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RUMUNIJOJ PASISKELBUSI 
RESPUBLIKA

Socialistų partija reikalauja, kad 
Amerika pradėtų taikos tarybas
RUMUNIJOJ ESANTI 

PASKELBTA RES
PUBLIKA.

Respublika pasiskelbusi prie 
įėjimo į Dunojų.

žinia atėjo iš Sofijos.

nir translation filed \vith the posl 
. ):i\'er a! ( hirago, FrbruaiĄ 9, 191.S. 
;.s reąnired by the act of Oct. 6. 1917

LONDONAS. vas. 8. Iš Co 
pe ubagė lio i Exchange Teleg- 
rapb Co. praneša. kael iš Sofi
jos. Bulgarijoj atėjo žinia, jog 
te nailiniai I likraščiai skelbi:* 
kad Rumunijos revoliucionieriai 
užgriebė* laivus Kelia uoste* ir 
paske lbt" naują respubliką prie 
Dunojaus upės įėjimo į i urą.

SOCIALISTŲ PARTIJA 
REMIA RUSIJOS TAIKOS

FORMULA

salios pildomasis komitetas 
oficialiai reikalauja, kaJ 
prezidentas ir kongresą* 
pradėtu taikos tarybas.

Liejimas kraujo bereikalin- 
gpf*. sako atsišaukimas.

True translation filed with the post- 
■;a*lcr ai ('.hieago, February 9. 1918, 

reąnired by the* act of Oct. 6, 1917. 
e’.IIK ’.AGO, III. Socialistu 

partija oficialiai kreipėsi į Suv. 
V dstijų valdžią, kad ji tuojaus 
iraelėtų laikos tarybas, paiml

ius žinomąja Rusijos formule 
(laika b* aneksijų ir kontribu- 
u jų su apsisprendimo teise tan
ioms). Partija taipgi reikalau
ja. kael aelministracija pripažin
tų bolševikus. Rezoliucijas apie* 
lai priėmė Socialistų partijos 
pildomasis komite tas ir jos yra 
pasiųstos prezidentui ir kongre
sui.

Po atsiliepimui Į prezidentą ir 
kongre są pasirašei kaipo Sociali
stų partijos pile’omasis komite
tas Morris L. Be*rgcr, Auna A. 
Maley. John \Ve>rk, Seymour 
Siedinau ir Aelolph Geniu*!*, se
kretorius. •

Atsiliepime* sakoma:
"Karinis pakvaišimas, kuris 

apėmė’* daugelį šalių, jų tarpe* ir 
musų šalį, nyksta, Todėl Soc. par 
lija, per savo pildomąjį komite- 

skaitei sau už pareigą išreikš
ti savei pažvalgą apie* geriausius 
i-tiems Įgijimui greitos, visuoli- 
i os ir demokratinės taikos.

Remia Rusijos taikos programą.

" M •: pilnai paremiame* laikos 
programą Rusijos socialistiškos 
valdžios, parimtą ant reikalą vi
nių evakuacijos visų priešei spė
kų užimt v. teritorijų ir jų atsta
tymo iš tarptautinio fondo; tei
sės tautoms ir gyventdjaifis be
sivaržomų teritorijų nuspręsti 
savo likimą; ne*suvaržytos lais
vės keliavimo ir Iranspeirlacijos 
ž nu* ir juromis; pilnos lygybės 
pirklvbe » sąlygų tarp visų tau
tų; visu.'t'no nusiginklavimo; 
viešos eiiplomalijos ir veikian
čio:; tarplaulinės organizacijos 
palaikymui taiko*;, apgynimui 
teisių silpnesnių tautų (įskai
tant kolonijų gyventojus) ir už
tikrinimui pastovumo

pildų santykių.
"M s griežtai priešinamės vi

soms aneksionistų ir imperiali
stų užmačioms, visiems pie
nams priverstinų geografiškų ir 

.politiškų pataisymų ir visom.; 
baudžiamoms priemonėms, iš
reikštoms karės tiksluose* val
dančiųjų kiršų ir jų valdžių.

Nėra reikalo lieti kraują.

"Me*s grieštai užginčijame 
lain, kad esą reikalinga Suv. 
Valstijų žmonėms lieti savo 
kraują ir naikint savo turtą, kad 
pertaisius Europos žendapį. Jei
gu pataisymas yra reikalingas, 
tą galima greičiau ir pasekmin- 
giau atsiekti taikos konferenci
joje.

Reikalinga taikos 
konferencija. <*•

“Dabartine" situacija reikalau
ja daugiau negu išępiškimo ka
rės liksiu ir taikos sąlygų. Da
bar yra reikalingas susitarimas 
pradėti taikeis tarybas. Susita
rti apie* smulkmenas taikeis ne
galima kol kariaujančių šalių 
atsiuva; nesusitiks vieni kilų 
kemferencijo j.

"Išreiškimas snuilk meilingų 
sąlygų yra beTgželžias. Lis smu
lkmenos gali gre ičiau tik padau
ginti ne sutikimus, padidinti sun
kumus ir atitolinti taika, o ne* 4- 
duoti taika, c
Ragina pripažinti bolševikus.
"Mes nuoširdžiai raginame* 

jus oficialiai pripažinti dabar
tinę Rusijos valdžią ir tubjaus 
priimti pakvie timą dalyvauti ru
su ir centraliniu valstybių tai- * v • v
keis konferencijoje. Mes taipgi 
raginame Jus elėti visas pastan
gas Įgijimui talkininkų dalyva- 
vimei keinlerencijoj.

Kelias į taiką.

“Musų šalies ir talkininkų nu
tarimas prisidėti prie* kemferen- 
cijeis pažadintų viso pasaulio 
žirnines. I'as atimtų pamatą iš 
p<> ce ntraliniu valstybių karū
nuotų plėšikų. I’as atimtų iš 
autokratų visus argumentus, da
bai* varteijamus prigauelinėjimiii 
savo žmonių ir palaikymui sa
vęs valdžioje.

“l ai yra ke lias į laiką”.

RUSIJOS DARBININKŲ 
MANIFESTAS.

J Austrijos ir Vokietijos 
darbininkus.

i'rue translation filed with the post- 
mitster at < hieago, February 9, 191K. 
is rcc|iiii*ed by the act of Oct. 6, 1917.

PEI ROGRADAS, vas. 7.
Pusiau ofieiale" žinių agentūra 
pranešti, kad Darbininkų ir Ka
reiviu Atstovu l'arvba išleielo4. V v
manifestą į panašias nesenai su
sitvėrusias tarybas Berline ir 
Viennoje*, išre*ikš<lama džiaug
smą, su kurinei Rusijos darbini
nkai ir kareiviui "užgirdo apie 
ių garbingą kovą prieš Vokieti
jos ir visuotiną imperializmą 
luei laiku, kael Ausim-Vokietijos 
bankininkai 
gėsi užsmau

ir dvarininkai ren-|souri, 
gti nukankintą Le-

tarpiau- nkiją ir Hoffmanai, von Kuehl- svetimšaliams nepiliečiams.

įnamiui ir von Hindcnbiirgain 
grasino laisve i ir neprigulmybei 
Kurliandijos ir Lie tuvos".

Manifestas ragina Auslro-Vo- 
kietijos darbininkus dėti savo 
pastangas iki galui, laip kad ta-
rybos, kurias Rusija pradėjo
Brist Litovske su užrubežiniuI

reikalu ministeriu von Kuehl- I
manu, galėtų užsibaigti su l)r.
Kari Liebknrcbl, dabar esančiu
kalėjime* socialistų vaeleivu.

NESUSITAIKO APIE 
LENKIJĄ.

Austrija ir Vokietija nesusi
taiko apie pasidalinimą 

Lenkijos. /
Prue translation fiieei with the post- 
masler at I hicagei, bYliruary 9, 191<S, 
is requireet by the act of Oct. 6, 1917

Zl’RICH, v. 7. Sulig šian
die* gautu vokiečiu laikraščiu. 
Austrijai ir Veikie lijai nepasise- 
ke~* susitaikinti apie- pasidalinimą 
tarp savęs Le*nkijeis teriteirijos. 
Manoma, kad Veikietija nori pra- 
meiningųjų ir kasyklų apygardų, 
leielžianl Austrijai pasilaikyti lik 
žemdirbystės e lis I riklus.

LAIKRAŠČIŲ PARDAVI
NĖTOJŲ STREIKAS 

TEBESITESIA. C.

Vaikai yra pasiryžę laikytis 
iki galo.

NEW YORK. Dienraščių
pardavinėtojų ir išnešieiteijų stre*- 
ikas te*be*sitęsia. Laikraščiai
daugiau nenori nusileisti, o vai 
kams pasirodė" jų pasiūlymai ne
priimtinais. Pardavėjai buvo 
pasiūlė* laikiuties arbilracija, 
bet miliemie riai le idėjai atsisakė. 
Jie* grasina sutverti naują orga
nizaciją platinimui laikraščių, 
kuri užimtu slreikierių viela, 
kitaip jų atsakymu buvo “ba- 
elaukit ar pasiduokil". Ant to 
pardavinėtojai atsakė: "Me*s lai
kysimės ir laimėsime".

Ir jie* praele'jei rengties prie* li
gų streiko. Atidarė“ savei buvei
nę. Rūpinasi apie* pašelpą slrei- 
kieriams ir šaukia viešus susi
rinkimus. jie*škeielami paramos 
laikraščių ėmė*jų.

Seicialistai ir unijos remia 
slreikierius. Jų patarėju ir at
stovu le'galiueise* reikahteise* yra 
buvęs seicialistų kanelielatas i 
niayeirus Meirris lliilquit.

Laikraščiai nesumanei ne“ ką 
elaryti. Leielžia visokius melus 
apie slreikierius. Jie* ne t bandė 
nusipirkti vietą vieteis socialistų 
elienrašlyj “Evening ('.all” šme i
žimui slreikierių. be*t. žineima, 
jie* nie*kei nepelnė seicialistai 
jų ne*įsile*ide) į savo laikraštį.

REIKALAUJA KAD TIK 
PILIEČIAI GALĖTŲ 

BALSUOTI.

Dabar 7 valstijose balsuoja 
ir nepiliečiai.

True translation filed with the post- 
Dipsler at ( tiicago, February 9. 1918, 
as reejiiireei by the act of Oct. 6, 1917

\VASHINGT()N, vas. 8. Se
natorius Kenyon iš !owa šian
die* įne-šelantas priedą prie* kon
stitucijos, reikalatijaiilĮ. kael vi
si žmonės, kurie* balsuoja už ke>- 
.ngresei narius ir prczielenlinius 
e le ktorius, butų Amerikos pilie
čiais, atkreipė atielų Į septynias 
valstijas Arkansas, Kausas, 
South Dakola. Nebraska, Mis- 

Indiana ir Te*xas ku
rios, sake* jis, leicdžia balsuoti ir

TEISMAS APKALTINO 55 
L W. W. NARIUS.

Kaltinami jie konspiracijoje 
kliudyti pildymui įstaty
mų apie vedimą karės.

46 jau areštuoti.

True translation filed Adfii the peist- 
iiiaslcr ai Chicago, February 9. 1918. 
as regeiircel by tne act of Oct. (i, 1917

ŠACHAM EN 1’0. Cal., vas. 8 
Ee-de ralis peisaikintųjų teismas 
šianeli.* išnešė* apkaltinimą prieš 
o.’) žineines už konspiraciją kar
tu su Induslrial Worke*rs of Ihe* 
Weirlei sekretorių \Villiam I). 
Ilay\vooel ir kitais, kliudyti iš
pildyme* Suv. Valstijų įstatymų 
apie* vedimą karės.

, l() iš apkaltintųjų žinemių jau 
yra arešlueili. Kiti gi 9 gyvena 
San Erauuiscei ir apielinke’se.

Atskiri apkaltinimai išnešti 
prieš \Vm. Ileiod ir (>. Voetteel, 
kaltinamus nelegaliame' gabeni
me* dinamito. Jie laippat par
etinti ir konspiracijos apkaltini
me.

166 ŽMONĖS YRA ŽUVŲ 
ANT LAIVO TUSCANIA.

126 lavonai kareivių jau 
išgriebti.

Sako vėliausios žinios.

True translation filed wilh the post- 
nui'-lcr ai (.hieago, February 9, 1918. 
as reejuircd by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, vas. 8. Anglijos 
admiraltija šianelie* pranešė, kad 
paskutinės skaitlinės apie nelai
mę su transportu Tuscania pa
leidę, kael 2,235 žmonės yra iš
gelbėti ir kad nesuranelama apie 
Kiti žmonių.

Išgelbėtųjų tarpe yra 133 z\- 
merikeis oficicriai ir 1,917 ka
reiviu ir 16 laivo iguleis ofieie- 
riu, 183 į gulos nariai ir (i pasa- 
žieriai.

Lavonai 126 žuvusių Ameri
kos kareivių jau išgriebti.

Paskelbta šiandie, kad Ang
lijos ir Amerikeis valdininkai 
tariasi apie* beiulras dieleles mi- 
lilariškas laieleituvcs žuvusiųjų 
aid Tuscania.

IŠVARĖ MISIJAS?

Bolševikai išvarę visas 
talkininkų misijas.

True translation fileel wilh the post 
nuislcr ai Chicago, February 9. 1918. 
as reeiuired by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, v. 7. Einlan- 
dijeis gek'žinkelių valelyba l'or- 
neu gavo žinių, kael talkininkų 
misijos like> išvarytos iš Petro
grado ir kael jos jau apleielo mie
stą. ši žinia tebėra nepalvirlin-. 
ta. Amerikos ambasaelen’ius 
Ste>ckbe)lme* Ira Nelson Morris 
nieke) apie* lai negirdėję).

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

Balius!

TALKININKŲ AMBASA
DORIAI IŠVYTI Iš PET

ROGRADO?

Amerika negauna žinių nuo 
savo ambasadoriaus.

'I'rue translation filed with the posl- 
inaslcr ai Chicago, Frbruarę 9, 1918, 
as reeiuired by Ihe* a<*l of ()<*t. <i, 1917.

WASHINGTQN, v. 8. Vai 
slybės ele pai lamenlas gavę) ne
patvirtintą žinią, kad bolše vikų 
valdžia išvijo iš Pclrograelo vi
sas talkininkų misijas ir kad jos 
važiuoja prie* Šveelijos riibc- 
žiaus. Ta žinia gauta Amerikos 
ambasadoriaus Morris Stock- 
liedine. Valstybėms ele*parlanien- 
las negavo jokios žinios nuo sa
vo ambasadoriaus Petrograde 
Erancis nuo vas. 2 ei.

GAVO ŽINIĄ NUO AME
RIKOS AMBASADO

RIAUS.

I'rue* translation filed whn ths post 
inaslcr at Chicago, February 9, 1918, 
as reąuireel by the act of Oct. 6, 1917

YVASIIINGTON.' vas. 8. 
šianelie* vakare* valslybės depar- 
l;my,*ntas gavo aplinkini* telegra
mą nuo ambasadoriaus Francis 
Petrograde*, išsiųstą vas. I d.

I'as yra skaitoma, kaipo už. 
ginčijimas visiejms nepatvirtin
tiems gandams, kad bedševikai 
išvijo iš Pe*trogrado visus talki
ninku atstovus. €

šaukiA prie darbo.
Visus belgus 13-60 m. 

amžiaus.

True translation filed with tne posl 
niaslcr ai C.hicago. February 9. 1918, 
as reeiuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTEBDAM, v. 7. 1’e*le*-
graaf gavo žinių iš parubežio, 
kad vokiečiai išleido paliepimą, 
pašaukiantį visus vyrus gyven- 
lojus Flauelrijos pakraščio prie* 
karinių darbų, šaukiami visi 
nuo 13 iki 66 melų amžiaus.

GEN. BRUSILOV AREŠ
TUOTAS.

Buvęs rusų armijų koman- 
duotojas areštuotas 

Maskvoje.

True translation filed with Ihe post 
inaslcr at Chicago, February 9, 1918 
is reeiuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

COPENIIAGEN, vas. 8. Su
lig šiandie* iš Berline) ganių ži
nių, gen. Brusilov, buvęs pri< 
Kere nskio vyriausias rusų ai • 
mi jos komanduolojas. liko areš
tuotas Maskvoje.

negaunama žinių 
apie taikos tarybas.

Tyla apie tarybas 
tebesitęsia.

I’rue* translation fileel with the post- 
mastei* ai Chicago, February 9. 1918. 
as reejuireel by Ine act of Oct. (i, 1917

LONDONAS, v. 8. Tyla apie 
taikos tarybas Bri sl-Lilovskc, a- 
parl nepatvirtintų gaudėj vokie
čių laikraščiuose, tebesitęsia.

Pranešama be* jeikio išaiškini
me), kael deputacija rusų karei
vių Bukovinos fronte* vyksta į 
Bresl Litovską.

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

Pilsen Auditorium

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

Austrijos ministeriu kabinetas 
rezignavo

Bolševikai esą sumušti Finlandijoj 
ir Ukrainoj

AUSTRIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO.

Rezignavo, sakoma, delei 
lenkų atstovų opozicijos.

Parlamento posėdžiai 
pertraukti.

True translation filed vvith the p'ttsl. 
iiasli'r ai Chicago, Fe-bruary 9, 1918, 
is reąuired by Ihe act of Ori. 6, 1917

AMSTERDAM, v. 8. Iš 
Vienuos pranešama, kad Aus
trijos pre mieras I)r. von Seydh r 
ileikė karaliui Karoliui rezigna
ciją viso jo kabinete).

Vietoms parlamentariuose* ra
teliuose* manoma, kad von Si y 
dler kabineto rezignacija Įvykę 
dėlei lenku atstovą opozicijos 
prieš specialius iii balus ir pū
kinį biudžetą. Atstovų opozici
ja padaro abejotinu ar bus su
rinkta didžiuma balsu už biud
žetą.

Žemesniojo buto pre*ziele*ntas, 
Gross paskelbdamas re*zignaci- 
ią pasakė, kad sulig konstiluci- 
je>s. reikalinga yra laikinai per- 
raukli buto posėelžius.

UKRAINIEČIAI SUMUŠĖ 
BOLŠEVIKUS.

3,(MM) bolševikų žuvę 
prie Kijevo.

I'rue tr;inslation filed xvilh Ihe po^t 
inasler at Chiengo, February 9. 1918. 
is reeiuired by Ine act of Oct. (i, 1917

LONDONAS, vas. 8. t’krai
nos informacijų biuras gavo ži
nia nuo Ik ra i uos delegacijos 
3re*st Litovske, kael ukrainiečiai 
aimėjo didele* pergalę ant bolše*- 
vikų, atimdami 200 kulkosvai- 
Ižiu ir 200,000 šautuvu. BoLši vi- 

C 4
kų bandymas paimti Kijevą ne*- 
nasisekęs ir bolševikai nete*kę 3, 
>00 žmonių.£

KAZOKŲ VADAI 
SUSIPYKO.

Gen. Kaledinas apleido savo 
kvatiera. c

Kazokai dedasi prie 
bolševikų.

frue trunslalion filed wilh Ihe p«»st 
mastiT ;il Chicago, February 9, 1918, 
is reepiired by Ihe act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, vas. 8. Mū
šiai tarp kazokų ir bolševikų na
ga pietinėj ir pietrytinėj Rusi
joj. Kazokai vis augančiame 
skaičiuje* eina bolševikų pusėn.

Gen. Kaledinas ir gen. Ale*k- 
siejev, sakoma, susibarė* ir gen. 
Kaledinas pranyko iš kazokų 
kvatieros Novo (''.erkuske.

Gen. Alcksiejcv veikia nepri- 
gulmingai ir, sakoma, turi 30,- 
000 kareivių, kurie* eina šiaurių 
linkui.

3,000 FINŲ ŽUVĘ 
MŪŠYJE.

Finlandijos Raudonoji Gvar
dija esanti sumušta.

True translation filed with the post- 
u’advr at Chicago, February 9, 1918, 
as rcųnired by the act of Oct. 6, 1917

STOCKHOLM, vs. 8. Iš Hel- 
singforso į Afton Tidningen pra 

nešama, kael gen. Mannerbeim, 
.komanduolojas Baltosios Gvur- 
dijos, remiančios Finlandijos 
laikine valelžią. sumušęs revoliu
cinę Raudonąją Gvardiją.

Raudonoji Gvarelija, sakoma, 
netekusi 3,000 kareivių užmuš
tais.

Mušis ivvkcs lies Korkeakosi, 
irti ’l’ainmerfors.
I'EL. I

VOKIEČIAI PROTES
TUOJA

Reikalauja iškelti belaisvius 
j kaimus—toliau nuo bol
ševikų įtekmės.

True translation filed with the post
ui. istcr at (.hiiago, February 9, 1918, 
as rcųuircd by th« act of Oct. 6, 1917.

I>ETROGRADAS, Vasario 7 - 
Auslrų-vokiečių politiškoji ko
misija, e*santi Petrograde užpro
testavo prieš Sovie*lą delei sun
kaus padėjimo auslrų-o\kiečių 
karės belaisvių. Komisija kate- 
geiriškai reikalavo užtikrinimų, 
kad Sovietas nedaleis tolimes
nio koncenlravimosi karės be
laisvių dideliuose miestuose.

Dabar vra 10,00(1 auslru-vo- * 4
kiečių Petrograde ir .‘>5.0011 Mas
kvoje. Jie visi pamažu linksta 
prie bolševikų. Vokiečių d< l<*- 
galai, kurie kalbėjo su belais
viais. labai susirūpino jų užgir
stu ne-prusišku belaisvių senti
mentu. Delegatai supranta, kad 
belaisviai niekad nebebus gerais 
pavaldiniais imperialisliškos Vo 
kietijos. Jie lodei nori, kad 
kuoniažiaiisia auslrų-vokiečių 
virstu bolševikais, v

Komisija ragino liaudies ko
misarus priversti belaisvius grį
žti i \ idų šalies, paslepiant lik- 
rąją priežastį to reikalavimo pa
sakymu, kad delei stokos orga
nizacijos jais rupinties belais
viai miršta iš bado. 'I'as tiesa, 
bet tas nėra tikrąja priežastim 
vokiečių komisijos noro iškelti 
'ji laisvins.

Prie Sovieto užrubežinių rei
kalų ministerijos yra didelis biu
ras, kurio pareiga yra vesti tarp 
karės belaisvių propagandą bro
šiūromis ir nei dienraščiais, ku
rie yra leidžiami vokiečių kal
boje ir kuriuose nurodoma visas 
netikuinus vokiečių mililaristi- 
škos valdžios. Ta propaganda 
eina visoje šalyje ir pasiekia net 
mažiausias internavimo stovyk
las. Belaisviai skaito tuos raš
ius ir garsiai reikalauja daugiau.

Kiekvienas gali lengvai supra
sti susirūpinimą vokiečių komi
sijos P<*lrogr.sd<*. jei įsivaizdins 
kas gali atsitikti kada 2,000,000 
belaisvių Rusijoj, bolševikų su
agituotų, sugrįš Įvykus taikai į 
Vokietiją ir Austriją.

GATVEKARIŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS 

UŽSIBAIGĖ.

ST.LOriS, Mo., v. 8. Pen
kių dienų streikas 3.000 galve- 
karių darbininkų šįryt liko ofi
cialiai atšauktas. Rok Tomis są
lygomis susitaikinta nepas
kelbta.

ĮIMPERFECT IN ORIGINAL
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BaliusTeatras

Iškilmingas Orenčini
Tikiet

Utarninke, VasarioFeb. 12, 1918

Didžiausis ir Puikiausis BaliusDIDELIS

TEATRAS
SKY RIGS

Žydas Statinyje

REZOLIUCIJA

šiam 
neimi 
ri ličio 
rikos

nui.i.
įminac
litinis

nijimo Trijų Draugijų 
ir Lietuvos Darb. Dr-jos

sios progos, bet viki j.a 4 
Visus širdingai kvieči

Ant Westsidės su įvairiausiu programų

10-tosir Union Avenue

NEDĖLIOJĘ, VASARIO (FEBRUARY) 10 d., 1918.
K. OF P. SVETAINĖJE, 11037 Michigan avė., Roseland, III

sinia apie ri 
•isuolinaji A 
gižiavima. i

K liūno
VASAIO-FEBRUARY 1

Pufiut Hali 
svet., 12001 So. llalsled si. Wesl

kuoskaithilgiausia i 
duodamos dovanos 
Visi atsilankiusieji

yra puikus veikalas, 3-jose veikmėse 
Šitoji drama atvaizdina varguolių gy- 
pono viliukingą pasielgimą su varguo-

Visuotino Seimo 
Klausimu

įvairiausius šokius, o mes

IR ŠOKIAI
Parengti Rytmetinės Žv

UTARNINKE
ATLAS Svet., 1136 Emma

Svetainė atsidarys 7 vai. v

i vielos lautiiiinkai buvo su 
prakalbas. Kalbėjo kini 

iiinskas apie Lietuvos alsia 
o reikalus ir surinko pusėli 
pinigu Lieluvps Bankui.

—J. Kemėšis.

Taipgi dramatiškas vienaveikmis paveikslėlis “VAGIS”, 
parašytas Upton’o Sinclair’o, verstas K. Barono, atvaizdina 
nelaimingo darbininko nupuolimą ir, pagalios, parodo advo
kato “sąžiningumą” ir kokias jie daro klastas tarnaudami ka-

Drama “ŽMONĖS” 
Paraše B r. Vargšas, 
venimą, ir ištvirkusiu 
liais žmonėmis.

Parengtas
DR-JOS “LIETUVOS ŪKININKAS”

YVaterburiečiai nepritaria kieti 
kalu-tautininkų sumanymui. 

—Rezoliucijos.

Vasario 15 d. -• J. Stančiko 
svetainėj. 205 E. 115 SI. Kensin- 
glon, III. Pradžia 7:30 vai. vak.

Vasario 16 d. Butkevičiaus 
svet.. 8132 So. Vincennes avė.

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis vaidins I veiksmo komediją 

“Vienas iš musij turi apsivesti”

FRANK ir JAMES SVETAINĖJE, 
23 gatvė ir kampas Lake st., Melrose Park, III

Scenoje statoma 3-jų veiksmu komedija

‘AMERIKA PIRTYJE”

Šituodu veikalu gana svarbu yra pamatyt kiekvienam 
darbininkui ir darbininkei. Todėl kviečiame atsilankyti kuo- 
skaitliilgiausiai. Svetaine atsidarys 5 vai., o lošimas prasidės 
6 vai. vak. Po perstatymo bus puikus šokiai. Jaunimas ga
lės smagiai pasišokti prie puikios muzikos* kadangi gries chi- 
cagieciams gerai žinoma p. J. Grušo Orkestrą.

Gerbiamieji ir gerbianlcsios 1 Šiuo kviečiame be 
skirtumo ant musų linksmo vakaro atsilankyti: jau
nus, senus, dideliu 
vienas iš linksmiausiu vakarų buvu 
kur galėsite gauti juokų iki ausų. T 
klesos muzikė po vadovyste L. Berzinskio, kuri grieš 
Įvairiausius šokius ir šokiui mėgėjai galės prisišokti 
nuo kojų iki galvos. Kvięęia visus KOMITETAS.

$ede ioje, W d. 'tario-Feb., 1018
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2212 W. 23rd Placc

Sioux City, Ja. Nedėti 
va*. 3., vielos lietuviu drau c 
atstovai buvo sušaukę vieša c c
tuviu susirinkimą liksiu išsirei 
I;'.Ii nuomones vispoliiio Ainci‘1 
kos lietuviu seimo klausimu, su

ŽMONES” IR “VAGIS
- Sc ertoj e —

Rengia LSS. Ltoji Kuopa, įvyks

ir mažus, o musų vakaras bus 
šių Westsidėje, 
lipgi bus pirmos

merikos lietiniu seimo, būvi c c
priimta šitokia rezoliucija:

“Mes Siou.\ City, lovva, lietu 
viai, laikytame savo viešame su 
si rink 
slėnu

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

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

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

Vasario 9. Fr Gonciaiz sve
tainėj, 15213 S. llalsled si., Har- 
vey, UI. Pradžią 8 vai. vak.

Vasario 10 d. Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia avė, 
kertė Giraiąl gt. Pradžia 6:30 v.

LSS. Aštuntas Rajonas rengiu 
eilę prakalbu d. .1. Jukeliai, ku
ris ką-tik atvyko iš rytiniu val- 
lijų rinkli aukas LSS Apsigyni 
mo Fondam Kartu kalbės ir A. 
Karalius.

Taipgi bus ir kitokių pamarginimų.
Kviečiam visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant šio pui
kiausio vakaro, kur galėsite smagiai praleist laiką ip iki valios 
pasilinksminti. Muzika bus kuopuikiausia ir griež visokius 
šokins, kaip amerikoniškus, taip ir lietuviškus.' Todėl nepra

eitas atsilankyki! i ši va- 
tsilankyti KOMITETAS.

Vasario 10 d
1918

linl greičiau sušauktų visuoti
ną Amerikos lietuviu seimą. Sei- 
me, be kilu nutarimų, turi būti 
sutveria visu Amerikos lietuviu c <
taryba, kuri tautos reikaluose 
atstovautų visus Amerikos lietu
vius; ir taipgi surastų budus nu
ginklavimui musų tautos prie
šų. Tolinus, jųigu pasirodytų 
galimu daiktu, suvienyti visus 
uukentėjusiems nuo kares šelp
ti fondus.’’ J. M. Bieliūnas.

1) Kadangi jaukėjai Amui 
kos lietuvių visuotino seimo vi 
sai nedavė visuomenei išgvilile 
nti apie laiką ir vielą seimo sau 
kiniui kada ir kame jis tif 
rūtų būti, o palįs viską mispren

ics, vakaro vedėjas <1. A 
liui pakvietus, kalbėjo dil 
Pi’uselailis. J. Vabalas, .1

.1 ‘-.t.VIII suv
pi A sekančio išvedimo:

Kadangi ateities Lietuvos t 
kimas yra svarbus Amerikos Ii 
tuviams ir jie tuo klausimu inti

Vasario 1 I d. M. MHdažio 
svet. 2242 \V. 23rd PI. Pradžia 
7:30 vai. vak.

801-803 8lh SL, Wauk
Statoma .lnLZ.uu.-u.*^ 

piausia

ir senus į linksma
• ilsis balins už, vi- 

ž.aisiuių. n muzika grieš 
gerintą ir k^epipučių 

i Rengia1” l\<>niii(;tas.

•m jaunus, mažus 
,. nes bu.s linkini 
Utis

YVaterbury. (’onn. svieso 
Draugija savo susirinkime va 
sario 2. 1918. apsvarsčius klv 
rikalų ir tautininkų šaukiamo 
jo visuotino ščiino klausimą 
vienbalsiai priėmė sčkamą rezo

j .isiskyislę į tris sroves ir parama 
lovos negali prieiti prie vie-

o išvedimo tame klausime;
adimgi klerikalai su tauti
nis skubiu laiku jau rengia 
davimą ir vadina jį “visuoli

ji", kuriame socialistai, tur- 
i.uj.alūs dalyvauti dėlei pur- 
.'po .laiko apsvarstimui; ir 
uiaugi. jeigu ir dalyvautų 
įlįstai klerikalu ir tautiniu- c
\ to galima permatyti (spiv-
imil pagal diskusijas, kokios 
o Jd šiol), jog prie vienodo 
(limo ir susilaikymo nebus

Kviečiame visus lietuvius ir, lieiuvait 
£ atsilankyti į šį puikų musų balių. Bi 
dtietns, kurie turės daugiausia orenčių 
Ibusite mandagiai priimti ir užganėdinti, Muzika greš po va 
4 dovyste K. GLOBIU. Kviečia visus KOMITETAS.

suivcrll h 
mui atiku
karės lietuviams 
manymas betgi t 
tolinus.

įdomiausiu
pi nk inkile šios progos 

ji. likCkilc, kad li| 
mioslin gerai, nes so- 
Imr.e randasi žmonių, 

buvusių prh' caro, kifrie taiui 
gerai žino kaip lų visa atvai- 
zdinli. Po progruino- linksmi 
šokiai. Kviečia visus Ivomitelas

Svetume 
Lošimo 
Inž.anga 
Inžanga vi 
Moterims i

lilJUUANilI JL Si 
Lietuvių Skyrius 
(lava įdomius vei o suren 

įkurtu 
\e.»is nuosavų kambarių, ku 
rit o.', nesv'iiai įsigijo. Svečių bu 

įsmcmi. Laike va

pili- 
liet. ktUbojc 

NIHILISTAI”
Arba l znitiAinias Caro 

Aleksaadro Antrojo.
3 uklų <> atidengimų, 
durjs atsidarys H v. v. 

džia lygini t»:30 v.y. 
76. 50 ir 25c y palai, 
i» j balių v y ra m 2">c 
• merginoms dykai.

, Partijos 
visados lo.š- 

kalus; bet šis 
tikrųjų didžiau- 

|M*rsliityiuu.

o.lčl, LSS. 33čįa kp. pritaria 
• Ibiai nuomonei (“Kelei- 
Xo. 5) ir pageidauja, kad bu 
mkiamns suvažiavimas Ame 
s lieliLvių organizacijų kuo- 
r Gelmių (kiekvieno tnies- 

P ogresivių draugijų, kuopų, 
Ii a, kl ubu ir t. t. v C
i slą ir laiką musų nuomone 
apspręsti didžiųjų organi- 

ių centrai, būtent: LSS. 
.11. LMPSA. ir AI J) i'.
LSS., 33- čios kp. komisija: 

V. /mitrinto.
P. Adomaitis

SI. Jasiulionis.

ime 3 d. vas. 1918, suvar- 
Lieluvos laisvės klausi- 

Malydami momento svar- 
. ir kadangi Lietuvos po- 

klausimas dedamas ant 
gyvenimo svarslyklų; ir kadangi 
laukinis musų tautos priešas 
Lenkai deda visas savo pastan
gas užkirtimui kelio, kuriuo 
mes einame prie neprigulmiii- 
gos Lietuvos; ir kadangi iki 

laikui Amerikos lietuviai 
jo tam tikro organo, tu- 
teise.s kalbėli visu Ame- c
lietuviu vardu, lodi I 

reikalaujame, kad mus\i 
ui parliįfnius g-iučus ii/ 
i r'akalus, ip»rs Irumpaib 

laikui atidėtų j šalį ir, kaip ga-J

YV aterbury. Conn. LDLI). 
kuopos susirinkime vasario 
19918, buvo svarstomas klau- 

šaukiamojo Amerikos lie- 
visuolino seimo. Nuodug
ni klausimą išnagrinėjus. 
> č nbidsiai primla sekama 

<<>Htiieija:
1) Kadangi iniciatoriai ir sau
jai to seimo visai nedavė vi- 

<»gos apkalbėti apie 
laike ir kokioj v ic- 

s turėtu būt šaukia- c
įs viską nusprendė;

BR. A. A. ROTH 
Ji t $AS G V 1)V TOJAS ir CHJKtlRtJAH 

S| e< iolislus Moteriškų. Vyriškų, 
ViiiEų ir visų chroniškų ligų 

Ofi.iat:: 3;;54 S. Ralsted St., ( .'licvo 
l'elvplronf* Drovcr VC'JJ

VA I-AMTOS: 10 11 ryto; 2- P.
C• b v«li«rc. Nerji-hutuig 10 -12 divuą.

omipivi pi 
i, kokiami 
į tas .šeiniu

i oh'stuojame prieš lok 
nikėjų pasielgimą ir u; 

seimo pavadinimą “v isuo 
Lm. liet, seimu" 
kad visuotinas

i imas i v k tų. reikia bent 
airių menesių prisirengimui, 
vomit'lus:

L. T. DR-STĖ KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO 
Melrose Park,.Jll.

Penkiolikos Metų Sukaktuvėms
Rengia

TEATRU ir Baliu

Puikus Užgavėnių

LINKSMAS BALIUS
I tvirti j«n»as 

I)r-stės Lietuvos Brolių ir Seserų Amerikoje

Sub., Vasario-Feb. 9,1918
M. MĖLI) VŽIO SV K'I AIN

Dainuos L. M. 1). “Aido” Choras

2) Kadangi seimo šaukėjų pa 
.irtasai laikas jau labai arti, ir 
irbiuinkiškoji Amerikos lietu 
u visuomenes dalis neturės lai-
C

> prie jo prisirengti,
Mes reikalaujamu, kad laikas 
:lų prailgintas bent vienu me
siu, idant visuoniunū turėtų 
il.o prisirengti prie seimo.

Sek r. J. Kemėšis.

pažiiiilinli šios kolonijos lietu
vius su “Lietuvos Atslarnio 
Bendrove" ir ant vietos baiuiyli 

parlyvi fondą rinki- 
uukentėjusiems nuo 

1 ’astarasis su-

2) Kadangi iniciatorių paskii 
t s ti laikas ju labai arti ir dur- 
b.iiiiikiškoji Amerikos Lietuvių 
v siioniunūs dalis neturės laiko 
<i< iaiUai prisirengti seimui, to-



Subata, Vasario 9, 1918. NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
. IBKRDEEN, VVASH.

Nedaug čia lietuviu yra, ir tie 
lis labai užmigę. Jeigu ne 
rbas, tai visa jų “patieka" 
žiokeris”. Jokie gyveninio 
nisimai jų neinteresuoja. Vie 
is Socialistu skyrius buvo su- 

■ Jęs dideles prakalbas sausio 
L Buvo gerų kalbėtojų, kurie 
kino darbininkų padėjimų ir 
iausius šios dienos klausimus, 
t tose prakalbose pastebėjau 
s tris lietuvius apsilankusius 
du, draugai, taip miegoti, lai- 
•; butų ir mums prasiblaivinti, 
ose lietuvių kolionijose dagi 
'.ers pabudo ir stropiai pra- 
o darbuotis politikos ir vi- 
nuenes klausimuose, o mes 
nieko daugiau nežinome,kaip 
“džiokerius" mušti.

vietos Socialistų partijos sky- 
s laiko kas panedūlio vaka- 
mitingusanl \Viesbka (?) gt. 
npas F. gal v. Reiktų ir lie- 
iams ateiti ir prisirašyti sky
li, kad liendrai galėtume su 
lis darbininkais veikti ir ko- 
i už visų musų reikalus.

išlaidi^ yra gana daug, tai ja šel

pia vietines draugijos ir pavieni
asmens; pavyzdžiui, aukavo AP 
LA 7 kp. 1(M) dol.; DLK. Gedemi 
no Draugystė 25 dol.; SL. Koo
peratyviška D r-j a 25 dol.; Lie
tuvių Piliečių Kliubas 25 dol.; 
K. (Jaras 5 dol.; K. Leliušis 5 
dol.; K. Varašius 1 dol.

Vaikų Draugijėlė sausio t d. 
buvo surengus balių savo nau
dai. Per balių buvo ir išlaimėji- 
mų. būtent, už 15 centų tikieta 
laimėjo metams dienraštį “Nau
jienas“ J. Kamarauskas; savait
rašti 2 dol. vertės metams V Ki- 
vinskienė, ir knyga “Karė Kodė- 
lei?" gražiais a|xlarais laimėjo 
Sf. Daunieriė.

Pradžioj kovo mėn. bus ren
giamas vaikų kojncertas. Lietu
vių Mokslo Draugystė vaikų ba
liui o taipgi ir lekcijoms svetai
nę suk ikia dykai.

Vaikų Tėvas.

GRAND RAP1DS, MICH.

žiemos vargai. — Sunkus žmo
nių padėjimas.

rankas sudėję ir “laukia gie
dros“. Iš kitur lietuviai tegul 
šiuo tarpu nevažiuoja j Grand 
Rapidsų uždarbių jieškoti ne-

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Vietos Dramatiškas Ratelis bu 
vo surengęs spektaklį vasario 3 ( 
Vaidinta “Du Broliu.” Veikalas, 
jei gerai pastačius, labai puikus, 
bet. suprantama, mums gerų ar
tistinių spėkų stoka, tat lošimas 
išėjo silpnas. Be to, reikėtų ir 
nusimanančio režisieriaus, kurs 
galėtų paskirstyti roles, a'lsižvel 
gdamas į kiekvieno lošėjo gabu
mus, o ne taip, kad kas kuria ro
lę nori ta ir ima, nors tai rolei 
jis visai neatsako. Kad ir men
kos musų lošėjų-mėgėjų spė
kos, bet vis dėlto tarp jų atsiran
da gabesnių ir mažiau gabių. To 
dėl butų gera, kad bent ateityje, 
statant kokį- nors veikalą, svar
besnės roles butų pavedamos ge
resniems. gabesniems aktoriams 
Jei svarbesnės rolės geriau su- 
lošiamos .tai tuo bildu padengia
ma silpnesniųjų lošėjų menkes
nėse rolėse paklaidos, ir lošimas 
padaro geresnį įspūdį.

Iškė Bibel.

dienis nuo 2 id 5 vai po pietų, 7- 
ta ir Wasbington st„ Allano sve
tainėje.

Konferencijos delegatai laip- 
nžęfyre p:»nl< i n t i vietos pro- 

gresyvias draugijas rinkti aukų 

ir pačioms aukoti į LSS. Apsigy
nimo Fondu, t. v. bylai L. S. S. 
centro draugų J. V. Slilsono ir 
J. Šukio. Delegatai prisižadėjo 
draugijų susirinkimuose pasi
darbuoti tuo reikalu.

—J. Bubliauskas,
Knygyno sekretorius.

ROCKFORD, ILL.

mas išėjo silpnas, bet ir kostiu
mai buvo nepritaikyti, nė gri
mas.

Man rodbsi, musų teatralai 
Im-etij labiau rupi n ties. ku<l sce
noje pastačius tinkanirsnius vei

kalus, geriau susimokinus ir, pa
galios, geriau susipažinus su sce
nos reikalavimais. —Buvęs.

WATERBURY, CONN.

Iš darbo lauko. — Lietuvių 
dirvonuose.

Musų Chorai.

Niekas, be abejo, nesakys, jog 
darbininkiškos dainos neprisi
deda prie pabudinimo žmonių 
ūpo. žmonių sąmonės. Kad kur 
susirinkime ant estrados skait- 
meningas choras sutariamais 
balsais užtraukia

“Ei broliai, kartu visi stokim,
Lai laisvės dainos skamba

mums’” 
tatai sukelia publikoj didelio en
tuziazmo, ir ji lydi dainininkus 
audromis aplodismentų. Toks 
apsireiškimas džiugina kiekvie
no susipratusiu darbininko sie
lą, stiprina jo energiją ir jis ga

Miestas iš visų pusių akme
nuotais kalnais apsuptas. Gy
ventojų skaitoma arti 100 tuk- 

istančiu. Nelabai švarus, nes di
rbtuvės randasi viduryje mies
to, gatvės irgi mažai valomos.

Darbai daugiausia vario ir 
skaistvario fabrikuose. Darbi
ninkai neorganizuoti, unijos nė
ra nė vienoj dirbtuvėj. Darbo 
diena 10 vai.; paprastiems dar
bininkams mokestis 30c. už va
landą. Kaikurios dirbtuvės dir- 

’ba viršlaikį ir už tai mokama 
laikas ir pusė. Kadangi unijos 
nėra, lai irsti darbininkais darb
daviai apsieina kaip lik jie nori. 
Pavyzdžiui, jeigu darbininkas, 
išdirbęs 10 vai., norėtų likti di
rbti viršlaikį, darbdavys tokį

f 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 pint.

308 GrantSt., Pittsburgh, Pa.
-------------- - . ■ -----1

Viską Matantis.

PITTSBURGH, PA.

uigšėiausia Prieglauda Liet, 
.lyrikoj sausio 20 d laikė savo 
tą metinį seimą! Taip kitų 
ugijos reikalų nutarta pami
nimi Rities metų sukaktuvių 
ugijos gyvenimo surengti ei- 
irakalbų. Mat draugija jau 

17 kuopų su netoli 2000 na- 
Kai kurios kuopos gana tur

sos. Dvi kuopos įsigijo nuo- 
ius namus su svetainėmis, po 

ioliką tuksiančių doleriu ver-
Taigi nutarė surengti koli

tą “Laisvės” naudai. SLA. 
k-pa sausio 21 buvo surengus 
ių, naudai politiškų prasikal- 
ų. Pelno liko 21 doleriai.

.ii tuvių Mokslo Draugystė ir 
o choras sausio 26 buvo su
kusios koncertą “Naujosios 
tynės" naudai. Kaip girdė- 
, pelno liko apie 50 dol.

SS. 6 kuopa sausio 22 rengė 
kalbas paminėjimui Kruvino 
Nedėldienio. Kalbėjo d. V. 
lėkimas, III Rajono organiza- 
us, ir Geležėlė. Publikos at
ike n e perdaug, bei aukų po- 

.kiems prasikaltėliams šelp- 
iiiietė apie 15 dol. t

.SS 6 kp.. LDLD33 kp.. LM-
21 kp. ir Aido choras bolid

us spėkomis užlaiko gana 
oką ir gražų namą susirin- 
uims laikyti, 'lenai kas se- 
os vakaras esti prelekcijos ir 
viisijos, ketvergų vakarais — 
kykla lavintis rašyti ir skai- 
livins, kurie nemoka, o nori 

išnokinti. Mokina d. J. Bal
kaitis, be atlyginimo.

>ar viena nauja organizacija 
tai Vaikų Muzikališka Drau- 
•Lė, įsisteigusi spalio m. 1917. 
kinasi muzikos apie 20 vai- 
nuo 9 iki 16 metų amžiaus.

kytojauja trįs mokytojai po 
lovyste p. J. Kazlausko. Kad 
kų Draugijėlė neturtinga, o

Gal būt niekur nėra žmonės 
taip nuvarginti, ir taip nekenčia 
dėl žiemos šalčių, kaip kad čia 
Grand Rapidse. Sniego didžiau
si kalnai.. Seniausi vietos gyven
tojai nepamena, kad kiida-nors 
butu buvus tokia sunki žiema, 
kaip dabar kad turime. Daug 
žmonių ausis nušalo, kojas, ran
kas. Ligoninės pilnos žmonių.. 
Vandens įvadus nuolatos užšąlą 
ir žmonės negauna vandens. O 
anglių stoka, ir dėl los anglių 
stokos gyventojai, ypatingai ne- 
turtiiigėji, begalo kenčia.

Sausio 17 dieną žmonių mi
nia daugiau kaip penki šim
tai jų apsupo niesio valdybos 
rūmus ir ėmė šaukti, kad duotų 
anglių. Valdžios atstovai ėmė 
raminti, kad anglių busią tuojau, 
nes kelioms dienoms uždarysią 
visas dirbtuves ir šiaip biznio 
įstaigas, kad tuo bildu sutaupi- 
nus žmonėms anglių.

Stoka ne lik anglių, bet jau 
ir kai-kurių maisto produktų, 
ypatingai cukraus. Brangumas 
neapsakomas. Žmonės labai su
sirūpinę. Vienas žmogus, F. 
Shachl. įmanė nusipirkti kitam 
miesto krašte pusę’ tono anglių. 
Užmokėjo dešimtį dolerių ir la
bai laimingas...

Mokyklos visos tapo uždary
tos. kai kurios jų laikinai pa
versta prieglaudų namais, kur 
šąlantieji ir kenčianlieji vargo 
priimami ir miesto šiaip taip 
rūpinami. Tose prieglaudose 

teko man matyti ne maža ir lie
tuvių.

Lietuvių krutėjimas taip jau 
apsistojo, dėlto kad valdžios įsu
kimu tapo laikinai uždarytos vi
sos jų svetainės. Sausio 20 die
ną turėjo įvykti vakaras, kur bu
vo prisiruošta statyti scenoj di
delį veikalą “‘Kryžius’, bet dėl 
augščiau minėtų priežasčių ne
įvyko. Prakalbų pirmiau būda
vo dažnai rengiama, bet dabar 
jau kelinta savaitė kaip nebuvo 
nė vienų viešų prakalbų.

Darbai žymiai apsistojo. Dar
bininkų daugelis švenčia namie

WAUKEGAN,ILL.

Socialistų partijos Lietuvių 
skyrius susirinkime vasario 3 d. 
nutarė surengti vakarą, kurio vi
sas pelnas bus atiduotas LSS. Ap 
liginimo Fondui. Vakaras įvyks 
Užgavėnėse, vasario 10, tas pats 
Lietuvių Skyrius statys scenoj di 
delį veikalą “Nihilistai arba už
mušimas caro Aleksandro II."

Socialistų Lietuvių Skyrius įsi
gijo dabar puikią raudoną vėlia
vą. Tokią vėliavą įsigyti Skyr- 
ius nutarė dar pareitų mėtų bir
želio mėnesyj ir reikalas buvo 
pavestas d. M. šoblickui. Jo 
rupešėūi vėliavai buvo surinkta 
aukų $63 ir dabar vėliava jau 
yra. Jos išvyniojmas įvyks ba
landžio 7 š. ųi., ir apeigoms bus 
surengtas didelis programas—

Girios Paukštis.

SPRINGFIELI), ILI

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

ilgioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje.
l’riy/.iura Valstijos ir Susivienijimo Banką (Clearing House) Depozitą 

ir Taupymo Padėjimą.

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

V. KASPAB WAf I.-'MT’V P7VU*Mcrr B o
prezidentas
TO KASPAB ice prezidentas
i U AM 0ETT1NG
i ez. Oeting Bros. Iceice-prezidentiis
KAPITALAS

VVALENTY SZYMANSKI
pirklys
H. E. OTTE 

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

vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA 

, kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Co.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL 
sek r. Turk Mnfg. Co.

OTTO KUB1N 
prez. Atlas 

[Brevvlng Co.

Lietuvių Viešasis Knygynas
Jau apie treji metai kaip šia

me mieste yra Įsteigtas Lietuvių 
Viešas Knygynas. Jį įsteigė ir 
palaiko šios Springfieldo lietu
vių progresyvios draugijos: Liet. 
Simų Draugystė, LSS 29 kp., 
SLA. 158 kp., Liet, l'kėsų Kliu
bas, Liet. Progr. Kliubas ir Liet. 
Ūkės; Draugystė.

Sausio 27 š. m. augščiau mi
nėtos draugijos laikė metinę 
konferenciją apkalbėjimui Kny
gyno reikalų. Iš Knygyno ko
miteto pranešimo pasirodė, kad 
Knygynas yra gerame stovyje: 
knygų yra verčios apie už 400 
dolerių; kasoje pinigų yra $30 
bėgantiems reikalams. Kad 
springfieldieČiai nuosavos sve
tainės neturi, lai Knygyną palai
kančioms draugijoms tenka 
samdyti Knygynui kambarį ir 
mokėti po lygią dalį į Knygyno 
iždą.

Konferencijoj betgi pasirodė 
ir tai, kad vietos lietuviai nela
bai lesi interesuoja knygomis, 
mažai kas lankosi j knygyną ir 
skaito. Delegatai todėl nutarė 
per dienraštį Naujienas atsiliep
ti ir paraginti Springfieldo lie
tuvius ir lietuvaites lankyties į 
Knygyną, kur galima gauti kny
gų visokio turinio pasiskaitymui 
juo labiau kad besinaudojan
tiems knygomis čia nekaštuoja 
ne cento.

Taigi springlieldiečiai, vyrai 
ir moters, vaikinai ir merginos, 
lankykitės į Lietuvių Viešąjį 
Knygyną ir naudokitės juo!

Knygyne galima gauti knygų, 
kokių tiktai yra lietuvių kalba 
išleistų.

tavas šaukte šaukti: “Prie dar
bo, draugai ir draugės! Prie 
darbo švento ir vaisingo!"

Gaila lik, kad nevisados lem
ta tiems chorams gyvuoti, aug
ti ir tobulintis, nežiūrint pastan
gų, kurias energingi dailės my
lėtojai deda.

Štai Dram. Gied. Draugijos 
Kanklių Choras paliovė gyvavęs. 
Soc. Janu. Ratelio Mišrus Cho
ras kad ir gyvuoja, bet nesi plė
toja, nekila. Svarbiausia prie
žastis to turbūt yra merginų ne
pastovumas. Laikinai pavyks

ią jas pritraukti, prikalbinti, bet 
jos dalyvauja dažniausia ne del- 
o, kad mėglų dailę, dainas, bet 

greičiau laikinais asmeniškais 
išrokavimais. Dėlto nestebėti
na, kad jos nesirūpina kaip rei
kiant lankyties į repeticijas ir 
programiKise tai pasirodo, tai 
vėl jų nė/a. Jau ne sykis teko 
įastebėli, kad Soc. Janu. Ratelio 

Mišrus Choras pasirodo ant est
rados su penkioms ar šešioms 
merginomis. Taip dalykams e- 
sant choras negali prideramai 
jujoti.

O jeigu laip yra, tai kažin, ar 
ne geriau butų grįžti atgal prie 
vyrų choro? Praeityj vyrų cho 
ras buvo gerai susitvarkęs ir at
sižymėjęs savo skambiomis gy 
vomis dainomis, ir vietos publi
ka galėjo juo lik [įasigėrėti.

.7—-Reporteris.

WAUKĖGAN, ILL.

Vasario 3 d. š. m. Lietuvių 
Teatrališka Dainorių Draugija 
sujungtomis spėkomis su Raci- 
no LSS. 124 kuopos Teatrališku 
Rateliu statė scenoje dvi kome
dijos. Raciniečiai sulošė dvie
jų veiksmų veikalėlį “Apsiriko”, 
ir sulošė vidutiniškai. Geriau
sia lošė Levikės rolėje p-le E. 
Kaupiutė, Juozo rolėje p. V. Da
gilis ir vargonininko rolėje p. A 
Gailiunas. Davatkos rolėje p. E. 
Čypienė, nudaviniu ir judėji
muose buvo typiška Lietuvos 
davatka, tik iškalbumo stokojo, 
šiupinienės rolėje E. Rasevitz. 
Kunigo gaspadinės rolėje V. Le
nkaitė, šiupinio rolėje K. Mato* 
lionis lošė silpnokai.

Antrą komedijėlę “Mulkinę 
ir Mulkintojai”, sulošė vietiniai 
lošėjai. Veikalas perstato atsi
radusį tarp Amerikos lietuvių 
stebuklingą gydytoją, kurs bet
gi nėra visai gydytojas, o tik pa
prastas apgavikas. Bet toliau 
veikalo turinys nė iš šio nė iš to 
nukrypsta į meilišką sritį ir tuo 
užsibaigia. Supinta nė šis nė 
tas. Betgi ir sulošta jis labai 
blogai. Vienas, kurs kiek ge
riau lošė, tai buvo J. Mačiulis,

Ne tik loši-1

grci't prašalina iš darbo.
Aš ilgą laiką esu dirbęs Illino- 

įaus valstijos anglių kasyklose, 
kur darbininkai organizuoti ir 
laikosi tvirtai unijoj. Koks di
delis skirtumas! Ten ir užveiz- 
dos daug mandagesni ir darbi
ninkai neloki vergiški. Mat ten 
kad ir kažinkaip norėtų “bosas” 
pavaryti darbininką iš darbo, 
negali, kol darbininkas nenusi- 
dūs prieš sutartį, padarytą uni
jos su kompanija. Del to ten 
darbininkas ir nelenkia galvą 
prieš nzveiz<lą, bet Jeif»n jis turi 
reikalo su užveizda, jis kalba su 
juo kaip su lygiu žmogum.

Čia, VVaterburyj, visai kas ki
ta. Pora savaičių atgal vienos 
dirbtuvės darbininkai pradėjo 
tartis, kad pareikalavus 30c. 
daugiau mokesties (Menai. Su
sitarė po pietų nestoti į darbą, 
bet visiems sueit į daiktą, ir ka
da užveizda ateis, pastatyti jam 
savo reikalavimą. Bet kad pa
matė užveizdą, lai vietoj drąsiai 
pasakyti jam ko nori, nusigan
do; ypač amerikonai darbinin
kai laip nusigando, kad užveiz
da vos išklausęs ir pamalęs da
rbininkų bailumą, vietoj pakel
ti 30 centų j dieną, dar numąšė 
15 centų į savaitę kiekvienam 
(darbininkui. Iškarto a|1ie 60 
lietuvių pasirodė drąsesni ir me
tė darbą, pasižadėję negrįžti už 
sumažintą mokestį dirbti. Bet 
už poros dienų didžiuma grįžo, 
ir dabar be kepurių maldauja 
užveizdos, kad lik priimtų atgal, 
žadėdami daugiau jokių buntų 
nekelti. Žinoma, užveizda pri
ėmė, bet už dlaug mažesnę mo-! 
kęsti ir dar pastalė prie prastės-' 
nių darbų. Atsirado tik keli, 
kurie negrįžo, nenorėdami pa
žemint savo darbininkiško var
do.

Lietuvių dirvonuose.

Mat nors “Draugas” ir “Darbi
ninkas" Im i darbininkiškus var
dus pasisavinę, bet žmonės pa
žįsta jau vilkus avies kailyje.

Yra čia ir visokių draugijų. 
Veikliausia jų lai LSS 34 kuo
pa. Nors Romos agentų denun- 
cijacijomis ir lapo uždrausta 
socialistams rengti prakalbas, 
bet jie dvasioje nenupolė. LSS. 
31 kp. nusinuomojo puikią sve
tainę, kur laikys savo susirinki
mus ir lavinimosi vakarus. Kuo
pa turi apie 200 narių, tarp ku
rių yra jau gerai išsilavinusių 
ir energingų vyrų. Gaila tik, 
kad Walerburio merginos pu
sėtinai atsilikusios, nes maža jų 
priklauso prie kuopos. Kiek 
man teko pastebėti, dagi ma
žesnėse lietuvių kolonijose mer
ginų ir moterų daug (langiaus 
lankosi j socialistų susirinki
mus nekaip Waterburyje.

LDLD. kp. irgi gana veikli; 
laiko kas mėnesis susirinkimus 
iri šiaip šį tą parengia. Gyvuo
ja čia gerui ir Vilijos Choras, 
kuri veda d. J. Pruselaitis.

Teko būti SLA. 11-los kuopos 
susirinkime sausio 6 dieną. Na
riai buvo visi kviečiami laiš
kais, nes mat buvo nominacija 
centro viršininkų. Kuopa turi 
irgi apie 2(M) narių, betgi ir į taip 
svarbų susirinkimą atėjo vos 59 
nariai. Prasidėjus nominaci

joms į pildomąją tarybą, kuo
pos pirmininkas Povilaika su se
kretorium Zemantausku ėmė di
ktuoti, koki tinkamiausi nariai 
užimt SLA. centro valdyboj vie
tas. Daugiausia kliuvo dabarti
niam SLA. sekretoriui Strimai
čiui: išvadino jį politikierium, 
nemokančiu lietuviškai rašyti; 
į jo vietą, esą, geriausia tiktų J. 
Liulkauskas, graborius; ant vi- 
ce-pirmininko Ona Ramanaus
kienė, rodos iš La\vrence, Mass. 
Ir taip į centro valdybą Povilai
ka Žemnalausku piršo visus 
atžagareivius tautininkus, o na
riai, išskyrus tris (mat trįs ėmė 
balsą), visi tylėjo.^ Matyt, ma
žai jiems rupi SLA. reikalai, nes 
kas kas, bet jau graborius Liut- 
kauskas ir Ona Ramanauskienė 
tai lik jau netinka j centro vir
šininkus. Ot, pamislijau sau, 
kur tik socialistų nėra, tai to
kiems politikieriams kaip Povi
laika ir Žcmantaiiskas galima 
didvyriais būti.

Man rodos, kad socialistai bis- 
kį turi klaidą, kad nepriguli į 
SLA. Nes jeigu Waterburio so
cialistai priklausytų vietinei S. 
LA. kuopai, žinau, kad tokie po- 
lietikicriai Povilaikos ir žeman- 
tauskai truputį apsviltų savo po
litikoj. O tai išeitų Susivieni
jimo Sveikatai.

—Burdingierius.

I PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
J Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginės Popieros.
I CARR BROS. WRECKING CO.
S 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, Iii.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th SL, arti 
St. Lomu Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St.. arti 12th 
St., Chicago, III.

j.’zAv/

Knygynas atdaras kas nedel- /Dimakalio rolėje.

Lietuvių Waterburyje gyvena 
labai daug, ir ar nebus tik di
džiausia kolonija visose rytinė
se valstijose. Kiek čia ištikro 
lietuvių yra, sunku sužinoti, bet 
skaitoma apie 20 tukstanįių. Bč- 
to, turbūt nėra Amerikoj kilo 
miesto, kur lietuviai butų taip 
daikte apsigyvenę, kaip čia. Vie
na miesto dalis, vadinama Broo-! 
klyn, užgyventa vienų lietuvių. 
Toje dalyje visi bizniai irgi lie
tuvių rankose. Visi Amerikos’ 
lietuvių laikraščiai pardavinėja- į 
ini gatvėse; pardavinėja juos 
maži vaikučiai. Kiek man teko 
patemyli, žmonės (Paug daugiau 
perka socialistiškus laikraščius. 
Net ir vaikučiai džiaugiasi, kad 
jiems su “Naujienomis”, “Lais
ve" ir “Keleiviu” daug geriau se
kasi, ne kaip jų konkurentams,' 
su “Draugu“ ir “Darbininku“.

<

ViMNATlNIB KBGIHTKUOTA* KUBA* AiTlKMOKfUB ANT BKIDGBFOKTO

VYRAMS I)R SUAUGIEMS
giiiau Sidabro rtrauoM nuo 01.00 tr 
anglėi«v. Pritaikoma akiniu* tildyk* 
Atminkit t Galvot sopėjimas, narvilka- 
mas, akių akaudljimaa, ųlvUklma* <« 
tt. yra vaisiai* įvairių M<ų. kurto *all 
būti praialinuia Kerų akinių pritaiay- 
mu. (Ityrlmaa uldykų, jei p«r*t1 a 
skauda akto. Jei jos raudonos, jei gal 
v* sopa, jei blogai matai, jei akis »U 
psta, ustfsk ilgiau, o jlaOkok pagelbės 
aptiskoj, kur kiekvienam pritaikoma •- 
kiniai uldykg. Atmink kad mm kak 
ūnm gvarantuojsun akinius ir kienKie 
nam varai prirenkam

B. M. MJK8IROFT. Kkspertaa Optikas,
Jei jus sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mana. Al boram a* 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj ii metų. Al duodu patarimus DYKAI. Galis 
K taryti bile kokius rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai sos 

ugas įmonių g. M. ME8IROFF, Į14I SO. MORGAN ST., CHICAGO, IL.

Skaitykite ir platinkite vienintėlj Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

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

sime įveikti savo priešininkus. 0 laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Padė
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais!

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

ADRESAS.

Naujoji Lietuva
Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

IMPERFECT IN ORIGINAL
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NAUJIENOS
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Published Daily except Sunday by 
The Lithuanlan News Pnb. Co., Ine.

1840 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Cnnal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltu:

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

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

priklauso tai Tarybai, priva- 
| lo atsiust savo i
Kviečiama atsiust delegatus 
taip-pat ir tos draugijos, ku
rios nori įstot į Tarybą.

Sva rbiausie j i d ienot vark i o 
punktai bus: Lietuvos lais
vės klausimas, apšvietus tva
rkymo klausimas ir seimo 
arba suvažiavimo klausi
mas. Iš to matyt, kad ši kon
ferencija bus labai svarbi, 
todėl yra geistina, kad drau
gijos gerai prisirengtų prie 
jos.

ysivci-, Pcrskuitykite Situos rezo- uujmpjv 

delegatus, liucijos žodžius atidžiai. Ma- tija seimas neatsisakė, taigi 
J 1—x"~ tote, kad juose išreiškiama-----

visai kitoks dalykas, negu 
nepriklausomybės reikalavi
mas.

Rezoliucija sako, kad sei
mas yra įsitikinęs, jogei 
“normalinėmis tautos sąly
gomis (t. y. taikos laiku) 
Lietuvos reikalai bus geriau 
ginami vakaruose, negu ry
tuose arba pietuose.” 1 va
karus nuo Lietuvos .yra Vo-

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25

.65 
7.00 
8.00

Pinigus reikia siųsti Pačio Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu-

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikruš; 
tvj rypkrašČius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne RedaktO; 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
»£*, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
Jei bčgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų «r atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
ičšoms apmoksti.

Antra svarbi konferencija 
įvyks kovo 3 d. Tai bus Chi- 
cagos ir apielinkių darbinin
kų draugijų konferencija. Ją 
šaukia Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos laiki- 
nasai komitetas.

Šitoje konferencijoje da
lyvaus visų Tarybų atstovai, 

taip-pat ir nepriklausan-

žodžiai reiškia, kad seimas 
tikisi geresnio Lietuvos rei
kalų apgynimo iš Vokietijos, 
nekaip iš Rusijos arba Len-

AsmcniŠkai Redaktorių matyti gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vuk.

'* 'lt'"

o 
čios Taryboms darbininkiš
kos draugijos. Kiekvienos 
Tarybos komitetas gali at
siust į ją tris delegatus; be 
to, kiekviena draugija, arba 
kuopa, priklausanti arba ne
priklausanti Tarybai, gali 
atsiust po vieną delegatą 
nuo 100 narių arba dalies. 
Taigi, draugija, turinti ne 
daugiaus kaip šimtą narių, 
siunčia 1 delegatą; draugija 
turinti ne daugiaus kaip 200 
narių, siunčia 2 delegatu ir

1 Redakcijos
'| Straipsniai

l\_______ ________________________

Truc translation fited \vith the post- 
iiui^lrr ui Cluraųo, Fcbruary U, 1918, 
hs reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Jie vis 
darbuojasi.

Šitos konferencijos tiks
las bus visų-pirma apsvars
tyt Lietuvos laisvės klausi
mą ir seimo arba susivažia
vimo klausimą.

Kviečiame darbininkų or
ganizacijas sukrusti, kad a- 
bidvi tos konferencijos butų 
kuopasekmingiausios.

Užvakar ta denunciatorių 
veislė, kuri jau senai darbuo
jasi, kad sutrukdžius darbi
ninkų veikimą, vėl atliko 
“karžygišką” darbą.

Chicagos priemiestyje, Ci
cero, III., buvo Lietuvių Dar
bininkų Tarybos sušauktas 
viešas pasikalbėjimas apie 
Lietuvos laisvės klausimą. 
Apie 11 vai., kada pasikalbė
jimas jau baigėsi ir dalis 
publikos jau ėmė skirstyties, 
staigu įėjo svetainėn du gu- 
zikuoti dėdės ir du papras
tais rūbais apsitaisę tvarkos 
dabotojai ir užreiškė, kėd 
(langiaus kalbėties nevalia. 
Todėl, girdi, nevalia, kac 
tam susirinkimui nebuvę iš
imta “permit”. Jeigu, sako, 
“perrnit’ą” turėtumėte, ta 
galėtumėte mitinguot kadir 
per visą naktį, bet dabar esą

Cnie trunslulion filtd with tbe pos) 
m.islcr at ęhicagp, Frbruary 9, 1918. 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvos “nepri
klausomybes ’ ’ 
reikalavimas.

Musų dešiniųjų srovių — 
klerikalų ir tautininkų—spa
uda daug rašo apie tai, kad 
Lietuva jau pąreikalavo sau 
nepriklausomybės. Ji labai

Paskui—per Lietu-

, Susirinkimo rengėjai, ma
toma, neapsižiurėjo, kad ta
me miestelyje esąs toks pa- 

’ davadijimas, jogei be “per- 
rnit’o’’ viešų prakalbų rengti 
negalima; nors sakoma, kad 
tų “permit’ų” paprastai nie
kas nereikalauja. Kodel-gi 
jo dabar pareikalauta ? To
dėl, kad, kai]) policistai pa
aiškino, jiems buvo “prane
šta”.

Vadinasi, pasidarbavo 
skundikai. Žmonės numano, 
) as buvo tie skundikai, Ka
lia kalbėtojas, aiškindamas, 
kodėl klerikalai smerkia Ru
siją ir simpatizuoja kaizeri- 
škai Vokietijai, užvažiavo 
per kailį kunigėliams, tai tu- 
ii asmens tuoj sprukę per du
ris ir bėgo prie telefono.

Jų skundas tečiaus nesus
pėjo pakenkti mitingui. Tik 
jų niekšystė išėjo į aikštę.

Dvi konferencijos.
Vasario 17 d. bus Chica- 

gos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos konferencija. Visos 
draugijos ir kuopos, kurios

merikos lietuvius paremti ši
tą reikalavimą.

Kokiu-gi buriu Lietuva iš
reiškė šita rei’kalavima? v v

Pirmiausia per savo sei
mą, įvykusį Vilniuje rugsėjo 
mėnesio 18-22 d. pereitųjų 
metu.
vos Tarybą (Landratą), ku
rią tasai seimas išrinko ir 
kurią Vokietijos kariškoj 
valdžia patvirtino.

Mes čia nekalbėsime anie 
tai, ar minėtasai seimas ir 
nimėtasai Landratas gali 
skaityties atstovaujančiomis 
Lietuvos žmones įstaigomis. 
Pakanka čionai nurodyti, 
kad rinkimai į Vilniaus sei
mą nebuvo atlikti demokra
tišku budu, ir kad seimas, su
sidėjo vien tiktai iš lietuviš
kai kalbančios Lietuvos gy
ventojų dalies; nė žydų, nė 
lenkų, ne kitų tautų jame ne
buvo.

Bet ko tasai seimas ištiesų 
reikalavo? Seimo rezoliuci
joje apie Lietuvos nepriklau
somybę tarp kitko pasakyta:

“Jei vokiečiai dar ligi 
karo galo pasižadės busi
moje konferencijoje ginti 
Lietuvos reikalus, tai lie
tuvių seimas, suprasda
mas, kad normalinėmis 
tautos sąlygomis Lietuvos 
reikalai bus geriau gina
mi vakaruose nekaip ry
tuose ar pietuose, išranda, 
jog yra galima dėties su

Toliaus-gi toje pat rezoliu
cijoje jau ir aiškiai pasako
ma, kad Lietuvai “yra gali
ma dėties su vokiečiais są
jungom Tiesa, prie šito už 
reiškimo yra pridėta dvi są
lygos, kurios lyg susilpnina 
jo reikšmę. Viena, sakoma, 
kad vokiečiai turi “dar ligi 
karės galo pasižadėt busimo
je konfei'encijoje (taikos) 
ginti Lietuvos reikalus”; an
tra sakoma, kad susijungi
mas su Vokietija “neturi 
kliudyti laisvai kilti” Lietu
vai. Bet šitie pridėčkai ne- 
perkeičia augšiaus minėtojo 
užreiškimo prasmės, nekal
bant jau apie tai, kad jų ver
tė yra visai menka.

Nes juk, ištiesų, pasakyt, 
kad Lietuvos “sąjunga” su 
Vokietija neturi Lietuvai 
“kliudyt laisvai kilti”, tai rei 
škia nurodyt, gana miglotais 
žodžiais, tiktai susijungimo 
būdą su Vokietija. O ta są
lyga, kad vokiečiai pasižadė
tų ginti Lietuvos reikalus 
taikos konferencijoje, ap
skritai nieko nereiškia. Vo
kiečių valdžia gali šiandie 
viską prižadėt, o ryto taip- 
pat lengvai visus prižadus 
sulaužyt. Vokietijos valdžia 
šitaip daro paprastai, ir tik
tai naivus žmonės gali dėti 
daug vertės ant jos prižadų.

Vadinasi, lietuvių seimas 
Vilniuje aiškiai pasakė, kad 
jisai pritaria Lietuvos su jun
gtiniu su Vokietija. Pažiū
rėsime dabar, ką pasakė to 
seimo išrinktoji Taryba 
(Landratas).

Landratas, kaip praneša 
franeuzų laikraštis “Le 
Temps*’, parašė ir įteikė vi
sų valstybių valdžioms dek- 
leraciją, kuri tarp kitko 
skamba:

“... Lietuvių tautos. Ta
ryba, globėja ir ištikima 
saugotoja augščiausiųjų 
tėvynės reikalų, apreiškia:

“1. Jog lietuvių tauta 
save skaito už Rusijos ri
bų ir pertraukusi visus ry
šius su Rusijos valstybe;

“2. Jog lietuvių tauta, 
pasiremdama valstybių 
])ripažintu principu, sutei
kiančiu visoms tautoms 
apsisprendimo teisę, turi 
teisės ir pareigos imti savo 
likimą j savo rankas ir ap
reikšk savo nepriklauso- 

užsienio valstv-

negalėjo atsisakyt nuo to ir 
Landratas, kuris tapo išrink
tas seimo valią pildyti. Bet 
už tai Landratas griežtai už- 
reiškia, kad lietuvių tauta 
pertraukia “visus ryšius su 
Rusijos valstybe”. Vadi
nasi, ta jo apreikštoji “ne
priklausomybė” reiškia tik 
nepriklausomybę nuo Rusi
jos.

Ir delei šitokio Lietuvos 
Tarybos užreiškimo Dr. J. 
Šliupas šaukė “vivat”, muš
damas telegramą amerikie
čiams. šitokios “nepriklau
somybės” reikalavimą triukš
mingai reklamuoja musų de
šiniųjų srovių spauda.

Tuo ‘nepriklausomybės” 
reikalavimu naudojasi vo
kiečių valdžios atstovai Lie
tuvių Brastoje, atsisakyda
mi ištraukt savo kariuome
nę iš Lietuvos ir duoti Lietu
vai progos laisvai apsisprę
sti. To reikalavimo rėmi
mas, vadinasi, yra niekas 
daugiaus, kaip kaizerio im
perialistinės politikos rėmi
mas.

■ ■ —.............. .............................. i ..............................   m1

Skaitytoju Balsai
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vus sudemaralteuota, bet lodei 
kad jęs priešo spėka buvo perdi- 
dėlė, kad ją apveikus. Kad ca-; 
ro valdžia nebuvo sudemoraU- 
zuota, rodo ir tasai faktas, kad 
dar ir šiandie visoki gaivalai ne
siliauja savo galvas kėlę”.

Man rodos, kad (ai buvo išreik 
šia pakankamai aiškiai, kad su
pratus, jog čia kalbama apie 
'Rusijos caro valdininkų (lemo* 
ralizaciją atžvilgiu pirmosios 
demoralizacijos rųšies, o ne de
moralizacijos aplamai. Pavie
nės ypatus bei žmonių grupės 
gali būti sudemoralizuotos žiū
rinti vienu demoralizacijos apsi
reiškimo bei rųšies žvilgsniu, ir 
gali būti nesmfemoralizuolos 
žiūrint kitos rųšies žvilgsniu. 
Vi išminė ta mano nuomonė, kad 
Rusijos caro valdininkai nebuvo 
sudcmoralizuoti atžvilgiu demo
ralizacijos pirmos rųšies, pagal 
mano paskirstymų, patvirtina ir 
d. J. Iltdlrušailis. Vienoje vielo
je Naujienų nr. 2 d. J. Baltru
šaitis rašo:

Musu

ŽAKIETBĮjS IR SIJONAS—Pavyzdys No. 8673.
$iame pąveikslėlyj malotf 

naujos mados molcriškĮ
H\\ ru^ — žakietėlį ir sijoną, u 

jį* A ft/rFriy/ ^urto patraukia į save akį. Ža 
\ Iv kictėlio garsas iškirptas labai

mai, tuo budu atidengiąs ant

gus atlenkiamas kaimelius tefl 
kia laimimo išvaizdų. Skleinbl 
žakietėlio skverneliai susegimi 
vienu guziku. Neplatus oda 
diržus padengia nugaros supai 
kimų; prickyj jis praeina pr 
praraižus ir apačioj po šakieti, 
l|o sveruais susegamas. Ilgėj 
rankovės pasibaigia siaurais m 
raukoviais tokios pat materija 
kaip ir kalnicrius. Žakięlčlii

{UA išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcijų neatsakę.] .

/ t ’ ‘ ■ ? • • ’ , J

Kieno klaida?

Naujienų nr. 25 d. J. Baltru
šaitis savo paskaitoje “Demora
lizacija ir Dorybė“ rašo: “Drg. 
Jancauskas Naujienose (31 XII) 
nurodė į demoralizacijos rųšis ir 
gerai pastebėjo, kad “demorali
zacija“, xapie kurių aš kalbėjau, 
tai mums nėra demoralizacija. 
Bet klaidų turi, kuomet sako: 
“Rusijos caro valdžia negalėjo 
daug priešių ties ne todėl, kad ji 
butų buvus sudemoralizuota, bet 
todėl, kad jos priešo spėka buvo 
perdidclč, kad ja apveikus”.

jos teoretikai neretai sako, ka< 
ne revoliucionieriai revoliuciją 
kelia, bet pati senoji valdžia. Ki
tai]) sakoma: valdžia pati save 
užsimuša; ji paskęsta savo ne
dorybėse. Revoliucionieriai tai 
yra lie, kurie aiškina žmonėms, 
ką ir kai]) reikia veikti, kad pu
vėsiai išnyktų, kad nedorybė ir 
betvarke taptų tvarka ir gero
ve žmonėms“.

Drg. J. Baltrušaitis nurodo ti
krąja priežastį revoliucijos

įnybę * 
bėms,”

kuri yra visai kita demoralizaci
jos rųšis negu ta, kurios atžvil
giu kalbėdamas aš išreiškiau 
vlršminėių nuomonę.

Kadangi žodis demoralizacija 
yra vartojamas paženklinimui 
keletos, kartais vienas su kitu 
jokio sąryšio neturinčių apsireiš
kimų žmonių tarpe, tai tas pada
ro demoralizacijos aiškinimų la
bai painiu, o ypatingai norint 
apkalbėti jį trumpai. Taigi, kad 
nesumaišius vienokį demorali
zacijos apsireiškimų su kitokiu 
ir kad neužėmus daug vietos lai
kraštyje* (“N.“ 310), aš padali
nau demoralizacijų j rųšis bei 
formas, kuriose ji apsireiškia, 
kad kiekvienų jų apvertimai at
skirai.

Pirma demoralizacijos rusimi 
aš pavadinau stoka drąsos ir no
ro kovoti už savo gerbūvį - de
moralizacija spėkų apsigynimo.

savo padėjimų. Dvasios nupuo
limo neapsireiškė pas jų...“

Kitoje vietoje: “Valdininkai- 
patriotai-aristokralai-juodašim- 
čiai buvo smarkus, bet ne dėl 
valstybes' gynimo ir vikuomenės 
palaikymo, o tik dėl savo asjhč- 
miškb * guobici”.

Taigi klaida yra ne išreikšto
je mano nuomonėje, bet jos su
pratime... F. A. Jąnčauskas,
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X Rajono Padangėj.

Kaip girdėti iš X Rajono kuo
pų balsavimo, tai sekama iš ei
les 10la konferencija turės įvy
kti šių metų kovo mėnesio pra-

III. Čia butų parankiausia su
važiuoti delegatams iš viso pie
tinio lliinojaus.

Kad suvažiavus butų kas tar
ti, reikia iš anksto paminėti ke
letu punktų busimam musų Ra
jono veikimui.

Praeitais metais kažin lik ar 
nebuvo mažiausiai veikta agita
cijos reikalais *X Rajone. Tik 
vienas maršrutas tebuvo suren
gtas. Bet ir šie metai nespar
čia usiu veikimu pasižymi. Bu
vo kreiptasi veik į visų didmies-

laikyti eilę prakalbų, bet nei vie
nas neapsiėmė. O prakalbų da
ugelis kuopų pageidauja.

Praėjo “Kruvinasis Nedėldie- 
nis“ (sausio 22). Kuopos be
veik jokio paminėjimo nedavė. 
Sukanka melai nuo nuvertimo 
Rusijos caro nuo autokratybčs 
sosto: padaryta didis revoliuci
nis perversmas politiniame ir 
visuomeniniame Rusijos ir Lie
tuvos žmonių gyvenime, vienok 
ir šis epokinis atsitikimas jo me
tinėse sukaktuvėse nesirengiama 
nieku pažymėti, apvaikščioti.

Gegužės mėnesyj įvyksta šim
tmetinės sukaktuvės nuo gimi
mo Karolinos Markso, to didžio 
supamaluotojo socializmo mok
slo ir pirmutinio įsteigėjo inter- 
nacionalės darbininkų vienybės. 
Bet jei kai]), tai mes ir tų praki
šim, tartum nieko nežinodami.

Daugelis draugų nusiskun
džia, kad nėra savitarpinės su
tarties veikime, ir tai išdalies tie
sa. Žinome, kad nevisi vienodai 
supranta tikslų, įstodami j Są
jungų. Vienus biznio nepasise
kimai atveja, kitiems nusibosta 
parapijose su kunigais nuolatos 
ergelius turėti, įsitikina, kad nie
kas gera neišeis vergaujant dva
siškiems ir svietiškiųms ponams. 
Bet kai pastoja kuopos nariais, 
kai kurie jų netik neprisideda

Šituose deklaracijos žo
džiuose neva apreiškiama 
“Lietuvos nepriklausomy
bė”. Bet kokia nepriklauso
mybė! Jeigu mes atsiminsi
me, kad deklaracija yra pa
rašyta to Landrato, kurį į- 
steigė Vilniaus seimas, išrei- 
šuksis jau žinomą mums, 
nuomonę apie Lietuvos atei
tį, tai tos “nepriklausomy
bės” prasmė bus aiški: tai y- 
ra ne nepriklausomybė tik
roje to žodžio prasmėje, o ti
ktai sąjunga su vokiečiais, 

vokiečiais sąjungon, kuri tokia sąjunga, kuri turi Lie- _ _ ___
betgi Lietuvai neturi kliu-(tuvai “nekliudyt laisvai kil-| v,d<lžia negalėjo daug prie-*tja ilga praeities istorija: Kur Iii 
dyti laisvai kilti.”

rusina atžvilgiu aš išsireiškiau, 
kad tą demoralizacijos rųšis yra 
tiesiog negeistina miniose dni’- 
bininkuose. Taipgi pridūriau: 
“Ta demoralizacijos rųšis butų 
mums pageidaujama, jeigu ji 
tųi^ireikšlų valdžioje, musų prie
šo tarpe, bet aš nežinau nei vie
no atsilikimo, kur ji butų apsi
reiškusi. Pavyzdžiui, Rusijos|Kad taip ištikrųjų yra, lai lindi

8673

lėkšeiais peltakiais šonuose?
&io moteriško rūbo pavyzdj 

Nu. 8673* sukirptas ketveriop| 
didumo: m ievos 36, 38, 10 ir 1 
colių per krutinę. Sijono ap; 
čios plotis yra 2’4 yardo. Kai 
paveikslėly], mieros :gi coli 
rubui reikia 6 vardų materijt

colių plačiu, arba I yardų. jei materijas plotis yra 51 c< 
Belo, reikia % yardo kitokias 36 colių pločio materijos!

Kaina pavyzdžltii 16 veiiiųJ t .
'' <•" f, '. 1 ;

Norint gimti tokiam rubąi sukirpti ir pasiūti pavyzd 
])rašom iškirpti žemiau paduotą, blankutę, pažyhtėti mierą, pa 
rašyti savo vardų pavardę ir aiškų adresą ir, į<lėjus kartu su IĮ 
centų (markėmis arba tiesiai dosimtuką), pasiųsti šiai]) užadrt 
savus: NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1810 S. Halsted StreJ

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1840 S. Halsted St, Chicago, 111.

Čia įdedu 10 centų, 114 kuriuos prašau atsiųsti man Pavyzdi

Miera per krutinę ..............colių. /
PAVARDE ............................. z.....................................  įVARPAS IR

ADRESAS:

— 
bus, tai dažnai 
nors suirutes, ir kaltininkais pa
sirodydavo esą tie patįs neišla
vinti nariai. Kad to kiek galint 
išvengus, reikia daugiau lavin
tis, tobulintis. Dabar nebe tie 
laikai, kad kumpos vis dar užsi
imtų tik tuščių balių ir miškuose 
piknikų renginiui. Tie laikai 
jau praėjo. Reikia duhar mi
nioms teikti ką nors prakilnes
nio, kas jas mokintų, šviestų, 
auklėtų ir tobulintų. Dailės 
perstatymui užima svarbių vie-

išeidavo kokios
■f I l^«»l III I ............. .. .................. ■■ -»»

ciją sekretoriui, o vėliaus orgi 
nizatoriui, bet kaip nieko negi! 
dėt taip negirdėt.

Draugai, kas gi bus! Ar ne lai 
kas pabusti ir slvcrtiės darbo į

ti.”

tos bei giros prakalbos. Bet 
kad prelegentų |r kalbėtojų ma
ža tclurim, tad bandykime la- 
vinties patįs. Semkimos mokslo

diskusijas įvairiais klausimais 
išmiklinsime savo smegenis pro
tauti ir išmoksime tvarkyti savo 
mintis. Neužmirškime, kad la
ukia mus didelis darbus ir dau
gybe aukų. Vienok neturime iš

keisti iš atminties, kad socializ
mas pasėtas gerpj dirvoj duoda 
ir gorų vaisių.. Jau ir iš prie
šingos pusės girdėt balsai, kad 
ne kas kitas kaip proletariatas

kys visuomenę nuo pat apačios 
iki pat viršūnių. Juo tik skait- 
lingesnes minios greičiau supras 
savo reikalus ir uždavinius, tuo 
greičiau užšvies naujus gadynės 
saulutė darbininkų padangėj.

—F. Klembauskas.

Pažadinimas IX Rajono 
draugams.j

Ar ne pasakytų kas, kai]) svei-^ 
ka gyvuoja IX Rajono valdyba ir 
ką ji veikia? Budi ji, ar saldžiai 
miega ?

Visame pasaulyj svietas juda, 
darbininkų organizacijos veikia, 
įrišami opiausieji socialiai klau-

prie socializmo darbo, bet tau- simai. O musų, Wi8copsino
kiai dar esti darbo trukdytojai

.ramiai sau snaudžia, kad rodos

Ginties ne lodei, kad ji butų bu- buvo veikiama naudingas dar- 152 k]), nusiuntė priimtų rezoliu

Draugo T. Dundulio 
Maršrutas

Visoms LSS. kuopoms, kurid 
|)i’isidėjo prie kvietimo ir rcJ 
ginio <1. T. Dunduliui niaršrutJ 
šiuo pranešu, kad su T. Dundi 
liu jau susižinota tuo reikalui 
jis apsiėmė kalbėti. Jo maršril 
tas įvyks nuo vasario 18 d. 1' 
gi T1 d. ir kalbės LSS. kuopą si| 
rengtuose susirinkimuose* šiai]!

Vasario 18—Moline, III.
Vas. 19 ir 20 Cedar Rapids, iJ 
Vasario 21—Dės Mainės, lai 
Vasario 22 Omaha, Nvhr.l 
Vasar. 23 ir 24— Sioux City, 11 
Paminėtų vielų kuopas niūki 

nes iiasirupinii surengimu d. '1| 
Dunduliui prakalbų ir gerui iš 
garsinti, kad kuodaugiausia pij 
blikos sutraukus.

M, česunas, 211 kp. orJ 
Delei progeresivių draugija 

suvažiavvimo............................

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. į

G. J, M-tis, Milw.: Dedamo 
kas svarbu. Apie ShcboygaiK 
nuderu liežuvius apleidžiame 
Paprasti dalykai, o vieta laikraš

Kazimieras Gugis
visokius reikalus, kaip kriminaliikuosv 

ir civiliokuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopisrus.

Narnų Ofinas:

im S. |t.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310
- ............ ■ . .

Ofisas!
127 N. Dearbtrn St. 

1111-11 Vaiir tMi.
Tel. Central 4411

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

A. PETRATIS & CO.
Kcal Eatata Ott<M 

paakolln* pinigus. Perka, parduo<ta Ir 
maino namas, lotas U («r*u. 

Apsaugoja turt$ nuo ugnies. 
Peržiūri apstraktus, padaro pvpieras 

NOTARY PUBLIC
761 W. 85ta gatvJ 
kampas Halsted
— ■
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—Ha rytas Kaunįs.

Pavasario jauno skalbti dvelkimu 
Apsuptas godojau godelę.

Puošimi jos, besk rieja nčios, kelią.

Norėjau apčiuopti pasaulio kraštus, 
Suglausti į vienų svajonę...
Pavasaris jaunas... Pasaulis platus...
Taip žydrios jaunutės kariones...

Ir mvLsties prieš šiaurės vėjelį...
Norėjau aš ašaros džiaugsmų sumerki

Be žemės šaltosios. be vilties skausmų

Užburtas sapnų amžinų dvelkimu-

(Iš “Nauju Taku’’)

BET ATMENU... vadinti “nonconmiissioned” die
vais.
JV*

Bet slenka liūdnos vienos.
A Įminimų tų margų
Perleisto džiaugsmo ir vargų.

paveikslų. Jie taip pat, kaip ir 
stambmeldžiai stato savo die
vams bažnyčias ir neša aukas.

1 •'
Aš minėjau tik apie šventas

ir inisionieriai turėjo daug var-1 nudievinto protėvio. Einant mė
go pertikrinti žmones apie dan- džioklėn ar karėsna, tūli lauki- 
guje esančių dievystę). Su sto-Įniai žmonės nešasi savo die-

vo daug lengviau pertikrinti žm- gelbėtų jam, jo siekiuose. Kitos 
ones girdi, jie matė į kų tiki gi laukinių padermės elgiasi ši- 
ir mane kad jie nėra prigaudi-*!tai|l: prieš einant kelionėn, me- 
nėjami. [džioklėn arba kąrėn jie paskata

Senovės stabmeldžiai savo die- kaukolę; tas skutenas sumaišę 
vams aukaudavo ir degindavo su vandeniu geria kad sūni
jančius, avis ir kitokius gyvu- vienijus su dvasia savo drąsaus 
liūs; krikščionių dievai to neno- Į protėvio-dievo, ir kad toji dva- 
ri, 
ksas ir sidabras.

Netik piktos dvasios (velniai), 
bet ir tų velnių stovyhts (pavei
kslus) nėra produktu krikščio
nių mokslo, štai kokia musų 
velnio Istorija.

Keletą šimtmečių prieš Kris
taus užgimimų, pakraščiuose

jienis reikalingas yra an-|s*a sųtiprinlų jo spėkas, suteik
tų jam savo drąsą, taigi gelbė
tų jam kovoje Kadangi tas pa-

tos turėjo savo dievų bandininkų 
(gyvulių), kuris būdavo piešia
mas panašiai: — žmogaus lie-

los lapo atrastos Babilionijos 
griuvėsiuose, tik jos reiškė ypa- 
tas blogdarių ir buvo jiiodai nu- 
malevotos.

Babiliouiečių pasaulio sutvė-

tikinčiųjų tarpe randasi daug 
daugiau piktadarių, negu neti
kinčiųjų. Kone kiekvienas žino- 
gžudis lipdams ant kartuvių spa-

stim — aš nežinau, bid reikia

žmonėsua liek doros, kiek pini
gų išmelžta iš jų. Policija tame

Kadangi žmogus sutvėrė die
zą “ant savo paveikslo” ir pa

protis yra taip senas kaip ir die- i varyti dievų nuo “džiabo”, kaip 
'vai, tai matyt, kad krikščionįs] lik dievas pasirodys esąs neišti- 
pasiskolino jį iš stabmeldžių. kimuirnepalankiiižmogausno-

Laukiniai žmones, dievindami I rams. —F. A. Jančauskas.
numirėlius, sutvėrė dusių ir pa-Į v --------

. iii * Lietuviškas Bernelistveria dievus, pakeldami į die
vų skaičių mirusius žmones. Kaipir feljetonelis.

ketvirtame šimtmetyje po jo gi-1
mimui, sutvėrė dvasių šventųjų, I Karlų augo gyveno bernelis, 
padievino Kristaus motinų Ma-p*ell,vi^kas bernelis. Augo ir la- 

višlomis irri ją ir nesuskaitomą daugybę I 
kitų žmonių, kuriuos jie pava- Gaidžiais . 
dino “šventais”. Bet pati jų į siveldavo 
šventenybė pasako savo istoriją Į bernelis, labai nusiveldavo.
ir mes negalime atskirti Inos Dažnai, kuomet mama paim- 
“šventuosius” nuo slabmeldiš-1 davo ilgą beržinę rykštę, idant 
kų dievų. (įkrėsti berneliui daugiau pro-

r • . w

eo
</>v.*-

Išjieskome ir Iskolektuojame Visokias Skolas
k nuo ncslropių skolininkų visose dalyse Amerikos, 
Pz» l)(' skiriamo kokia skola neimlu ir kaip sena su pa- 
R*''' !llĮ'*5!*s’ Nereiks laudami nei vieno cento iš kulno 
n iki iškolektuoja ne skolas. Pamėginlinas jums nie- -i 
Į ko nekasiuos, nes visus darbus atliekame su palu- wj
p kiais. Musų bud ii algavinm neatgaunamų skolų nė- T

ra skirtumo kur jūsų skolininkas gyvena ir kaip Z 
toli nuo jūsų ar musų -musų pasekmingas būdas

* pasiekia ir alg.luna žuvusias skolas visose dalyse

nei vieno cento iš kalno 
Pamėginlinas jnins nie-

(į, Amerikos, nes tam tikslui turime korespondentus, kolektorius ir 
yeiklius advokatus prižiūrinčius musų reikalus visose apielinkėse. 

ęo , Musų Ofisas yra ptdaras dėl ypališkai atsilankančių: Panedėliais, 
Seredoms ir pėtnyčiohis nuo 1 popiet iki 6 vakaro. IJlarninkais

c/y ketvergais ir nuimtoms nuo 1 popiet iki 9 va. Gyvenanti kituose mic- 
\lnoso kreipkitės laiškais, jdėdami 3c markę atsakymui. Pašykite 
lietuviškai ar angliškai :|ml žemiau nurodyto adreso. Rodą suteikiam 
dovanai. INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY,

g 3114 South Hulsted Street, Chicago, III.
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mą ir nepareinamų...
Ir rašė, rašė lietuviškas ber- 

nelis-balaudčlis ,oi, rašė!
Ir išliejo visus savo širdies jau 

smus lielrfviškas bernelis balan- 
i delis, ir neliko jam nickoį nieko, 
suvis nieko.

Ba ba...uu! pravirko lietuvis 
kas bernelis balandėlis, ir nutilo.

Ir tyli dabar jis, ir dūmoja di
delę, didelę durna apie viščiu-

Ir retkarčiajs, atsiminęs apie 
savo

. nu!

pra-

špicas...

Senų, gerų draugų...
Dabar tiktai džiaugiuos.
Atminimais tik džiaugiuos...
Visa, visa praėjo.
Kaip dulkės ant vėjo.
Vienok dar atmenu aš juos!..

—Kovas.

meldžiai, turi nesuskaitomų galy 
bę ir piktų dvasių, vadinamų 
velniais, su visais jų valdininkais

ralysteš, kaip ir dievai graikų. 
Asyro-babilionicčių ir kitų pa

nos ir tiesos — Murdukas - 
buvo nuolatinėje kovoje su tam
sybės dievu Tiamat’u ir jo pase
kėjais. Kuomet Murdukas per
galėdavo blogus dievus, lai. ba- 
bilioniečių nuomone, būdavo 
diena. Kuomet piktos .dvasios 
užrūstindavo dievų Murdukų, tai 
jis nužengdavo į požeminius ur
vus kad kovojus su piktais die
vais — tai būdavo naktis. Babi- 
lioniečiai laukė tos dienos, kuo
met Murdukas pergalės savo 
priešus galutinai tuomet už
viešpataus meilė, liesa ir liesi

pirmųjų amžių krikščionims; jų

rimuose amžiuos, kad sužinojus 
kiekvienų žingsni žmonių gyve
nimų ir jų alsinešima į religijų. 
Tokiu budu bažnyčia galėjo vi
suomet prisitaikinti prie nuola
tos besikeičiančių žmonijos mi
nčių bei nuomonių.

-lialsiai užtraukdavo:
—Ba - ba... uu!
Taip augo gyveno bernelis, 

lietuviškas bernelis. Bėgo die
nos, savaitės mėnesiai, metai. Ir

pakulines kelinaites, ir pamalė 
bernelis, kad panosėje pradeda 
“slagąruoti” gelsvi, reti, lielu-

Kas ką sutvėrė?

Pašvenčiu tiems, kurie myli 
šį klausimą

kti dievai gyvena pradare - po
žeminiuose urvuose. Geri ir blo-

pagal jų nuomonę, tamsa reiš
kė blogus dievus, o šviesa gerus. 
Todėl ir Velnio paveikslus buvo 
piešiamas juodai. Keikia mu
ilyti, kad tas “apdirbtas velnias”

t ns antru kartu nužengs ant že
mės. Panašiai aiškina sau svie
to pabaigų buddistai ir kitokių

- Ba 
bernelis.

sušuko-,

antukai; ir

Bcik tik prisimint skaitlingas 
minias aniuolų, arkaniuolų. be

lyje. Piktos dvasios stengias su
vilioti žmogų ir įtraukti savon

liuli piktų dvasių įtekmę į žmo-

luomus. T\>liiui seka eilės žiuo-

jų, kurie taip jau turi nemažos

žmonių

danguje. Piktos dvasios ne tik 
prigaudinėja žmones, bet ir ge
rus dievus. Piktų dvasių atsira
dimas, pagal krikščionių mok

babilionieč:!;. yra daug
senesnė. Žinoma, tūlos permai
nos įvyko velnio asmenyje kar
tu su dailės išsiplėlojimu ir 
žmogaus proto pažanga. Dabar
tinių laikų velnias yra labiau ap
tašytas ir daugiau panašus į 
žmogaus pa veikslų.

pis, kuris buvo vadinamas die
vu “gyvenimo atsinaujinimo” ir 
kuriame gyveno siela pasaulio 
valdytojo ir gero dievo Oziris'o. 
kurs buk buvo'nužudytas per 
savo veidmainį brolį. Dievas A- 
pis buvo juodas jautis su baltu

stntyln didžiausia bažnyčia Me- 
pbis’e, kur jam patarnaudavo 
čiela gauja kunigų. Atrasta di-

Kur dingo musų 
jaunuoliai

Keistų dalykų pas mus dedasi. 
Kiele čia senai musų jaunuoliai

kimės, švieskimės ir švieskime 
savo atsilikusius draugus ir drau 
ges! Kelta, gvildenta įvairus 
klausimai-klausimėliai, nors daž 
nai labai menkos vertes ir 
kųsiai. Bei vistick veikla, 
bloginusiame atsilikime
dvla noras veikti ir lavinlies.v

nevy-
ar -

ro-

reikalus. I tų dievų luomų pri
klauso pranašai, apaštalai, evan
gelistai, kankintiniai ir šiaip žin-

<tžių mokinimui. Krikšččionių 
mokslas sako, kad visi velniai

riai krikščionių bažnyčiose yra

gus laibus kakliukus, ir atsa
kė jie berneliui, lietuviškam ber
neliui :

-Piep — piep — piep - kvar.
Ir suprato juos bernelis, lie

tuviškas bernelis-ba landei is:
Tai jie, jie. .. ir jie pripažįs

ta mane esant vyru vyru vyru. ..

Jaunuoliai (ės) nutilo ir dingo 
kaip los pavasarinės kregždės. 
Pačiauškėjo pačiulbėjo apie 

madas, meilės klausima ir nutilo 
Argi musų jaunuoliai mano, kad 
apart madų ir meilės klausimų 
nieko daugiau ir neliko? Butu 
begalo liūdna ir juokinga.

I ietu viskas bernelis,

sižymėjimų ant žemės. 1 visus 
juos žmonės kreipiasi su išmal
dom, rengia iškilmingas šventes 
jų pagerbimui ir teikia jiems au
kų ir stato aukurų. Čia pami
nėsiu keletą iš jų, kaip jie yra 
klasifikuojami; Antanas atra-

bubąs buvęs dievo pagelbininku

narna, kad jis buvęs kuone ly
gus dievui ir gelbėjęs jam su
tverti pasauli; kuomet dievas

Sulraukon paėmus visus kn-
jų. Flarijonas 
gotojas. Kokas

ugnies apsau-

nas Mykolas
šokins stabus ir raiščius, mes 
pamatytume, kad krikščionįs ga
lėtų pasididžiuoti prieš stabmel-

gnis dievo Perkūno.
Praskustas kunigo pakaušis, 

nors turi kitą reikšmę krikščio-

raudusi palaidota apie 60 tokių 
jaučių. Pagal cgypticčių nuomo
nę Apis užgimdavo iš “nekaltos” 
karvės, kuri užsivaisindavo spi
nduliu iš dangaus. Kuomet A-

ipsuko jo galva.
Bet kartą bernelis, Heluviš- 

užsimane plaukti 
jūrių marelių. Ir

čių ir tylėjimo... Jaunuoliai negu 
Ii kalbėt apie tai, kas juos labiau 
šia slegia ir neduoda jiems ramu 
mo. l iesa, tai liesa.

loti - toli už 
nebenurimo

u 11!

nuo piktų dievų dvasių. Taip
gi randasi aniuolai—dvasios, ku
rie sergsti kiekvieną žmogaus

irtumas yra tas:

šventųjų tarpe randasi ir tokių.
ue

nes nėra aiški i

. PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris
tikrai pagclbi nuo visokią kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyveninio aplinkybes privertė mus pa- 
J M branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
įfi H didelį.
i m Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
J ■ gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi- 
j| ffl duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
JI už pigesnę čienią.
3 S, Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame
9 pakelije/kaip čia paradyta. Pirkdarmi žiūrėkite, kad 

butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
71 „1.0X01.,” o taipgi musų pavardė.

OU Tikrasis PAIN-EXPELLEKIS parduodamas visose 
į aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
’ pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD, KICHTER & CO.

74-SO Wa»hington Street, Ncw York

iš saulės garbintojų kiniečių.
Kryžius buvo pažįstamas ug

nies garbintojams daug šimtme
čių prieš Krislų. Tasai 
tos simbolas gavo savo

davo ir apgailesluodavo. Būda
vo daromos mezlevos. Apis btt-

mis iškilmėmis. Palaidojus tų

pradžių 
ugnies, 
medžioLaųkiniai imdavo du 

šmotu ir sudėjus juos kryžiaus 
paveikslu, trynė viena kitan, kol 
atsirado u g n i š. Kiek vėliau, 
o ypatingai Komoje, kryžius bu
vo vartojamas nugalabinimui 
myriop pasmerktųjų ir reiškė

mas žydams. Jie vartojo vande
nį nusiplovimui nuodėmių, bet 
skirtingais budai. Viena sekta 
apsivalydavo nuo nuodėmių, su
kaitydama jas vandenin, o pa
sėkėjai kitos sektos, kurios na
riu buvo Jonas Krikštytojas, tie
siog maudydavos vandenyje, 
kaip dabar esti daroma graikų 
bažnyčioje. Apart kitokių reli-

kai pagerino ir pirmųjų amžių 
krikštinimo būdų.

Altorius yra pamėgdžiojimas 
lokio pas stabmeldiško aukuro,

vanLs.
Komunija 

<>vli dievą.
juo

. nių žmonių paprotis užlaikyti

davo kito lokio jaučio. Kuomet 
surasdavo jautį su augščiau mi
nėtomis ypatybėmis, įvesdavo jį 
šventnamin su didžiausia proce
sija. Visoja šalyje kildavo 
džiaugsmas ir pakiliai.

Tikras, dievuotas krikščionis

ino, bet tuo pačiu laiku jis drūtai 
tikės Marijos “nekaltybe”, į Kri-

krikščionių, kadangi jų tikyba 
yra virš 3,000 metų senesne.

Kaip jau augščiau malėme,

mėgdžiojimas stabmeldžių reli
gijų su daugybe moderniškų pa
gerinimų. .Ii nėra pamegžioji- 
mas kokio nors vienos religijos, 
bet rinkinys visokių religijų.

koma?

žmonyse? Kaip ilgai religija pa
laikys žmones vergijoje? T'okic 
tai klausimai kįla nevienam 
žmogui. Vieni eina prieš reli
giją, kili eina už religiją. Žino
ma, jie daro lai pelno arba prie-

tais pamatais?
Mes tylime.
O kaip dalykai stovi musų or

ganizacijose jaunumenės ra
tiluose, Lygoje ir lt. apskritai?

Mes irgi tylime.
t) santykiai draugų ir draugių

Kaip manome praleisti vasa
ros dyklaikį? Du tris mėne
siai - gamta atgims ir jau
nimas apleis sudulkėjusias šaltas

Kuo užsiimsime?
Tylu.
Kaip su musų laikraščiu —

Jaunuomenės Skyrių? Kas jame

mas jis musų jaunuomenei, ar 
lalikl jį apveizdai ?

geni meiles ir madų klausimus, 
o daugiau nebeturime ka sa
kyti ?

Kas čia, po šimts pypkių, su 
tuo musų jaunimu tom pava
sarinėm kregždutėm?...

Beda, kad musų jaunuoliai

.lei taip dalykai eis ir tolinus 
nieko nebus stebėtina, jei vie

nu progresuoti, musų jaunuoliai

Kaip išrodo, tai prie to mes ir 
einame. O tuomet galėsime už
giedoti Beųuiem aeternam...

laimės pajit'školi.
Ir atsisveikino bernelis-balan- 

įlėlis su mama, tėte žąsiukais, 
paršiukais ir viščiukais:

Ba- ba... uu! Sudiev... Su
diev. ..Sudiev. ..

Ir aplanke bernelis,, lietu
viškas balandėlis per jūres ma-

Ir suskaudo, oi, suskaudo lie
tuviško beriK'lio-baiandėlio šir
dis:

Ba ba. ..uu! nėr matušės, tė- 
luščio; nėr žąsiuku, viščiuku, 
antukų ba! c ą

kol jaunų nu r-

Ir įsiklampojo bernelis, lietu
viškas bernelis, labai įsiklampo 
jo. Diena ir naktį jis vienų durnų

mano mergelė. ..
Ir užsimanė bernelis, lietu

viškas balandėlis, išpilti savo šir
dies jausmus ant margos ipopie- 
rėlės ir apreikšti juos visam svie 
“'*■ • • ' •

Ir nemiegojo jis, per ištisas 
naktis nemiegojo. Vis rašė, ra
šė, ir rašė apie Teklylę, jos

neles ir ... pančiakėles.

rnelis-balandėlis!
Apie meilės jausmų plasno

jimą, apie begalinę bedugnę ir 
amžina meilę.

Bel yra juk dalykų, kurie dar 
nesukauslvli, ant kuriu dar neuž v 7 C

dėta pančiai “Neval 
kų yra daug, be gi 
vjsliek mes tylime, 
apie juos... Kodėl?

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims lik (langiau blogo.

Aš turiu 15 melų patyrimą ir 
galiu išlyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius (ikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptickos 
Tėmykite į mano parašų 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
(S vai. vakaro. Nedėliojo nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

ia”. Tų daly- 
do daug. O 
ne kalbame 
Kame prie-

apsileidimo — nerangumo pa
sekmė...

lųvinamosi klausimu? Ar toli 
jau nužengia tuo keliu? Ai- tasai 
darbas pastatyta ganėtinai rim-

——---------------------- t---------- -----------
Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................  $53-813

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

kus ir kUlturiškus reikalus.

ŽMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

Susivienijimas lietuvių Amerikoje yra seniau-• 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK Cl TY *



JI-BNOS, Chicago, III.

Rusijos Carizmo Istorija.
čius ką lik norėjo;

liedavo ir pasitarnaudavo toto
riams. Bušų metropolitai be at
laidus važinėdavo Į totorių or
da pasikionioti chanams ir iš-

TEMYK1TE
NAUJIENŲ” Keturių Metų Gyvavimo

i Dr. A. R. Blumenthal

už demokratinę respubliką, lai 
yra, už lai, kad visi valdininkai, 
neišskiriant pačių augščiausių, 
butų renkami visų žmonių vi
suotinu balsavimu, kad vieloj' 
caro valdžios butu žmonių vai-v c

džia. Visos kitos partijos buvo 
jos visos nuo imonarcliisl.škos 

juodašimčių iki kadetu skaitėt 
esant reikalingu ir naudingu,1

butu monarchas, caras, kurio I
valdžia persiduotų nuo levo su- J 
nui.

kias mvhstos vromlaas, kurios
«. lt

išgelbėdavo cerkvių lamus ir
cers Ju birius nuo visokiu mo-

* <■

HC'UI ('Vilo kad lo hutą reikėję P*'a- 
\ed:)vu inoncms, o lik dėl lo, l

gaikšyių gimine, bet ir ten ku- 
tėvui mirus, 
kimigaik ščiu 

O jeigu kuni-
į aikštis valdė blogai, tai veče ji 
• ’-ašulindavo be jokių ceremo
nijų. Prie lo reikia pastebėti.

kais buvo daug lengvesnis negu 
: įbaik \ isas kunigaikščio val
dymas apsireiškė lik lame, kad

ne pagal savo nuožiūros, bet
Juodašimčiai troško, kad į payal žmonių papročių ir dar 

visa valdžia butų U> paveldėti-! laivo vadu karoję. Novgorode' 
nio caro rankose; oktiabristai' L čim s kunigaikštis nei bylų ne-
(spalininkai) velijo, kad caras j rkralinrjo; jas ten peskralmė- 

lui’lingųjų jo žmonių rcnkamrs teismas, okartais iškhmsvtuv c

k upei ii ir dvarponių nuomones, 
kadetai-gi norėjo, kad caras pa
sidalintu savo valdžia su hur- f

žuazija, bet jie visi būtinai 
norėjo, kad caras butų, ir labai 
peikdavo social-demokratus už 
jų respublikinę programą. Ko-

Ii būti iš Kusijos. Respublika 
esanti priešinga rusų “laidos
dvasiai
las daiktas. Viskas bus labai 
gerai, sakydavo kadetai, je igu i 
Rusija pasidarys konstitucinė-j 
parliamentarė monarchija, lai;į 
yra, jeigu žmonių atstovai nuo-< 
lai dalyvaus valdyme ir turės 
nuo jų priklausomus ministc-l 
rius. O Rusijos galva tebūnie 
caras, taip jau rusų žmonės pri

dž’u. baigi Viešpačio, tokioj 
i jjraM.jiėj. kpip mes lą žodi su- 

inlrine, senovinė Musija prieš 
l'.doric laikus nežinojo: tikru

I r I

viešpačiu buvo seimas, vece, - 
tai yia palįs žmonės. Vvrian- 
cą valdžią žmonės turėjo savo 

•rankose. • i
Kasi-gi padarė senovinius rusų 

kua: • likščius viešpačiais? O-gi 
a4 Kada totoriai užkaria-

<>n tureli reikalą sn zmo-

m ką tinkamas.i v. oy . 
n < nik
... . už vali zos lazdą nuo cha-

lis br.vo “1’fie.šni” žmonės ir Iro- k < ’
ško cerkvių turtus sugrobti ir

Išlikrųjų, senovinė rusų krik
ščionių cerkvė valdėsi greičiau 
rispublikonišku bildu negu mo- 
narclišk <i. Senovinėj Busijoj

rinkd ivo patįs žmones. Bušų 
“raskolnikai”, kurie geriaus už
laikė seroves rušu papročius,
do šiol palis renkasi ne tik 
'sviaščenikus, bet ir arebirejų.1

taip pat demokratiškai sutvar-

Valdonai ten priklausė nuo žino 
niu, kurie kariais nuversdttvo V » I

f savo archivyskupus ar išvaryda
vo savo kunigaikščius. Viduriu o

veldeįamos monarchijos nebuvo

nyčia pradėjo remti Maskvos

nyčia visuomet taikosi prie tur
tingų ir galingų, ir niekad negi
na I i dnų prasčiokų žmonių ki-l

sidare Maskvos kniazins (kimi-!

mų budo tie rusu žmones nt i i f i
nesuprastų.

Pažiurėkime-gi. kaip atsirado
Uncijoj «11< i-t-lii j st ii- kokiu ji

i vi

ją njoKsysie paaaryn. 
lolojiai visur ir visno- 

d tikę kunigaikščius trrie^

šyli ir Įkalbinėti žmonėms, kad 
kuni: nik.šcio nep.nklausvmas lai 
didt'l r gri-'kas.

1 i jie pasiliuosavo nuo totorių

Kaip atsirado carai Rusijoj. į
Bušų slavai kas tam dabar 

netikėtų? nuo amžių bu\'o ' 
1T1 pu bl ikona is, savy valdžiai:-: 
žmonėmis. Senobinėj Busijoj,

re -tipr<*shis už pačius toto 
1 lapo visos llisiios calT

i t»p la ko nuo sejmo (veče)

’>udu pasil itiosuoli ir nuo loto- ' 

rių mokinio ir pasekėjo nuo ( 
Maskvos caro? O dcllo, pirmiau- 
ia, 1 ;d senovės laisva tvarka 

'uivo senai užmiršta, o prie lo-
’r a tvarkos visų buvo pripras-1

žmonių susirinkimas. Didžia
jam Novgorode žmonių stūmės

nįvo uždr
“vi čnikai

tįsta stisi-

I žlikraiu. knd 
smuiką grujisi i 
4-ias lekcijas per 

puS-b:ilsio s\ s- 
lem i .knd ir ne
žinai nė vienos 
notos. Taip aiš
ki ir lengva pus-

iirhs ir io! aus rinko 
pni. lik pirmiaus jis 
ją totorių chanui, o 

dėliosi j;i sau i kiše-

ir kuiliai:

kad net d'vai 
kaip muzikos 

kompozitoriai 
nesinaudojo j:?ja 
anksčiau.

limo 
:lai

anl smui

mm us kartais m pi ipnmla ! To- 
Ttus ir I ii svarbiausia, atsira-1 
d<> žmonių, daug lok ų žmonių, 

tisu visuomenes klinsa, ku- 
caro palvaldvsle buvo ‘ krems

nau(

P .< fijos
*' 5^ L<>s, mandolinos,

gitaros ir har- 
| monijos.

NAUJAGADYNIšKA
KONSERVATORIJA

1 l’.ANK BAGDŽIUNAS 
Direktorius

3313 So. Union Avė. Chicago.
Et.Trrv7

‘.(<| kankinimus, ko-
• l’.ir. joj nebuvo buvę.

• ir savo titulą pasi- 
lĮolorių. Pirmiaus 
/ndiudavo totorių 
kaip totoriai buvo

tepu ibai
ivi •’ išmirė ir nebelmvo 
>j ’ um Imli caru 

K u ino

" savaimi caru sci 
bis' 

lai jie rasi 
atnaujinti patvaldys^

Dar laikas %
Pirkti

KALEKDOHIU
šicms 1918 metams

r'aHrsa 25 centai 
šis Kalendorius yra pilnas įvairiu nau

mų ir paveikslų, knyga 1
Galima gauti

NAUJIKNV” OFISE
1840 So. Halsted St., Chicago, III.

C.’ 
i a Ii 
u vo

šiai mums ir 
delko Busijoj taip ilg-n

(’aug šalin nkų turėjo monarchi

Vyi iaiisiamc

rantiems giminėms. Del blomi

Advcrlised Window, Adams St.

Klausiant, reikia paduoti lai 
ško numeris. Laiškai yra 
šiems:

3 B.ikulis Joseph
G 92- » •

<S
19

Baublis Jolios 
Bnriiszevviez J’.inl 
Daliklis Antenas 
Jasinsko Fellks 

38 Ickuschevvilsch T 
K iriikiiuskis G 
Klinka Martinu 
Kobrinsk M 
Kr i sviri Plale 
M ik lis Sopoklis 
P.nvkszla Anlonos 
Pod( vssky Anlon 
Sinkus Jero 
T lov iko W 
l li|.;i Stanislavv 
\Vislans Stunev.

11

48

69
87

103tua,..........
1t)9 Z; -hm ė
110 Žoline (i

S^u-k-a-k-t-u-v-e-S
NAUJIPjNŲ BENDROVĖ rengia Grandiozišką Vakarą su turtingu Pro

gramų antrą nedėldienį gavėnios.

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

1657 Blue Island Avė., arti 18-tos gatvės, Chicago, Illinois.
Programe dalyvaus gabiausi artistai, solistai ir įvairus chorai.
Kalbės Naujienų Redaktorius, Drg. P. GRIGAITIS*

a: Privažiuoti galima 18-tos gatvės ir Blue Island avė. karais.
Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
\ jgK Gyvenimas yra 

hiščias, k ula pra 
nyksta regėjims.

/ Mes vartojame 
pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at-

• * kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
tiedčldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317

.•n”\

i -1 J

; ‘g
"• ■■■ «,įib

Phone . Canal 1256.

<'huna

Geo. M. Chernaucko
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ale.ik i vienintėlę 
šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da 
taviški
riiiu, kad išmokin
siu į trumpą laiką, 
kas panedėlį ir ket- 
L* 15 vai. vakare.

Mokytoj;,s JOS. KAZLAUSKAS su 
jugclbiiunkėin.
i P«O0 S. Union avė., Chicago.

mgliški ir Jie- 
Aš užtik-

Šokią Mokykla

Prof. .7. KLOVAS
Tel. Canal 7270 1 J- SLAŽAH

Mokia. h> sulig naujausia mada visokiu* ša 
kius. Užtikrinome pasekmes. Mokinama Pa 
nedėP'iis ir 1'etnyčioni. Prndšia 7:45 v. vak.

.L RASTIINSKIO SVETAINĖJ 
731 W. JSth St., Chicairu, Dl

Duodama Privatinės Lekcijos

Tel. 1 irover 6369

P. ■ CONRAD

•le. <1 ■u>:

Fotografisas.
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarius.

Jaunavedžiams 
duodame kuopai 
klausias dova-
nas. Darlių at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Ilalsted 
St., sale Mildos

A. W A I T K US
PI u m beris, Kont i*ak torius 

blalo nau jus builinkus ir pertaiso se
nus I ž visų (l;u*bą gvaranluoja. 
Perkelt' savo rezidenciją ir šapą iš 
lt) 120 Haeine avė, prie — 
2956 V/all.ice St.. Tel. Yards 5758. 
Sk.\ rilis ir šapu 922 W 33 St, Chicago

0 riJ.l.PHONp; YARDS 5834.
£ 8? ir

. ri i. i’fui valandos nuo 8 ik! I” (
M »Š r.vio ir nuo 7 iki 9 vai, zufc. F

>• Ihihted St., Cldceę*. ‘ 
si'*.?

Gerai 'iet'.viama 
(t? I ’ii>> patyrę.; 
ir akvifcri ■•.

iš’rln* ir 
it], rot rt| ir vai!

IPI'- 
a’.T-H

’/.hionr.is pc 
Ryt! ..<• jau, <

>.<:< i li ,-i. vy- 
i, pa;;a( nauju ih’c i 
toliai': , '< |ui- ; prie-

ERZ/V1AN

O.i i ;r T.pb; 1025 VZ. lElh!'t. 110(0]• Ei..k 
v/.)/z.. ;<>;xs 

6—s v»r. o«- u
GYVENI'! VJ;

VALANDOS

Nuo ’ 12 v’et>j, ir
'i •'! ■■<>. ne Cunal 31 ?0. 
MI2 S. Jir.lsted Slr -.-t 
r ■‘-'ij, fikAu.

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

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitleria, Kraujo valyto
jo, Nervatona,* Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivok. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
m.dizmas pranyko, diegliai nebebadė no krutinę. Vidurių rėžinio- 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių ka« s&
vailė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir-1000 sykių dėkuoju Salutaras myiistų ge- 
radėjislei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrcnas, Prof.

1707 So. Halsted SI., Telephone Canal 6417. Chicago, III.

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI? 

NVSIPIRKIT ŠIA STEBĖTINA
MAŠINA TUOJAUS.

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

Vienas Gydytojas Sako:
Daug žmonių mačiau nerviš

kai suirusiais, nuolatos kentan- 
čiuis, Kurie paclvigiiBino savo

vo nuo visokių simptomų ligų 

vartodami Skourupo sveikatos 
mašina, v

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

Skoufup’o sveikatos 
Mašina 

$9.30
Naudokis šiąja mašina nuo 

šių ligų, kaip tai: Reumatizmo, 
galvos skaudėjimo, odos ligų, vi
durių ir inkstų, nemigos, ner- 
vuolimio, nustojimo energijos ir 
nusilpnėjimo.

Tankiai sustiprėja spėkos o- 
piųjų, nervuotųjų ir nusilpnė- 
jusių žmonių 100 nuošimčių j 
dvi savaiti.

Visus laiškus adresuokite j:

H. P. SKOURUP & 00.
30 SO. HALSTED ST.,

VISUOMENES atidai
Mes esame i.šdirbėjais frė
mu dėl paveikslų, visokio 
didumo, dideliame pasirin
kime. Mes iš mažu paveik
slų padarome didelius, viso
kiais dažais, taipgi mes tu
rime įvairiausiu spaudinių 
paveikslų, dideliame pasi
rinkime, įvairiom pažiūrom

Mes atliekam viršminčlųs 
darbus ant orderio, greitai, 
atsakančiai ir piginus negu 
kita panaši dirbtuve1.

Atsilankyk, rašyk arba td- 
lefonuok, o mes prisiusime 
musų roprezentatorių su 
sempeliais.

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

Tel. Boulevard 9459.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
’ 3203 So. Halsted St.,

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

dčldieniais 10—12 išryto.
Tel.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Chicago, III, 
Rezidencija:

731 W. 18lh S., arti Halsted st. 
Telephone Canal 2118

Vai 9—11 ryta: 1—2 popiet: 7—9 vak.
Fi tąsi a •

1900 S. Halsted St.
Viršuj Bixchoff’o Aptiekoa. 

Tvlephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

Išskiriant Nedėidieaiiu ir Seredai

Tel. Drover 7012

Dr. C. Z. Vezolis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 So .Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės.

■ ramint «vrm»aw»owwviMvaaur > rr .♦ r w vr h*m xk 
p —11 m nnMMmiiaii narstei ai/Š'I

ML 1MIU 
Gydytojas ir Chirurgas 
OFISAS: 1553 W. Madison st, 

kampus Ashland Boul., vir- 
šu'j banko, Room 600. i

VALANDOS: 10—12 ryte; ( į 
vak. PIIDNE Ilaymarket 2553 | 

REZIDENCIJA: 3332 North ;.v, I 
VALANDOS: 7—9 vakare.
PHONE Albany 5546. ;

imujį—llg.n^ 3;< 7 
—n Ii.-.muu1,1 I

Telephone Yards 5032

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

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

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Chicago, III.

SPECTALVSTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarvlas. 

Telephone Yards 687

TELEPHONE YARDS P.721

OR. J. JONI HAITIS 
Medikas ir Chirurgas 

3-'* '" halsted St, Chicagr

AKUšERKA 1 

iMis.A.VIDIKAS 
Baigusi Akušerijos Ko
legijų; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
spitalėse ir PhiladeL 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim-l 
jdymo. Uždykų duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Ilalsted Str., 

I (Ant antrų lubų) 
Chicago.

Tel. Armitage J84

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

I-SPINDUUAI
2121 N. W este r n ava.

Valandoa: •—12 rytas X—• 
vakare.

MUM>

M. SAHUD-M.
Sena> .’lusa; Gydytojas ir Cliirtv iri • 

fipcciallatas Mctcr -!;ų. Vyr’Aki; ir
Vaikų, taipgi Chroiibkų L', g 4
OFISAS?: .579 ’.iilwankee Avė., 

Knmpns North A ve. Kambarys. 20G
VALANDOS: 8:30 iki 10 iiryto 

1:33 iki 3 L’ 7;33 iki 9 vakare

VydškyDrapanądargehtr 
'.Nauji neatimti, daryti ant uzšk- 

tymo shilr.i ir overkotai, vertės trao 
Š30 iki $50, dabar parsiduoda po 
ir 25 doleriu:;. , «

Nauji, daryti gatavi r’iHO $1.‘ k' 
<35 siutai ir overkotai. nuo $7 50 iV 
18 doleri ij

Pilnas pasirinkimas kailiu paoA 
ų overk du.

Visa' »aža; vartoti siutai ir oeil
iotai. v •>.< nuo $25 iki $85. dabar 
*5 ir aug-c uu Kelnės nuo $1 5» k 
$1.50. Va.vnams siutai nuc !C V 
im ^7.50

\ldara k isdiei ą, nedėliurru «
< arais

S. G U P D O N
4U5 s» Halsted SL, i

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

; 137 Mokyklos Suv. Valstijose.
>’ Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Dr- 
J signing, dėl biznio ir namų. Vie- 
! tos duodamos dykai. DipJofaui.

Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
, ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
j .*10. Phone Seelev 1643 

SARA PATEK, Pirmininkė

nA5TE^i5Y5TEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gonti geresni darbą ir «mu- 

fiaup inigų.
Visur reikalinga daili ki^pė 

jų trmieriŲ, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
preserių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At- 
eikite dienomis arba vakarai*. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Pntrenos daromos pa^al Jų- 

sų mierą—bile stailės ai b* dy
džio, iš bile madų knygos.

Mastcr Deaigiihig ŠchooJ
J. F. Kaanicka, Perdėti n h 

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

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

damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo- 
kame komišiną.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago
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Prakalbos
Rengia L. S. S. VIII Rajonas, įvyks 

NEDĖLIOJĘ, VASARIO (FEB.) 10 D. 
IUOSYBĖS SVETAINĖJE, 1822 Wabansia Avė.

Rytiniu Valstijų Kalbėtojas, 
stojai. K\ iečia LSS. VIII Raj.

MIESTO FU N P?? AK ALBOS

L.S.S. 81 Kuopos -Mos Wardos Socialistų 
UTARNINKE, VASARIO 

SIIENHOFEN SVET. 
Pradžia 7:30 valandą 

Lietuviškai kalbė

1212 N. Ashland av.
Inzanga Dykai.

Montvjdas

BIRUTES

1 MII ■BOK-VaAJCT

Ned., Vas.-Feb. 10,18
UNITY CLUB SVET

Pradžia 7 va inžanga 50c

ilinksm utinio vakaru su dainomis :tai

žiu į r linksn 
(lautr išarsi

<ą praleisti ir išgirsti gra
li 'kiir-eliiL Mums nereikia

T
. visados parengiu 

• i ir ši karta neauk

Muzika 15 rolių S arpai i ų.

hliop

“VAGIS”
Feb

v

17 d„ 1918

Kviečia KOMITETAS

TEATRAS IR BALIUS

Nedėk, VasarioFeb. 10 d., 1918
J. STANČIKO SVETAINĖJE, 

E. l.T5-t is St., Kensington, III.
Scenoj statoma vieno veiksmo vadevilis:

TARNAS PAINIOJO

*os'daD(To ! M. Ratelis

: Kozinis

uwrio~Feb. f) diena, 19181

rasidū

Chicago ir Apieiinke iTinkoPo advokatas. Mat Tin
ko f’as pereitą birželio 5-tą už-

j Areštavo neesančių
' kasyklų agentą

įsakymu
Edmundtapo areštuotas tūlas

\Valton, savininkas trijų dide
lių ofisų, kuriuose buvo parda
vinėjama beverčiai šėmi tūlos 
vario kasyklų kompanijos, kuri, 
lur Imt, randasi ant mėnulio.

Bėdon ponas Edmund pateko 
betgi ne už pardavinėjimą tų

/(tienomis miestą patraukė tie- 
’j;on t. v. Sanitarę dislricl. Bei 
kalauja atsiteisi skolą $1,896, 
003,^1 už šviesą. Kaip iš jų iš- 
sikrapštys dabartiniai miesto

atsisakys šaukt nepaprastą legi- 
slaluros posėdį, nežinia.

Sumanus krautuv- 
ninkai

viiiinkui.

Reikalauja mirties 
bausmės

.♦.•ai vakar vakare įėjo Joseplio 
Santo ir Michael Leo valgomų 
daiktų krauluvėn, 27 W. 35 gi., 
ir užkoimindavo: “raukas augš- 
tvn!” Abudu krautuvninkai

nriliiojanlies jo registracija bo- 
ardas dabar priskaitė jį pirmon 
klcson, neveizint to, kad šiandie

iUO.

CICERO.

htdosių-skundikų 
darbai.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viską Valstybinė Kanka Amerikoje

Metropolitan State Bank
607-809 W. 35th St., kampas S. Kalstei! SI.

škė. reikalavimą prieš teisėją 
McGoorty, kad žndeika Albert 
Jobnson nesenai nužudęs detek-, 
Ii.; C.orcoraną, butų pasmerk-»

“Chicagą užtvenks 
kriminalistai!”

Tatai vakar apreiškė munici- 
palžs psychopatų laboratorijos 
galva, Dr. W. J. llickson. Jis

darė į juos “peklišką ugnį” iš 
revolverių. l^anditai leidosi 
bėgt, o krauluvninkai juodu

A

dar pavaišino šūviais. Vienas 
banditas pašautas, vis dėlto, jo

ha surengė viešą susirinkimą- 
pasiklabėjimą M. Jankaičio sve
tainėje. Buvo kalbdma apie 
Lietuvos laisvės klausimą. *Na- 
tijienų” redaktorius, d. P. Gri
gaitis, plačiai ir nuosaikiai išai
škino tikrąją laisvės prasmę ir 
kokiu būdu Lietuva galėtų at
siekti tą laisvę. Nurodė, kad 
Lietuva lik tada galės iškovoti 
sau laisvę, kuomid jos darbo 
žmonės veiks išvieno su kitų 
tautų darbininkais ir kuo icl ji

liucinės Rusijos,

Vieninlčiė grynai Lietuviška Bank a po priežiūra Valdžios ir įlan
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus j šią Tvirtų Lietuviškų Bankų, 
kur yra gvaranhiojania, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
Išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara l’larninkaH, Ketvergius ir Subatoinis iki 9 vala
Panedčliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis iki 4 valandai

VYRIAUSYBĖ:
BBI-NZA, Pirmininkas JULIUS C. BBENZA, Kasteriąs 
KROTKAS,' Vlce-Pirm. VINCAS B1GEL1S, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
PRANAS GE1STAR
PRANAS GRIBAUSKAS
JULIUS C. BBENZA.

lis ir Subatoinis iki 9 valandai vakare.
_..i po pietų.

JONAS
JONAS

BBENZA 
KROTKAS

JONAS 
JONAS 
ANTANAS BROŽ1S 
KAZ. MATULIS

sucl iš Pontiaco reformatorijos 
hpie šimtas jaunų prasižengėlių, 
kurie žadą “pasitaisyti” niek
šui! tvirtina, jogei 85 nuošimtis 
tu jaunų prasižengėlių nehepa- 
lai*•aini, t aigi jų paliuosavimas 
•eTšių tiesioginį Chicagos už- 
l ,i ūkimą “nauju kriminalistų 
y,a.‘ja“.

Tarp kita llickson praneša, 
jogei Pontiaco reformatorija e- 
są perpildyta tos rųšies prasi

loš 
su- 
pa-

nm inonės, kad vely reikėtų 
risi? jiems naują vietą, one 
liuosuoli juos.

Je, reikia daugiau kalėj i 
ponas llicksone! Tai lik 
‘ pataisos” vieta kapitalistinės 
tvarkos aukom.

Apsieisią ir be versti-

misija vakar pranešė tarybos 
posėdžiui, kad miesto iždas ne-

Taigi miesto darbinin
kams nereikės turėt verstinų 

' vakacijų, idant sula'isius eina- 
'mųjų melų išlaidas. Finansų 
komisijos apskaillia'. imu, šiais 
im tais miestas turėsiąs įplaukų 
6*23,571,000. Tuo tarpu išlaidu
kusią $23,561,816. Vadinas, de
ficito nebus. Vis t eito miestas 
imi daug skolų už pereitus ir 
užpcreihis nu tu. Pav., šiomis

Iškilmingas

KOSTUMIN1S

BALIUS
A.

Pradžia

Vasari o-Ech. 12 d., 1918r.i.
K E V LIAUS S V ETA IN f J E, 

3312 S. Morgan SI.
7:30 vai. vak. 'I’ikictas 25c.

Šiuomi meldžiame alęjjankvli į sj 
io;.' lumin| Baloj, kuris įvyks Užgavė
nių vakare. Vasario 12 <1.

Nepamiršk i le gražiausiai apsirė
dyti, nes kas gražiausiai bus apsi
rėdęs, las gaus puikias dovanas, nes 
Ims daug dovanų duodama.

Alsilankykue, nes ši Ims paskutine 
proga pasišokimui prieš Velykas.

Su pagalba, . KOMITETAS.

Reformatorių su- y 
sirinkimas du ir norėtų Lietuvą kaizeriškai

atrbuvo didelis viešas susirin
kimas, sušauktas tikslu pasitar
ti apie “bendrą kovą” prieš
biegdarybes. Kalbėjo-tarėsi 
kunigai, teisėjai ir kili augšti 
valdininkai, karėsi ir nesusita
rė. Pav., kuomet valstijos pro
kuroro pagelbininkas, ponas J. 
'Rvan, užreiškė, jogei “vagims ir

dalykas”, taigi jie privalo bu 
Ii nubausti kuoaštriauisa, — vy
skupas Failows tvirtino priešin
gai. Vyskupas davė tūlų skait
linių, kurios rodo, jogei daugelis 
taip vadinamų jaunųjų prasi-

pa? įtaisymui pasitaisė ir ‘‘li
ko pavyzdingais draugijos na-

Je, ponai reformatoriai taria
si. bet blogdarybės nuo to visai 
nemažėja.

A- įdare mo-
K5 kleis.
» Visos pradinės mokyklas, kur 
buvo uždarytos dėlei kuro sto- 
Į- . > 1 •..i >• I. > ■ ><. .. 1 i z I •> v v~

Visoms mokykloms prisla- 
reikiamasai išteklius kuro, 
einas anglių pristatymas į 

dau-
alšilusiam orui 

Chicagon tapo at
varomi a 

i įvežta dar

tą žymiai pagerėjo 
gi iir ia ačiū 
kaip, vakar 
vožta 1,811

dau-
ginu.

V lėšas susi
rinkimas

Nedėlioj, vasario 16 d., Chiea-

delį viešą snsir’nkimą (‘.arpen 
ler's svetainėje, 6112 So. lląls

kalbėtojai bus: p-ia Wm. S. 
Tbomas, James II. Olson, lr\vin 
SI. John 'l'ucker ir Jos. Morris.

Lieluviai, kurie supranta an
glų kalbą, tegul atsilanko į 
min. susi! in’iima.

Moteris gina

žo apginti Paysov

Mat’ musų klebonijų karaliams 
labai baisi pasiliuosavusi revo
liucinė Bosija, kurioj dabar ne
begali viešpataut darbo žmonių 
naudotojai kapitalistai ir ku
nigai.

kusius sulig išgale paaukoti by
los vedimo reikalams.

l>rg. Jukelis, kaipo kalbėto
jas, iki šiol chicagiečiams buvo 
nežinomas. Pasirodo tečiaus, 
kad jis kalba gana gerai. Susi
rinkusieji, kiek pastebėjau, bu
vo pilnai patenkinti jo kalba.

Aukų LS$. Apsigynmo Fon
dai! surinkta $56.47. Aukavo 
sekami asmens:

A. likis $5.00; J. Bicusas 
$3.00; po $1.00: A. Sinkevičius, 
T. Gk*dbula, B. Šlekis, P. Bru

Žcmailis, S. Jankauskas, J. Mu- 
r.avičius, W. Riauba, A. Rasi
mas, W. Koconcs, J. Jurgaitis,

jut.

duris.

nas, .1. Triška, J. B. Aglinskas 
.1. Markauskas, 1). Mononis, J 
Markus, F. Sirkauskas; po 50c.

valandos ki-

nu draugai.. .
Iš svarbesniųjų kuopos nuta

rimų pažymėtini šie: atšauki
mas pereitojo paprastojo susi
rinkimo nutarimo apie rengimą 
gegužinio apvaikščiojimo susi
dėjus su tuolm draugijom ir 
papeikimas J. Raudzcvičiui, ku
ris padarė bepamatinių priekai
štų prieš d. P. Grigaitį buvusio
je Aštunto Rajono konfereneijo-

zino klaidingai prisistatęs d. G. 
žodžius, kuriuos jis pasakė atsi
imdamas savo rezignaciją is 
kuopos, lai susirinkimas pasiten
kino persergėjimu, būtent, kad 
ateityj butų vengiama panašių

simais ir ramiai klausėsi paaiš
kinimų. Bet štai prieš pat pa-

nėn įmaršavo policija ir delek- 
iivai.

don, A. Jusas, J. Ormusas, P. 
Baltrums, K. Gedminas, 11. San- 
ovska, J. Mikulskis, Mineika, A. 
Karalius, Baltailis, S. Memčau- 
skas, I). Jovanauckas, J. Gasu- 
nas; po 25c.: J. Jokaitis, (i. Mor-
bulas, K. Merkis, J. Kosulis, K. šimto dol. 
Klastauskas.

Smulkių aukų surinkta $17.

ju laiku dvidešimt antroji kuo
pa daro didelį progresą ir narių 
skaičiumi ir turtu. Taip perei
tų melų gale kuopos iždas buvo

ine ir vėl susidarė arti pustre čio

Jus negalit čia laikyti savo 
susirinkimą, nes neturit perini
mo, užreiškė ’ policistai ir luo-

komiteto narių vardus ir adre
sus ir liepė skirstvties. Publi-

do švelninę. Matydami lokį pu-

dės labai prastai jau lesi.

bet. nes jiems apie tai pranešė 
‘‘tūli žmonės”.

usisuko sau lizdą judošių-

per vieni tie “tuil žmonės”. Ga
na to, kad jie paeina iš klerikalų 
pastogės. —J. Aceris.

BRIDGEPORT

ji kutų i surengė prakalbas Mil
dos ■ ūk inėje. Kalbėjo d. J.

’.psigynimo Fondam Kalbėto
jas aiškino atsitikimus Sąjungos

Kuopa neužilgio mano pradėt 
pavasarinių rinkimų kampani
ją. —Senas Narys.

Briugeportiečiai, girdėjau, no-
VISI ŽINO.

Sočia liūtas

WEST SIDE

Visi žino, kad vidutinis val
gymas ir atsargumas su savo 
virškinimu ir prašalintum yra

iš LSS. 22-ros kp. veikimo.
Vasario 7 d. LSS. 22-roji kuo

pa laikė savo mėnesinį susirin
kimą. Susirinkime dalyvavo 
skaitlingas draugų būrelis. Da li

ro, todėl gyduolė, kuri pagelbsti 
sugrąžinimui normaliu veikimo 
virškinimo organų priklauso 
prie gyvenimo reikmenų.

nųjų musą kuopos “čempionų 
buvo vos keli, l’žtai jie vert

lė lokiuose atsilikimuose, ka
dangi ji atsiekia liksią: išvalo pil 
va ir vidurius, ir prigelbsli virš- • 
kiminui.

Visose aptiekosc. Kaina $1.10
Nepaprastai žiaurus orai ne

padarys baimingais, jeigu namie 
turėsite Trinerio Linimentą, pui
kią gyduolę sutinimams nuo nu
šalimo, išsisukimų neuralgiškų 
r remmiliškų skausmų, o Tri-

Koncertas
IR

Balius
Rengiamas LSS. 174-los Kuopos

NEDĖLIOJ, VASARIO-FEB. 10
LICOSYBES SVETAINĖJE

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

Programų pradžia 5:30 vai. vakare
Inžnnga ant koncerto 25c y patai;

Ant Šokių — 25c porai.
Muzika G IRISO. Programe dalyvaus 

ir p-lė GRUSIUTĖ
Kviečiame visus senus ir jaunus at 
silankyli į viršmiuelų vakarų. Vaka
ras biis surengiąs vienas iš puikiau
sių buvusių šioje apiefinkėje. Ne- 
malcisklle progos, bet naudokitės, 
‘ragranie dalyvaus geriausios spč- 
u)s, kaip lai chorai, duetai, solistai,
puikiausi monologklai ir drklcma- I 
toliai. Po programų — šokiai.

Visus kviečia KOMITETAS.
Vakaro Programas:

L-Keistučio Pas Kliulio Choras.
2 Monologas: “Našlaitė”, ai liks p-lė 

M. Kadžiuhilč
3—Exha,
•I—Solo; Broliai A. Ir V. TTrirdukai.
5—-Solo, atliks p-lč A. Liulkailv.
(i—Kalba, 1’. Dundulis.
7— Exlra.
8— Mandolinų Orkestrą—Vaišvillo. į

ncpervirsijama gyduole šal
čiams ir kosuliui. Kainos aplin
kose: 't rinerio Linimentas 35c. 
ir 65e., per krasą Linimentas 15 
c. ir 75 c. Ramintojas 35c. ir 
60c. Joseph Triner Compimy, 
Manufacluring C.hemist, 1333- 
1313 So. Ashland avė., Chicago, 
Ilk* (Apg.).DEBATAI!

Par pirmu kartu Clucagoi toki 
žinviidn1; ir naudingi debatai, 
kuriuos rengia SLA. 3(1 kuopa 
NEDĖLIOJ, Vasario 10 dienų 
j‘l..rk IV hite Sųuare Svetainėj.

Pradžia 7:30 vai. vak..
Debatų Teina:

“Kokia organizacija naudinges
nė, ar Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoj, ar palaipinė dr-ja?” 
D.’oaluos KL. JURGELIONIS 
(už. SLA.) ir A. PETRAT/IS už 
draugi.iiųs. Kviečiame visus 
l:»‘tuvius kiioskaillingiausia at- 
silartkyti, ypatingai įvairių du
ju narius. SLA. 36-tos kuopom

PelvU:.i ^nogimo Komitetas.

ZMOKYKLA g

Didelis Teatras ir Balius
Rengia

Al’šVIETOS DK-STĖ siuto g-Jų aklų veikalų “KARĖS METU”
SUBATOJ, VASARIO-FEB. 9 D., 1918 M.

Jei nori peitai ir pasekmingai išmokti Ant li
ekai kalbėti, skaitvti ir reAyti. tai lankyk matų 
mokyklą. Apf.rt Aunlų kalbos, čia mokinama
Lietuviu kalbos S.V.Istorijos Laiikų Rašymo 
Lenkų ” S.V.Vaidybos PrickybosTeisių
Lotynų ” Š.V.Pilictybea Gramatikos

|Aritr.ict!ko3 Geoprafijos Retorikos, ir tt.
h GRAMMAR ir IHGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius tolinti no<inatrc per laitkvs. Viskas 
aiMdnari? l'etevl.lkai.

Aflertten Colle^ Pre^aratery Sc’uool

Inzanga 30c porai.

dovanos gavusioms da- 
kaitlingai atsilankyt 
skutiriis prieš užga- 

nijos Mtuzikė lietuviškus ir angliŠ- 
d visus kviečia KOMITETAS.

'mos dvi puikios 
Podel užkviečiaihe

si rd i ug

JUOZO MA( UKEVI0IO HVET., 1036 E. 93 SI., Dobson avė., Hurn«ide, UI. I
Pradžia 6 valandų vakare. i-užanga 25c ir ,35c. Į

Kviečiai.ic visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyt) į tą taip iškil- 1 
minga balių. nes balius bus su teatru ir visokiais lietuviškais ir ameri- 
koniškus šokiais, Taigi 1>U> vienas iš smagiausiu paJHnksminiinų, ir 
nė vienas atsilankęs nesigailės. Kvočia vj.sus KOMITETAS.

i 10—Pasikalbėjimas Maiklo su Tėvu, 
atliks J. P. ir J. žemaitis.

11- Daina, atliks p-lė (i. šidiškiul?
8 metų mergelė.

tTJ 
ta

mil.liiini— HII-IJ ■     '—  --'ag'" ■  ■■■!""JI iiiui III w    I m . n    t W|

flMPERFĖCT IN ORIGINĄLJ
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NAUJIENO s, Chieago, UI. Subata, Vasario 9, 191 R.

Lietuvos Atstatymo Bendrove 1 o doleriu.svžypatai! 
parduodama 5 serai ir daugiau. 1917 m. jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus rublius 
parduodame juos hnt vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose ru- 

j | > *1'1 t, * 4- C • • v , LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION n™yorkUlių MllJdc. Reikalaukite informacijų šiuo adresu: 1 11 ,in.i.

4

-

Pranešimai
Northsidės Draugijų Sąryšio ek

stra mitingas įvyks vasario 19 d., I • 
vai. ryto, Viešo Knyg>no kamba
riuose, 1617 N. Robey st. Yra svg 
ibių reikalų, todėl malonėkite viii 
delegatai atvykti laiku. —Vahlyht,

Briąhton Purk.—LSS. 174 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks snbatoj. 
vasario 9 d. 8 vnl. T. Muženio svet., 
Ketlzie avė. ir kampas 38 pi.— Drau
gai, malonėkite visi susirinkt, nes y- 
ra gana daug svarbių reikalų.

J. Gustaitis.

e

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMĖ DRAUGIJOS LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO
S. P. VIRŠININKŲ ANTRASAI:

ir

NAUJIENŲ AGENTŪROS

Harvey, III.—LSS. 228 kuopa re - 
gia balių su prakalbomis vasario 
pradžia 7 vai. vakare F r. (..mciarz 
svt'lainėj, 1513 So. Halsletl SI., 
(Phoenis) Harvey, III. šiuo kviečia
me apielinkės kuopas kaip tai lt 1- 
selaml. Burnsid.-, Chieago lleighl š 
paremti mus kaino jaunute kuo|,ą'. 
Ateityj tikimės galėsią paremti ir ju .. 

—Komitet; ;.

Brighton Park.—LSS 174 kuopa 
rengia koncertą nedėlioj, vasario 10 
<1. Liberty svet., Kampas Ketlzie ir 
39 pi. Nenpraleisiktc progos!

—Valdyba.

Reckford, III.—LSS 75 kuopa ir L. 
S. .1. Ratelis bendromis spėkomis re
ngia lavinimosi vakarą, kuris įvyks 
nedalioj, vasario 10. d. 6:30 vai. vak. 
Vega Hali, ant 9 si., tarpt“ 14 avė ir 15 
avė. Draugai ir draugės, malonė
kite atsilankvli. —Komitetas.

REIKALAUJAME: vaikų 11 melų 
amžiaus ir senesnių mokyties amalo 
ir ofiso darbo; pagelbminkų i išsiun
tinėjimo kambarį, $7.>.00; vandens 
prižiūrėtojo, pečkurių, inžinierių, 
leiberių, dalbas viduje, $29 savaitėj, 
mašinistų įvairios rųšies, porterių į 
saliuną, šoferio ir pagelbininko, su 
virintojo ir galandytojų.

SOITII PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

1193 S: Halsted st., 2 ras augšlas.
Visi darbai South, Norlh ir VVesI 

pusėje. (Kalbame lenkiškai).

Draugystės Lietuvos Mylėtojų f'i- 
sirinkimas įvyks vasario 9 d. 7:30 . 
vakare, Kazimiero Galinsko svet: - 
nėję, 3338 So. A.ihurn ave. Maltą. >- 
site visi nariai atvykti laiku: turii * 
daug svarbių reikalų. —P. Orlausk .s

Racine. Wis. — LDLD. 65 kuopia 
susirinkimas įvyks ularninkc, va* j- 
rio 12 d. 8 v. v. Socialistų svelain i. 
500 Monuincnt S. Draujūii, visi su
sikibkite, nes bus svarbių reikalų. 
Taipgi kviečiama ir naujus draugus 
prisirašyti. —Org. A. Baladžių*.

ASMENŲ JIEŠKOJIMA1
Pajicškau savo sesers, Petronėlės 

Valončiutės, prieš du melu dirbu
sios kareivių ligoninėje, Denville, III. 
Paeina iš b a’"*'' '•'“’tln nnv.
Kulių parapijos, šimulių sotlos. 
r 
ją žinote, 't uriu svarbų reikalą.

\Vest Frankfort, III.

Kauno gub., Telšių pav., 
___T ,___ pijos, šimulių sodos. Pra
šau atsišaukti jos pačios, arba kas

Antanas Valončius,
P. O. Rox 103,

REIKALAUJAM
Lietuvių žemės Korporacija reika
lauja Vyrų su mažu kapitalu prisi
dėti prie korporacijos, kaipo užtik
rinimu. Darbas ant visados, gera 
mokestis, patyrimas nereikalingas. 
Dcl platesnių žinių kreipkitės ypali- 
škui arba per laišką:

CIIAS ZEKAS Gen. Manager, 
117 N. Dearborn SI., Room 403 

Chieago, 111.

I ARMA 100 AKRŲ 
neperloli nuo (’.hicagos į pietus,- 
kur yra ilgesnė vasara, trumpesnė ir 
ne šalta, be speigų, žiema. Puikios 
visos ūkini reikalingos Iriohos, gyve
namasai namas (i kambarių. Dailus 
sodtias. Netoli miesto, mokyklos ir 
bažnyčios. Turtingiausia lannerių 
apielinkė. Geriausis juodžemis su 
moliu apačioj. Parsiduoda viskas, 
kaip stovi, su visais gyvuliais, padar
gais ir II. arba, jei norit, be gyvulių. 
Jeigu turit pašildymui namą, lotą ar 
kitokią nuosavybę, galėtume apsi
mainyti. Del platesnių žinių adre
suokite: KAZ1MER Z. l'RNIKIS 
1818 N. 46111 SI., Chieago, III.

A. C. W. A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

PARDAVIMUI

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul jųsų randa moka už jųsų na

mą. Moderniškas naujas. 2 tintų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
Crane dirbtuvių prie Sawyer ir 4.) 
gatvės.

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
šviesos, cemento šalygalviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už. lotą 30x132}$. 
Del platesnių žinių atsišaukite:

45th St. and Sawyer ave.
Agentas pasisiūti t imui

Pirmininkas A. Chepaitis, 
4812 W. 15th st., Cicero, III. 

Pirm. Piagelb. — P. Shvelnis, 
1442 Mihvaukee Ave.

Raštininkas — A. Rinkevičius, 
1681; Mihvaukee Ave.

P. Gidskis Finansų raštininkas,
ir Business Agentas,
Ofisas 1579 MiJwaukce Avenue. 

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Ave.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtny
čią kiekvieno mėnesio unijos salėje. 
1579 Mihvaukee Ave., 7:30 vai. vak. 
3-Čią subaik kiekvieno mėnesio, Ra- 
shinskio salėje, 18tb St., netoli llal- 
sted St., 7:30 vai. vakare.

K. Rugis, pirmininkas,
1711 \Vabansia

J. Dauginis, viec-pirmininkas, 
1604 Norlh Ave.
K. Jankauskas, nutarimų rast.,

1965 Evcrgreen
V. Briedis, Imlų raštininkas.

1019 Marshfield
J. Antanavičia, iždininkas.

OHIO VALSTIJOJ:
Cleveland, U.: a. Valento::, 

2120 St. Clair
:ive.
avė.

Susirinkimai alsibuna pirmą kiek
vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
\Vabansia ave.

B.

J.

pennsylvania valstijoj

East Chieago, Ind.—LDLD. 70 k<>. 
susirinkimas įvyks nedėlioj, vasario 
10 d. 10 vai. ryto K. Grikšo svetai
nėj, 150 st. ir Northcot ave. Visi <’ •- 
ugai meldžiami atsilankyti ir a 
veskite naujų narių. —I*. J. Sal is

Pajicškau savo brolio. Konstanti
no Filipauskio. Kadaise gyveno E- 
lizabetb, 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 b'ilipauskis, 
45311 So. Honore SI., Chieago, III.

LSS. 4-tos k p.. LMl’S. 9 k p.. LS L. 
1 kuopos bendras lavinimosi s? d- 
rinkimas įvvks nedėlioj, vasario '0, 
9:30 vai. rvto, Fellovvship Hoise 
svet., 831 VV. 33 pi.. Lekciją ska lys 
A. A. Karalius lema “K. Markso į ri- 
dedamoji vertybė"

Rašl. K. Virbitukas.

Pajit-škau savo draugės, Alenos 
žemaičiukės. iš Raubatonių kaimo, 
Vilkijos parapijos. Kauno gub. Mel
džiu atsišaukti. Adele Celkvle, 
717 — oi u jjc . . Moline, III.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

Sioux City, la. — LSS. 241 kuorus 
mėnesinis susirinkimas įvyks 10 d. 
vasario, 2 vai. po pietų 2501 Con -cs 
V. B. Malonėkit visi nariai atsilanky
ti, nes bus mokamos mėnesinės mų- 
kestįs ir bus rinkimai rajono valdy
bos ir taipjau daug svarbių apsvars
tymu kas dėl kalbėtojo, kuris už 2 
savaičių lankysis po vakarinies val
stijas. —Seki*. J. Markūnas.

DU VAIKINAI pajieško švariai už
laikomo ir šviesaus kambario su val
giu. Butų geistina, kati butų apšil
doma1. Taipgi yra pageidaujama, kad 
atsišauktų žmonės mažai vartojanti 
svaigalų. .......‘....................
1500 S. VVood St.,

Iš PRIEŽASTIES užėmimo didelio 
biznio esu priverstas parduoti savo 
mažą bet gerai apsimokantį ilolelį, 
kuris randasi pačiame vidurmiestyj, 
prie pat tlitlžiausių dypų. Ir mes 
esame priversti kožną dieną daug 
keliaujančių svečių atleisti dėl sto
kos ruimų, šis Motelis visada atne
ša su viršum $200 gryno pelno į mė
nesį Boto duosiu progą išprnkti- 
kuoti, išmokinsiu visą biznį ir par
duosiu ant lengvų išmokėjimų arba 
parantlavosiu arba duosiu geriems 
žmonėms vest ant procento. Taigi 
kas turite apie $500 pirmam įmokė- 
jimui, galite atsilankyti į ilotelj, gal 
galėsime susitaikinti, arba galite la

žinių. Lai-

PARDUODU farmą Alabamos val
stijoj. Gera žemė. 30 akrų. 18 ak
rų išdirbtos; namai, barnė ir arklys. 

} Ten nėra žiemos; oras sveikas, keli 
lietuviai apsigyvenę. Galiu 
nyli ant namo. Atsišaukite laišku i 
Naujienų Ofisą pažymėdami N 168.

CIIICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

P. Galskis, pirmininkas,
1356 N. Iloyne Avė.

V. Ascilo, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

V. Briedis, turtų raštininkas,
1049 N. Marshfield avė. 

K. čepukas, iždininkas,
1648 \V. Division st. 

A. Monlvidas, Daktaras.
3332 W. Norlh Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milvvaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

PALAIMINTOS LIETUVOS
Liubinas, pirmininkas,

2129 W. 21 St 
Petrauskas, pirmininko pagelbin 

664 VV. 18th Street
A. Tamkevičia, nutar. raštininkas,

1948 String St 
Pran. Mikliunas, turtų raštininkas, 

1906 So. Union Avt 
L. Kasper, iždininkas,

3117 So. Wcntworth ave

Bridgeville, fa.: T. Gelchis, 
P O Rox 407 

Cuddy, Pu.: Savikaltis, Box 262. 
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News 

Liberty Ave and Graul 
Kulpmont, Pa.: Wally Yodoc, 

Box 45 , 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 

2809 Penu 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbei fek 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich, 

2228 Tustiu ilk 
Dinpiesne, Pa.: K. Lideka, 

306 Hamilton ek 
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

1726-28 Jackson V, 
Scranton, Pa.: Pclrikys J,

Ct. and Albright Ave.

AMATŲ MOKYKLOS

Adresuokite: P. ,1. R., 
Chieago.

galėsime susitaikinti 
syti laišką,dėl plate-,...y 
ške meldžiame parašyti, 
tumele pinigų įnešti.
A VE R Y IK) IT: L. 531 

Chieago, III.

170 kp. va
li. vasario, 
svetainėje. 

Nariai mal
ant 6 vai.

IIK.šKO KAMBABIO
šVABl'S ir inteligentiškas biznio 

vynts, pajieško sau kambario pas ge
resnės klesos žmones mažoj fami- 
lijoj, švariai gyvenančioj ir kurie jo
kiu kilų įnamių (burdingierių) ne
laiko. Adresuokite: C. Urnik, 
181,8 \V. Kili) SI., Chieago.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKI^
Mokinamą: angliškos ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy> 
tės, stenografijos, typevyriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Vaisi, istorijos, * 
beluos istorijos, geografijos, poliH 
kinės ekonomijos, pilietystės, dsilis 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryti 
iki 5 po pie; ų; vak. nuo 7:30 iki F:JA 
3100 So. HiUstcd St.. Chieago. III

7OS IK ORGA
NIZACIJOS.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA. WIS.

IT. Labanauskas, pirmininkas,
819 Ethvard Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas,
728 Park Ct.

F. Basčius, prot. sekretorius,
50 IIa\vl:intl Ave. 

Kaz. Braževičius, fin. sekr, ir iždin., 
402 Lincoln Street 

Tadas Varanavičius, ižtlo glol)ėjas,
63 N. Shoridan Rd.

I.. Šulskis, iždo globėjas,
162 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas,
267 Milwaukce Ave.

Dr. I. N. Pult, daktaras kvotėjas , 
165 Main Street.

S. J. Balčailis, organiz. ir kp. koresp.P. O. Box 62.

So, Englevvood.—LSS 
karai Įvyks subaloie 9 
Butkevičiaus ir Katino 
8132 So. Vincennes ave. 
lunėKite atsilankyti visi 
v;»k„ nes ims renkami darbininkai JIEŠKO PARTNERIŲ 

i. — Pirm. J. Pulsis. ______________
\ t\., i ii > i ui i v 
minėĮam vakarui

LS$. 20i kuopos, Kesvanee, III. su- , 
sirinkimas įvyks vasario 10 d. Drau- ■ 
gai ir draugės, malonėkite atvykti j - , v
visi: turim labai svailuų reikalu. H* ... 
PratiŲa 2 vai. po pietų. 506 E 7th St 

—Sekr. 1*. Mažuolis.

PA J IEŠKAU PUSININKO su 500 
* dol. prie bučernčs. Biznis išdirbtas 
j per daugelį motų. Visi kostuineriai 

. Ir jeigu norėtų, 
aš visą parduočiau. John Vinekas, 
3015 \V. 43rd St., Chieago, III.. 

I'hone MeKinlcy -1693.

PARSIDUODA 2 ‘showcase’m * h 
3 “wallcuse’ai”, kur galima vartoti 
apliekoje, laikrodininko arba gro- 
šerio krautuvėse. 1 “seifas” dvigu
bom 
džių 
2128

durim, 1 “benčius” dėl l.tikro- 
taisymo. Kreipkitės: P. Milier, 
W. 22 st (Storas) Chieago.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

Cleveland, Ohio.—LMPS. 24-tofl kp. 
stisirnkimas atsibus vasario 10 d. -- 
‘•Jailvs” svet., 6006 S. S. Clar ave NE 
Pradžia 2 vai. po pietų. Gert), narės- 
tlraugiės. malonėkite susirinkti pa
skirtu taiku. Randasi daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Taipgi Ims 
rinka Imi nauja prot. sekretorė, lies ,-t- ....----------- - -........ —.......
scnojil rezignuoja. I.MPS. 24 -tos i Važiuosiu kad ir toli, nes ant vielos
kp. prot. sekr. Barbora V. Jakštienė.: lokio darbo negaunu. 

______  B. Danelis,
73!> Grand Ave., Racine, YVis.

ĮIEŠKO DARBO

prie išvažiojimo su truku. Esu dir
bės bučernėj ir kitur. Automobilių 
pats susitaisau,- nežiūrint koks butų, 
kalbu visaip. Vietas greit sužinau.

PUIKI PROGA
Pasiramtavoli Barber shop 

atpirkti už prieinamą kainą, 
šaukite greitai, 
ia ant ukčs jieškoti sveikatos. 
2320 So. Leavitt St.,' Chieago, III

arba 
Atsi- 

Savininkas išvažiuo-

P. GRIGAITIS. Prezidentas.
1810 S. Halsletl SI., Chieago, Bl 

K. JURGELIONIS, Vicc-Prez.,
3133 Emerald Ave., Chieago, IH 

A. LALIS, Sekretorius.
1810 S. Halsted St., Chieago, (11

GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chieago, III 

K-to Nariai:
DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chieago, III 
ŠMOTELIS,

10604 lulbrook Ave., Chieago, III
JULIA ŽEMAITE,

2919 W. l)ivision St., Chieago, IH

K.

T.
.L

Naujienų vakaro rengimo komisi
jos posėdis įvyks subatoj .vasario 9 
Naujienų Ofise. —Komisijos naiia* 
kviečiami atsilankyti lygiai 6 vai. v 
Randasi tlati gsvarbių reikalų.

—K. Jamontas.

LSS. 15 kp. LSJ. Ratelis rengia la
vinimosi vakarą, vasario 19 d. Vega 
Hali, pth St. ir 15th ave. Pratlžir 
6:30 vnl. vakare. Bus diskusuoja- 
ma—Kuris yra geresnis molrslas- 
KrikšČjonybės ar Socializmo. —Ku
rie inleresuojatės tuo klausimu ir 
kurie norite lavinties, kviečiame aU 
eiti, nes bus duodama kiekvienam 
balsas. —Komitetas.

Bl'CERIS jieško darbo bučernėj; 
atsakantis tame darbe. Kalbu angliš-1 
<ai, lietuviškai, lenkiškai. Kam rei
kalingas, meldžiu atsišaukti.

Joseph Jankauskas, 
3206 AVallace St., Chieago. |

Telephone Yards 7161

PARDUODU grosernę gerai apgy- 
ventoj vietoj ir gerai išplatintu biz
niu, už pigią kainą.( Prie to yra 2 
automobiliai: vienas 5 pasažierių 

“karas’’, antras—(rokas orderiams 
važioti. Turėdamas savo ūkią, neno
riu būti ilginus biznyj, ir esmi pri
verstas greitu laiku važiuoti ant u- 
kės. Parduosiu už labai prieinam, 
kainą. Galite kreipties laišku ar pr. 
vatiškai.

MEAT MARKET AND GROCERY 
1456 So. Honore St.. Chieago, III,

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

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

Juoz. Macnorius, vice-pirmininkas, 
321 Mlddle St 

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

Kaz. Orlanskis, fin. raštininkas, 
818 Jenų e St. 

Ant. Pnkšis. Iždininkas 4f»2 Jenne SI 
Bar. Gaušaitė. iždo globėja, 

173 Milwaukee ave 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

11 Congress 
Jonas Kasiulis, maršalka 

653 Garden 
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne 
Ant. Bubelis, teisėjas.

313 Quince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis,

152 Main 
Petras Milauskas, vėlaunešis,

R. 35 Box 
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market

SI.
St
St.
St.

str
90

REIKIA DARBININKU

REIKALINGAS organizatorius dėl 
seniai gyvuojančios broliškos drau
gijos 
505 r

Alga ir nuošimtis.
35th St.. Fred A. Spies. Chi-go

PARSIDUODA barbernė—3-jų kė
džių, labai geroj vieloj. Savininkas 
išvažiuoja kariuomenėn, lai tuvi bū
tinai parduot iki Feb. 15 d. Pama
tyk! t sekančiu adresu:
555 Nevvell St., Kenosha, \Vis.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
3231 F.merai d Avė.

\V. Buishas, pirm, pagelbininkas, 
900 W. 191h St.

F. Ažusenis, milai*, raštininkas, 
1956 Canalporl Avė.

B. Rusgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbašauskas, bmas ižtlo globėjas 
D. Chepela, 2-ras ižtlo globėjas, 
J. Skyrius, iždininkas.

Susirinkimai alsibuna 3-čią subalą 
kiekvieno menesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. (amai St. Chieago.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

St

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 1071h Sti
J. M. Varekojis, pirmininko pagelb.
P. 72 E 102nd Si 

F\ Grybas, prot. raštininkas.
123 E 104th Plact 

Narbutas, fin raštininkas.
27 E 102nd plact 

Shedvilas, kasteriu*
” 341 Kensington ave

Susirinkimai atsibuna kas pasku
tinę pėtnyčią kiekvieno mėnesio 
7:30 vai. vakare. F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington ave.

A.

Šiuo pranešame visoms Chicagos 
progresyvėms draugijos, kliubams ir 
kuopoms, kati SLA. 17(>-ta kuopa re
ngia vakarą kovo 10 d. M. Meldažio 
s’-et. Bus statoma juokinga kome- 
d ja “Daktaras iš prievartos”. To 
dvi prašome visų nerengti tą dieną 
jokių pramogų, kati nepakenkus vie
ni kitieuis. —Rengimo Komitctnn

RF.IKĄLING/\ LIETUVE pardavė
ja. Turi būt virš 16 metų. Atsišau-

W. 17 st„ Chieago.

REIKALINGA prityrusių moterų 
prie tvarkymo skudurų. Gera mo
kestis. Atsišaukite į 
1117 S. Sangamon st.,Gerb. TMD. Chicagos ir apielinkės 

kuopų valdyl)ti tlomai.—Labai svar
bu! reikalu Chicagos ir apielinkės 
TMD. kuopų valdyba, ypač 1 Apskr. 
TMD. vnldyba yra meldžiama ateiti 
i susirinkimą, kuris atsibus ofise 
D-ro A. L. (iraičiuno, 33|l) So. Ilals-i 
Ietį St„ Chieago, panetlėiyj, Vasario 
11 d. 8 vai. vakare.—Negalintieji ai ' 
silankyti į susirinkimą .malonės pri-1 
siųsti sąvo adresą, kad galima 
oranešti fciišku Labai svarbus rei- ----------- -
kalas. Dr. A. L. Graičiunas, Į1368 Bluė Island Ave

TMD. 22 kp. Prez. —---- -

Chieago.

RAKANDAI J.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa 

vo puikius, beveik naujus, •uk’»ndu> 
už retai pigią kainą; $125.vG -vklv 
cios setas, tikros skuros, už $20. Vė 
tinusios mados valdomojo kambant rn •• • '
Port, taipgi $.'>25 pianą su 25 m. g 
rancija už $115 ir $225 Victrola 
brangiais rekordais už $60.00.

pigią kainą* $125 ___
>, tikros skuros, už $20. vX 

rakandus, 2 puikių divoniiT davei) iuinui nion.. su 25 m. gva.
‘ I St 

, - _______ Sb
yra retas pigumas ir jums apsimo-

Petrauskas, pirmininkas, 
1717 North Ave. 

čepelis, pirm, pagelbininkas.
1060 Noble

g. Dumblauskas, nutarimų rast., 
2228 Coblenz 

M. Žukas iždininkas,
1608 North ave.

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
tą. kiekvieno mėnesio Liuosybčs sve- 
ainčje, 1824 Wabansia ave., 7:30 v. 

vakare.

J.
st.

REIKALINGI guzikų įsiuvėjai, siu- p<čs patirti nežiūrint kur jus gyve- 
lų traukytojai ir sijonų nudirbėjai, Ila,« Viskas vartota vos 9 savaites 
prie moterų kautų ir siutų. | Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau

kite tuojaiis. Gyveninio vieta. 1922 
So. Kcdzie ave., arti 22-ros gatvės, 
Chieago, III.

---- nitų ir siūlų.
PERCIVAL B. PALMEI! and CO.

367 W. Adams St.

. __  __  . .. LEIkALINGA 5 moterų prie lo-
kad galima butų PVtno maišų. 
r..: ...—u—) rt»j.' 1NDEPENDENT BAG CO. 

Chieago.

NAMAI-žEMž

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRU IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

M. Dundulienė, pirmininkė, 
1915 So. Halsted si

K. Katkevičienė, vice-nirmininkė 
2252 W. 22nd St

I. 1 abarskiene, nutarimų raštininkė 
„ ItlL . 3429 Wallace str
I’., t Ikulė, finansų raštininkė, 

2137 W. 21 PI.
1 . Balcekienė, iždininkė, 

3543 Union ave
S. Poniškienė, ižtlo globėja 
, .. . . 5417 Shields
J. Savickaitė, iždo globėja, 

3511 So. Wentworth ...v.
Siunčiant į centrą mokestis, mo- 

ney order ar čekj, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešhnų 
raštininkei.

avė

a v

LDLD, 19 kp. susirinkimu.* įvvks 
vasario 9 d. 1:30 vai. po piety Mark 
\Vhitc SĮ Club room svet., kaip vi
suomet. — M. T.

SLSDA. Jungtinės Tarybos posė
dis įvyks subatoj 9 d. vasario 1918m. 
8 vai. vak. T. RadaviČiaus svet., 936 
\V. 33 Sį. Gerb. Chorai, prisiųskite 
delegatų ir valdybų narius. Turime 
valdybos, rinkimus ir sutvarkyti ki
lus Susivienijimo reikalus Jungtinės 
Tarybos. —Sekr. J. Mažėtas.

DR-.IOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS 

L. Burba, pirmininkas
2003 Jcfferson si. C.hicago.

A. Leknickas, vice- pirmininkas,
708 VVesI 171h Street.

P. Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 So. Auburn ave.

W. J. Buišis, finansų raštininkas,
900 West 191h SI.

A. Slrole, kontrolierius-rašlininkas
2018 So. I’eoria SI. 

J. Arlišauskas, iždininkas,
3253 So. Halsted St., Chieago.

NAUJIENŲ AGENTŪROS

Agentai, užžiurintįa platinimą “N- 
n y” savo miestuose arba dlatriktuo 
se. Pas juos galima gauti pirkt’ 
"Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.

18-tos gatvės Skvrius: F. J. Malley, 
633 W. 181 h St 

“Naujienose**, 1840 S. Halsted St.
North Side Skyrius: VVilberty Strese 

2018 (ireenwich Str. 
Bridgeporl Skyrius: J. B. Aglinskas, 

3346 S. Halsted si
Englcwood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Ave
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Ketlzie Ave..
J. MinkeviČia, 3848 S. Albany Ave 
Žurauskas, 4053 S. Mapievvood

Atlantic City Skyrius:
A. .lanauskas, 4563 Wentworth
V. Saudargas .5418 Princenton
A. Kasinski, 6110 So. State SI.
J. Legeiko, 6002 So. State St.

Kcnsiugtono. Rojelando ir Hm nsi- 
dės Skyrius:

uv

NV

įsiunas,
149 E. 107th St.

West Side Skyr.: A. Ainbrozevičim 
2337 S. Leavitt St

Town of Lake Skyrius: A. Bartašus,
4601 Hermitage avė., Chieas,>

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Cicero, 111. J. Matulis, 1«. 
1437 S. 49th Ct., Cicero, III. 

St. Charles, 111.: W. Grabauskas, 
19 W. 2nd 

Melrose Park, III.: M. Kartaski, 
190<8 Man 

DeKalb, III.: Mike Taruti, 
1148 Markei 

Dive*^ »on, III.: VV. A. Žilinskas, 
Box 210 

Rockdaie, III.: via .loliet, D. Lukša, 
140. Moen Ave 

Westville, 111.: St. Mazremas, 
Barber Shop, State St 

VVaukegan, 111. J. Miloszeviče, 
801 — 8th Si 

So. Chieago, III.: Ad. Tarvidas, 
8950 Houslon Ave. 

Rockford. III.: St. Petrauskas ir 
Račkeviče, 1012 S. Malu Si 

W, P^Ueian, III.: W. Pilypas, 
720 W. 12(1 Si 

Harvey, III.: Z. Putrainentas. 
15725 Fincn 

Chieago Heights, III.: P. Steimontas. 
114 E 16 St

S!

MICHIGAN VALSTIJOJ

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskai.
452 W. Leoną) a & 

Saginaw, Mich.: S. Joškeviče,
2707 VVashington Av«

INDIANA VALSTIJOJ:
('.I i n t < >11.

556 N. 71 h Si.
E. Chieago, Ind.: A. Chiakniute, 

5013 Tad «v».
Indiana Ilarbor, Ind.: P. Matonis, 

3727 Deodor St.
G»ry, Ind.: V. Vaičilaitis.

Box 122 Tolleston StstiM
Gary, Ind.: D. Bassin, 

1214 Broa^wt>
M. Aliliunas, 112 So. Main si.

VVISCONSIN VALSTIJOJ

Kenosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park 51

Racine, Wis.: Tony Vegcla,
237 Lafayette a*t.

Racine, Wis.: Geo. Miškinis,
601 Grand Ave.

CONNECT1CUT VALSTIJOJ:
Bridgeporl, Conn. H. A. Mailand,

24 Railroad Ave., 
Tnrrington, Conn.; V. Kelmelis,

62 Lewii 
Waterbury, Conn.: J. Pruselaitig,

775 Bank 
New Havcn. Conn.: J. Vaitkevivii* 

286 VVallRce Rk

WEST VIRGIN!A VALSTIJOJ.

Mindcn, W. Va.: J. Kairunas,
Box 49.

U

įplaukų Taksai
Skaitlinės teisingai prirengtos pa-

inas

Frieiia T. Leberstein,
Inlernal Revenue BroMer, 

<831 Monadnock Block, Chica

PEARL QUEEN

KONCERTINOS

Spring Valley, III.: Joe. Siurvil: 
321 VV. Thir 

Livingston. III.; K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, IH.: Žičkus, 

539 Collinsville
Sprlngfield, III.. K. Stočkus, 

1530 Sangamon
E, SI. Louis, III.: K. žukauski, 

123 St. Clair
m aššačhWčttsVaZšt j j < IT

Avė.
Ava

Dabar vra patvirtiutOA ir v«n|o 
Jautus daugumus lietuviu, kurie ąr<« 
Jija koncertiną ir iiugšlai rekomeii 
duojama kaipo geriausia koncertliu 

| padaryta Suvienytose Valstijose, a 
merikoje. Mes galime ja* paruptu 
t) augšto arba Žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį
' čiamr dykai.

Georgi & Vitali Music Co.
1»40 W. 47fh St.. Cblcr., Iii

Lawrence, Mass.: P. A. Jotui 
144 Elnį Street

MonteHo, Mass.: B. P. Miškinis, 
35 Arthur Si

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius, 
15 Millbury

Montello, Mass.: P. Kurpius, 
175 Ames St 

fontello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames

Lowell, Mass.: J. Baumill, 
50 Charles _

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas, 
101 Oak Si

MonteHo, Mass.: P. Stiga, 
5 Arthur Si

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. WIS. VALDYBA 

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
„ . 1421 So. lOth St.
I raneiškus Makarevičia, padėjėjas,

. , 1618 Huoran Ave.
Motiejus Baltrušaitis, prot. rašl.. 
_ , 1602 Indiana Ave.
Justinas Taukevičia, turtų rašt.,

1023 Broadway ave. 
Antanas Pulką, iždininkas,

, , H28 N. 8th St.
Andrius Jakučionis iždo globėjas, 

1424 So. lOth St. 
Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas 
.. .. . , 1124 High ave.
Motiejus Žemaitis, maršalka,

1309 Broadwav ave. 
Susirinkimai atsibuna kas‘pirmą 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eaglc 
Hali Svetainėje.

siJuozapas l’žubalis, pirmininkas.
2823 laekson Blvd. 

Povilas Atkočiūnas, pirm, pageli)., 
342 S. Crawford avė.

Jonas Burčikas, nutarimų raŠt.,
1217 S. Spauldnig av. 

Andriejus Karoblis. fin. raštininkas, 
807 S. Snoulding avė. 

Mykolas Kaziuiuis. iždininkas,
1501 S. Harding avė.

Susirinkimai atsibuna 29 dieną 
kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainčje. 3420 \V. 12th St.. 7:30 v. 
vakare, ant antrų lubų. Musų KliU- 
bas sumažino mokesti jstojimo per 
6 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
ijžsimokėil (ik vienas doleris.

MUZ1KALIS MOKINIMAS 
dcl jurų vaikų ant Rniuikon 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuiko* Mokytojas 

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

Chieago, 1)1 '

Si
KAS NORI MAINYTI? 

2-jų augštų mūrinis namas su 1. _ •____ £_  1 • •
nuts; storas—geras visokiam bizniui.

.. Norin
tis galės išmainyti su visu bizniu. 

. .--------- .Apmainysiu ant mažesnio namo, ant 
Dixon, 111. loto. Apsišaukite vakarais 6 v;d. ar- 
.................- ba nedėlioniis. Kai. Urnežis.

3353 VVallace St. ! Chieago, III. 
(Antras augŠtas iš užpakalio)

REIKALINGAS' vyras. Turi būti. _ ............
prityręs “Junk shop” darbų. Turi hnentiniu beismentu; bizniavus 
mokėti pjaustyt geležį su mašina, mas; storas—geras visokiam biz 

■ Atsišaukite greitai. Rašykite laišką šiuo laiku randasi bučernė.
kiek norite mokėti. . ‘

I DIXON IRON and METAL CO.
6^) W. Second St., 1

cc- 
na-

Si

REIKALINGI vaikai mokantjs 
“Irunk trade” ir merginų dirbtuvės 
darbo. 755 W. Polk St

Nedėlioję, Vasario 24, nes tą 
dieną, Pilsen Auditorium, > 
bus ‘‘Naujienų” 4-metinis 

Balius!

I JOSEPH C. VVOLON I
S LIETUVIS ADVOKATAS 2
■ 902-M4 Natlon* Llf« BMr ttX fe*- L* Salio St.. Chic«<«, m. 1X 1,7** . <?<ritr1a’ AtdM-af d■ TTtarnviko. kfttverpo ir inbatng vak* S
J* Mtr w V4‘k’‘r'•• Po numarin f 
. Ill< MILWAUK1BE AVE., Chkajre in d 9 Tai Humboldt 17. w


