli len- 
gvaširdžiai draugai. —Kaplys.

BRIDGEPORT

Pranešimai

LietuvoH Klausimo reikale.—Cice
rus Lietuvių Pašelpos Kliubas lai
kytame savo mėnesinanie susirinki
me, vasario 1 d., 1918 m., vienbalsiu 
nutarė kreiptnes į visų Cicerus drau
gijų bei kliubų pirminikus ir nutari
mų raštinikus, kad atsilankytų va- 
saiio-I-'rb. 8 d., 1918 m. į Tamuliu- 
no ir Gudgalio svet., 1447 So. 49th 
(’l., Cicero, III., 8 va), vakare dėl 
apsvarstymo kas link siuntimo dele
gatų į visuotiną lietuvių seimą nuo 
Ciceros visų lietuvių draugiją bėi 
kliubų. Kviečia Cicero L. I*. Kliubas

JIEŠKO PARTNERIŲ

PAJIEšKAU PUSININKO su 500 
dol. prie bučernės. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Visi kostumeriai 
perka už pinigus. Ir jeigu norėtų, 
aš visą parduočiau. John Vinckas. 
3045 W. 43rd St., Chicago, III..

Phone McKinley 4693.

PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Cbica- 
gą. Atsišaukite: 1619 S. Hate*-d st. 
Chicago, 111.

JIEŠKO DARBO

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

Šiuo pranešam visoms LSS. kuo
poms ir draugijoms, kad 81 kuopa 
rengia koncertą ir apvaikščiojimą 
gegužės, Meldažio svet, gegužės 4 d. 
Taigi draugijos malonės toj dienoj 
šioj apielinkėj nerengti jokių koncer 
lų ar balių. —Rengimo Komitetas

LSS 234 Kp. rengiasi statyti sce
noje veikalą “Svetimas Dievas”, ko
vo 17 d., Mildažio svet. Meldžiame 
lodei kilų progresyvišką draugijų 
nieko nerengti tą vakarą. —Komitct.

Draugystes Lietuvos Mylėtojų su
sirinkimas įvyks vasario 9 d. 7:3(1 y. 
vakaro, Kazimiero (Jalinsko svetai
nėje, 3338 So. Auburn avė. Malonė
site visi nariai atvykti laiku: turime 
daug svarbių reikalų. —P. Orlauskas

Racine, Wis. — LDLD. 65 kuopos 
susirinkimas įvyks utarninke, vasa
rio 12 d. 8 v. v. So< ’ 
500 Monument S. 
sirinkite, nes bus 
'I'aipgi kviečiama ir 
prisirašyti.

Draugai, visi su- 
s varlį i ų reikalų.

• naujus draugus 
Org. A. Saladzius.

East Chicago, Ind.—LDLD. 70 kp. 
•s‘" ° . susirinkimas įvyks nedėlioj, vasario 

' 10 <1. 10 vai. ryto K. Grikšo svetai
nėj, 150 si. ir Northeot avė. Visi dra
ugai meldžiami atsilankyti ir atsi
veskite naujų narių. —P. J. Sakas.

LSS. 4-tos k p., LMPS. 9 k p., LSJ L.
1 kuopos bendras lavinimosi susi
rinkimas įvyks nedėlioj, vasario 10, 
9:30 vai. rj to, Fellovvship lloiise 
svet., 831 \V. 33 pi.. Lekciją skaitys 
A. A. Karalius tema “K. Markso pri
dedamoji vertybė“

Rašt. K. Virbitskas.

Sioux City, la. — LSS. 241 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 10 d. 
vasario, 2 vai. po pietų 2501 Conecs 
V. lt..Malonėkit visi nariai atsilanky
ti, nes bus mokamos mėnesinės mo
kestis ir bus rinkimai rajono valdy
bos ir taipjau daug svarbių apsvars
tymą kas dėl kalbėtojo, kuris už 2 
savaičių lankysis po vakarinies val
stijas. —Sekr. J. Markūnas.

So. Englevvood.—LSS 170 kp. va
karas įvyks subatoje 9 d. vasario, 
Butkevičiaus ir Katino svetainėje, 
8132 So. Vincennes avė. Nariai ma
lonėkite atsilankyti visi ant 6 vai. 
vak.. nes bus renkami darbininkai 
minėtam vakarui. —Pirm. J. Puišis.

LSS. 15 kp. LSJ. Rateliu rengia la
vinimosi vakarų, vasario 10 d. Vega 
Hali, 9lh St. ir 15th avė. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Bus diskusuoja- 
ma—-Kuris yra geresnis mokslas— 
Krikščionybės ar Socializmo. —Ku
rie interesuojatės tuo klausimu ir 
kurie norite lavinties, kviečiame at
eiti, nes bus duodama kiekvienam 
balsas. —Komitetas.

JAUNAS VAIKINAS jieškau darbo 
prie išvažiojimo su troku. Esu dir
bęs bučernėj ir kitur. Automobilių 
pats susilaisąu, nežiūrint koks butų, 
kalbu visaip. Vietas greit sužinau. 
Važiuosiu kad ir toli, nes anl vietos 
tokio darbo negaunu.

B. Itanelis, 
739 Graml Avė., Racine, Wis.

PARSIDUODA 2 *showcase’aV* ir 
3 “wallcase’a>”, 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 (štoras) Chicago.

/ šiuo pranešame visoms Chicagos 
progresyvėtns 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 
jokių pramogų, kad nepakenkus vie
ni kitiems. —Rengimo Komitetas

Gerb. TMD. Chicagos ir apielinkės 
kuopų valdybų (lomai.—Labai svar
biu reikalu ('.hieagos ir apielinkės 
TMD. kuopų valdyba, ypač I Apskr. 
TMD. valdyba yra meldžiama ateiti 
į susirinkimą, kuris atsibus ofise 
D-ro A. L. GraiČiuno. 3310 So. Hals- 
led St., Chicago^ panedėlyi, Vasario 
11 d. 8 vai. vakare. --Negalintieji at
silankyti į susirinkinW.malonūs pri
siųsti savo adresą, kad galima Imlų 
pranešti laišku Labai svarbus rei
kalas. I)r. A. L. Graičiunas,

x TMD. 22 k p. Prez.

LDLD. 
vasario 9 
\V^ite S. 
suomei.

19 kp. susirinkimas įvyks 
d. 1:30 vai. po pietų Mark 
(3ul) room svet., kaip vi-— M. T.

BUČERIS jieško darbo bučernęi; 
atsukantis tame darbe. Kalbu angliš
kai, lietuviškai, lenkiškai. Kam rei
kalingas, meldžiu atsišaukti.

.loseph Jankauskas, 
3206 Wallace St., Chicago.

'I'elephone Yards 7161

PUIKI PROGA
Pasirandavoti Barber shop arba 

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

REIKIA DARBININKŲ
■ M ■ ■ Vyrams ir Moterims VI-II H D D A I SONIOS rųAies metaloI I II K K H I ;u ba niedl.io dirbamos*|/ fl 11 U fl | kapose, fabrikuose, ko

teliuose, restoranuos, ta
būnuose, ligonbučiuose, raktinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit' musų DIDELI au- 
raia. Otriausios mokestis.

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

PARDUODU groserne gerai apgy- 
venloj vietoj ir gerai išplatintu biz
niu, už pigią kainą. Prie to yra 2 
automobiliai: vienas 5 pasazierių 

“karas’’, antras—trekas orderiams 
važioti. Turėdamas savo ūkią, neno
riu būti ilginus biznyj, ir esmi pri
verstas greitu laiku važiuoti ant ti
kės. Parduosiu už labai prieinamą 
kainą. Galite kreipties laišku ar pri 
vatiškai.

MEAT MARKET AND GROCERY 
4456 So. Donore St.. Chicago, III.

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

PARSIDUODA barbernė—3-jų kė
džių, labai geroj vietoj. Savininkas 
išvažiuoja kariuomenėn, tai turi bū
tinai parduot iki Feh. 15 d. Pama
nykit sekančiu adresu:
555 Newell St.. Kenosha, \Vis.

Rinkimų kampaniją 
pradedant

Vasario 3 d. namuose pas drg. 
Meškauską įvyko LSS. 4-tos kp. 
rinkimų kampanijos komiteto 
josedis. Komitetas susideda iš 

penkių veiklių narių. Be komi
teto atsilankė ir kandidatas drg. 
Petrą lis.

Visųpirma liko išrinkta tam 
tikslui valdyba, kurion įeina

Dar pirmu kartu Chicagoj toki žin
geidus ir naudingi debatai, kuriuos 
rengia SLA. 36 kp. nedėlioję, vasa 
rio 10, 7:30 vai. vak. Mark While S. 
svetainėje, tema “Kokia organiza
cija naudingesnė, ar Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, ar pašaipi nė 
draugija? Debatuos Kl. Jurgelionis 
(už SLA.) ir A. Petrulis. Kviečiame 
visus lietuvius kuoskaitliugiausia at
silankyti į minėtus debatus.

SLA. 36 kp. Debatų Komisija.

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

—Sekr. P. Mažuolis.

Cleveland, Ohio.—LMPS. 24-tos kp. 
susiriikimas atsibus vasario 10 d. — 
“Jaites” svet., 6006 S. S. (Jar avė NE 
’radžia 2 vai. po pietų. Gerb, narės- 

draugės, malonėkite susirinkti pa
skirtu laiku. Randasi daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Taipgi bus 
renkama nauja prot. sekretorė, nes 
senoji rezignuoja. LMPS. 24 -tos 
i, prot. sekr. Barbora V. Jakštienė.

Brighton l’ark.—LSS. 174 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks subatoj, 
vasario 9 d. 8 vali T. Maženio svet.*, 
Kedzie avc. ir kampas 38 pi.— Drau
giu, malonėkite visi susirinkt, nes y- 
ra gana daug svarbių reikalų.

J. Gustaitis.
Brighton Park.—LSS 174 kuopa 

rengia koncertą nedėlioj, vasario 10 
d. Liberty svet., Kampas Kedzie ir 
39 pi. — Nenpraleisikto progosI

—Valdyba.
Rockford, III.—LSS 75 kuopa ir L. 

S. .1. Ratelis bendromis spėkomis re
ngia lavinimosi vakarąr kuris įvyks 
nedėlioj, vasario 10 d. 6:30 vai. vak. 
Vega Hali, ant 9 st., tar|x* 14 avė ir 15 
lye. — Draugai ir drauges, inalonė- 
dte atsilankyti. —Komitetas.

SLSDĄ. Jungtinės Tarybos posė
dis Įvyks subatoj 9 d. vasario 1918m. 
8 vai. vak. 'P. Radavičiaus svet., 936 
\V. 33 St. Gerb. Chorai, prisiųskite 
delegatų ir valdybų narius. Turime 
valdybos rinkimus ir sutvarkyti ki
lus Susivienijimo reikalus Jungtinės 
Tapybos. —Sekr. J. Mazolas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

REIKALINGA LIETUVĖ pardavė- 
t. Turi būt virš 16 melų. Atsišau-

REIKALINGI guzikų įsiuvėjai, siū
lų (lankytojai ir sijonų nudirbėjai, 
prie moterų kautu ir siutu. 
PERCIVAL B. PALMER and CO.

367 ,W. Adams St.

kilę į TO LMA N AVĖ ST 
2032 W. 47 si..

ORE, 
Chicago.

REIKALINGA prityrusių moterų 
prie tvarkymo skudurų. Gera mo
kestis. Atsišaukite į
1417 S. Sangamon si., Chicago.

REIKALINGA keli atsakanti, tei
singi vyrai, puikios išveizdos. Dar
bo valandos nuo 9 ryto iki 5 vakaro. 
Patyrimas nereikalingas. Alga ir 
nuošimtis. Teisingas žmogus gali 
uždirbti $35 savaitėje. Pastovus da
rinis. Turi kalbėti bent kiek angliš
kai. Atsišaukite:

SOUTHERN COFFE MILLS
17 N. La Salk* St, Room 336. Chicago

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta paaukaut »a- 
jvo puikius, beveik naujus, raundus 

už retai pigią kainą, $125.0^ sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola 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. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės 
Chicago, III.

Pajieškau savo sesers, Petronėlės 
Valončiutčs, prieš du metu dirbu
sios kareiviu ligoninėje, Denville, III. 
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, West Frankfort, III. 
-------------------------------- ----------------

Pajieškau savo brolio. Konstanti
no l-'ilipauskio. Kadaise gyveno E- 
l'zabelh, N.Y. Paeina iš Kauno gub. 
Šiaulių pav., Dvarelių kaimo. Mel
džiu atsišaukti laišku ar paduodami 
man jo adresą. Turiu svarbių reika
lų jam pranešti.

Kazimieras Filipauskis, 
4530 So. Donore St., Chicago, III,

PAJIEŠKAU senos moters pada
vimui dvieju vaikučiu. Gerą vieta 
n‘ užmokestis. John Rodzon, 
Eikite žemyn 3534 W, 13 pi. Chicago

REIKALINGA 5 moterų prie lo
pymo maišų.

INDEPENDENT RAG CO.
1368 Blue Island Avė., Chicago.

NAMALžEMfi
taupykite pinigus

Tegul jųsų randa moka už jųsų na
mą. Moderniškas naujas, 2 fialų 
mūrinis namas. 3 blokai į pietus nuo 
Crano dirbtuvių prie Sawyer ir 45 
gatvės.

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
šviesos, cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotą 30x13214. 
Del platelių žinių atsišaukite:

45th St. and Sawyer avė.
Agentas pasisiiintiinui

REIKALINGAS vyras. Turi Indi 
prityręs “Junk shop” darbą. Turi 
mokėti pjaustyt geležį su mašina. 
Atsišaukite greitai. Rašykite laišką 
kiek norite mokėti.

D1X()N IRON and METAL CO.. 
625 W. Second St., Dixon, III.

REIKALAUJU bučeriaus, kad mo
kėtų gerai angliškai kalbėt ir lietu
viškai, ir kad suprastų darbą bučer- 
nės ir grojsernės. Gera piokestis ir 
darbas ant visados. M. J. Peldžius, 
3651 \Vallace St., Chicago.

Telephone Drovcr 9754

KAS NORI MAINYTI?
2-ją augštą mūrinis natnas su ce- 

menliniu beismentu; bizniavas na
mas; storas—geras visokiam bizniui, 
.šiuo laiku randasi bučernė. Norin
tis galės išmainyti su visu bizniu. 
Apmainysiu ant mažesnio namo, ant 
loto. Atsišaukite vakarais 6 vai ar
ba ncdčliomis. Kaz. Urnežis.
3553 \Vallacc SI. Chicago, III.

(Antras augštas iš užpakalio)

RANDAIANT RANDOS
Ruimas su elektra, maudyne ir steuni 

.šildomas. Su valgiu ar be.
Mrs Karplenė,

751 W. 32 St, kampas JI alsi ed Str.

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


