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Vokietijos ire Lietuvos klerikalai eina išvien
I. ' • • 1 a ... I 1

Erzberger siuntė vyskupą Ka 
revičiu pas Ludendorfą

Saksonijos princą skiria 
Lietuvos karalium

Kauno vyskupas susitarė su kai 
zerio valdžia

LIETUVOS KLERIKALAI EINA IŠVIEN su VOKIE
TIJOS KLERIKALAIS.

Erzberger siuntė vyskupą Karevičių pas Ludendorfą.

Kauno vyskupas susitarė su kaizerio valdžia.

True translation filed with the post-inasler at Chicago, March 1, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM. vasario 28. — Klerikalų centro va
dovas, Mathias Erzberger rašydamas Berlino laikraštyje 
Taeglische Rundschau sako:

“Per metus laiko aš skelbiau nuomonę, kad Lietuva 
turi būti netik autonominė, bet ir neprigulminga šalim, 
amžinai susivienijusi su Vokietija. Lietuva nori susita
rimų atsiekimui to tikslo.

“Aš galiu pridurt, kad Kauno vyskupas, pagal ma
no pasiūlymą nuvyko pas gen. Ludendorff, jo kvatieroje, 
kur laike pasikalbėjimo atsektas pilnas susitarimas apie 
Lietuvos neprigulmybę.”

VYSKUPO KAREVI
ČIAUS ŽYGIS

Žinia apie tą vyskupo Ka
revičiaus kelionę į vokiečių 
generalio štabo kvatierą, a- 
pie kurią mini Vokietijos 
klerikalų vadas, Erzberger, 
pirmu kartu pasiekė Ameri
ką telegramoje iš Amsterda
mo, 16 d. vasario. Tenai bu
vo pasakyta:

Čia gauta Berlino “Lokal 
Anzeiger”, kopija, kurioje 
išspausdinta pasikalbėjimas 
i u Kauno, Rusijos, vyskupu 
Karevičium, vedusiu dery
bas su imperijos koncleriu ir 
vokiečių generaliam štabe a- 
pie Lietuvos reikaius. Jisai 
pasakė:

“Aš atvykau čionai įti
kinti Vokietijos valdžią, 
kad jau atėjo laikas pagal
vot apie sutvėrimą nepri
klausomos Lietuvos, kuri, 
be mažiausios abejonės, 
glausis prie Vokietijos.

“Mes turime omenėje 
monarchišką valstybę kri
kščioniškais ir kanserva- 
tyviais pamatais. Mane 
užtikrino, kad mano pasiū
lymai bus prielankiai ap
svarstyti.”

riek Christian kaipo Lietu
vos karalių.

Tarybos parodo, kad len
kų troškimą apie atnaujini
mą senos unijos tarp Lenki
jos ir Lietuvos nebus išpil- 
dyos.

(Princas Frederick Christian y- 
ra 24 metų amžiaus ir dabar yra o- 
ficieriti Saksonijos armijoj. Jo mo
tina, buvo priccsa Louise, kuri pra
garsėjo 15 met ųatgal. Ji persisky
rė su savo vyru 1903 m. po didelio 
triukšmo ir 1907 m. apsivedė su Ita
lijos muzikantu Enrico Toselli. 1912 
m. ji atsiskyrė nuo Tosselii ir sau
sio m. 1917 in., sakoma, gyvenusi 
Bru.sselyj.).

PASKELBĖ ĖSTONIJOS 
NEPRIGULMYBĘ

Neprigulmybę paskelbė 
velio municipaletas.

Re-

SAKSONIJOS PRINCĄ 
SKIRIA LIETUVOS KA

RALIUM

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, March 1, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, vas. 27. — Ex- 
change Telegraph praneša iš 
Petrogrado, kad municipalitetas 
miesto Revelio, kurį vokiečiai 
užėmė pereitą panedėlį, išleido 
manifestą, paskelbiantį 
jos neprigulmybę.

Ės ton i j a paskelbia ma 
le šalini ir jos laikinė
valdžia uždraudė dalyvavimą 
rusų-vokiečių karėje.

Bolševikų konfiskuotosios 
nuosavybės bus tuojaus sugrą
žintos jų buvusiems savinin
kams.

Estoni-

neutra- 
piliečių

Norima paskirti Saksonijos 
princą Frederick Christian

Lietuvos karalium

grafavo Vokietijos agrikultūros
organizacijai, kad armija ir lai- sako, kad brošiūroje “išdėstytie- 
vynas “atsiekė didelių dlaykų” 
ir kad “Vokietijos kurdas daro 
kelią linkui taikos“.

i

Towntey išleistas užreiškimas

SMERKIA VOKIETIJOS 
BESIVERŽIMĄ RUSIJON.

Vokietijos socialistai smer
kia valdžios politiką linkui 
Rusijos.

ji principai pilnai sutinka su 
namine politika ir tarptauti

niais kares tikslais išreikštais 
prezidento Wilsono”.

“Šimtai patriotiškų žmonių už 
gyrė tuos pranešimus. Jo kopi
jos buvo federales valdžios ran
kose per 9 mėnesius. Krasos de
partamentas niekad neabejojo 

apie musų teisę juos platinti. Tie 
faktai kalba už save“, sako Tow-

LIEPIA VOKIEČIAMS 
SUSTABDYTI BESIVER- 

ŽIMA

Vokiečiai šaudo rusų Rau
donosios Gvardijos narius.

Pradeda nereguiiarę karę.

Vokiečiai galbūt neis ant 
Petrogrado

True translation filed with the post- 
ronster at Chicago, March t, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

ZURICH, Vasario 27. —Iš 
Dresdeno pranešama, kad 
tarybos yra vedamos apie 
Lietuvos ir Saksonijos uni
ją su antruoju Saksonijos 
karaliaus sun uprincu Frede

KARDAS DARO TAIKĄ

Sako Vokietijos kaizeris

'true translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 1, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (i, 1917.

AMSTERDAM, Vasario 27 — 
(suvėlinta) — Debatuose apie 
kanclerio von Hertling kalbą so 
cialistų vadas Phlip Scheide- 
mann pasakė:

“Mes kariavome apgynimui 
tėvynės prieš barbarizmą ir 
prieš talkininkų užkariavimo 
pienus. Tečiaus mes nekariau
jame už išskaidymą Rusijos ar 
pavergimą Belgijos. Valdžios 
politika linkui Rusijos' nėra mu
sų politika.

“Tiesa, kad bolševikai žaidė 
su visomis išsiskaidymo tenden
cijomis Rusijoj, bet mes neno
rime tokios taikos su taikiniu^ 
kais- kokia yra daroma su Rusi
ja. Valdžia turi būti pasirengu
si tikrai taikai per susitarimą.

“Belgijos neprigulmybę turi 
būti užtkrinta ir flamandai ir 
vallonai savo nesutikimus turi 
išrišti patįs. Mes nenorime 
niekinimo priešo ar taikos 
spėką ”

Jis mano, kad jo areštas pada
rymas tikslu diskredituoti Lygą.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, March 1, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, vas. 28. — Ex- 
change Telegraph Co. Petrogra
do korespondentas praneša, kad

Nereguliarė karė prasidėjo

Rusijos bolševikai smerkia Vokie 
tijos socialistus

per

DAR DAUGIAU FINŲ
SODINTA VASOJE

IŠ-

Vokiečiai gelbsti Finlandijos 
buržuazijai.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 1, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vasario 28. — 
Enchange Telegraph praneša iš 
Copenhageno, kad seredoj 1,200

delis transportas vokiečių gink
lų ir amunicijos atvyko į Vasą, 
Finlandijoj. Copenhagene gau
toji Berlino telegrama sako, kad 
ve kiečių laivyno spėkos apleido 
Baltiko uostą ir turbūt plaukia 
į Finlandiją.

(Keletas dienų atgal buvo pra
nešta, kad esantiems vokiečių 
kariuomenėj finų paėjimo kare
iviams yra leidžiama ir net pri
geriama grįžti į Finlandiją, kad 
pagelbėjus valdžios spėkoms jų 
karėj prieš revoliucionierius).

AREŠTUTI DU NONPAR- 
TISAN LEAGUE VIRŠI

NINKAI

Kaltinami kenkime draftui.

RUMUNIJAI INTEIKTOS 
TAIKOS SĄLYGOS

Rumunija dabar svarsto

True translation filed with the post 
niaster at Chicago, March 1, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM- vasario 28. — 
Iš Budapešto per Berliną prane
šama, kad Austro-Vengrijos mi- 
nisteris grafas Czernin įteikė ka
raliui Ferdinandui sąlygas, ko
kiomis centralinės valstybės da
rytų taiką su Rumunija.

Karalius paprašė trumpo lai
ko aį svarstymui tų sąlygų, kas 
jam duota.

Į centralinių valstybių sąlygas, 
kaip neoficialūs presos žinios ne
senai paskelbė, įeina atidavimas 
Dobrudžos Bulgarijai ir Vokie
tijos ir Austrijos ekonomine pir- 
myste Rumunijoj.

kad vokiečių armija gavo pa
liepimus sustabdyti besiveržimą 
į Busiją.

Iš Petrogrado pranešama, kad 
austrai atsisakė eiti prieš rusus 
Volynijoj.

Vokiečių-austrų komanduoto- 
jai bijodamies austrų atsisaky
mo kariauti, sutraukė 200,000 
vokiečių kareivių Dubno distri- 
kte.

Iš Orša gauta žinių apie au
gantį nepaklusnumą dalies vo
kiečių kareivių.

Dabar esantis Dvinske field- 
maršalas von Hindenburg pa-

VOKIEČIAI GALBŪT 
NEIS ANT PETROGRA

DO

Kazokai važiuoja ginti 
Petrogradą. ♦

Ambasadoriai apleido Petro
gradą.

jos fronte eina normaliu k •■liti.
Kitas Ėstonijos pulkas pasi<t 
ve vokiečių štabo komane ti.

Minske vokiečiai suėmė .’<'/) »o 
šautuvų ir 2,000 kulkosvaidžių.

JAPONIJA NORI SD STI 
KARIUOMENE S1BE-

RIJON

Rumunija užginčija.
PARYŽIUS, vas. 28. — Rumu

nijos prasės biuras išleido for- 
malį užginčijimą oficialiam 
Vokietijos pranešimui, kuriame 
buvo skelbiama, kad buvęs Ru
munijos premjeras ir konserva
tyvų partijos vadovas Pierre 
Carp patarė Rumunijos kara
liui Ferdinandui apleisti sostą.

KAREIVIAI NUTEISTI 
ANT MIRTIES

Už miegojimą ant sargybos.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, March 1, 1918, 
as reųuirėd by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, Vasario 28. 
— Keturi Amerikos kareiviai, 
sugauti bemeigant jiems stovint 
ant sargybos pirmos linijos tra
nšėjose, liko nuteisti ant mirties, 
bet gen. Pershing, nors turi tei
sę išpildyti nuosprendį, atidavė 
jų dalyką kares departamento 
peržiūrėjimui.

Tai yra pirmas atsitikimas 
nuo Amerikos, kareivių atvyki
mo į Franciją. Vienas karei- 
\ is liko ten sušaudytas už nežino 
nišką pasielghną su franeuzų 
mergaite ir šiame dalyke gen. 
Pershing veikė greitai, be pra
nešimo Washingtonui.

REIKALAUJA MINIMUM 
ALGŲ MOTERIMS

Massachusetts valstijoj yra 
daugiau kaip 68,000 moterų, dir-

distrikte. \
■ i I ' ■

Nereguliarė karė prasideda.
• * ‘ • Į rfįi K ■'

Vokiečiai siunčia didelę ar
miją iš Polotsko.

Rusai ant Nargen salos smar
kiai bombardavo užilnančius 
Revelį vokiečius.f

Vyrai ir moterįs miestuose, 
miesteliuose, ir kaimuose Psko
vo distrikte, sakoma, ginkluoja
si nereguliarei karei užkapaka- 
lyje įsiveržusio priešo. Mūšiai 
jau prasidėjo daugelyje vietų.

Petrogradas yra optimistiš
kas, pilnas karines dvasios ir 
pasiryžęs.

Vakar į revoliucinę armiją įs
tojo 100,000 darbininkų. 60,000 
liko pasiųsta į frontą.

Smolny institutas pražudė sa
vo tragišką išvaizdą. Didžiau
si pulkai darbininkų, vyrų ir 
moterų ateina liuosanoriai kasti 
tranšėjų. Jie trokšta važiuoti į 
frontą. Miesto gatvės yra gy
vos ir Novos prospekto pesimis
tai prapuolė. Visur matyti 
skaisčios raudonos vėliavos. 
Buržuazija jau nebekalba apie 
viltį likti vokiečių “išliuosuota”.

Smerkia Vokietijos socialistus.

Reutoris praneša iš Petrogra
do, kad liaudies komisarų tary
ba išleido kitą atsišaukimą prie 
ginklo, kuriame sakoma, kad 
besi veržiantįs vokiečiai areš
tuoja darbininkų ir kareivių ta
rybas, šaudo suimtus Raudono
sios Gvardijos narius ir apgin
kluoja vokiečių ir austrų belais
vius Ukrainoje. Proklamacijoj 
tikrinama, kad kareiviai fronte 
vienijasi ir priešinasi besiver
žiantiems vokiečiams.

Jis užsibaigia:
Tegul kraujas pialietas ^°jį’rruc translation filed with the post 

nelygioj kovt)j krinta ant galvų niaster ai (Jiicago, tMarch L 1918 
Vokietijos socialistų, kurie da- 
leidžia Vokietijos darbininkams 
likti Kainais ir Judesiais“.

Exchange Telegraph žinia sa
ko, kad verbavimas naujon ar- 
mijon eina pasekmingai. Kazo
kų pulkai Petrograde yra siun
čiami linkui Pskovo. Kiti pul- 
"kai, sudaryti iš maišytų pulkų geliams leista išvažiuoti iš Pet 
jurininkų, atvyko į Petrogradą rogrado.

True translation filed with the post- 
luaster at Chicago, March 1, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Vasario 28. 
—Amerikos ambasadorius ket
vergi) naktį apleido Petrogradą 
iš išvažiavo į Vologdą, 375 my
lios į rytus nuo Petrogrado. Jį 
lydėjo Japonijos, Brazilijos ir 
'Siamo ambasadoriai.

Amerikos ambasados reikalai, 
manoma, yra Norvegijos aniba- 
sadorlaitš ralikose.

Kaip pranešama, besievržian- 
(įs vokiečiai paėjo iki vienos sto
ties už Pskovo. Sekama svar
besne stotim ant kelio į Petrog- 
gradą yra Bielaja už 50 mylių 
nuo Pskovo.

Besitraukiantjs iš Bevelio ru
sai yra pasirengę sunaikinti vi
sus geležinkelius ir kelius į Pet
rogradą.

Lojališkicji kazokai skubiai 
važiuoja iš Dono apygardos lin
kui Pskovo- pagelbėti ginti Pet
rogradą.

Nereguliarė karė plačioj ska
lėj prasidėjo Minske.
Galbūt apsistos ^Narvos linijoj.

Atsakydamas į Krylenko pa- 
klausihią kodėl vokiečiai tebe- 
siveržia, nežiūrint Rusijos priė
mimo taikos pasiūlymų, gen 
Hoffmann atsakė, kad vokiečiai 
tęs besiveržimą vokiečių pasiū
lymo pamatais—apgynimo Fin
landijos, Livonijos, Ėstonijos ir 
Ukrainos — iki .nebus pasirašy
ta po taika.

Vakar rusų delegacija atvyko i 
Brest Litovską atnaujinimui 
taikos konferencijos.
Hoffmanno atsakymas susti

prina bolševikų nuomonę, kad 
vokiečiai nemano paimti Petro
gradą. Vieton to, manoma, jie 
nori užimti liniją nuo Narvos, 
100 mylių į vakarus nuo Petro
grado iki Vietbsko, po pretenzi
ja gynimo mažųjų tautų.

Siulo bendrą talkininkų ka
rinį veikimą Siberijoj.

True translation filed with the post 
niaster at Chicago, March 1, 19' 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, vas. 27. — 
Japonija pasiuntė paklausimą 
talkininkams ir Suv. Valstijų 
valdžiai, ką jos mano apie pa
siūlymą padaryti bendrą karinį 
veikimą Siberijoj, kad išgelbė
jus karinius reikmenis, sukrau
tus Vladivostoke ir palei Libe
rijos geležinkelį. Sakoma, kad 
kritikavimas namie už nelošimą 
svarbesnės rolės karėje paska
tinęs pradėti šias tarybas.

Vietos valdininkai atsisakė 
svarstyti apie tą dalyką spaudai, 
bet permatoma, kad pasiūly
mas, ant kiek jis paliečia Ame
riką, nėra priimtinas tokioj for
moj, kokioj jis pirmiausia gau
tas, nors tolimesni pasitarimai 
tame dalyke, kurie dabar veda
mi, gali atmainyti valdžios

Laukia tik Suv. Valstijų 
pritarimo.

“Eina normaliu keliu”

True translation filed wnii tne post- 
master at Chicago, March 1, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

WASHINGTON, vas. 28. — 
Japonijos įsimaišymas ar bend
ras veikimas Siberijoj, kaip šia
ndie pasirodo, laukia vien Amie- 
rikos pritarimo. Anglijos ir 
Fra nei jos diplomatai leidžia 
suprasti, kad jų šalįs daugiau 
negu pritaria, kad Japonija sto
tų šion karėn, kaipo sargas di- 

I deltų sandėlių Vladivostoke ir 
’Charbine ir neprileidžiant 
kiečiams pasigriebti Sibci . »■ 
geležinkelį ar rytinę Siber. o

Iš išlikimų šaltinių p 
kad jei Amerika pritartu ši;»in 
veikimui, Japonija bėgvje dx ; 
jų savaičių pasiųstų Sibcrijon 
200,000 kareivių, o kiek vėli.-u 
galėtų pasiųsti dar 600.00(. X . 
reivių.

True translation filed witb the post 
niaster at Chicago, March 1, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

ST. PAUL, Miniu, Vas. 28. — 
šiandie Martin pavieto šerifas 
areštavo A. C. Tovvnley, prezide
ntą ir Joseph Gilbert, sekreto
rių National Nonpartisan Lea-|bančių fabrikuose ir kitokiose 
gue, pagal vvarrantus, kaltinau-į dirbtuvėse- kurių uždarbis yra 
čius juos konspiracijoj atgrą-, žemesnis negu $9.00 į savaitę, 

sinti žmonse nuo stojimo karino j Henry Sterling iš A. F: of L. tvir- 
menėn ir kliudyti draftui. KaĮ- riina, kad bus reikalaujama iš 
tinimai paremti dalimi pereito legislaturos įvesti punimum al-

nmlCerratS1cte licP°* nl€n* išlcistos brošiūros-1 gas, bet nepasakė, kiek tas mi
ns requlred by the act of Oct. 6, 1917. j kurioje išdėstoma Lygos kares nimum bus nustatytas.

AMSTERDAM, vas. 28.—Su- tikslai, taipgi
lig čia gautų žinių kaizeris tele-juos.

Komi 
agituojama už sijos jau veikia tame reikale.

—Koresp.

as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
BERLINAS,, vas. 28. — Vo

kiečių generalis štabas šiandie 
paskelbė, kad Vokietijos kari
nis veikimas šiauriniame Rusi-

Moterims, vaikams ir palie

VOKIEČIŲ LAIVYNĄ'
PLAUKIA LINKUI FIN

LANDIJOS

True translation filed with 
niaster at ChicasfO, Marrh 1 19 
»» reąuired by the act of (Vi G

COPENHAGEN, vas. 282 
Iš Berlino pranešama, kad R| ’ 
tiko vokiečių laivynas pilni 
greitumu plaukia šiaurių link, 
turbūt linkui Finlandijos.



NAUJIENOS. Chicago, UI.
«■*!■_!!■ L L. 1 JMĮJJJJJ_______

Pėtnyčia, Kovo 1, 1918,
■* ........■' *..—.................. ................»-

Iš MEILES
Scenoje statoma penkių veikmių drama

Rengia L.M.P.S.A. 29-toji Kuopa, įvyks

Nedėlioję, Kovo-March3,1918
M. Meldažio Svet, 2244 W. 23rd Place

Pradžia 4 valandą vakare. Inžanga 50c ir 35c

Po perstatymo bus šokiai. Režisierius—p-ia M. Dundulienė

Jau penki metai praėjo, kaip chicagiečiai matė vaidinant 
penkių veikmių dramą “Iš Meilės” ir visiems ilgai btivo min
tyje to veikalo svarbumas ir gražumas, užtaigi šiuo kartu la
bai noriai rengiasi gabios spėkos prie lošimo šio svarbaus 
veikalo. Todėl užtikriname, kad atsilankiusi publika bus už
ganėdinta./ . LMPSA. 29 kp. Komitetas.

Margumynu Vakaras!" t"
° * ■________  I K. OF P. SVETAINĖJE,

11037 Michigan Avenue, Roseland.

March 3 dieną, 1918

RENGIA įl’radžia 6:30 valandą vakare Inžanga 25, 35 ir 50c.-

Scenoje bus vaidinama vieno veiksmo komedija;

“DĖDĖ ATVAŽIAVO”
Koncertinė dalis susidės iš dainų, solo, trleto, deklemacijų ir kilų pomarginimų 

Kviečia visus kuoskaitlingiausia atsilankyti L.M.D. “AIDO” CHORAS.
Pasibaigus Programai Linksmi šokiai.—Muzika K. Pociaus.

“Dėdė atvažiavo” Loš LMI). Aido nariai.
Daina.—(Ilga Dargiulc, pritariant smuiku d. Kenstavičiukui.
Extra.
Daina,—L. M. D. Aido dainininkų Choras vedamas p. M. Girniaus.
Mandolinų Ino,-- .1. Ivanovich, K. Kenslavičienė ir (). P.
Daina,—L* M. D. Aido chorus, po vadovyste M. Girniaus.
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6.

Mintis — žmonių 
valdytoja.

(Tąsa).

kas nors svarbaus reikia atlik
ti. Jeigu drūtas persitikrinimas 
tiesinis žmogaus sieloje, jis ma
žai pasisekimo teturės savo gy
venime. Tik ant tokio žmogaus 
galima pilnai pasitikėti, kurio %

Tik tas žmogus gali nuveikti 
visą kų, kuris mano, kad jis ga
li. Pasaulis pasiduoda tokiam 
žmogui, kuris juokiasi iš jį pa
tinkančių klinčių, kurios supan
čioja kitus ir drūtai pasiryžęs 
kovoja iki gaUii. Emersonas sa
ko: “Žmogus, kuris pakabina 
savo tikslų tarpe žvaigždžių grei
čiau atsieks jį. negu žmogus 
slenkantis nerangiai siauru sa
vo gyvenimo taku”.

Užsitikėjimas yra tvėrėjas vi
sokio pasisekimo; užsitikėjimas

menkiau-

na energiją, išvysto protiškų pa- 
jiegą ir padidina spėkų.

Jūsų mintis išreiškia spėkų 
jūsų persitikrinimų, pasiryžimų, 
drūtumų jūsų užsitikėjimo. Jei
gu jie bus silpni, jūsų niintįs 
taipgi bus silpnos. Nekuriu 
žmonės nesugebia giliai ir drū
tai pertikrinti save; jie yra tik 
paviršutiniai, ir jų nuomonės 
esti kitomis lengvai perkeičia
mos. Jeigu jie sumano kų nors

jų sumanymas yra s i 1 p n a s 
ir netikras,
šiai kliūčiai pasitaikius jie išsi
žada jo. . Jie visuomet tampa 
auka pasipriešinimo arba žmo
nių, kurių nuomonės nesutinka 
su jų nuomonėmis. Tokie žmo
nes esti nepastovus ir greitai 
maino savo nuomones.

Kam-gi tikęs yra žmogus, jei
gu jis neturi spėkos pasiryži
mo? Jeigu jo persitikrinimai y- 
ra lik paviršutiniai, jis yra nie
ko vertėju šiame pasaulyje; nie
kas juomi neužsitiki. Jis gali 
ypatiškai būti geru žmogumi, 
bet jis nejkvepia užsitikėjimo 
kituosna žmonysna. Nei vienas 
nemanytų kreipties j jį, kuomet

Nariai C««k Coanty R.al Katata Tarybai 
A PETRATIS & CO.

Raal Katėta Ofiaaa
Paakolina pinigui. Perka, parduoda Ir 

■alse narna*, lota* ir farmaa. 
Apsaugoja turtų nuo ugnie*. 

Paniūri apatraktua, padaro popiaraa 
NOTARY PUBLIC

711 W. B5ta aatvš
kampaa Halatad D re r ar 14U

įsišakniję, kurio pasiryžimai yra 
drūti ir neatlaidus, kuris užsi
spyręs ir dantis sukandęs kovo
ja iki galui; tokiu žmogun ne
turi įtekmės kitų nuomonės.

Jeigu tik jaunuoliai suprastų 
galingų spėkų užsitikėjimo, jei
gu jie turėtųmž paprotį neatlai- 
džiai ir nuolatai palaikyti savo 
norus omenyje, jeigu jie įsitiki
ntų, kad jie gali nuveikti kų jie 
sumano, nelaimės, skurdas ir li
gos butų jiems nepažįstamos ir 
jie pakiltų iki tam laipsniui, a- 
pie kurį net nesvajojo.

Mes tankiay^girdžiame apie 
svarbų drūtos valios. Valia, tai 
yra pasiryžimas nuveikti tūlus 
darbus, yra įsitikinimas savu ga
bumu nuveikti juos. Niekas pa
saulyje nieko nenuveikė, jeigu 
jis netikėjo galįs nuveikti suma
nytus darbus. Niekas pasauly
je negali sulaikyti žmogų, kuris 
drūtai, tiki savo gabumuosna, 
savo užmany m uosiui. Nuolatos 
užsitikrinimas savais gabumais 
atsiekimui mierių, lengvai per
gali visokias kįlančias klintis, 

"pašalina skurdų ir nelaimes ir 
sudrutina pajiegas.

Nuolatos užsitikrinimas padi
dina drąsų, o drąsą yra motina 
užsitikėjimo savimi. Kuomet 
žmogus nuolatai tvirtina sau — 
“aš privalau”, “aš galiu”, “aš 
padarysiu” — jis netik sustipri
na drąsų ir padidina savo užsi- 
tikėjimą, bet taipgi susilpnina 
palinkimus priešingojon pusėn. 
Žmogus negali atlikti savo už
duotis, jeigu jis abejoja apie sa
vo gabumų jas atlikti. Žmogus, 
kuriam trūksta tų ypatybių, ne
bus vadovu nei savistoviu, jis 
bus pasekėju, pamėgdžiotoju ir 
vergu kitų, koliai jis nepermai
nys savo mintis.

Jeigu jus norite užimti tinka
mų vietą šiame pasaulyje, jeigu 
jus norite turėti kokią nors rei
kšmę šiame pasaulyje, neleiski
te mintinis abejonės įsišaknėti 
jūsų prote, nei vieną minutę Sa
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vo gyvenime neabejokite, kad 
jus esate nelaimingesnis už ki
tus kad jūsų laimikis yra blo
gas, kad jums trūksta tų galiū
nių, kuriais kiti naudojas. Už
ginčykite tas mintis taip aštriai, 
kaip jus galite. Nemųstykite a- 
pie savo fizišką ir protiškų sil
pnumų bei trukumus. Nemųs
tykite, kad jus esate silpni ir ne
tikę užimti'sau tinkamą vietų 
pasaulyje; nemųstykite apie sa
vo negales ir kad jųjų delei 
jums reikia užsiganėdinti skur
džiu gyvenimu. Nemųstykite, 
nekalbėkite ir nerašykite apie 
blogus laikus ir blogas aplinky
bes. Išginkite iš savo proto vi
sas mintis,’ kurios trukdo jūsų 
progresų, sunaikina linksmybę 
ir aptemdo jūsų gyvenimą, nes 
jos yra šešėliai jūsų nelaimių, 
baidyklės jūsų gyvenime.

Jeigu jus netekote vielos, dar
bo, neleiskite mintims skurdo ir 
bado griaužti jūsų sielų. Mąsty
kite apie perteklių, turtų, laimę

Puikus Balius
Jvyks SUIMTOJE, KOVO (MARCH) 2 dieną

Parengtas DR-STĖS LIUOSYBĖS
MELDAŽIO SVET., 2242 West 23rd Place, Chicago

Pradžia 7 vai. vakaro Inžanga 25c porai

Norintiems pasilinksminti pavasario laike bus puiki 
proga atvykus į Liuosybės Balių, o svarbiausia, kad 
Subatoe vakare, nes Nedėlios ryte bus laiko pasilsėt 
ir pasidalinti įspūdžiais linksmai praleisto laiko tar
pe gražaus jaunimo, prie puikios muzikės, nes šia- 
me laike mažai kur yra proga pasilinksminti, per tai 
nepamirškite atsilankyti. Kvečia KOMITETAS.

Pranešimas Northsidiečiams!

KONCERTAS ir BALIUS
Rengia LSS. 81 kp. ir 16-tos wardos socialistai, įvyks I

Sub., Kovo-March 2,1918
Wicker Park Mažojoje Svet., 2046 W. North Avė.

Didžiausias šios die
nos klausimas yra

Socializmas
Pradžia 8 valandų vakare. Inžanga 25c ypatai

Draugai ir Draugės! Šio vakaro programas bus labai įvairus, nes 
jame dalyvaus svetimtaučių ir lietuvių spėkos. Pelnas to vakaro eis 
anl ateinančių miešto ir kongreso rinkimų. Taigi darbo žmonės tu
rėtų remti šitų vakarų, nes surinkteiji už įžangas pinigai bus apver
sti darbininkų žmonių labui. L S S 81 kp. Komitetas.
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DIDELES RISTYNES
ATSIBUS

SUBATf^JE, KOV0 (MARCH) 2 dieną, 1918.

LIBERTY HALL, 3f,th Place ir Kedzie Avenue.
Risis Rusų ristikas STANLEY OLYN, sveriantis 200 svarų, su 

.IDE BANCEVIČ1UM, žinomu lietuvių ristikų — už $500.00. Apart 
to dar risis dvi poros exlra. Inžanga 35, 50 ir 75c. Pradžia 8 vai. vak

jiegas prie vieenatinio mierio, 
ar tai butų turtas, pinigai arba 
sveikata. Nuolatai užtikrinkite 
save apie pageidaujamų daiktų, 
visuomet laikykite jį savo ome
nyje, sukoncentruokite visų spė-

jums pažadėjo sutverdama ju
mis. Užginčykite sau, kad jus 
esate biednas, skurdžius ir ne
laimingas. Įtikinkite save, kad 
jus esate gabiausias ir laimin
giausias žmogus pasaulyje, džiu- 
ginkitės, kad jus gimėte gerame 
laike ir geroje vietoje, jeigu jus 
tikite toms aplinkybėms. Įtikin
kite save, kad jus estate vikrus, 
sveikas, drūtas, kad jus turite 
savyje visus gabumus, kokie tik 
žmogui yra reikalingi, kad jus
galite atsiekti tai, kų tik jus no- kų savo proto ant jo, jeigu min- 
rite, kad jus nesate vergu, bet 
lygus karaliams, kad jus esate 
drąsus ir nieko pa'saulyje nesi
bijote. Prašalinkime visokias a- 
bejones. Atkartokite tuos įsi
tikinimus, koliai jie neprigis jū
sų sieloje ir taps dalimi jūsų or
ganizmo, vietoje buvus tik pa
viršutiniais. Drūtai tikėkite, 
kad jei Augščiausias davė jums 
norus, Jis davė jums ir įran
kius bei gabumus jų atsiekimui.

Kartų jus sumanėte padaryt 
savo gyveninių pasekmingu, lai 
viskas apie jumis kalba, apie j il
sų pasekmingų gyveninių. Lai 
jūsų pobūdžiai, jūsų kalba, jū
sų eisena, jūsų užsilaikymas, jū
sų drapanos garsina jūsų pasek
mingų gyvenimą. Kur tik nei
site, neškitės su savimi atmos
ferą pasisekimo. Jeigu jums 
trūksta kurių ypatybių, jus ga
lite jas įgyti tik nuolatai užtik
rindamas save, kad jus jas turi
te savyje, kad jus jas įgijote, vi
ską pasieksite, ką tik geidžiate, 
apie ką tik svajojate, jeigu tik 
sukoncentruosite visas savo pa-

tįs bus ganėtinai drūtos, pagei
daujamas daiktas taps tikreny
be. Jus esate magni tas ir pri
traukite linkui savęs tas aplin
kybes, kokias jus geidžiate, apie 
kurias jus mąstote.

SKAITYTOJŲ PASTABĖLĖS.

sakysiu. Senis Šlidpas, mandra- 
vodamas po Kusijos miestus, 
pradėjo tyrinėti, kurios tautos 
leidos yra meilesnės ir lipšnes
nės. Ir štai jis patyrė, kad lipš
niausios esančios latvikes. Vie
nuoliktame laiške, išspauzdinta- 
me Tėvynėj, jisai štai kų sakq: 
“Geriau vesti švelnias, meilias ir 
lipšnias latvikes negu sulepšėjil
sias ruses”...

Et,'sakau, gera tam seniui su
kti aplink latvikes,kada taurinin
kai jam pinigų siunčia ir siun
čia.^ —J. J. Čeponis.

|i!ilftlWililillilW|

Socializmu šiandie 
užimti visi, kurie 
t i k visuomenės 
klausimais inte
resuojasi. O kas 
gi jais nesiintere- 
suoja, kam jie ne
rupi? Nebent tik 
tamsiausiam žmo 
geliui, kurs apsk
ritai nieko nežino 
ir nieko nenori ži
noti.

Socializmas di- 
skusuojamas su- 
sirinkimuone; dt- 
skusuojamas spa
udoje. Apie soci
alizmą kalba Šoci

PATRIOTIZMAS
Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVING BANK
Kapitalas ir Pervišis— 

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Kažin ko usimanys.

Et, sakau, kų tiktai senis Šliu
pas užsimano, tautinikai tam 
pritaria. Kitados senis buvę už
simanęs imti socialistus už kete
ros už tai, kad jie rinko aukas 
Lietuvių Dienoj. Tautininkui 
tam pritarė, ir vedant seniui, vi
si vienu balsu šaukė:

—Imkime socialistus už kete
ros.

Tūlas laikas atgal senis užsi
manė važiuoti į Europa, kad pa- 
simačius su savo žentu Yču, ir 
kad pagelbejuA jam klupinėti 
po įvairių diplomatų raštines 
maldaujant Lietuvai neprigul- 
mybes. Nu, brolau, čiapjau tau
tininkai netik kad pritarė, bet 
dar ant kelio įdėjo apie tris tūk
stantėlius... Bet kur tu tų senį 
patenkinsi! štai jis, nepamenu, 
devintame ar dešimtame savo 
laiške (jis laiškų tiek daug rašo) 
užsimanė fordųko. Nes, mat, 
seniui netinka gatvekariais važi
nėti. Nežinau, ar tautininkai siu
ntė jam forduką ar ne, bet pmi-
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e NO (1 H O 9 ‘8

SJBJBR 
VA smioųgpau ‘B aatpsBą ejepjy

OSY$ M 
onu jRjnjs suiBiųąjBĄ ’OęTS 

RJ 09T$ onu s^upji -nb^nii jį 
wqBp jjįį onu ‘įu|oj) 
J»AO JĮ IB|tlJS ĮĮOĮJBA ĮBJBV fBSĮĄ 

•fųCipDAO ft) 
f^tUBCl n|(|Bq SBUIiąUĮJĮSBd Sb’UĮIJ 

•tMOlOp g| 
R| 09’1$ °nn ‘isjoifjaAO jį jbįiiįs <$$ 
Pli 9U °nu įabibS pAiBp hfne^ 

į •STUJAĮOp Cg JI
od eponpisjBd JBqBp ‘oy$ op OE‘Š 

onu SQJJ3A 'pnOlfJOAO JĮ 111)1118 OUlAl) 
•vsjn )uu Į)A.i«p ‘i)uh)b’ou 

|8Ba3JBpJlUBd8J0
■ ■ -

“MOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama 

Lietuvių kalbos S.V.Istorljos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S. V.PiHetybes Gramatikos |
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt i
|lr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School 
3103 3. Halsted St. Chicago Ill.1 

I KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ Į

Bet gal jus, gerbiamieji, neži
note ko daugiau senis užsimanė? 
Norite žinot ? Klausykite, aš pa

ERB. Naujienų skai- 
” Lytojos ir skaityto
jai prašomi pirKinių rel- 

kalais eiti j tas sankro* 
vaa, kurios skelbiasi 
Naujienose.

alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- 
tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja.

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi
suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei
kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti.

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knygą apie soci
alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.

Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti. 
Atspaudinti'ant geros popieros aiškiomis didelėmis 
raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny
ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveikslė
liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių 
dailininkas p. Jonas Šileika.

Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau- 
dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar
duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku
binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00.

Pinigus siųskite adresu:

1840 S. Halsted St ChicagO, 111.

IR KITOS LYRIKOS EILES
Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to 
n <'lis, kur telpa apie šimtas jvvirų eilių.

Knygelė 106 puslapių, su gražiais popieri-
niais viršeliais. Kaina 5Oc.
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Nors jau gavėnia, bet šįmet 
lietuvių svetainėje balių rengi
mas nepasiliauja. Rengė žydai 
socialistai, ir su labai geromis 
pasekmėmis iš materialūs pusės.

Kada nedŪldienių vakarais 
svetainė tuščia, tai Aušros cho
ras rengia pasilinksminimus. Su
sirinkusi junumenė užsiima įvai
riais žaislais ir taip linksmai pra
leidę vakarus skirstosi ilsėtis, 
kad ant rytojaus vėl stoti dar
ban ir triūsti per visą savaitę...

Vasario 24 d. buvo LSS. kuo
pos extra susirinkimas, kad per
skaičius narių žiniai Sąjungos 
buletiną Apžvalgą ir pasikalbė
jus S-gos reikalais.

Kadangi d. Stilsonas Apžval
gos prieraše prie 22-ros kp. re
zoliucijos sako, jog toji rezoliu
cija esanti ne LSS. 22kp., bet d. 
Grigaičio ultimatumas Sąjungai, 
vienok d. Stilsonas nepasako, iš 
kur jis tai, ir kaip, sužinojo, ir 
kadangi d. Grigaitis per Naujie
nas užreiške, jog tai netiesa, to
dėl kuopa, negalėdama patikėti 
vienafi ar kitai ypatai, nutarė rei
kalauti iš 22-ros kp. Chicagaje, 
kad ji viešai, per spaudą, paaiš
kintų, kaip ištikrųjų dalykas 
yra.

Šiems metams valdyba išrin
kta iš šių ypatų: pirmininkas A. 
Jankauskas, organizatorius S. A. 
Dementis, finansų sekretorius P. 
A. Žilinskas, kasierius F. Matu
lis, protokolų raštininkas V. Va
lą tkevičius.

LSS. 119 kp. nepersenei buvo 
surengusi teatrą, kuris nusisekė 
pusėtinai.

Darbai šiame mieste eina ge
rai. Nors uždarbiai neperdi- 
džiausi, bet pragyvenimą galima 
padaryti. Uždirbama per 10 va
landų nuo $2.50 iki $5.00 ir dau
giau. Dar paminėsiu apie LD. 
LD. Rajono tvėrimą Wisconsino 
valstijoj. Tas klausimas buvo 
pakeltas kiek anksčiau ir, kaip 
girdėjau, draugai racinicčiai 
pritaria tam sumanymui, bet 
ligšiol nieko oficialiai neprane
šė. Draugai, sukruskite prie da
rbo, nes kuo anksčiau tuo ge
riau.

jis pasako kas socializmas yra 
i jis tjktai

ugščiausias socializmo ypty- 
bes, kaip tai, kad socializmas 
yra mokslas ir kad jis yra pro
letariato mokslas, bet dar nepa
sako ką jis aiškina, tad toks aip- 
sklembims nėra pilnas socializ
mo ypatybių aptarimas. Jeigu 
draugas butum susipažinęs su 
apsklembimų reikšme, tad ne
būtum taip klaidingai mane su-

r*

—P. A. Žilnskas,
241 Hnnover St., 

Mihvaukec, Wis.

VALPARAISO, IND.

Atsakymas Valparaiso 
—Draugui.

Apkalbėjus apie Partijos mili
joninį fondą agitacijai, išrinkta 
komisija iš 6 ypatų rinkimui au
kų į minėtąjį fondą.

Tidpgi nutarta užsisakyti iš 
Centro knygą vedimui kuopos 
finansų ir platinimui knygos 
“Anarchizmas ir socializmas” 
10 egz.

LSS. VII rajonas rengia d. K. 
Petrikienėi maršrutą ir musų 
miestui diena prakalboms pas
kirta Kovo 8. —Nevystanti Gėlė.

MILWAUKEE, WIS.

Aukos LSS. Apsig. Fondui. 
Socialistų judėjimas.

Gavus blankas, LDLD. kuopa 
įgaliojo parinkti aukų tris ypa
tus: P. A. Žilinską, S. A. Dcmcntį 
ir F. Beržanską. Viso aukų su
rinkta $12.50 Aukavo šios ypa- 
tos: J. Kazėnas $3.00 F. Beržan- 
skas $2.00, A. Beržanskicnė, P.A. 
Žilinskas ir J. LibitkeviČia po$l. 
S. A. Dementis, V. Valatkevičius, 
J. Grigaitis, J. Rimkus, Ch. Vir- 
kutis, F. Matulis, M. Mikas, po 
50 centų; J. Kirklauskas, K. Buš- 
niauskas, A. Ronkus, G. K. Bu- 
dris po 25 centus. <

SLA. 177 kp. laikytame savo 
susirinkime nutarė parengti pra
kalbas savo lėšomis South Mil- 
waukee, nes vietos lietuviai lig 
šio laiko patįs nieko neįstengė 
nuveikti. Kadangi šiai kuopai 
priklauso pusėtinas būrelis drau
gų, tai stengiamos! laiką sunau
doti geriems tikslams. Prieš pa
baigą pereitų metų buvo išrin
ktas komitetas parupinunui pas
kaitų, kurios butų visados po 
susirinkimo skaitomos. Taip 
paskaitos ir skaitomos įvairiais 
dabininkiškais klausimais. Ko
mitetas susideda iš draugų: P.A. 
Žilinsko ir S. A. Demenčio.

“Naujienų” nr. 41-ine 
Draugas mane be pasigailėji
mo kritikuoja ir bara už tai, kad 
buk aš kalbėdamas vasario 8 d. 
Vai para iso Lietuvių Moksleivių 
Literatūros Draugijos susirinki
me, neteisingai apsklembiau so
da liziną ir kad nesąmones kal
bėjau.

Draugas sako, kad aš apsklem 
biau socializmą štai kaip: Socia
lizmas yra darbininkų mokslas. 
Ir toliau sako kad buk aš tvirti
nau, kad vientik šitoks socializ
mo apskleniVimas yra teisingas, 
ir kad išniekinau visus kitus so
cializmo aptarimus.

Čia skaitytojui kįla klausimas, 
kokius kitus tas Draugas socia
lizmo aptarimus man primeta? 
Kad aiškiau butų suprantama, 
dėl kokių priežasčių šita drau
giška kritika atsirado “Naujie
nose”, reikia paminėti ir to V. 
L.M.L. D-jos susirinkimo nuo- 
tikius.

Tą vakarą d. Bimba kalbėjo 
apie socializmą. Pastarasis drau- 
gas-kalbčtojas turėjo prisirinkęs 
pie porą tuzinų socializmo ap
skelbimų, ir visus perskaitė su
sirinkusiems. Tarp tų apsklem- 
mų radosi P. Lafargue’o socia
lizmo aptarimas ir viršminėtas 
apskelbimas: kad “Socializmas 
yra proletariato mokslas”. Ka
dangi daugybė tų apsklembimų 
buvo paimta iš konstruktyvistų 
ir revizionistų, kaip tai Bers tei
nu ir Spargo socializmo išve
džiojimų, kurie yra klaidingi, 
tad, kad aš kalbėjau po Bimbai, 
kad apgynus socializmą verčia
mai turėjau nurodinėti, kad tie 
socializmo apskelbimai, išimant 
P. Lafargue’o ir viršminėtąi ap
skelbimus, yra klaidingi.

Aš nesakiau, kad kitokio so
cializmui apsklembuno nėra kai 
tiktai proletariato mokslas, kaip 
Draugas tvirtina, vientik sakiau, 
kad šitoks aptarimas, kad “So
cializmas yra proletariato mo
kslas”, yra teisingas tiek, kiek

■ - ■ ■ ■ ■
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ranta, kad Tolstojaus raštai yra 
pasako dvi1 ve dideliu autoritetu ir štai ką pavojingi darbininkams klesų 

' kovoje. Tolstojus nieko kito ne
mokina savo raštuose, kaip tik 
doktriną nepasiįh’iešinimo, ir 

'kad visuomenėje piktas pra
nyks, kada žmonės įgis po nau
ją ir gerą širdį. Jis mokino 
darbininkus paklusnumo, o toks 
inokiniilias naikino revoliucinę 
dvasią darbininkuose. O tas 
klesų kovoje reiškiu didesnį dar
bininkų pavergimą. Tolstojaus 
mokinimas sutinka su socializ
mo mokinimu taip kaip ugnis 
su vandeniu. Ir kad socialistas 
apgina Tolstojų, jis nesupranta 
socializmo mokslo ir negali būti 
tikru socialistu, tik netikėtai y-

sako: “Nejaugi kalbėtojas patsai 
nesupranta, kad socializmo mo
kslas yra tam tikra visuomenės 
mokslų šaka, tam tikra politiš
kos ekonomijos teorija?” Tai 
tiesą, drauge, pasakei, kad aš 

’talp nesuprantu, nes taip supras
ti socializmą yra klaidinga. Kad 
Draugas mano, jog socializmas 
yra tam tikra visuomenės mok
slų šaka, ir kokia tai politinės 
ekonomijos teorija, geriau visai 
apiė socializmą 'nekalbėt. Toks 
socializmo suprątįmas tai tik d. 
Bimbai tinka, o ne apsišvietu-1 
sicins darlųpiukunis. Socialus-1 
inas nėra jokia atskira visuo
menės mokslų šaka, nė kokia tai I ra socialistų partijoje.
atskira politinės ekonomijos te- Aš neužgiriu tokį darbą kaip 
orija, bot jis yra mokslas, su sudaužymas Tolstojaus pamin- 
kurio pagclba yra galima išaiš- klo; butų jie geriau padarę pa- 
kinti visuomenes atsiradimą jrrdedant jį kur nors į šalį. Taipgi 
plėtojimąsi. Didžiosios Britani-1 aš nepritariu griauti bažnyčių 
jos Socialistų Partijos Manifes-I bokštus ir altorius, tik reikia 
te štai kaip pasakyta: “Only nuimti auksą, jeigu ant jų jo 
with socidlįsin the ori gin and randasi, bet aš pilnai sutinku 
developnieAt of society can be naikinti tuos mokinimus, kurie 
explaįričd". Tai kodėl vien tik yra blėdingi darbininkų išsiliuo- 
su socializmu tai galima išaiš-1 savimui.
kinti? Todėl, kad socialistinė fi- Stebėtina yra, kad tas Drau- 

Draugas manydamas, kad visi I losofija nurodo ekonominį vi-1 Ras, matyt, nėra studijavęs Mar- 
mokslai yra naudingi darbiniu-1 suonienes plėtojimosi įstatymą. Į kso» Engelso ir Kautskio raštus, 
kams, kaipo įrankiai kovoti su I štai koki, kaip F. Engelsas išrei- ir taip savo autoritetu užsitiki, 
išnaudotojais kategoriškai ma-1 kšdamas K. Markso materialisti- kad net man liepia apsisaugoti 
nęs klausia štai kaip: “Aš nore-Į nį istorijos burpatimo pamatinę I nuo tokių klaidų. Jis ištikrųjų 
čiau paklausti draugo koksai gi | mintį, sako: “Ekonominis išdir-| mano, kad yra teisingas. Ir ka- 
mokslas yra nedarbininkų”? I bimo btidas ir iš jo būtinai iš-|da toks draugas yra taip fana- 
Kadangi šitas klausimas paro-1 einantis visuomenės surėdymas I tiškai persitikrinęs savo klaidin- 
do, jogei Draugas nėra susipa-1 kiekvienoje istorijos gadynėje Į supratimu apie socializmą, 
žinęs su mokslo partyviškumu, | padaro pamatą politinei ir inte-| neturėtų gauti progos kitus klai
delio kad nėra jis 
su materialistiniu istorijos su-1 jai”, 
pratimu, ųiatau reikalą šitą 
klauimą nors paviršutiniai at-1 liziną prie visuomenės mokslo I Prirengęs apginti socializmo 
sakyti. Kada sakoma, kad so-Hakų matyti, kad nėra susipaži-1 mokslą nuo visokių jo suklaidi- 
cializmas yra proletariato mok-1 nęs su dialektika ir materialis-1 mmų, bet atsisakau polemizuo
siąs, turi būti suprantama inok-| tiniu istorijoj supratimu. ti su d. Bimba, šita jo “dra’u- 
i---. v ,v. - ^ »i;Dr^uguį man primeta, giska kritika” parodo, kad tas

saldk'u, k&d tik išskyrus I draugas visai nesusipažinęs su
Komunistų Manifestą” ir En-| socializmo mokslu. Ir aš tokį |

DYKAI EXTRA DYRA1
Muzikalis Laikrodis ir Elcktrikinis Dyržas

ui.

Kad socializmas *yra mokslas, 
tad jis negali būti jokia draugi
ja, ne kokia tai sistema ir ne vai
stas visuomenės žaizdoms gy
dyti, kaip d. Bimba bandė nuro
dyti. Ir kadangi draugas kalbė
tojas Spargo socializmo apskle- 
mbiinų, kuris nurodo, kad so
cializmas yra visuomenes tvar
ka, ištempta ant Spargo kurpa
liu us, parašęs ant juodos lentos 
ir liepė mums nusikopijuoti, I 
tad aš vėliaus kalbėdamas uoga-Į 
Įėjau susilaikyti nenurodęs pa-Į 
s taroj o draugo klaidingą supra-l 
timą apie socializmą, nes jis y-1 
ra vienas iš musų draugų kai-į

<5

puikus ir
. Kad

daiktai yra i 
vyrui naudingi.

susipažinęs I lektualinei šitos gadynės istori- Į <linti socializmo klausime.
Aš visuomet sutiksiu -turėti

Kada Draugas paskyrė sočia-1 kritikas šiame klausime, ir esu

šiedu 
kožnatn 
pasukius jums, kas tie daiktai, 
mes čia trumpai aprašysim. 1) 
Muzikalis laikrodis, parodo va
landas ir minutes, kaip ir visi 
laikrodžiai, beto grajina viso
kias dainas ir melodijas. Kam 
eikvoti pinigus už muzikos in
strumentus, kad užsukus šį lai
krodi, visi gali klausyti geros 
muzikos. Jums nereik pii^t nė 
volelių nė rekordų šiam laik
rodžiui: jis yra taip sutaisy
tas, kad su koŽnu užvedimu jis 
grajina vis kitokia dainą. Jis 
yra padarytas iš bronzos ir ge
rai paauksuotas, dailiai pada
rytas gvaranluotas ant 25 m. 
Laikrodis nelik kad turi savo 
vertę kaipo laikrodis, bet ir 
kaipo muzikalis instrumentas. 
Firmos parduoda jį po $8, o 
męs duodam jį dykai, dar elek- 

j trikinį diržą pridedam, kurs 
parsiduoda už $5, ir yra labai 

, ... naudingas įvairiose ligose, k.
a.: skausmas nariuose, diegliai slrėndiegliai, reumatizmo skausmai, ner
viškumas, galvos skaudėjimas etc. šiuodu daiktu—muzikalis laikrodis ir 

eleklrikinis diržas, vertės *13.00 duoda
mi d\kai tiems, kurie pirks pas mus 
žemiau aprašytą kišeninį laikrodėlį, 'l ai 
yra dailus laikrotlėlis; nei perdidelis, 
nei permažas ir ką tik truputį stores
nis už sidabrinį dolerį. Laiką rodo ge
rai, viduriai padirbti iš plieno ir nike
lio, turi dubeltavi) reguliatorių, kurs už
laiko vidurius teisingame stovyj šalty
je ir šilumoje. Laikrodėlis turi 21 ak. 
ir labai stiprias sprendžinas. Viršelis 
> ra auksuotas, išspiaustytas ir dailiai 
užbaigtas. Viršeliai ir vidurini gvaran- 
tuojami 20 metų, šis laikrodėlis, ma
žiausia verias $25, mes gi trumpą lai
ką tiklai, parduosime po $12.75 ir prie
dais prie jo duosim tą muzikai) laikro
dį ir elektr. diržų. Jei jus patįs neži
not šio laikrodėlio vertės, pasiklauskite 
pas kitą, kuris žino ir tuomet jus per
sitikrinsite, kada jis užsiprašys iš jus du 
kartu daugiau, kuomet mes parduodam 
laikrodėlį už $12.75 ir pridedame dvi 
dovani dykai.------ Nesiųskite mums pi-

ELGIN

slas ne tikroje to žodžio prasmė-1 I 
je, kaip'mokslas pats savaimi|buk 
yra, kad jis ąiškina gamtos ir 
visuomenės apsireiškimų įstaty-1 gelso kny^Į^te “Utopinis socializ-1 draugą, kuris palindęs po sla- 
mus, bet kaip jis yra vartoja-j mas”, visi kiti apie socializmą I pivardžiu kitą išniekina, nega
nias klesų kovoje kaipo įrankis I mštai yra kiaidingi ir nereikia Į Uu skaityti draugu. Tai yra 
kovoti su priešu. Kadangi so-1 ių skaityti. Šitas primetimas y-Į kiaurus šmeižimas.
cializmo mokslas neneša tiesio-1 ra perdaug vaikiškas. Manau, | Socializmas yra mokslas, o ne 
ginęs naudos kapitalistams, tad 
jie stumia jį į šalį ir neleidžia 
jam plėtoties; o kadangi jis mo
kina darbininkų klesą kovos 
jis aiškina jiems viešpataujan
čią netvarką kapitalistiniame 
dirbimo bude, jis mokina kaip 
kapitalistai darbininkus išnau
doja, žodžiu sakant, jis nurodo 
ilginiams vergams išsiliuosavi-1 galės pasinaudoti. Kad socializ
mo kelią, tad jis yra darbininkų I mą galėjus išaiškinti kitiems, I išvadžiojimus, kurie jam pasi- 
klesos mokslas, nes jis sutinka I visųpirmu reikia susipažinti su rodė esą klaidingi. Jeigu jo 
su jos gyvenimo reikalais; ir y-1 inetafizišku ir ideologišku pro-Į kritika buvo neteisinga, tai A. 
ra įrankiu klesų kovoje su prie-1 tavimo budais, ir dialektika, pa-Į K. galėjo nurodyti tatai be už- 
Šu. Visi kiti mokslai šiandieną Į galiaus su materialistiniu istori-f gauliojančių priekaištų ir užsi
tarnauja kapitalistų klesos inte-1 jos supratimu. Su šitais klau-Į varinėjimų. O jeigu jam atro- 
resams, pertai jie negali būti pimais paviršutiniai galima su- dė, kad ta kritika yra taip “že- 
darbininkų klesai kaipo įrankiai I sipažinti studijuojant F. Engei-Į ma”, jogei į ją neverta atsakine- 
kovoti su priešu. Štai ką dar I so knygutę “Utopinis ir Marksi- ti, tai reikėjo ir “nesibaderiuo- 
Draugas labai užsitikčjęs savoj 
autoritetu sako: “Kiek aš su
prantu, visuomenes mokslas 
darbininkui ypatingai svarbu 
pažinti, bet-gi toksai d. Kara
liaus apsklem bi mas ‘darbininkų 
mokslo’ yra nė šis nė tas”. Iš 
šito išsireiškimo matyti, kad, 
drauge, labai mažai supranti. 
Pasakyti, kad socializmas yra 
proletariato mokslas nėra “nė 
šis nė tas”, bet kaip pirmiau mi
nėjau, jis pasako dvi pamatines 
socializmo ypatybes. Tas, ku
ris yra nors paviršutiniai susi
pažinęs su visuomenės plėtoji-

jų skaityti. Šitas primetimas y- 
Manau,

kad kiekvienas apsišvietęs dar-Bu^a svajonė. Kad jį galėjus 
biriukas tik gali iš tokio mok- kitiems išaiškinti, reikia ilgai ir 
deivio nenuoseklumo pasijuok-1 giliai studijuoti.
ti. I Anupras A. Karalius.

Kadangi tūli draugai po ma-| Nuo Redakcijos. Mums ne- 
no kalbos klausė manęs ką pir- Į labai suprantama, ko rašytojas 
iriausiai skaityti, kad susipaži-1 tiek daug karščiuojsai savo at
aus su socializmu, tad manau I sakyme Draugui. Pastarasis 
mrodyti, iš ko gal ir Draugas Į kritikavo, gana mandagioje for

moje, kaikuriuos An. Karaliaus

nis Socializmas”, šitoje knygli-| ti”. 
tėję talpinusi Engelso 
mus Dr. E. Duhringui, kuris pa- Į 
siskelbęs save socialistu, klai
dingai pradėjo aiškinti socializ
mą, tai kaip ir Draugas daro. 
Kad galėjus Engelso socialisti
nes filozofijos išvadžiojimus ai-1 
škiai suprasti, reikia studijuoti 
kapitalizmo plėtojimąsi ir jo ga
dynės filosofiją. Joje yra var
dai tų ypatų, kutių raštus reikia 
studijuoti. Vėliaus paimti “Ko
munistų Manifestą”1, K. Markso 
knygutes “Vertė, Kaina ir Pel
nas” ir “Alginfai Darbininkai ir 

mosi, supranta tai’ kad moks- kapitalas”; neatbūtinai reikia 
lai gema prie tūlų visuomenės 
ekonominių santikių, ir tam tik
ruose visuomenės politiniuose 
surėdymuose. Socializmo mok
slas atsirado tik tuomet, kada 
darbininkai pradėjo sukti maši
nų ratus (šita išsireiškimą Dra
ugas aklai vartoja pajuokoje), 
žodžiu sakant, kada dirbimo 
technika smarkiai kilo, ir klesų 
kova darėsi atvira ir aiški. Ir 
kada socializmas sutiko su pro
letariato klesų kovos reikalais, 
jis tapo jo mokslu, ir vientik 
apsišvietę darbininkai auklėja 
ir platina jį*

Klausimai, dėlei kurių su- 
atsaky-1 siginčijo Anupras Karalius su 

Draugu, yra įdomus, ir viešos 
diskusijos apie juos galėtų būt 
pamokinančios laikraščio skai
tytojams; bet ginčijimasi apie 
tai, katras iš dviejų oponentų 
daugiau “išmano”, yra ir neįdo
mus ir nepamokinantis dalykas, 
— bent apšvietos j ieškau tiems 
darbininkams.

studijuoti J. Dietzgcno filozifiją^ 
o vėliaus bus gailimu eiti į Mar
kso “Kapitalą” <'ir visus kitus 
raštus, kurie tik paliečia socia
lizmo klausimą.

Dargi pastarasis Draugas visai 
mane iškolioja už tai, kad aš 
buk linksma širdžių pasakojęs, 
kad Rusijos bolševikai sudaužė 
Tolstojaus paminklą. Aš nesa
kiau, kad tai padarė bolševikai, 
bet darbininkai; ar jie buvo 
bolševikai ar menševikai, to ne
žinau. Man stebėtina, kad tas 
draugus ,kuris kitus bando mo
kint socializmo, nė tiek nesup-

nigų išlcilno siųskite tik 20c stainpom arba pinigais apmokėjimui per
siuntimo lėšų, o likusius pinigus galėsite užmokėl, aplaikius siuntinį.

Rašykite lucjaus į METROPOLITAN NOVELTY CO., Dep. 302, 
666 N. Carpenter St., Chicago, III.

Moralybės Išsivystimas
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora-
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j rankraščius adresuoti tiesiai 
«ujienų Redakcijai, o ne Itedakto- 
his vardu. įteikia balinai rašyti 
• kiai ir unl vienos popieros pu* 

■v be lo paliekant platesnius tar
us tat p eilučių. Redakcija pasilai- 

sus teises rankraščius taisyti ir 
;.»nti. Netinkami spaudai raš- 
ir u Linini. arba grąžinami atgal. 
>r5p,.i dviejų savaičių autorius 
batalija jų ir atsiunčia krasos 
lėlių pakankamai persiuntimo 
is apmokėti.

nišlcai Redaktorių matyti gali- 
ik nuo b iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos
raipsniai i

______— - — — — — U ■—Į—" * W 
rr*_______  :«

I rur trunslation filed with Ihe post- 
master at Chicago, Mareli t. 1918, 
ax rcųuired by the «ct of Oct. 6, 1917.

Kaizeriškai— 
Katalikiška 
‘ Neprigulmybe' ’.

y Vakar vęl atėjo įdomi Ži
nija apw Lietuvą. Telegrafu ]r
pranešama, kad Vokietijos 
klerikalų lyderis reichstage, 
Mathias Ęrzberger, parašė 
Bėrimo “Taegliche Rund
schau” sekamą dalyką:

“Jau metai laiko, kaip aš 
stoju už tai. kad Lietuva 
butų ne t ik'ai autonomi
nė, o' ir nepriklausoma 
valstybė, nuolatinėje są
jungoje su Vokietija. Lie
tuva geidžia ištisos eilės 
sutarčių atsiekimui šito 
tikslo.

‘'Galiu pridurt, kad Kau 
no vyskupas (Karevičius, 
“N.” Red.), pagal ijiano 
patarimą, nuvyko pas gen. i 
Ludendorfą i generalio 
štabo kvatierą, kame tapo 
'įsteigta pilniausia sutar
tis sulig Lietuvos nepri
klausomybės”.
Šie p. Erzberger’io žodžiai 

patvirtina visa, kas buvo ra
šyta “Naujienose” apie Lie- 

,J. u vos klerikalų ir Vokietijos 
valdžios pienus Lietuvos] 

, klausime.
Viena, ji rodo, kad žinia a- 

pie vyskupo Karevičiaus žy
gį ir pasikalbėjimą su Vo
kietijos valdžios atstovais, 
buvo teisinga. “Draugas” ir 
“Lietuva” mėgino sukelt sa
vo skaitytojuose abejonę su- 
lig jos teisingumo; bet dabar 
aišku, kad jokios abejonės 
negali būt. “žemaičių vys- 

, kūpąs” keliavo į vokiečių ge
neralio štabo, kvatierą ir ta
rėsi su vokiečių valdžia apie

rišt Liietuvos klausimą be 
Lietuvos žmonių žinios. Jie 
nenori duot Lietuvai apsi
sprendimo teisę.

Ir pagalios, ta žinia aiš
kiai pasako, ką Vokietijos ir 
Lietuvos atžagareiviai va
dina “nepriklausomybe:” 
Lietuvos “nepriklausomybe” 
jie vadina Lietuvos sujungi
mą su Vokietija.

Taigi Lietuvos pavergimo 
pienas jau yra padarytas. 
Tarpe kaizerio valdžios ir 
Lietuvos atžagareivių jau 
tapo įsteigta “pilniausia su
tartis.”

šitos sutarties smulkmenų 
mes dar nežinome. Bet apie 
jas galima numanyti iš tos 
telegramos, kuri atėjo užva
kar iš Zuricho, būtent, kad 
T ietuvą norima sujungti su 
Saksonija ir duoti Lietuvai 
už karalių Saksonijos prin
cą. Friedrichą Kristioną.

* Mes dabar paklausime mu 
•-iškili atžagareivių: Ar dar 
jįe vis drįs tvirtinti, kad ku- 
mgija! neparduodanti Lietu
vos kaizeriui? Ar dar jie vis 
šmeiš susipratusius darbi
ninkus, kurie protestuoja 
prieš tai, — ažuot pakėlę 
balsą prieš Lietuvos laisvės 
.iardavikus?

Kaizerio valdžia ir jos rė
mėjai, klerikalai išvien su 
Lietuvos kunigais nori už- 
rioglint ant Lietuvos spran
do vokišką karaliuką, veid
mainingai skelbdami, kad jie 
Jeigią Lietuvoje “nepriklau
somą valstybę”. Kada mū
siškiai klerikalai ir jų klap
čiukai, atžagareiviškieji tau- 

’ ininkai, pasmerks šitas Lie
tuvos laisvės žudytojų pa
dangas? Kada jie užprote
stuos prieš Karevičių ir jo 
talkininkus ?

Me< laukiame atsakymo.
‘ mes štai ką jiem užreiš- 

kiamė: jeigu jie neužprotes- 
tuos prieš tuos juoduosius 
Lietuvos nevidonus, tai mes 
skaitysime ir juos Lietuvos 
laisvės pardavikais ir kaize
rio padėjėjais!

skaba sekančiai:
“Vasario 17 d. susirinkus 

didele kęuva vidurinės sro
vės žmonių nutarė, kad vi
suotinų seimų su klerikalais 
pertngikti, ir kad seimo 
rengimų atidėti dviems mė
nesiams vėliau. Iš naujo 
sudaryti visuotino seimo 
rengimo komisijų iš visų 
srovių atstovų”.
Ši telegrama susirinkimo 

tapo išdirbta ir priimat vien
balsiai.

Po ja pasirašė šios ypatos:
L. N. Fondo sekretorius — 
Sekevičius, “Atgimimo” re
daktorius, — K. Norkus, no
taras ir taikos teisėjas — Z. 
Jankauskas, “Ateities” redak
torius J. Strimaitis ir žino
mi TMD. ir ALTS. veikėjai
M. Aleksonis, J. Žukauskas ir 
Pr. Biliūnas.

CLEVELANDO TAUTINĖS 
DRAUGIJOS PRIEŠINGOS 
SEIMUI.

“Atgimimas” rašo, kad 21 va
sario Clevelando įvyko tautinių 
draugijų valdybų susirinkimas, 
kurį sušaukė vietinė Tautinės 
Sandaros kuupa. Dalyvavo šių 
draugijų komitetai: A.L.T.S. 18 
kuopos, S.L.A. 14 kp., T.M.D. 20 
k p. ir Dr. V. Kudirkos draugi
jos. Susirinkimas nutarė, kad 
dabar šaukiamam seime reikia

ieš 1 sekamų rezoliucijų:

Kadangi i Ne\v Yorkų šau
kiamas lietuvių st irnas yrd

visuotinu vadintis negali, nes 
jame atsisako dalyvauti socia
listų srovė;

Kadangi seimų šaukia tik 
pačios1 save pagimdžiusios ir 
Amerikos lietuvių tarybomis

llC-
ra davusi tiesų;

Kadangi seimas yra šaukia
mas labai nuošaliau vieton, 
kurių nelengva pasiekti lietu
viams, gyvenantiems vakari
nėse ir centralinėse valstijo
se, delei tolimos kelionės kaš-

... .......-......... .......——■

Apžvalga
LAWRENCE’O TAUTININKAI
PRIEŠINGI SEIMUI.

“Atgimimas” rašo, kad 
rio 17 d. Lawrence’e, Mass 
ko Naujosios Anglijos vidurinės 
srovės veikėjų suvažiavimas. Su
važiavimas išsireiškė prieš šalį;

vasa- 
įvy-

mušė telegramų Tautinei Tary
bai į New Yorkų, kad ji pertrau
ktų darbų su klerikalais. “Atgi
mime” apie tai skaitome:

Svarstant klausimų dalyva
vimo dabar šaukiamame A.L. 
T. ir A.L.T. Tarybos seime 
prieita prie to, kad šaukiamas 
į Nefw Yorkų seimas yra vien 
politiškas klerikalų tarybos 
triksas, kad įgaut savo parti
jai daugiau reklamos ir su
gadini tikrai visuotino Ame
rikos lietuvių seimo idėjų. 
Prisidėjimas kaipo tokis, A-

Kadangi seimo rengėjai pa
skyrė labai trumpų laikų, ku
riam bėgant, ir norintiems 
jame dalyvauti, nelieka tin
kamo laiko kaip reikiant pri
sirengti;,

Kadangi seimo rengėjų ske
lbiama seimo programa yra 
labai siaurutė;

Kadangi rengėjų iš anksto 
užginama seime pakelti sro
vinius klausimus, kurie šian
dien yra musų opiausiu daly
ku, ir luomi norima ir ant to
liau palikti klerikalams valių 
demoralizavimui Amerikos 
lietuvių visuomenę, bjaurio- 
jant ne jų plauko žmones;

Kadangi rengiant seimų, 
klerikalų spauda ir dvasiški- 
ja, iš sakyklų, ir nuo altorių, 
visomis jiegomis ragina baž
nyčios šalininkus nesusidėti 
su liberalais, laisvamaniais, 
kuriais jie vadina lautinin-

vauti. Pinigai, kurie be jo-j galima esą gauti- moką po 25 j PITTSBURGO IR JO 
kios naudos gali būti išmesti centus valandai, o į vidų dirbtu-' APIELINKĖS LIETUVIŲ 
šio seimo kelionėms, gali bu- vių tai negalima esą ne įsipra- 
ti sunaudoti tautos reikalams 
kitokiais tikslais.

Lai būna nutarta pareika
lauti nuo visų trijų Ameri
kos lietuvių srovių, kad jos 
sušauktų politiškų seimų ne 
vien mokesčių fondo steigi
mui ir to fondo valdybos iš 
rinkiniui, bet lygiai ir aptari
mui srovinių reikalų, kad 
srovės sušvelnytų savitarpi
nius prietikius, ypatingai, 
kad aprubežiuotų klerikalų 
spaudų, idant ta turėtų kiek 
siauresnius rubežius visuome
nes demoralizavimui;

Todėl mes, nuoširdžiai pa
geidaudami pilnoje to žodžio 
prasmėje, Visuotino Lietuvių 
Seimo, geidžiame, kad tas sei
mas butų sušauktas centrali
nėse valstijose, kad davus 
progų jame dalyvauti dides
niam lietuvių skaičiui;

Todėl Seimas turėtų būti 
šauktas arba dabar šaukia
mąjį seimų reformavus, per
kelti į pabaigų balandžio ar
ba pradžių gegužio mėnesių.

RAFAEL VARGAS.

AUKSO ŠALYJE.
(Tąsa)

SUVAŽIAVIMAS.

Ir darė jisai tatai pagal 
vokiečių klerikalų vado pa
tarimą. Taigi ‘^Naujienos” 
visai teisingai nurodė, kad 
Lietuvos klerikalai, savo pa
stangose sujungt Lietuvą su 
Vokietija ir įsteigt Lietuvo
je monarchijų, eina išvien, 
su Vokietijos klerikalais.

Tarybos, prie klerikališkos ta
rybos seimo šaukimo reikale 
yra ne pakankamai autorite
tingas ir nepakankamai rim
tas darbas, kad jį galėtų rem
ti visa Amerikos lietuvių vi
suomenė. •

Po ilgų svarstymų išsireik
šta už visuotino Amerikos 
lietuvių seimo įvykinimų ir 
nutarta protestuot prieš vi
suotino Amerikos lietuvių sei
mo idėjos gadintojus. Tuoin 
tikslu pasiųsta telegrama A- 
merikos Lietuvių Tautinei 
Tarybai Now Yorkc, kuri

Kadangi seimo rengėjai lei
džia klerikalams į seimų siųs
ti pasiuntinius nuo parapijos, 
kurioj su tautos ir visuomenes 
reikalais negali turėti nieko 
bendro;

Kadangi iš to visko matosi, 
jog klerikalai geidžia šiame

8. Eita prie Lietuvos laisvės 
klausimo. Ta ptai komisija pa
tiekia kitų rezoliucijų. Perskai
čius jų susirinkimas priima tų 
rezoliucijų su pataisymu. (Re
zoliucija išspausdinta žemiau).

9. Svarstyta apie draugijų Sų- 
ryšį. Įnešta išrinkt tam reika
lui komisijų, kurion ir tapo iš
rinkti: J. K. Mažiukna, S. Baka- 
nas ir K. Leliušis.

10. Platinimas laisvųjų drau
gijų palikta ant toliau, kaip bus 
šaukiama draugijų suvažiavi
mas.

11. Skaitytas protokolas ir pri
imtas. Nutarta protokolas pa
siųsti išspausdint šiuose laikraš
čiuose: ‘‘Naujienose”, ‘‘Laisvėj” 
ir “Tėvynėj”.

Į Su tuo suvažiavimas uždary
ta 6:30 vai. vakaro.
a Pirm. M. K. Bolis.

švl! ----------
Nusipirkau laikraštį — nieko ATSISAKO DALYVAUTI 

nesama. Reik važiuoti. Bet KLERIKALŲ IR ATGALEIV1Ų 
kur? Ogi arčiausia dabar-Dėt- SEIME,
roitas. Į Detroitą. --------

Pirmiausia aplankiau Fordo Pasmerkia jį kaipo klerikalų 
“kalvę pragarinę”. Paskui Ca-I politikos įrankį, 
dillac Motor Co., ten žiuriu, o- 
fisc pakabinta pranešimas, kuris 
sako: “Ncpilicčiai — priimami. 
Dirbantįs nebus atstatomi, bet 
nebus duota progos prasisiekti”.

Phklausiau dar keliose vietose 
—pripildyta. O čia žiema dide
liais žingsniais ateina. —Čia jau 
nebejuokai, užteko tų pramogų. 
Reik jieškoti šilto lizdo žiemai.

Pradėjau žiūrinėti pas geradė-Į juozas m Maskeliūnas, 2 vai. pol 
jus agentus... ar ne šiftina |pjeįų Mandatų priėmimui pir- 
kur į “kaparinę kontrę’. mininkas paskyrė J. K. Mažiuk- 
nieko. Taip praėjo arti savaitėI ir j Rasincką
laiko. Nieko, sakau, nebus, reiki Delegatai pribuvo nuo šių dr- 
važiuoti į centrą... į Chicagą:Įj^, 
ten tai viskas gatavą. Be to, ’ |
“kvoderiniuose” viešbučiuose į- L Nuo Augščiausios Pneglau- 
vairių miestų gulėjimas jau ge-H08 Lįet. Amer. Centro: J. K. 
rokai įkyrėjo. Nors, sakoma, Mažiukna ir J. Rūkas, 
tuose viešbučiuose kambariai y- 2. Nuo Aido Choro: Leliušis. 
ra kiekvienam atskirai, tai vie- 3. Nuo LDLD. 33 kp.: A. Vis- 
nok kartais priseina gulėti de- tartas, J. Vainorius, V. Tamulai- 
šimtyj, o kartais daug daugiau lis.
—vienoje lovoje. Man nors ir 4. Nuo APLA. 7-tos kuopos: 
už balto kalnieriaus prasidėjo J. Bikinas, Jurgis Šniukšta, M. 
kažinkoks judėjimas... kas mani Urlakis, K. Šinkūnas, Kas. Ro- 
labai netiko. žinkas.

5. Nuo APLA. 4-tos kuopos: 
Reikia važiuot vėl į Chicagą Į F povinunas< f. pikšris, P. Už-

kurėlis.
6. Nuo LSS. 6-tos kuopos: J. 

Baltrušaitis, M. K. Bolis, J. D. 
Sliekas.

7. Niuo Donoros lietuvių: Ad.
i Griška, M. Žirnelis.

8. Nuo DLK. (iedimino: J. A- 
nibarzatis, J. Balčius, J. Kubi
lius. P. Palikevičia.

I 9. Nuo LMD. Birutės Choro: 
B. Lapeika.

| 10. Nuo LMD.: A. Žvirblis, J.
Kazlauckas, K. Varašius, J. Vir
bickas, J. Bašinskas, P. Karalia- 
uckas, J. Maskeliūnas, Kas. Šim
kūnas, P. Tevlavičia.

11. Nuo SLA. 90-tos kuopos: 
N. šernis, J. šveikauckas, S. Ba
kanas, S. Vaitiekaitis.

j 12. Nuo APLA. 5-tos kuopos: 
tais nelaimingaisiais speiguotą j Savukaitis.
žiemos rytą stovėjau prie dirb- 13, Nuo TMD 109-tos kuopos: 

_____ ’ j J. Navukcvičia.
Viso dalyvavo 13 draugijų su

PROTOKOLAS.
Vasario 24, 1918, Pittsburge, 

Pa., įvyko Pittsburgo ir jo apic- 
linkes lietuvių draugijų atstovų 
suvažiavimas. Posėdžiai buvo 
laikomi Lietuvių Mokslo Drau
gystes Name, 142 Orr gatvėj.

Susirinkimų atidarė Lietuvių 
Mokslo Draugystės pirmininkas

(P. S. — Aš, Juozas Virbic
kas, buvęs sekretorius, protoko
lą parašiau, bet po protokolu 
nesirašau, kadangi aš buvau 
priešingas tiems visiems nutari
mams).

VISUOTINAS SEIMAS” -
KLERIKALŲ POLITIKOS 

ĮRANKIS.

Pittsburgo ir jo apielinkės 
lietuvių draugijų suvažiavimo 

vasario 24 d. 1918 m.

— į Chicagą, kurioje išbuvau 
ketverius metus, iš kurios išva
žiavau arti metai atgal ir prisie
kiau niekados daugiau negrįžti... 
Chicago man buvo labai įgrisęs, 
ypatingai bėgiu 1914—15-tų mė

šle, bet naktyje negalėjome su-l tų bedarbės. Bėgiu tų dviejų 
rasti. Norėjome susirasti juo- metų net §ešioliką mėnesių te- 
pigiiiusios nakvynės viešbutyje, ko £§buti be darbo. Tas nedar
be! neradom pigesnės kaip 50c bas tai vįenok man buvo sun- 
Viohok pasirodė, jog vienas ma-kįausms darbas — tik be už- 
no sąkeleivių nei liek neturi. Kaslt(jarbio,.. per vjgą tą laiką ne 
dai vb l Et, sakau, aš jau užmo- paprastomis, bet ir nedėldįe- 
kesii1. o rvlb’ kai'surasi pažįstn-l nįai8j anksti rytą atsikėlęs eida
mas, tai man višįji atiduoi! vau darbo jįeškoti. Nei karšta 

Ant rytojaus* kada nuėjome| Vasaros diefta, nei speiguotas vi- 
nas jo pažįstamos, tai pasirodė, dul.įjemio rytas nesulaikydavo 
kad mano pažįstamo pažįstamų. I Inanęs grinčioje. Net ir dabar 
išviso čiela mergaitė beesanti, r §įarpaiįai perbėga per kūnų, kad 
tarnaujanti pas žydelį ir neno-|atsimenu> kaip a§ drauge su ki- 
rinti mainyti dvidešimtkės dėl 
pusės dolerio...

Pradėjome tyrinėti, kaip sto-l tuvės var\y ir laukiau, bene iš- 
vi darbininkų turgus. Surado-Įejs įr pa§ąUks prie darbo! Dan- 
me vieną agentą, kuris apsiėmė tįs nuo barškėjo, trypėme 139 Vukjvafs' 
vežti už dyką į netoliese esantį kojomis, kad nenušaltų. Kaiku- 
mano sųkeleiviams žinomą mie-įrje blĮVO visai plonai apsirengę, 
stuką. 1 en jie tuiį pažįstamų iri vjenį jį neturto, kiti tik apsime- 
daug galima esą uždirbti. BetLę cs^ njeko neturintįs, kad dar
ąs nutariau dovanoti ir pusę do- bdavys greičiau susimiltų ir pa
lelio. nes viena galva daug ge- įmtų Jie Uesiog Akinėjo įr 
1 lalL I buvo pajuodę nuo šalčio. Taip

Ir likau. Į j^tovejus kartais porą valandų,
Dai pavaikščiojau porą dienų,! jgejdavo užveizda. Žmonės ne

iki susiradau agentą, kuris mane išmanydavo> kaip elgties, kad 
apsiėmė vežti net į CkvelandąI dk pikus galindui: pradėdavo 
už (lu ii pusę. Pkiladelphijoj,! er2des vįenas ug kito arčiaus, 
kaip ir kitur, dalbas, žinoma,L v-| karįajs bijodavo pasiju- 
galimą buvo gauti, bet kaip to-| djnd, kad neužrustinus samdy- 
kiame brangume* mokestis per- Įojo uk st()včdavo ir žiurgdavo 
mažų, Boto, miestas man bai- maldaujančioinis pilnomis aša- 
siai neliko ^ nešvarus. Kuo- kimi8 Samdytojas gi, kaip 
met kituose miestuose net ir lai- ad pasityčiojimo, pcrieis aki. 
kraščiains mesti yra padėtą ble- L.* per minj sykį kifą 
kmės šalygatviais, tai Philadel-L grįžta vjdun Budįyo įr to_ 
phijoj dagi sąšlavoms nėra; kas atsitiki kad bedarbis ne_ 
ką sugriebęs: kas skrynutę ko-1 kantrybės, atsiguldavo 
kia, kas batų išmintą, kas ran- . . . . . . ,, 1 v v tarp vartų ir atsisakydavo pasi
jovę supuvusią uzusę pn e™ a judjnd jkj jjs nebusiąs priimtas, 
n nu oja ant sa ygatvio. sro dažniausia tai samdytojas 
do, kaip pardavimui išstatytos . . _ . , .\ 1 . J visai ne nepasirodydavo ir prie
pu s turguje. didžiausių dirbtuvių. Žmonės,

z n S*V Peivązla vau per e LįsįOvgję kokį trejetą valandų, 
i • (,1,1Sy vanlJos) va s ųą. įur(jdaVo skirstytis — jeigu ne- 

Puikių ūkių nematyt, bet užtai , , ., . 7 . „ . v . . būdavo nuvaromi. Prie vartųmineralais turtinga. Tai šen lai . . ... - y. , ; . . , nieko negavęs, eidavau į mažes-len matvti rūkstant ir krūvas . .... . ...‘ 1 nių dirbtuvių ofisus — nuo vie
nos prie kitos, vis prašydamas 

‘ | darbo.
(Bus daugiau)

Kad nuvnžiavoįm į Philadel- 
phijųj, buvo arti vidurnakčio. 
Pj.rimausin reikėjo susijieškot 
nakvynę. Vienas mano draugų 
sukėsi turįs pažįstamų tame mie-

Rinkimai pirmininko ir sek
retoriaus buvo, viešu balsavimu. 
Pirmininku likos išrinktas M. 
K. Bolis, 17 balsų prieš J. M. 
Maskeliūnų, 15 balsų; sekreto
rium J. Virbickas, 22 balsais

priim-

seimo 
seimo 
ir bu-

šeime lik patįs šeimininkauti, juodų anglių. Ne maža yra an- 
ir kelintas tautininkų sutinka glių ir geležies ir Ohio valstijoj 
jiems vergauti, kų parodo ta
utininkų, prisidėjusių prie šio Surukęs, išrodo paniuręs. Tolo 
seimo rengimo nusileidimas, ’ 
bile tik seimų sušaukus, ir

Kadangi iš tokio seimo ne
gali išeiti jokia

Cleyelandas man nepatiko.

do ten tai, sakau apsigyven
siu, įr vaikus ten užugdysiu...

Ma nkažkas pasakoja, kad tai 
nauda, nei esąs puikus miestukas, ir geros 

Lietuvai, nei Amerikos lietu-* algos.
viškųjai visuomenei, todėl —
lai būna nutarta Clevelando ■ miesto darbo biurą. Ogi žmo- 
lietuviškų-tautiškų draugijų nių — pilna! Klausinėju, kaip 
atstovų, šiame seime nedaly- su darbais. Sako, lauko pusėje

Atvažiavęs Į Toledo, nueinu į

Žvilrblį 5 balsus.
1. įnešta išrinkt komisijų su- 

taisyt dienotvarkį. Komisijon 
:ėjo: J. Rašinckas, F. Pikšris, J. 
Baltrušaitis, S. Bakanas 
Mažiukna. Dienotvarkis 
ta vienbalsiai.

2. Pasitarimas apie 
šaukimų. Įnešta skaityt 
rengėjų atsišaukimą, kas 
vo perskaityta.

3. Pribuvo dar delegatė, Dr. 
J. Baltrušaitienė, nuo LMPSA. 
21-mos kuopos.

4. Diskusijose apie šaukiamą
jį seimą nutarta leist tam 
pačiam delegatui k a 1 b ė t i du 
kartu tame pačiame klausime, 
su pataisymu, kad jeigu daugiau 
neatsirastų kam imt balsų, tai 
galės kalbėt ir toliau.

5. Uždarius diskusijas, eita 
prie viešo balsavimo, ar daly
vauti seime ar ne. Už nedalyva
vimų paduota 23 balsai, už daly
vavimų tik 12.

6. Skaityta rezoliucijų, kurios 
betgi nepriimta. Tapo išrinkta 
komisija iš trijų ypatų jų per- 
taisyt. Komisijon įėjo S. Ba
kanas, J. Baltrušaitis ir J. Rašin
ckas.

7. Skaityta rezoliuciją seimo 
klausimu (Rezoliucija iš- 
špauzdinta žemiau). Už priė
mimą jos paduota 24 balsai, 
prieš rezoliuciją 7 balsai.

Rezoliucija L
Lietuvių klerikalai, su kai-ku- 

rių atgaleiviškųjų tautininkų 
pritarimu, šaukia “visuotinų” 
,seimą, be jokio pasitarimo su 
progresistais ir socialistais. Jie 
viską daro pagal sau žinomus ir 
sau tinkamus pienus, neduoda
mi nė laiko, nė progos visuome
nei žinoti ir viešai apsvarstyti 
seimo programo, arba svarbių
jų klausimų, kokie turėtų būt 
tame seime išgvildenti.

Aišku, kad tuo seimu jie no
ri vien tik pakelti ir sutvirtinti 
visuomenėje savp netikusia, at- 
galciviškajų politiką, o ne nu
šviesti visuomenei kelių į laisvę 
ir gerovę.

Jie atmeta net progresyvių 
tautininkų iškeltą srovių santar- 

[mės principą “lygus su lygiu”: 
nori turėti saviškių daugumą 
,asuose tarpsaviniuose komite
tuose. Tuo budu į kitas sroves 

.atsišaukia tik kaipo į savo pri
tarėjas.

Del to viso seimas negali būt 
Visuomenės seimu. Jis neatneš 
jokios naudos progresyvei vi
suomenės daliai apskritai, o ypa
čiai darbo žmonėms. Dėlto at
metame to seimo sumanvma ir 
nutariame nedalyvauti, nes da
lyvavimas butų tik prisidėjimas 
prie sustiprinimo klerikalų—at- 
galeivių politikos, kuri taip pra
gaištinga musų darbo žmonių 
laisvės ir gerovės augimui, o 
kartu su tuo pragaištinga ir Lie
tuvos laisvei. Mes pritariame 
tik tokiam seimui, kurį butų 
galima pavadinti Amerikos lie
tuvių visuomenės seimu.

Pirm. M. K. Bolis.
Sek r. —

LIETUVOS LAISVĖS 
KLAUSIMAS.

Pittsburgo ir jo apielinkės 
draugijų suvažiavimo vasario 

24 d. 1918 m.

Rezoliucija II.
Nepaisant, kokia bus po karės 

Lietuvos laisvė nepriklauso
mybe ar autonomija, — prog- 
resyviškiems žmonėms, darbo 
žmonėms ir socialistams pirm 
visko ir virs visko rupi žmonių 
laisvė, piliečių laisvė ir lygybė, 
demokratiška tvarka Lietuvoje.

Musų geismas yra: laisva de
mokratiška Lietuvos respubli
ka, sanryšyje su kitomis laisvo
mis demokratiškomis respubli- 
<omis.

Pirm. M. K. Kolis, 
Rašt. Juozas Virbickas.
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s (Padėkite rišti 
klausimą.

JaunŲjų Daina
Smuikelis.

Draugai, sustokime į ratą!
Kol mes jauni- tegul dalina 
Jaunystės kovą skelbia svietui, 
Prieš ją drebės visa ga n ta.

Audra tesiunta, vėjas kaukia, 
Medžius telenkia, mel* lapus, 
Te speigas jauną širdį laužo, — 
Daina kerštu juk svietui bus.

Gana jau butų mums dejuoti!
Nejaugi nėr kitų dainų, 
Kaip tik dainoj žaizdas rokuoti 
Ir verkt, graudent dvasias žmonių.

Jauna širdis krūtinėj tvaksi, 
Galva nors kartais ir žila,

Tebun jauna ir mus daina!

Jauna širdis žinot nen >ri. 
Kas buvo žuvo, to nebus* 
Jie prieš save drąsini lik žiuri, 
O viskas kita te sau ž is!

Te mus jaunos’ lupose skamba

Neatsiras pasaulyj spėka. 
Kuri prieš ją nekris, sustos. T*" ?

7

Draugai, sustokime į ratą!
Kol mes jauni, tegul daina 
Jaunystės kovą skelbia ssietui, — 
Prieš ją drebės visa gamta.

' T X- W

.. -

(Iš. “Darb. Kai.”)
■,,’W

KOGI?

Ko-gi aš liūdžiu, ko nusiminus? 
Vai. kad nebūčiau tave pažinus, 
Mano bernyti!

Aplinkui regiu pilką tuštumą...

Kini apsakyti?

Vai,, kad pavirsčiau aš j pakštelę 
Skristai! j kieto vargo šalelę

Gal nebojausčia skaudžią dalužę, 
Su juo galėtau vargą- laimušę

Ko-gi aš liūdžiu, ko nusimi
nus?

Vai, kad nebučia tave pažinus, 
Mani) bernyti!

—Jauna Svajotoja.

Prisiminimai
Sėdžiu. Aplinkui mane tam

sa, — tyli, klaiki, nepermatoma 
tamsa.

Laikrodis rodo dvyliktą valan
dą nakties, o aš vis sėdžiu, sėd
žiu ir neguliu užbaigti tos nera
mios, nuolat mane slegiančios, 
minties.

Kur jis? Ką jisai dabar vei- 
kia-dumoja? Ir nejaučia! suvil-l

go mano blakstienas skaidri si
dabrinė ašaružė.

Jis, kur tylioje nepermatomo
je naktyje parodė man skaidrią 
žvaigždutę, vilties ir tikėjimo į 
šviesesnį bei laimingesnį rytojų 
žvaigždutę — kur gi jis dabar?!

Jo čia nėra. Jisai uždarytas 
už storų cementinių sienų, kaipo 
pavojingiausias blogdarys. Už 
ka?!

Jisai troško žmonėms laimės. 
Jis nenorėjo likt užmušėju tokio 
pat kaip ir jis žmogaus, gal vie
ninteles paguodos senos bejiegės 
močiutė.s Ir už tai jis tapo su
kaustytas sunkiais geležiniais 
pančiais ir įmestas į tvankų mū
rinį urvą.

Kur teisybė?
Tylu, neramu. Už mano lan

go gludi tamsi kleiki naktis. Tik 
retkarčiais pakilęs vėjas atsimu
ša į lango stiklą ir nuolat karto
ja: nėra... nėra... nėra...

Nėra teisybės, nėra jo. Liko 
tik liūdnas, slegiantis atsimini-, 
mus.

Sėdžiu. Laukė šėlojas pakilęs 
vėjas ir teškia sunkius vandens 
lašus į aprasojusį langą. Valan
da seka valandą. Bet aš vis ne
galiu užbaigti savo neramiųjų 
durnų... Sėdžiu ir laukiu.

Ar ilgai?!
Jauna Svajotoja.

Buvo laikai, kada Jaunuome
nės Skyrius būdavo užpildyta 
įvairiais trumpais straipsneliais, 
rišančiais įvairius jaunumenčs 
gyvenimo klausimus. Rašyda
vo, rišdavo tuos klausimus, įvai
riomis nuomonėmis, kaip vaiki
nai, taip ir merginos. Bet lai
kui bėgant dingo tie straipsnelių 
rašytojai (jos). Kur jie dingo— 
negalima žinoti, negalima tikrai 
pasakyti. Galbūt keliatas vaiki
nų - rašytojų tapo atitraukti nuo 
aktyvio veikimo, todėl jie nusto
jo ir rašynėti. Bet-gi galima tvir
tinti, kad- ne visi tapo nustum
ti į “kitokį gyvenimą”. Dauge
lis dar yrą musų tarpe. O mer
ginos — tos gi, manau, visos tc- 
besiranda musų tarpe. Bet ko
dėl aptilo, tai klausimas. Keli 
jau atsiliepė per šį skyrių, pak
lausinėjo kur dingo kiti—ar ap
snūdo, ar gyvenimo aplinkybės 
persikeitė, kad neberašineja apie 
pakeltus klausimus, kurie, ma
nau, nebuvo pilnai išdiskusuo- 
ti išrišti? Be to-gi, gyvenimas 
nei ant valandėlės neapsistoja, 
jis vis bėga ir bėgdamas atneša 
naujų klausimų, apie kuriuos rei 
kėlų bendrai pakalbėti, pasitar
ti, kaip į juos atsinešti, kaip su- 

I likti? Vienok nekalbama. Ka- 
I nic to viso priežastįs? Rodos, 

kas tai pastebėjo, jog jaunuoliai, 
turbūt, nuėjo į “Dilgėles” ir ten 
rašinėja. Bet “Dilgėlėse” juk ne 

Į visi tie klausimai keliami. Ten 
I rašo apie meilės klausimą tam 
Į tikri “specialistai.” Vienok 
negalima sakyti, kad ten butų vi
sapusiai apkalbama tie dalykai. 

Ten juk nedaug nuomonių išrei
škiama ir nedaug rašytojų teda
lyvauja. Nu, bet kur-gi dau
ginus įvairių gyvenimo klausi
mų?

To neveikimo, nediskusavimo 
I klausimo aš nemanau čia išriš

ti. Tą gali padaryti kili, senes- 
I ni rašytojai (jos), kurie pir- 
I minus rašinėdavo šiame skyriu- 
I je, ir kurie pageidavo, kad šis 
skyrius butų palaikomas. Tai- 

| gi lauksime, gal jie atsilieps.
Šiame rašynėlyje aš paduodu 

[vieną klausimą, kurį norėčiau, 
| kad kiti padėtų išrišti. Tai 11111- 
| sų lavinamos! klausimas.

Kiek teko pastebėti Jaikraš- 
I čiuose, tai daugelyje miestų tam 
I tikri jaunuomenės rateliai, ar- 
| ba socialistų kuopos rengia sa- 
| vitarpinius narių lavinamos! su- 
I sirinkimus. Rodos, tai tik Chi- 
| cagos draugai, iš socialistų jau- 
| nuomones lygos, džiaugiasi lavi- 
| nimosi pasekmėmis. O dauge- 
| lyj miestų nors stengiamasi/šij> 
| tas daryti, vienok be pageidau
jamų pasekmių. Nariai į tokius 

Į Susirinkimus nesilanko. Teko 
Į girdėti apie Nmv Yorko LSS. 
kuopos lavinamos!. Susirenka 

Į apie 10—12 narių. Brooklyne, 
N.Y. propagandistų ratelyje, kur 

Į mokinama net kelių mokslo Sa
ikų, surenka apie 20—30. Bin-

Kaip jau sakiau, kad gyveni
mas atneša'vis naujų nuolikių, 
vis bėga, nestovi ant vietos. O 
mes jaunuoliai (lės), jeigu nese
ksime gyveninio, jeigu nestudi
juosime tų kasdien kįlančių nau
jų klausimų, atsiliksime toli nuo 
gyvenimo. O juk męs vadina- 
męs progresyviai žmones, socia
listai !

Kiti gal mano, kad daugelis 
draugų lavinasi pavieniai savo 
namuose, bet arčiaus prisižiūrė
jus, tai ir tokių mažai rasime.

nenaudingom kąlbom ir kitiem

Taigi kviečiu jus jaunuoliai 
(lės), kad padėtumėte išrišti la
vinimosi klausimą ir keltumėte 
taip jau ir kitus bėgančius klau
simus ir bendrai juos šiame sky
riuje rištumėte.

-—Nevystanti Gele.

Norvegų Legenda

Baldero mokslas
(Tąsa iš nr. 39)

Girios paukštelis sulesa vaba
lėlį, pelėda sudrasko girios pauk
štelį, arelis suplėšo pelėdą, o 
žmogus užmuša ir vabalėlį, ir 
paukštelį, ir pelėdą, ir arelį, ir 
žm4gU. Taip buvo taip ir bus, 
tatai Odino valia. Nukirsk vir
vę savo laivo, išplaukyk visas ju
ras, aplankyk1 visas žemės šalis - 
ir tu nerasit tokios vietos, kur 
diena nepasikeistų naktimi, kur 
vasara nepasikeistų žiema, kur 
žmogus neužmuštų žmogaus. 
Nes taip visada buvo ir taip bus, 
tatai Odino valia. O kolei tu da 
su mumis, mesk savo mintis, 
gerk su mumis saldų j į midų, ir 
tegieda mums dainas mokyti 
skaldai.

Ir vėlei sutarškėjo taurės, su
putojo midus, ir kalbos ir juokai 
suskambėjo. Ir, senojo konun
go Vaulundo žodžių klausyda
mas, išėjo žilas skaldąs ir uždai
navo. Jis dainavo apie skaistų
jį Balderą ir apie jo brolį, aklą
jį Gederą, ir piktąjį Lokį. Jis 
dainavo apie tai, kaip krito skai
staplaukis , Balderas, nukirstas 
aklojo brolio, ir kaip juokės pik
tasis Loki. Jis dainavo apie tai, 
kaip visi pasaulio gyviai turėjo 
verkt, kad išmelstų Balderui do
vanojimą, kad ištrauktų jį iš še
šėlių karalijos, - ir viskas sura
do, visi pasaulio balsai susiliejo 
vienan dejavimai!; bet neverkė 
viena sena moteriškė, kurioj pa
žino neapkenčiamą j i Loki.

Ir atsakiman skaldai raukės 
žili karžygių antakiai, o rankos 
graibė ginklą. Ir dainavo žilasis 
skaldąs apie tai, kaip, Balderui 
mirus, pradėjo gest Asų garbė, o 
ant žemės įsiviešpatavo vaidai ir 
užmušimai. Ir lenkės, tylėda
mos, senos karžygių galvos, ir 
raukėsi žili antakiai. Ir dainavo 
skaldąs apie tai, kad sukils bro
lis ant brolio ir sūnus ant tėvo,

metai praslinko, kaip iškeliavo 
Befrijaras, ir vis jo nėra. Jau 
dukart Drakesforas pririšo vir
vę savo laivo prie pakraštinių 
Norvegijos pušių ir abukart grį
žo su brangiais turtais. O Bef- 
rijaro vis nėra. Ir sėdi senasis 
konungas Vaulundas ant kran
to, ir atsidėjęs žiuri ukanoton to
lumon.

Ketvirti metai praslinko. Pa
grįžo, galop, Befrijaras rustus, 
susimąstęs, tylus.

- Na, ką, sūnau, ar toli važi
nėjai? Ar radai šalį, kur vasara 
nepakeistų žiema, kur diena ne
pasikeistų naktimi, ir kur žmo
gus neužmuštų žmogaus? Ar 
radai, sunau? — Meilus šypso
jimas žaidė ant senojo konungo 
Vaulundo veido.

Nulenkė žemai galvą Befrija
ras, ir liūdnas dejavimas išsiver
žė jam iš krutinės:

— Ne!
— Ir nerasi, mano sunau, ir 

nejieškok.
Nieko neatsako Befrijaras, ne

pakėlė galvos, tylomis parėjo na
mo, ir tik kardo rankena žinojo, 
kaip smarkiai ją suspaudė jau- 
nojo vikingo ranka.

— Rasiu, rasiu!
Befrijaras, ir vienui-vienas, kaip 
šešėlis, vaikščioja pakrantėmis, 
svetimas ir krantams, ir pušims, 

•ir malonioms fjordo bangoitos. ..
Ir štai vėl tiesia savo bures Bo

- šnabžda

DYKAI! DYKAI!
rengti LSS. kp narių lavinamos! 
sueigos, kur susirinkdavo apie

SIENINIS KALENDORIUS

1918
naikinta, nes neapsimoka daryt 
išlaidų, jeigu draugai nesilanko. 
Binghamtone dar tapo įsteigta 
jaunuomenės draugijėlė “Aušri
nė“, ir kada LSS. kuopa panai-r 
kino savo lavinimosi susirinki
mus’ tai “aušriniečiai” kvietė,

METAMS
“LIETUVOS” SIENINIS KALENDORIUS išrodo maž-' 

daug kaip pirmiaus išleisti t. y. su tautiškomis, amerikoniš
komis ir katalikiškomis šventėmis. Tai yra kaip sykis tas 
kalendorius, kurio lietuviai visuomet pageidavo.

Šitas puikus kalendorius DYKAI, jeigu užsirašysite 
laikraštį “Lietuvą”. Kaina metams $2.00, pusei metų $1.00.

Norintieji pirkti Kalendorių kaina 25c.

“Lietuva”, 814 W. 33rd St., Chicago, III

n a r i a i dalyvautų “Aušri
nės” rūme kožną Nedėlios rytą, 
lavintis politiškos ekonomijos.

1 Bet ir čia pasekmių nėra. “Auš
rinės” narių užsibriežtasis lavi
nimosi programas taip ir nevyk
domas.

Panašių atsitikimų yra ir ki
tur. Prie to dar reikia neuž
miršti, jog minėtuose miestuo
se yra nemažas skaitlius draugų, 
o juk apart narių gali dar ir ne- 
nariai, kurie tik turi norą, lan
kytis į tokius lavinimosi susirin
kimus. Vienok to nėra

krutinės trejus metus. Ir kartu 
sugiedos trįs gaidžiai: auksinis 
—Valgaloj, ugninis* ant žemės, 
baltas—pragare. Ir sudrebės 
pasaulis, ir kils Juodas Milžinas 
ugnine skraiste, ir jo kardas ži
bės smarkiau už saulę; ir apga
lės Juodasis Milžinas su savo ka- 
riumene galingąjį Odiną ir visus 
didžius Asus. Ir žus Asai, ir už
ges dangaus šviesa, ir jura užlies 
visą žemę.

Nutilo žilasis škaldas ir tyliai 
skambino savo arfos stygas. Bet 
štai jis pakėlė savo sidabrinę gal
vą, pakratė baltais plaukais, ir 
vėl uždainavo. Uždainavo jis, 
kad iš jurų bangų gims naujas 
pasaulis, puikesnis už buvusįjį, 
<elsis skaistaplaukis Balderas, ir, 
naujam pasaulyj bus amžina j 
meilės ir tiesos karalija.

MflU ■ I . i . k .

su širdyse. Tas mokslas sutrau
kys ledinius pančius neapykan
tos, kuriais jus turi suspaudę 
vaidai ir užmušimai. Aš atne
šiau jums laisvę, aš atnešiau ju
ms Baldero mokslą. Tas moka
us — begalinė meilė.

— Tu daug žodžių prišnekė- 
ruščiai tarė Drakesforas,jai,

bet maža naudos tavo šnekoj. 
Baldero mokslas geras tik bai
lioms moteriškėms ir silpniems 
vaikams, o narsus vikingas klau
so Toro (Toras—Odino sūnūs, 
perkūnų ir žaibų dievas) patari
mų, nes galingasis Toras duoda 
pajiegą kovojant ir narsumą.

— Ne, ne, Drakesforai! Atsi
mink senojo skaldo žodžius; ne
išgelbėjo Asų nei Odino protas, 
nei galingojo Toro pajėga, kada 
nebeliko tylučio Baldero, nes pa
jėga — gyvenimo meilėj; o be 
meilės nei protas, nei pajėga, — 
niekas neišgelbės nuo pražuvi
mo. Aš eisiu pas šiaurės tautas 
ir apskelbsiu Baldero mokslą, o 
kardą mano tesivaldai jurų gy
viai.

nešta vėjo ir čia užaugo galingas 
medis; jis pakėlė augštai j dan
gų savo viršūnę ir tyliai, šakas 
Ringuodamas, šnabždėjo mylė
kit, mylėkit!

Paskutinis Befrijaro atsidusi
mas nulėkė į dangų ir susitiko 
su debesiu, ir debesis priėmė ji 
savin. Ir lėkė, slinko debesis, ir 
tankiu lytumi iššlakstė žemę, ir 
visur, kur tiško lytaus lašai, iš 
žemės užaugdavo varpos, šildės 
ir noko ant saulės ir tylomis 
šnabždėjo: mylėkit, mylėkit!

(Iš “Steponaičio Raštai”)

Pastabėlės
Tas Dilgėlių meilės specialis

tas tai lik vyras. Niekuomet jis 
neužmiršta tą merginų ir jų me
ilės. Rašo, rašo — ir duonos ne-

siąs bangas, plaukia migloton to
lumon.

Ramiai miega -nebenubusti- 
nai - senasis konungas Vaulun
das. Tankai žole dengia augštą 
jo kapą. Tyliai liūliuodamos, 
plakas fjordo bangos ir šnabžda 
senajam konungui paslaptingas 
bylas, mušdamos pakrantėn sa
vo baltąsias putas.

Jau daug metų valdo tautą ru
stus konungas Drakesforas, gar
sus karžygis, ir kamba jo vardas 
visuose šiaurės kraštuose. Žino 
kaimynai platųjį Drakesforo kar 
dą, žino kaimynai, kaip skaudus 
garsiojo konungo kirčiai. Bet 
nežino niekas, kur dingo nera
musis Befrijaras, kurias juras 
jo sparnuotas laivas skaldo, su 
kokiais priešais kovoja Vaulun
do sunūs... Bet bėga, bėga me
tai, kaip linksmųjų elnių banda, 
ir štai stov prieš rūstųjį konun- 
gą Drakesforą, stovi neramusis 
j ieškotojas Befrijaras, linksimu 
žiuri jis, dega jo melsvos akįs, 
meiliai žiuri jis konungo veidan 
ir sako jam:

— Brolau, aš radau... aš ne- 
dykai traukiaus po pasaulį... 
džiaugkis kartu su manim!

— Eiva, — tarė Drakesforas, 
ir jo ranka užgulė ant brolio pe
ties.

Ir nuėjo kartu, rustus konun
gas ir linksmas Befrijaras, ir ro
dės, kad tai eina piktoji žiema ir 
su ja linksmutė karšta vasara. Ir 
užėjo ant augšto kranto, kur ju
ra susilieja su fjordu, ir kur daž
nai matė juos tėvas, jų pargrįž
tant laukdamas.

— Ir ilgai gi, Befrijarai, tu bu
vai pražuvęs. Ar daug turtų at

sivežei?
— Daug, daug turtų! Taip 

daug, kad kuo-greičiausia noris 
su tavim pasidalinti. Aš radau, 
ko jieškojau, — radau patį did
žiausią brangu miną. Aš radau 
Baldero karaliją. Toj karalijoj 
diena nepasikeičia naktimi, nes 
skaiščiojo Baldero meilė apšvie
čia ir akliausią tamsą. Vasara 
nepasikeičia žiema, nes puikiojo 
Baldero širdis visokias žiemos 
audras pergali. Tylojo Baldero

gaus. Supnmli, Drakesforai, 
skaistplaukis Balderas gyvas; jis 
gyvena mano širdyj ir širdyj 
kiekvieno, kurs myli. Atėjo lai
kas, kad Baldero karalybe apim
tų visas žemės šalis. Aš atėjau 
gimtinėn Siaurėto apskelbtų ju
ms skaiščiojo Baldero mokslo. 
Tas mokslas išsklaidys nakčių 
tamsumą, kuriame tuno šiaurės 
sūnus. Tas mokslas išvaikys]

Tyliai šlama senos pušįs. Bu
stus sėdi senasis konungas Vau
lundas, vienui-vienas senis. Sė
di senis ailt pakrantės akmenų ir 
žiuri, vis jurų tolumon, ar nepa
sirodys pažįstamoji burė. Treji*žiemos audras, kurios siaučia ju-

A

kardas, perkirto jurų bangą ir 
nugrimzdo gelmėn. Išsiėmė sa
vo kardą Drakesforas ir tarė:

— Nenoriu, kad apie Vaulun
do sūnų sakytų: jis ne vikingas; 
neleisiu tau veidmainiškomis ka
lbomis erzint mano tautos, čia 
karalija galingojo Toro ir nėra 
vietos Balderui.

Ir užsimojo Drakesforas kar
du, ir sužeidė Befrijarą. Pasve
rdėjo Befrijaras, išskėtė rankas, 
kaip paukštis sparnus, parvirto 
ir nukrito nuo kranto tiesiog į 
juodas bangas. Užsidegė krau
ju balta puta, išlėkė augštai į 
dangų sūrus lašai, prasiskyrė 
šaltos bangos ir susijungė.

įkišo kardą į makštis Drakes
foras ir neskubiu žingsniu parė
jo namon, o iš-po susiraukusių 
jo antakių blizgėjo piktos akįs. 
Taip švininis debesis plaukia dan 
gaus skliautu, o iš tamsaus jo vi
durio išsiveržia žaibai.

Karšta srove pasipylę Befrija
ro kraujas, kad jis parkrito po 
brolio kirčiu. Toli į visas pu
ses išsitaškė kruvini lašai. Vie
nas lašas liūtiško ant kranto ai
žo, kur gulėjo medžio sėkla, už-

Labai gerai.

Tik viena menka pastabėlė. — 
Pons specialiste, im s, merginos, 
labai norėtume išgirsti ir apie 
jųsų “stoną”, (ial nepasigailė
site savo specialių gabumų ir 
tarsite žodelį kitą apie ideališ
kuosius vaikinus?

Prašom, prašom, pons specia
listė!

Žmonės suko, kad davatka tai 
stipriausias kunigų mokslo ap
gynėjas. Išliesą! Nei vienas 
(net ir pats “metodologijos 
daktaras) kunigėlis neturi tokio 
lankstaus liežuvėlio, kaip davat
ka. O lankstus liežuvis tai ge
riausias ginklas kovoj prieš par- 
mazonus ir cicilikus. Juk nebe
rėku lo kunigų organas jas pamė
gdžioja. —Onutė.

MOKYKITĖS barzdaskuty, 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk 
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga 
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison StK Chicago

(<

Lietuvių Legenda,
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

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

Kaina 15c.

1840 S Halsted St.,_______ Chicago, Dl. $
$

Kas Išganys Liaudį?
Knyga padalinta j skyrius:

Parašė ir išleido K. šeštokas.
Ar Prietarįškasis Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį?
Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
Nekaltybė bei Kūdikystė.
Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 
Amžių Bėgyje.
Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 
Vidurinių Amžių Bėgyje.
Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 
Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

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

N O S”
----- Chicago, III.
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Petnyčia, Kovo 1, 1918,

Jaunuomenės 
dirvonai.

Atžagareivių suokalbis. — 
vėre Jaunųjų Socialistų 

Lyga.
k, ll?

Cleveland, Ohio. - Nedėlioję, 
sausio 27 d., čia įvyko trukšmi- 
ngas Lietuvių Jaunimo Lavini
mosi Ratelio susirinkimas, ku
ris užsibaigė skilimu.

Dalykai susidėjo šiaip. Ga
besnieji Ratelio nariai, perinaty-i 
darni Rateliui gręsiantį pavojų 
iš pusės atžagareivių elementų, 
sumanė perkeisti jo vardą, o
dar nepriimtus įstatų paragra

fus. Sausio 17 d. laikytam su
sirinkime įnešta pakeist Ratelio

nųjų Socialistų Lyga. Tam 
smarkiai pasipriešina ‘tautiečiai’ 
ir ketvertas/ neva “socialistų.”

“Kurie nepasiduos S. V. konsti
tucijai ir parlamentariškonis 
teisėms, tie bus suspenduoti, ne
gaus žodžio” ir tt. Na, ir pra- 

• dėjo suopti apie S. V. konstitu
ciją, vėliavą, parlamentarizmą 
ir tt. Girdi: “Aš eisiu įstaty
mų keliu, aš pažįstu parlamen
ta riškas tiesas, kas nenorės kla
usyti, tas”... Didžiuma protes-

[ tuoja. Pirmininkas gi spardos 
Į ir vis rėkia: “Aš tau oalšo ne- 
I duodu!”, “aš tave suspenduoju”,

“Ei, ar girdi — suspenduoju !”... I 
Per didelį triukšmą vienas ki
tas dar gauna progos išreikšti 
kelintą žodžių. Nurodoma, kad 
Ratelio konstitucija dar Lne 
pt~iin> ir titip tolinu. C.in l>et-l 
gi pasirodo, kad nnisų “žino-Į 

vai parlamentarizmo teisių” jau 
pasidirbę ir užtvirtinę Rateliui 
“konstituciją”. O padirbę ją I 
taip, kaip jiems gerinus pa tiko J matyt. 
Tuoj pradėta skaityt tą neva 
“konstituciją”, “aiškinant” jos

Kaipo kuopos narys noriu tik 
pasakyti apie ją nesidangštyda- 
damas bereikalingų pagražini
mų skraiste. Niekas juk neno
ri smerkti save bei savo orga- 
ganizaciją.
Naujienose jau ne

kartų buvo rašoma apie lygie- 
čių veikimų. Tūli musų drau
gai su pasididžiavimu užreiškė: 
anava, kiti turėtų pasimokint 
musų tvarkiais susirinkimais ir 
tl|.| Nejaugi?! Prisižiūrėkime

“pagyrų puodas niekuomet ne 
taukuotas”. Taip ir čia. Tiesa, 
kad pradžioje pas mus viskas ėjo 
gerai. Bet tik pradžioje. Tuo-

Automatiškas
Naujiena!

kišeniniame peilyje

Nuosavybes

eta jų* matote ateMtlna nmijį patentuotą nHl|. kurto Jų*tčt ir niekuomet apie j| r.euirdi’jot. šia yra nnųjnueia* peilis ir yra tikra:, >e> ihcrla, ka
libras 22. Jus Kalite Jauti iA jo au amnlliomia kulkomis, ir patronais lie kulkų. Sis peitu 
yra laimi graius, mato* formoj taip kad gallct neAiut J| savo y estes ktAeniuJe, taip pAt 
kaip kiekvieną kitokį peilj. Jfa turi viena didelę geležtę, labai aitrią, padarytą H 
»lo plieno. Jin tarnaut) jumn visuose ntaltlklmuose, ir dargi jų* galėsite su juo nufliskusti. 
Geležtės atsilenkia vien tik paspaudus automatišką knypk|. PrletaiflM <lel uitniaymo randa
mi sreležtčje, storai apvilktoje nikeliu. Mes j j jcvarnntuojame ant 20 metų. prisiumnįe

raUbytst. k varant i ja* nykiu bu Ai-» na* vartoti »»«• vien t il<alpo peili*. tx>t ir kaipo revolveris. Nemnnyklt. knd ta* yrn vien tik naujiena, jis yrw -tiK- 
ras 22 kalibro revolveriu. Jis yra taip padarytas, kad kiekvienas nežinodamas kad šis pel- 
Iii yra revolveris, neims ui nieką kitą kaip tik už peili. Sis išradimas, labai įdomus ir 
taksi labai naudingas.

. Ką tai jums reiškiu turfti toki peilj ? Tr taip, Sii patils bus jusi; naudojamas ne vien
(’iin ųnnrčini niicrn Rnt fui hiivn Hik kaipo peilis, bot taipgi kaip revolveris ir kartais apsaugos jus nuo blogų žmonių, ' •’ ‘ I ‘ ‘ 1 r> • “ Į Ne dyvai kad mes kasdiena pnrdiiodaine Šimtus Šių peilių, dėlto kad kiekvienas kuris h j

' peili nusipirko ncsignil, kadangi jis yra jam labai naudinga. Kaip veikti su tuo peiliu, tiii 
yra taip Jęngva, kad kiekvienas gal tai suprast, ir apart to mes išsiusime .nurodymus su 
kiekvienu peiliu. Kaina Šio stebėtino išradimo yra visai nebrangi, kadangi kainuos jums 

Jus negalite nusipirkti . ‘1 ___ . - , -
musų. Nesiųskite pinigų Iškalno, tiktai prlniųsklte mums savo pilną adresą, | 
įtampom padengimui siuntinio išlaidų, ir mes išsiųsime jums š| peili, ir $4.95 ji 
site, kuojnet peilis bus nusiųstas | Jųsų namus, 
esate užkviesti ateiti ir pamatyt š| stebėtiną peil|. 
dfills greitai bus išbaigtas.

1757 W. Sųpcrior Bj., 
-...... t... .. i

tvarkųs, ir draugų tarpe buvo 

geri santykiai, ir pati organlza-

šsi vyst imas■

b

Nuo Nuožmybes iki Civilizacijos.

TURINYS:
1. Bendralaikinės nuosavybės formos.
2. Primityviškas komunizmas.
8. Šeimyna arba giminingasai kolektyviz

mas.

manymus tampa priimtu. Už 
Jaunųjų Socialistų Lygą balsa
vo 12: prieš — 7. Tautininkai 
ir anie socialistai matydami, kad 
jų mažuma, užprotestavo. Gir
di. nesą visų narių, todėl klausi
mas tur būt atidėtas kitam su
sirinkimui. Didžiuma rėčiaus 
nutaria tuojaus užbaigti tą klau
simą. Minėti ponai tuomet pasi
griebia kepures ir demonstra- 
tyviškai apleidžia susirinkimą. 
Paskui jie pagarsina vietiniam 
lapolyj “Dirvoj”, kad ateinantis 
Ratelio susirinkimas įvyks sau
sio 27 d. ir kad tame susirinki
me tvarką ve ne kas kitas, kaip 
lik Suv. Valstijų piliečiai. To, 
girdi, reikalaujanti Suv. Valsti
jų konstitucija ir tt. Sausio 271 
dieną taigi susirinko netik Ra-Į 
lėlio nariai, bet nemažai ir sve-[ 
čių, kad pamačius tą audrą I 
ir kuo ji pasibaigs. Susirinki-1 
mą atidarė ponas J. Šimoliunas.) 
Kas ji įgaliavo atidaryti tą susi-1 
rinkimą, tai nebent jis pats ži-| 
no... Atidarydamas susirinki-) 
mą p. Š. pradėjo deklamuoti a- 
pie Suv. Valstijų konstituciją, 
jos vėliavą ir dolerius, o taipgi 
ir apie parlamentariškas tiesas. 
Kada didžiuma susirinkusiųjų 
pradėjo protestuoti prieš tokius 
“aiškinimus”, kurie nieko ben
dra neturi su “Rateliu” ar “Ly
ga”. tai J. Šimoliunas ėmė gra
sinti jiems policija ir kalėjimu 

neva “už peržengimą Suv.
Valstijų konstitucijos ir vėlia
vos”! Kilo didelis triukšmas. 
Vieni šaukia: šalin caratas! Ša
lin žandarmerija!... Kili gi sar- 
malina lą grasi n toj į. Už kelių 
minučių triukšmą betgi pavyko 
sustabdyti. Eita prie pirminin
kų rinkimo. Dešinieji stato A. 
Rasimą ir kilą (vardo nepame
nu), k airi c j i (didžiuma)— 
Julių Grembą. Bet nežiūrint to, 
kad J. Grcmba yra pilietis, vis- 
tiek J. šimoliunas neleidžia jo 
balsavimui “paaiškindamas”, 
kad jis, girdi, nemoka vesti su
sirinkimų”. Ir vėl kįla protes
tai. J. Š. neatkreipia į tai ati
dos. Didžiuma matydama, kad 
su tais gaivalais nebegalima su- 
sirokuoti, atsisakė balsuoti už jų 
kandidatus. Tuo budu jie išsi
rinko A. Rasimą — 6 balsais 
(antras gavo 2 bal.). Apie 15 
susilaikė nuo balsavimo.

Ponas A. Rašinias, pradėda
mas pirmininkauti, užreiškė:

džiuma gi ir vėl šaukia, protes
tuoja. Nurodoma, kad ta kon
stitucija dar neužtvirtinta netik 
komiteto, bet ir susirinkimo. Ir 
tas nieko negelbsti, pirmininkas 

| neleidžia jiems kalbėti. Tuometi 
Į didžiuma nori apleisti susirin-l 
| kimų, bet pasvyravus vėl pasilie- 
I ka. Po to pirmininkas ir J. Ši- 
moliunas atvertė narių surašą ir 
pradėjo šaukti kiekvienų vardu: 
“ar sutinki su Ratelio konstitu
cija?” Didžiuma atsako, kad 

'konstitucijos nėra- tai nėra ko
r sutikti. Po tų “ceremonijų” 

pirmininkas pasako, kad tie, ku-| 
rie nesutinka su Ratelio konsti
tucija, nehtri tiesos svarstyti 
Ratelio reikalus. Kįla didelis 
trukšmas, iš visų pasigirsta 
protesto balsai. Pirmininkas ir 
J. šimoliunas šaukia: “Jeigu ne- 
nusiramiusite, tai pieš šauksime 
policijų. Pirmininkas ką tai 
siunčia prie telefono. Didžiuma 
apleidžia svetainę, nes vistik 
jiems balso nebeduoda. Tuo 
budu 3 “tautiečiai” ir 4 “socia
listai”, viso apie 7 ypatos, pasi
lieka ir išsirenka sau valdybą. 
Pagalios jie suspenduoja visus' 
tuos, kurie esą kėlę “triukšmą”, 
ir užbaigtas kriukis.

Kaip vėliau pasirodė, tai tie 
musų “didvyriai” jau iškalno 
buvo prie to prisirengę. Girdė
jau, kad ir warantų buvo išėmę, 
dėl ko nežinau...

Taip užsibaigė to bespalvio 
Ratelio dienos. Didžiuma to Ra
telio narių atsiskyrė ir vasario 
3 d. 1918 m. sutvėrė Jaunųjų 
Socialistų Ly gą. Tegy v u o j a Ly-

Kas jau kas, bet tie keturi 
socialistai turėtų mesti tų atža
gareivių kompanijų, jeigu jie 
dar turi nors truputėlį senso.

—Ten Buvęs.

Neviskas gera ir musų 
pastogėj.

Chicago, III. — Jau treti me
tai, kaip Chicagoje gyvuoja L. S. 
Jaunuomenės Lygos pirmoji 
kuopa. Iš korespodencijų bei 
straipsnelių apie kuopos veiki 
mą, kurių nemažai yra tilpę 
“Naujienose”, išrodo, kad mu
sų Lyga stovi kuopuikiausia. Bet 
ar ištiesti? Apie tai aš ir noriu 
pakalbėti nors keliais žodžiais 
Neturiu tikslo užgauti nė vieną 
lygietį neigi pačia organizaciją.

pradžioje. Dabar viso to nebe-
• as bijausi’ kad mes, [ 14.95. 

| vietoj progresuoti, nepradėtame 
dar smarkiau regresuoti...

Kame gi visa to priežastis? 
I Ugi tame, kad pas mus nėra tos 
išgarsintosios tvarkos ir kad 
draugų tarpe įsiskverbė nieko 
nepaisantis išdydumo “ožiukas”. 
Draugai, vietoj svarstyti svar
biuosius musų organizacijos rei
kalus, vietoj tarties apie pasek- 
mingesnį darbą, įieško “kabliu
kų”, tariant žemų užsivarinėji- 
inų, kurie dažniausia neturi nie
ko bendra su musų organizacija. 
O tas “kabliukų” j ieškojimas da
vė ve kokių pasekmių. — Pasta
ruoju laiku pirmoji kuopa žy
miai sumažėjo narių skaičiumi. 
O ir likusieji liko apatiški, nebe
sirūpina savo organizacijos ge- J 
rovė. J

| Draugai, ar nelaikąs pagalvo
ji ir paklausti savę'S: kur link 
mes einame? Juk nepakanka 
vien kalbų apie “progresą” ir ki
tus “augšlus” dalykus. Visų pir
ma, mes reikalingi daugiau dar
bo, o mažiau tuščių pasigyrimų 
ir užsivarinėjinių musų susirin
kimuose. Tad, pabandykime ei-

Baigdamas savo rašinėlį no
riu dar karta persergėt ruščius 
kritikus. Kalbėdamas apie mu
sų ydas aš nenoriu įžeisti nei vie
ną dragą (gę)/jaunuolį. Noriu J 
tik, kad musų tarpe butų nors 
kiek geresni santykiai ir kad mes 
nesistatytume save anais Salia
monais, kuriems viskas jau žino
ma, bet tikrenybėje... mažai kas 
tesuprantama.

Draugai, mažėti žodžių, o dau
giau darbų! —Bolševikas.

Susnudęs kamputi.

Gnry, Ind.—Vargiai rastum to 
kią susnudusią koloniją kai mu
sų Gere. Turiu omeny musų jau
nimą. Kuomet kituose miestuo
se jaunuomenė juda-kruta, sten
gias neatsilikt nuo gyvenimo, tai 
pas mus visur tyhi-ramu. Ro
dos, kad čia jų visai nėra. O tuo 
tarpu yra kaip tik priešingai. 
Reikia tik nueiti į vieną-kitą kar-

peilj nuBinirko nenignil, kadangi jis yra jnni labai naudinga. Kaip veikti su tuo peiliu, 
yra taip lęngva, kad kiekvienas gal tai suprast, ir apart to mes išsiųsime .nurodymus

Jus negalite nusipirkti šio peilio kur nors kitur, jųa galite tiktai nusipirkti j| nuo 
įdėdami 20c 

. _ Juk užmokė-
Kurie gyvenat Chicagoje ir apielinkėje, 
Rašykite dėl to šiandien, kadangi ann- 

Gyvenantlej<. ne Suv. Valstijose turi prisiųst pinigus i&kalno.
DEFENDKK POCKET KNIFK CO„

Department B. 22, Chicago, 111.

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių i 
darbo žmonių laikraštį 1

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— f 

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

Sime įveikti sąvo priešininkus. O laikraštis tam tiks- ! 
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Pade- į 
kitę, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata- | 
rimais! |

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: J
Metams 9 rubliai; pusei metų 4^2 rub. |

Podolskaja, 15 Petrograd, Russia ' * i

Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais. 
C Jame rasite.

Eibes.>juokingų straipsnių, 
šventjackio Misijas, 
Kunigo Bimbos pamokslus, 

C Kunigu Žiedus,
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus ,
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagainasčių ir jų storukių gaspadmių pikčerius, 
Tikietų i Dangų, etc., etc.

Metams Vienas Doleris, 
Numeris—Dešimtukas.

“KARDAS”
251 Broadway - So. Boston, Mass.
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
. . . „.AMEBIKOJE.....,-

Kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokčjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ...............   $52-813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.oo $9.90 ir $12.00 į savaitę.

4. Feudališka nuosavybė.
5. Buržuaziška nuosavybė.

Ši knyga patartina būtinai perskaityti 

kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy- 
stynią. Kaina 50c.

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., Chicago, III

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIE2IO, spauda J. Ilcaudo.

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

Kaina 15c.
“N A U J I E N O S”

1840 So. Halsted St., Chicago, HL

[)ARBAg
Knyga parašyta garsaus francuzų rašyto

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris / 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romaną Darbas, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur'pasltui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

&

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. A D. RICHTER & CO.

^4-SO VVaahington Street, New York

P AI N - EX PELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
dideli-
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienią.
šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65-centus, nes jame yra gyduolių

mus jaunuolių nestoka. Jauni, 
žaliukingi vyrai ir. ..kiek pas 
juos energijos, nenaudingai ei
kvojamos.

Net liūdna daros matant tuos 
jaunus vyrus, kurie taip nutolę 
nuo geresnio, augštesnio gyveni
mo. Visas jų žinojimas ir ap- 
švieta — alaus stikle. Apie or
ganizacija, kovojimą už geresnį, 
laimingesnį rytojų jiems nei ne
prisimink. —“O ką, ar man ne
gerai?” atšaus.

Tiesa, randasi čia januolių, 
kurie bando sužadini savo atsili 
kasius draugus. Bet kol kas jų 
balsas dar yra balsu tyriuose šau 
kiančiojo. Be to, jų skaitlius dar 
pastebimai mažas. Todėl jiems 
yra* begalo sunkus, stačiog ne
galimas platesnis visuomenis 
veikimas. Vis dėlto, rankų mes 
nemdeidžiame. Dirbsime kol 
valiosime turėdami tų viltį, kad 
kartų išbus ir musų užsnaudu- 
sioji Gėrė... — S. V—ka.

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ŽMONIŲ apšvię.tai 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 LIETUVIU AMERIKOJE yra seniau- 

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra tisuose miestuose, r Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
,307 VVEST 30TH STREET. NEW YORK CITY •

B

------- .<
Milda Teatras

VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 
Vodeviiiaus Permaina.

Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 
Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.

Prie šių kainų priskaitoma ir 
lę ir 2c kariškos mokestis 

4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir M-ra GATVĖS

slS
ii stfąipojtf

$1 IIVMINOf -C -MO, 
scnivA 'šMOHciaiaj

Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai- 
na 10c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, III.

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai- 
1 • 1 J •

“NAUJIENOS
1840 S. Halsted Streei,

- - - i' " ■ '

Chicagy
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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Į Chicago, ir Apielinke

Revoliucija apie 
Seimą.

loso. Nurodinėjo, kad sutrum- 
piniinas’darbo dienos nepridarys 
jokių nuostolių savininkams. At- 
penč, tatai išeis pačių samdyto
jų naudai. Taipjau nurodė, kad 
skerdyklų savininkų kalbos a- 
tpie “nepraktiškiunus”, su ku
riais jiems priseitų susidurti į- 

: vedant aštuonių vai. darbo die
nų. neturi pamato. Darbo su
tvarkymas vieloj dviejų trim 
pamainom yra lengvai įvykina
mas. Jeigu gi savininkai to ne
padaro, tai tam jie turi kitokių 
išrokavimų.

i Beje, skerdyklų darbininkų 
atstovai jau reikalauja, kad auk
štesnioji valdžia padarytų spe- 
cialį tyrinėjimų skerdyklose. 
Prieš tai smarkiai užprotestavo 
savininkų advokatas. Nu, su
prantama.

kimo, policistas, kurs pastebėjęs 
kur atdarų galiūnų ir nepranešęs 
apie tai policijos departamentui, 
neteks savo vietos.

Keli policistai delei to jau su
spenduoti.

(o kalbėtojo. Bet vyčiai, maty
dami, kad jų kalbėtojas pradeda 
jausties negerai pakėlė lerinų. 
Taip viskas ir užsibaigė.

Turiu pasakyt, kad tų parkal-

i—* .r ... j ..

Vakarinių mokyklų 
lankytojams

Da kartų pranešam skaitytojų 
-chicagiečių žiniai, kad sekamų 
panedėlį, kovo 4 dienų atsidaro 
visos viešosios nemokamos va
karines mokyklos. Lekcijos bus 
duodama tris syk savaitėje —

vakarais nuo 7:20 iki 9:30 vai. 
Visi tie, kur delei min. mokyklų 
uždarymo buvo pertraukę lek
cijas, tegul atnaujina jas.

knsj vyčių korpusų. Iš visko te
ginus aišku-, kad vargiai tatai 
jiems pavy.ks sumanomi jau
nuoliai (ės) jau žmo, kas per 
paukščiai tie vyčiai ir Šalinasi jų.

—Vaikas.

WEST SIDE.

Prapuolė bondsai.
Policija ir teisėjas Barasa tiV- 

ri didelio rūpesčio. Pereitų lap
kričio mėnesį į policijos rankas 
pakliuvo dvi stambios žuvytės, 
tariant kriminalistai. “Geri žmo
nes “užstatė” už juodu 4-ris tu
ksiančius kaucijos. Žuvytės iš
leista ant laisvės. Ir dabar nė 
policija nebegali jų surasti — 
dingę nei akmuo vandenyj. Val
stijos prokuroro asistentas bet- 

Jis Šal- 
“gerų 

žmonių” kaucijų. Bet, perkūne! 
Neberandama dviejų bondsų — 
po vienų tūkstantį dolerių. Kur 
jie galėjo dingti — vienas aug- 
ščiausis težino.

Areštavo 306 nužiūri
mus asmenis.
1 Bėgiu pastarųjų 24 valandų 
policija sumedžiojo dar 306 t. 
v. “nužiūrimus asmenis’’, t.y. to
kius, kur kartų buvo patekę į 
policijos rankas delei kokių nors 
prasižengimų.

Bet apiplėšimai bei užpuldinė
jimai kaip nesimažina taip ne- 
simažina.

Buržuaziški 
sorkininkai.

Kapitalistinėj spaudoj veik

“Bolševikiškos” prakalbos.
Vasario 27 d. tūli chicaginiai 

“aidoblistai”, prisidengdami bol
ševikų vardu, surengė prakalbas 
Mi ldažio svetainėje.

Bolševizmas dabar labai ma
doje. Bet užvis labiausia jį pa
mėgo musų “aidoblistai”. Ir 
m: notose prakalbose jie prisista
tė save dideliais bolševikais, “ko
votojais už žmonių laisvę’* ctc. 
Gyrėsi, vyrai, kiek drūti ir kvie
tė susirinkusius “prie susiprati
mo’’, būtent, kad socialistai (jie 
juos vadina menševikais) yra 
nekų geresni už klerikalus ir kad 
išrinkimas darbininkų atstovų į 
parlamentus etc. yra tik žaidi
mas (nors balsuot patarė. Ma-

. Naujas Karšto 
* VandensBonkos 

! Gydymas
’ Stebuklingas naujas išradimas tai SEISMO- 

.j THERMO bonka, prašalina daug skausmo 
|i vargo ir gydytojo kaštus. Nereikalauja van- 
į] dens. Vien lik įleisk orą boftkon ir supurlink 
I > ją, tuojaus į keičią sekundų ji bus karšia. 
"f Vartok ją prie bile/vietos ant savo kimo, kur 
j reikalingas karšto vandens bonkos vartojims 
J į Karštis turi didelę gamtišką valdančią jiegą. 
>1 Reumatizmas, vidinių bėdos dažnai prašali- 

į ' minia su vartojimu karščio. Peršalimas arba 
drebėjimas jūsų kimo greit prašalinami, pa
vartojant karšti prie kimo. Jus šiems rei
kalams turite karštus pečių dangčius. Žmo

nės, kenčianljs strėnų dieglius, turi didelę pagelbą šilumoje. 
Musų Seismo-Thcrino bonkos palaiko Šiluma per aštuonias va
landas. Vaikas gali jį varto. Isviršutinė bonkos pusė labai gra
žiai apnikeliuota. Viduje-gi yra paslaptingas sudėjimas. 1'ik su- 
purtink ją ir turėsi karšto vandens bonką bėgyje aštuonių valan
dų. Jokių iškaščių su tuo nėra surišta. Jus galite bonką vaitot 
daugybes kartų, nes jos užteks ilgiems ilgiems metams.

SPECIALIS IŠŽENGIAMASIS

laikų pardavinėsime jų tik po $8.95. 
pridėsime su elektros šviesa žadinantį 
trumpo laiko tiktai.

DR. A, J. KARALIUS 
Sydjtojas Ir Clrimreai 

X-SPIN DŪLIAI 
2121 N. Wcatera ava.

Valandos: •—12 rytai 2—t

Yards 3654. AKUŠERKA

A.VMAS
Akušerijos Ko 
ilgai praktika-' 
nnylvanijog ho-1 

ir Philadel-| 
Paeekmingai i

‘Baigusi 
icgiją; 
Ivus l’en

Seredos vakare Kensingtone, 
Stančiko svetainėje, įvyko skait
lingas vakaras, sušauktas D.L.K. 
Gedimino Draugijos. Susirin
kimo tikslas buvo apsvarstyt 
Netw Yorko seimo klausimų. 
Žmonių atsilankė iš Kensigtono, 
Roselando ir W. Pullmaiio.

Apie seimų ir apie Lietuvos 
laisvę kalbėjo “Naujienų” reda
ktorius, P. Grigaitis. Po jo kal-

• bos buvo pasiūlyta rezoliucija. 
Paskui buvo gana gyvos disku
sijos, kuriose dalyvavo įvairių 
pažvalgų žmonės. Keletas para- 
pijonų karštai stojo už tai, kad 
nesišalint nuo klerikalų ir daly
viui t seime. Prie |>asiulytos re
zoliucijos buvo paduota iš pub
likos pataisymas, kad ne tiktai 
nedalyvaut seime, o ir užprotes- 
tuot prieš jo rengėjus, kurie va
dina jį visuotinu.

Balsuojant liktai du žmonės 
balsavo prieš pataisymą. Bet 
kada buvo paduota visa rezoliu
cija su pataisymu, tai nesirado 
nė vieno priešingo balso. Rezo
liucija skamba taip:

“Viešas Kensigtono, Roselan
do ir VV. Pullmano lietuvių su
sirinkimas, sušauktas D.L.K.
(ieduuino draugystės, vasario 27 gi nenusiminė delei to. 
d., Stančiko svetainėje, nutaria *a* Konfiskuot
nedalyvaut seime, kurį šaukia 
klerikalai ir dalis tautininkų, 
delei sekamų priežasčių:

“1) Tas seimas yra šaukiamas 
visai nedemokratiniu bildu. Jį 
šaukia dviejų srovių vadai, ne
pasitarusieji su trečia srove ir su j Reikalauja 700,000 
plačiąja visuomene;

“2) Svarbiausieji seimo inici
atoriai — klerikalai — visų laikų 
snTFtkė vtsuottno 
duodam lito budu pamato spręs, I njų šimtų tūkstančių dol. 
ti, kad šį seimų jie 
vadovaudamiesi tiktai savo at-|sto valdžia kadaise pirko iš min. 
žaganiviškos politikos išroka- kompanijos t. v. balsuojamųjų 
vimais; mašinų (voting machine), ir

“3) Klerikalai, veidmainingai neištesėjo duotojo pažadėjimo, 
kalbėdami apie lietuvių “vieny- Bylų ves teisėjas Landis.
hę” ir Lietuvos “laisvę”, atvirai --------
remia laisvės priešus, o jų vei- Dailės Instituto 
kėjai ir pasekėjai nesidrovi net lankytojams.
skųst darbininkiškus laikraščius 
ir organizacijas.

“Kol klerikalai nemes savo in- 
trygų ir neapsivalys nuo šnipų 
ir denunciatorių, toliai pado
riems žmonėms bus ne pakeliui 
su jais.

“Susirinkimas griežtai protes
tuoja prieš tuos žmones, kurie 
lų klerikalų ir atžagareiviškųjų 
tautininkų seimų drįsta skelbt,

dolerių.
The Empire Machine kompa

nija patraukė atsakomybėn mie
šimo idėjų, | sfo valdžių. Reikalauja septy- 

už 
sugalvojo, I kontrakto sulaužymų. Mat- mie-

Dailės Instituto valdyba pra
neša, kad nuo šiandie ir vėl pra
ilginama Instituto uždarymo va
landos. Dabar Institutas bus už- 

. įdaroma nuo 5:30 vai. vakaro 
darbo dienomis ir 7 vai. šventa
dieniais. Iki šio), delei anglių 
stokos, Institutas buvo uždaro
ma visa valanda anksčiaus.

Gompersas stovi už įvedimą 
astuonių vai. darbo dienos 
skerdyklose.

Skerdyklų savininkų priešini
mąsi neturi pamato.

Gaisras stiklo 
dirbtuvėje.

Vakar rylų kilo didelis gaisras 
Phoenix Hermitic stiklo kom
panijos dirbtuvėje. Nuostolių 
pridirbta už 20 tūkstančių dol. 
Gaisro priežastis nežinoma.

Vakarykščiame tyrinėjimų 
komisijos posėdyj buvo pašauk-

Persergsti policiją.

liudininkas, Amerikos
Federacijos prezidentas 
Gompersas.

Gompersas tarp kita 
stoja už įveidmų aštuonių vai. 
darbo dienos Chicagos skerdyk-

Darbo
Samuel

pagraudeno poMjai- . būtent 
kad už laikymų saliunų atda
rais laike šventadienių jie bus 
tiesioginėje atsakomybėje. Va
dinas, policija turės daboti, kad 
pravestasai įstatymas butų iši- 
pildomas. Priešingame "atsiti-

Chicagos Rajono Darbininkų Konferencija.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Tarybos šaukiamoji 

Chicagos ir artimųjų valstijy-Mllihois, Indianos, Wiscon- 
sino etc.—Lietuvių Darbininkų Konferencija įyyks ne- 
dėlioj Kovo 3, 1918, Unijos svetainėje, 1579 Mihvaukee 
v ve., ant 2 lubų, Room 223, Chicago, III.

Konferencija atsidarys 10 vai. ryto.
Nuo 9 vai. prasidės mandatų priėmimas. ;

Kviečiame delegatus pasirūpinti taip, kad nesusiy^- 
linus konferencijom Kurios draugijos ir organizacijos 
nebūtų suspėjusios išrinkti savo delegatų, konferencijoj 
dalyvauti kviečiame jų valdybas.

Konferencijos Rengiamoji Komisija.

apie “mirtinų kovų” tarpe “sau
sųjų” ir “Slapiųjų”’ taigi prohi- 
bicijos šalininkų ir jų priešinin
kų. Kaip vieni, taip ir antri ste
ngėsi surinkt kuodaugia tįsia 
“faktų”, idant parbloškus savo 
priešų.

Skirtumas yra 
suži 

giria bolše-

Kažin, ar tie vyrai visai pra
rado gėdų? Juk jie su sociali
stais (kad ir bolševikais) tiek- 
pat turi bendra, kaip pav. Ke
mėšio partija.
tik tame, kad “aidoblistai’’ 
niai ar nesužiniąi r
vikus, o Kemėšis ir jo partija— 
keikia.

Vyrai, liaukitės besidangstę 
Sausieji broliai”, pavy- Į svetimomis plunksnomis; jums 

zdžiiii, prirodinėja, kad tikroji jog visiškai nepristovi.
palaima ateis tik tuomet, kada žmonių buvo gana daug. Dau
bos uždaryta visos aludės ir bra- ^e|js iseidaiųr girdėjau, kalbė- 
vorai. “Slapieji broliai” tuo ta- josj:

Irpu sako, kad uždarius bravo-1 socialistai—tie bolševikai, ar
rus ir saliomis turėtų netekti da- 

Irbo šimtai tūkstančių darbinin
kų ir kad vietoj pasitarnauti 
“žmonijos labui” jų “sausieji 
broliai” įstumtų žmones į dar 
didesnį vargų etc

Apsišvietusieji darbininkai, su 
prantama, nei nekreipia domos 
į tų sorkinlnkų “kovų”. Jie ži
no, kad darbininkų palaima y- 
ra ne “sausume”, kaip lygiai ne 
“šlapumas” yra tikrasai kal
tininkas jų skurdo ir kitų nepa
laimų.

tai kurie gi dabar geros-

anie, kuriuos jie akėjo?’*
Vietbs draugai turėtų perser

gi-1 savo apielinkės lietuvius nuo 
Ii. nepakviestųjų “draugų”.

—Bridgeportietis.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

WEST PULLMAN
Vyčių prakalbos.

Vasario 24 d. vietos vyčiai su
rengė prakalbas. Kalbėjo pas- 
kilbusis klerikalų plačiaburnis 
Bačkos. Račkus, kaip tatai de
ra geram kUnigų mokiniui, pir
miausia stengėsi nuduot didelį 
darbininkų draugų. Pradėjęs 
savo, atsiprašant, prakalbų “da
rbininkų būvio pagerinimu” jis 
užbaigė jų keiksmais. Kiek drū
tas niekino socialistus ir, abel- 
nai, visus tuos, kur nepučia į

Cukrus, burokų arba 
nendrių, svaras ..

Miltai
Yi byčkos maišas .
% bačkos maišas
5 svaru bačkos maišas .. 32—35

Rugių Miltai
Bohemian style % bač. 1.49—1.63
Juodi, % bačkos.......... 1.22—1.49
5 svarai ............................. 30—35
Graham miltai 1 sv. maiš. 28—34

Corn Meal svaras
Balti ar geltoni .................. 6—7

Maisas (Hominy), svaras . .516—6%
Ryžiai, svaras

Fancy head............................11—14
Blue rose..............................10—13

Bulvės (10 svarų)
N 1 Mis., Min., ir Dak......... 18—21

Plenaa
Condenscd, geriausias 
Vidutiniškas ...............
Evaporated, nesald. .

Sviestai!. Smetonos
Iš bačkučių ........
Prastesnis ...................

.. 8—8%
(Maišas) 

2.85—3.10

Maišas

PASIŪLYMAS
ši Seisino-Thermo bonka parsiduos po $12.50. Bei mes trumpą 
laiką pardavinėsime ją tik po $8 95. šiame pasiūlyme mes dar 

laikrodį Dykai bėgyje
•

šia stebuklingas lai
krodis pats pasida
ro elektrą, spustelk 
guzikutį ir elektros 
šviesa iš viršaus nu 
merių lentelės ap
švies Jūsų kambarį 
taip, kad neatsike- 
linnt iŠ lovos Jus 
galėsit pamatyt lai
ką. Sergantis žmo
nės vartoja šį laik
rodį, kaipo prisi- 
šaukimo skambutį. 
Elektriškas žadinto 
jas prižadins jus, 
ant kuomet tik jus 
jį nustatysite, nes 

nesulaikysite jo.
SIŲSKITE SAVO UŽSAKYMUS DABAR 

Nepraleiskite progoa įsigyt stebinančiai puikios Seisino-Thermo 
bonkos už specialiai žemą kainą su elektra žadininČiu laikrodžiu 
DYKAI. Siųskite mums $1.00 šiandie padengimui persiuntimo 
kaštų, likusius $7.95 apmokėsite, priimant siuntinį ir mes pasių
sime Jums SEISMA-T1IERMO bonką ir laikrodį dovanų su se
kančiu išsiunliniih Mėgink bonką ir vartok laikrodį bėgyje sep
tynių dienu, jeigu jus nepasiganėdinsite jais, grąžinkite juos ir 
mes sugrąžinsime jums pinigus.

THERMO BOTTLE C0.,
1757 W. Superior St. Dept. 98. Chicago, III.*

jis vflias skambins, kol jus nepakilsite ir

ainiiM

Dar laikas \>
Pirkti

Susivienijimo Liet. Amerikoje

KALENDORIŲ
šiems 1918 metams

Kaina 25 centai
Šis Kalendorius yra pilnas įvairių nau
dingų žinių-žinelių, su daug pasiskaity
mų ir paveikslų, knyga 224 puslapių.

Galima gauti

“NAUJIENŲ” OFISE

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

llHHIIIIIIIlSilIUHIUIIIUM

phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

(Ant antru loby) 
Chicago.

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

kampas Ashland Boul., vir
šuj banko, Room 600.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—6 
vak. PITONE Ha y markei 2553. 
REZIDENCIJA; 3332 Noria nv. 
VALANDOS: 7-9 vakare.
PHONE Albany 5546.

DR. G. BU. GLASER
Praktikuoja 27 melai -į 
Gyvenimas ir Ofisus

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

SPECIALISTAS I
Moterišku, Vyrišku ir Vaikų į 

'l'aipgi Chroniškų Ligų
. OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel j 
ir nuo 6 iki 8:36 vak. Nedėlio- I 
mis vakarais ofisas uždarytas. E

Telephone Yards G87 k

Telephone Ilumholdt 1273

M. SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojai ir Chirurj?.T 

Specialistas Moter’Akų, Vyriiloj ir 
Vaikų, taipgi Chroaiikų Ligų 
OFISAS: 1579 Mllvvaukee Are..

Kampas North Avė. Kambarys 20G 
VALANDOS: 8:30 iki 10 liryt» 

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 0 vakare

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

tų kaipo patyręs gydytoja.“, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-R;»y ir kitokius elektros prie
taisus.

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

fALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
vakarais. Telephone Canal 3110.

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 
VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

kad “tie socialistai” esu didžiau
si niekšai ir tt. Girdi, jie ir ka
res surengia ir visokių betvar
kių daro. Ir tai esu nestebėtina, 
nes visi turtingieji kapitalistai 
yra socialistai ir bedieviai.

Klerikalų spykeris betgi buvo 
pagautas bemeluojant. Kada jis 
užbaigė savo “garbingų’’ kalbų- 
tai vienas iš publikos pasiprašė 
žodžio ir užklausė: “Nu, ponsl 
kalbėtojau — ar ir popiežius y- 
ra socialistas? Jis juk yra vie
nas iš tų, kur nežino kur dėti 
savo turtus”. Garsusis kalbėto
jas susimaišė ir nebežinojo kas 
sakyti. Girdi, tas turtas, kurį 
valdo Rymo “tėvas”, eina baž
nyčios naudai. Bet kuris paikys 
galėjo tikėt tokiam “paniškini
urni”? Juk kiekvienam aišku, I 
kad kunigai, rinkdami iš žmo
nių skatikus visuomet sako, kad 
tai einu bažnyčios naudai. Bet 
visi žino, kad ta bažnyčios nau
da yra tai kunigų nauda.

Norėta ir daugiau paklausinėt

. 17—20 
. 12—15 

svaras 
. 50—54 
. 47—52 
. 46—53

| Butterine svaras
Plytose ................................ 32—35c
šmotuose ................................ 31—34
Vidutiniškas ........................ 29—33

Kiaušiniai ' tuzinas
švieži extra..............................54—59
Refrigeratorių, extra .... 50—55 
Refrigeratorių N 1

Pupos (beansj
Navy %.......................
Lima .........................
Pinto .........................

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

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

Lašiniai geri, įvarui
Prastesni .................

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

Kalakutai
švieži..........................
šaldyti ........................

Vištos
šviežios ...................
Gaidžiai, švieji ....

.... 46-52 

svaru) 
.... 16—20 
.... 16—20 
.. 11 %—14 
.... 13—17 
.... 12-15 
... 11—14 
.... 32—36

.. 44—50

.. 40—45
svarui

.. 31—36
. 30—36
25 %—31 

svarui
.. 37—43

27—31 
36—41 

?ąsįs ................................................ 32—37
žuvis (salmon) dėžutės

Pink ........................................ 19—23
Red Alaska ...............................27—33

Suris
AmerikoniSkas (full cream) svar. 
Šmote ...................................... 32 Vi—39
Supiaustytas ........................ 35—43

Balta duona, svarui.................. 9—10
šitokiomis kainomis groserninkai 

turėtu pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jei kuris Jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokiu, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis. •

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

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

Himy... n... ...... i.—. .......—........ ............................................................................................

ROCKFORDIEČIŲ ATIDAI

Puikiausia čeverykų Krautuvė 
naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailių drabužių. 
Ateikite, o persitikrinsite žennnnu 
musų kainų. DUBIN BROS., 
1025 S. Malu Si., Rockford, III.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagt 
Te!hune Haymarket 2144

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visy chronišky ligy 

Ofisas:'3354 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9493

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—8 popiety.' 
7—8 vakare. Nedėliotais 10—12 dieną.

SPECIALISTAS 
Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta ręgėjims.
Mes v/rr lojai ne 

R pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga (loma at- 

< kreipiama j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldion. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 at

Telephone Yards 4317

Bluc Bell Jennie Dancing Academy 
35th ir Archer avė., 

Subatos vakare, Kovo-March 2, 191 
Pradžia 7 vai. vakare.

Įžanga 15c. Šokis 2% c. porai už šol 
Muzikantai 7—Jazz Band.

30—37 -
svarui VALENTINE DRESSMAKING
35—39 COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10.____ PhoneJSeeley 1643_______ _?eley 1643

SARA PATEK, Pirmininke

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJFENAS

Telephone Yards 5032

Dr. M, Stupnicki
3109 8. Morgan st. Chicago

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

savo akis

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
!;uliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
uitis akinius tikrai. Darbą atlie
ti belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicago.
Kampas 18-toa gatvėn 

3-čios lubos, virš Plall’o aptiekus 
Temykite į mano parašą 

Valandos nuo 9-los vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

TELEPHONE YARDS 1834. |

D r. P.G. Wiegner į 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 I 
iš ryto ir nuo 7 iki • vai. vak. I 
3325 So. Halsted St..Chicago. I
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Pėtnyčią, Kovo 1, 1918
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Pranešimai
PASARGA. Draugijų pranailmna akalblam* 

M turi būt f. įduoti
U vakaro, lankeliu arba telefonu. C anai 1506. 
Priduoti tų p*di» dlang, kada »pauadinanx*» 
tiauraitia, nabagai! būt |d4tL—"Nauj.' B«L

Lietuvių Bučerniy Darbininkų mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlio
ję, kovo 3, 2 vaj. P() pietų, J. Miko- 
lajuno svet., 2334 S. I.eavitt st. Drau
gai, malonėkite visi paskirtu laiku 
susirinkti. Taipgi kviečiame ir nau
jus narius atsilankyti ir įstoti mu
sų organizacijom

Kviečia Organizacija.

..LSS. 81 kp. ir 16 wardo sočiai s- 
tai rengia gražų vakarą subatoie, 
kovo 2 d. AVicker Park svetainėje, 
2046 W. North avė. Programas bus 
tūbai įvairus. Pradžia 8 vai. vak. 
Kviečia visus atsilankyti Komitetas.

Rockford, III. L S J Ratelio susi
rinkimus įvyks pėtnyčioj, kovo 1 d. 
7:30 vai. vak.\319 E. State st_. G-erb. 
drungni ir driitagės atsilankykite vi
si laiku, nes turini daug svarbių rei
kalų. --Naši. J, Džiugas.

SLA. 212 kuopa laikys savo susi
rinkimą kovo 3 d., 12:30 po pietų, 
Schlitz salėje.—Nariai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti į susirinkimą. 
Po susirinkimo bus laikomas TMD. 
119 kp. susirinkimas. To sdraugijos 
nariai kviečiama taipgi atsilankyti. 
Bus aiškinama daug svarbių daly
kų. —Sekr. F. Rastčis.

Birutės Draugijos šeimyniškas va
karėlis įvvks subateri kovo 2 d. Mil
dos svet.,‘3242 S. Halsted st. Pradžia 
lygiai 8val. vakare. Birutės Dr-ja.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
rengia pramogų vakarų nedėlioj, 31 
d. kovo. Bus statoma švėnoje kome
dija “Gudri Našlė”. Meldžiame kitų 
draugijų nerengti tų dieną jokių va
karų ,kad neužkenkus vieni kitiems.

Ch. I* Vyrų choras.

Chicagos Liet. Dr-ja Sav. Paš. ren
gia vakarą naudai musu rašytojos 
Žemaitės, nedėlio Kovo 31, 1918 Di
džiojoje Schoefeno svetainėje. Mil- 
waug.ee ir Ashland avė. Meldžiame 
kilų draugijų nerengti jokių pramo
gų tą patį vakarų.

LSS. I kp. rengia pasilinksminimo 
vakara su gražiu ir įvairiu progra
mų. Mildos svetainėje, subatos va
kare, 16 d. kovo (march). Prašome 
visus skaitlingai atsilankyti.

Rengimo vakaro Komitetas.

SLA. 36 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, kovo 3 d. Mil
dos svet.. Pradžia pirmą valandų po 
Dietų. Visi nariai prašomi atsilan
kyti ir naujų narių atsiveskite pri
sirašymui prie SLA. Yra daug viso
kių reikalų aptarti visiems bendrai.

Kviečia 36 k|* Pirmininkas.

TMD. 27 kuopos susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, kovo 3, 4 valį po pietų 
Zolp ir Pieržyskio svet., 4600 So. 
Paulina gal.—Visi nariai yra kvie
čiami ateiti ir užsimokėti pasiliku
sius mokesčius .taipgi ir nauji, kuri? 
norėtų pristot prie šios draugijos.

— .Jonas Vaišvilas, rašt.

LMPS. 9 koupos Choro extra re
peticija. vadovaujant poniai Gugie- 
nei įvyks subatoj, kovo 2 d. lygiai 7 
vai. vakare. Mark White S. svetainėj. 
Visos choro narės meldžiamos nesi- 
vėluoti. —Komitetas.

Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlės 
Choro repeticija vadovaujant pane
lei Slaniuliutci, įvyks Nedėliojo, ko
vo 3 d. 2 vai. po pietų—.Visi Ateities 
Žiedo nariai atvykite 
draugus prisirašyti.

ir atsiveskite
—Komitetas.

repeticija į- 
<1. Rašinskio

. . LSS. 4 kuopos, LMPS. 9 kuopos ir 
LSJL. 1-ntos kuopos bendras lavi
nimus susirinkimas įvyks nedėlioj 
kovo 3, 9:30 v. ryto, Feilowship sve
tainėj, 831 W. 33 Place. Bus svarbi 
lekcija. Atsilankykite visi.

—K. Virbickas, sekr.

Indiana Harbor, Ind. — SLA. 185 
kuopos susirinkimas įvyks nedėlioj, 
kovo 3 d., 1 vai. po pietų. Ant. Mi- 
kaločiaus svet., 2112—137th St. Kuo
pos narius ir norinčius prisirašyti 
prie jos kviečiam*1 atsilankyti.

—J. Strlpeikis, rašt.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Mes, Jonas Skridulis ir Antanas 

Skridulis, pajieškome savo pussese
rės Rozalijos Skriduliutės, po vyro 
pavarde Klasauckienė. Ji yra apie 
30 metų amžiaus, paeina iš Kauno 
gub., ir pavieto, Vensloviškiu kaimo, 
Skersnemunės parapijos. Ji yra a- 
pie 12 metų kaip Amerikoje. Apie 
9 melai atgal ji gyveno apiclinkėje 
Bridgeport, Conn. Ji pati, ar kas 
apie ja žino, malonėsite atsišauk! 
šiuo adresu.

Jonas Skridulis, 
836 W. 34th St.,

PARDAVIMUI
MUZIKU BARGENAS

2 koncertinos, 1 vargonai, 1 kor
netas ir 1 klarnetas.

Atsišaukite greitai, nes išvažiuo
ju kaizerio gaudyt.

Stanley Buitkus,
2409 So. Hoyne Avc., Barbcr Shop 
Telefonais Canal 6146 Chicago

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė.

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- 
gq kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

DRAUGIJOS
S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 

KENOSHA, W1S.

Chicago

Dramatiško Ratelio 
vyks subatoie Kovo 2 
svetainėje. 731 W. 18 gi. Pradžia 8 
vai. vakaro. Nariai lošėjai malo
niai prašomi atvykt laiku.

—Komisija.

L.MPS 29 kp. generalė repeticija 
“Iš Meilės” bus nedėlioj, kovo 3, 10 
v. ryto, Meldažio svet. Visi lošė
jai ir lošėjos susirinkite laiku. «

—Valdyba.

Komiteto posėdis kaslink rengia
mo vakaro naudai “Laisvės” ir Nau- 
ioisos Gadynės įvyks subatoj, 2 d. 
kovo, 7:30 v.v. Knygyno kambariuo
se, 1617 N. Robey str.. Komitetams 
būtinas reikalas pribūti. Mickevičius

LSS. 13 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks kovo 3 d. 12 vai. dieną 
Frenk ir Jame svet., 23 avė ir kam
pas Lake st. Malonėkite, draugai, 
atsilankyti laiku nes vėliaus svetainė 
bus užimta. Atsiveskite ir naujų na
rių. —Org. A. J. Staškus.

šiuo pranešame Chicagos visuo
menei ir draugystėms, kad rengia
mas Chicagos Liet. Draug. Sav. PaŠ. 
Žemaitei vakaras delei nekuriu prie
žasčių likosi perkeltas nuo kovo 17 
i kovo 31 d. K y. Velykų nedėldienį. 
Taigi meldžiame tą dieną nerengti 
jokių pramogų. —Komitetas.

Cicero, III. — SLA. 194 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
kovo 3 d., I vai. po pietų, Tamoliu- 
no ir Gudgalio svet., 1447 S 49th av.

Draugas ir draugai, atsilankykite 
į šį svarbų susirinkimą. Turime dau
gelį svarbių dalykų aptarti, kaslink 
prisidėjimo prie Cicero lietuvių vi
suotinu draugijų ir siuntimo delega
tų į Lietuvių Seimą New Yorke.

Kensington, III.—Tautiška Drau
gystė Mylėtojų Brolių ir Seserų lai
kys susirinkimą kovo 1 d. 7:30 vai. 
vak. W. Shedvvillo svetainėj, 341 
Kensington avė. Visi draugai ir dra
ugės, malonėsite atsilankyti į min. 
susirinkimą. Bus svarstoma nau
jai pataisytoji konstitucija. Pribu
vusieji vėliaus, negalės prolestuot 
jei kas Ims jiems netinkamai pri
imta. —Rašt. J. Urbūtis.

Springfield, III. — LSS 29 kuopa 
buvo surengusi lavinimo* vakarų, 
bet delei tujų kliūčių jis neįvyko. Su
sirinkimas taigi įvyks kovo 3 d. 7:30 
vai. vakaro toje pat svetainėj, ant 
71 tos ir VVashington gatvių. Meldžia
me kuoskaitlingiausiai susirinkti.

—Komitetas.

LSJL. l-mos kuopos Dramos Sky
riaus susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
kovo 1 d. 4-tos wardos socialistų 
headųuarteryj, 3227 So. Halsted st. 
Pradžia 8 vai. vak. Visi lygiečiaį, 
kurie mylite dailę ir norite kad mi
nimas skyrius progresuotų, malonė
kite susirinkti paskirtu laiku.

—Komitetas.

269 Skyriaus Am. Clot. W. of A. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, kovo 
7:30 vai. vak. Unijos salėje, 
Mihvaukee Avė. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti.

yra
Komietetas.

Didėsės Ru-Ateikite švęsti pirmas
sijos Revoliucijos Sukaktuves, ren
giamas Cbicagos Rusų Konferencijos 
nedėlioję Kovo 10 d., West Side Au
ditorium svetainėje. Kalbės geriausi 
kalbėtojai apie Rusijos revoliucijos 
reikšmę pasaulyje. Pradžia 2 vai. 
X) pietų. Po to bus koncertas ir ba
tus iki vidurnakčių.

Nedėlioj, Kovo 3, 2 vai. po pietų, 
VVest Side Auditoriume įvyks Rusų 
Konferencijos susirinkimas. Inžan- 
ga dykai.

Racine, Wis. — Gerbiami racini''- 
čiai. Čia rengiama didelės prakal
bos. Atsilankykite visi ir taipgi pri
sirašykite prie L. B. I).

Kviečia Komitetas.

DETROITO LIETUVIAMS. — Ben
dromis spėkomis 8 Rusijos tautos, 
kartu su lietuviais, Kovo 3 d., Moose 
Temple salėje rengia didelį tarptau
tinį susirinkimą—paminėjimui me
tinių sukaktuvių Rusijos Revoliuci
jos. Bus kalbėtojai 8-nių tautų. 
Grieš Bušų naeionalis Stygų orkest
ras. Bus ir dainų.—Darbininkai! Šią- 
die Rusijoje ant griuvėsių prakeik
smu ir kraujais aptaškytos tvarkos 
jau plevėsuoja darbo žmonių vėlo
kas—Raudonas Internacionalo vėlo
kas. Kam ne artimi širdžiai Rusi
jos gyveninio keliai? Kam tik rupi 
savi reikalai, privalo atsilankyti. In- 
žanga dovanai. Pradžia nuo 2 po pie
tų. Rengėjų vardu, P. Krakaitis.

Rockford III. — LDLD. 29 kuo
pos susirinkimas įvyks subalojc, 
kovo 2 d., 7:30 vai. vakare Socialistų 
svetainėje, 319 E. State St., Draugai 
ir drauges, malonėsite visi atsilan
kyti ir atsivesti naujų narių prisi
rašyti. —Qrg. B. Čepaitė Vare-nė

Ea.st Chicago, Ind.—Bendras visų 
E {.Chicagos lietuvių susirinkimas, 
rengiamas visų vietos draugijų įvyks 
Nedėlioję, Kovo 3, 1918, K. Grikšo 
svet., 150th st. ir Northcote 
Ea.st Chicago, Ind. Pradžia lygiai 6 
vai. vakare. Vietos lietuviai ir lietu
vaitės nepraleiskite šio taip svarbaus 
susirinkimo. Turime daug neatidė
tinų reikalų, kaip tai: Visuotino 
Lietuvių Seimo klausimas ir daug 
vietinių reikalų apsvarstymui ir tt. 
Kiekvieno yra priedermė ateiti ant 
šio svarbaus susirinkimo.

—Rengimo Komitetas.

avė.,

Visiems dainų mylėtojams žinoti
na,, kad Sietyno Mišrus Choras iŠ 
Westsidės persikelio ant 19th st. ir 
Union avė. Jos Chernaucko sve
tainėn, 1900 W. 19 St. Taipgi ir dai
nų mokinimo laikas atmainytas. Pir
ma būdavo pėtnyčiomis, o dabar bus 
seredos vakare, 8 vai. Taigi mergai
tės ir vaikinai, kurie mylite dainas, 
tai ateikite minėtais vakarais ir pri
sirašykite prie Sietyno choro. Kvie
čia visus —Sietyno Choras.

LSJL. 1 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks subatoj, kovo 2 d. 8. 
vakare Aušros svet 3001 S. Halsted 
St. Visi lygiečiai malonėkite atsi
lankyti, nes randasi svarbių reika
lų apsvarstymui. —Valdyba.

Cicero, III.—LSS 138 kp. gavėnios 
laike rengia keletą vakarų su per
statymais. Ateinančioj nėdClioj. M. 
Jankaičio svet., 4837 W. 14th St. bus 
statoma scenoje vieno veiksnio ko
medija ‘‘Medicinos daktaras”. Veika
las perstatų bajorijos laikus. —V.S.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Jurgio Kar- 

bauskio, Kauno Gub., Raseinių pav., 
Girdiškės* parapijos, Tujeinių kai
mui; apie 8 metai kaip Amerikoje. 
Paskiausia gyveno Chicago III. Jis 
pats ar kas jo adresa žinote, malo
nėkite man tuoj prisiųsti, už ką aš 
busiu labai dėkinga,

Ona Trijonienė,
537 Colliiįsville Avė., E. St. Ix>uis, III

Pa'jieŠkau savo sesers Onos Vosy
liūtės, po vyru—Augustinavičienč iš 
Suvalkų gub., Mariąmpolės pavieto, 
šunskji gmino. Mokolų kaimo. Taip
gi pajieškau Marės Pranckaičiukės, 
po vyrų—nežinau. Paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Lūkės parapijos, 
Parakauckių sodžiaus. Meldžiu atsi
šauki jų pačių, ar kas žino jas, už 
ką busiu labai dėkingas.

J. Vosylius, 
6404 Carl avc., Clevęland Ohio.

Pajieškau savo sesers Elzbietos, 
Kuniskiutės, po vyru Astramkienė, 
paeina iŠ Klevinės kaimo, Mariam- 
polės pavieto, Suvalkų gubernijos. 
Turiu svarbu reikalą. Ji pati ar kas 
ją žino tegul atsišaukia po šiuo ad
resu: Joseph Kunisky,
27 M. G. Bėgs Fort Sam Houston 

Campe traves.

PARSIDUODA Storo Įtaisymai: 2 
“show rases” ir 1 “wall case”, ir 
“seifas” 800 svarų, labai pigiai. Prie
žastį pardavimo sužinosite. Adresas:

A. Kaminskas,
2320 W. 24 St., Chicago.

. Pajieškau savo moters; įi apleido 
mane Gruodžio (Dcc.) 20 d. 1917 m. 
Išbėgo ir išsivesė du vaiku: Ed
vardą šešių metų ir Leniuką 3 me
lų. Dailiai lietuviškai šneka. Ji pa
eina iš Meškinų, Tenenių parapijos, 
apie 28 metų senumo. Turi didcl 
randą ant dešinės rankos nuo ma
žiuko piršto, iki viršui nuo ugnies 
sutrauktą: Jeigu kas ją žinote, ma
lonėkite pranešti man. Duosiu 15 
do], dovanų. Ji yra labai linksmo 
budo pasikalbėjime. Kitaip nemo
ka kalbėt, kaip tik lietuviškai.

Frank Stasiulis,
Box 97 Henry, W. Vii.

RAKANDAI

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografa, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
anų 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandu už birmą pasiūlymą. Divo- 
n us 9x12, $8, f i rankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS. 
Sam. Venckus, plrminikas,

1903 Ruble str. 
John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 

664 W. 18 St. 
Klein. Liaudanskas, imt. raštininkas 

1439 S. 50th avc., Cicero, III. 
Frank Micklin, tūrių raštininkas,

• 1906 S. Union Avė. 
Ben1. Liubinas dabartinis iždininkas, 

2129 W. 21 st Str. 
Kaz. Karinauskas, ligonių globėjas,

3041 W. 42 Str. 
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, l-mą vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St1., ir kampas 19-tos gat.

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas, 
728 Park Ct.

F. Basčius, prot. sekretorius, 
50 Hawland Avc.

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

Tadas Varanavičius, iždo globėjas, 
63 N. Sheridan Rd.

L. Šulskis, iždo globėjas, 
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas, 
267 Milwaukee Avė.

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

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

TT

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario pas blaivus 

žmones, su valgiu ar be valgio, su 
maudykle ir šiltu vandeniu. Bridge
porto apie]ankčj. Malonėkite atsi
šaukti. J. JOKUBONIS, 
3228 S. Halsted St., Chicago

PAJIEŠKAU kambario Bridgepor- 
o apiclinkėje tarp Morgan ir Wal- 
ace st. Kas turite .atsišaukite.

•1600

st. Kas turite .atsišaukite.
Antanas Lėkis

So. Wood St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU —švaraus kambario 
irie blaivų žmonių dviem arba vie

nai ypatai. Geistina su valgiu. At
sišaukite nuo Bridgeporto apielin- 
<ės. Mikulskis,
3362 Lowe Avc., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJIMUl kambarys 

dviem vaikinam su valgiu arba be 
valgio. Garu Šildomas, elektros švie 
sa ir kiti oarankumai.

Mrs Karpicnė, 
751 W. 32 str. kampas Halsted str.

PARANDAVOJIMUl kambarys vie
nam arba dviem vaikinam, be val
gio. Garu šildomas, elektros švie
sa ir kili parankumai. 3338 Emerald 
avė. 3-čias augštas. Chicago.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo ant Fannų už 

pirmąjį, nes su l'armų darbais esu 
gerai susipažinęs ir turiu patyrimo 
prie visokių mašinų, gyvulių augi
nimo ir žemės išdirbinio. Esu neve
dęs. Kam tokis vyras yra reika
lingas, atsišaukite šiuo adresu:

John Kniukšta,
49 W. 116 Str., Kensington III.

RANDAI
PARANDAVOJIMUl puikus Storas 

su' 2 kambariais, vandeniu apšildo
mas. Elektra ir gesas. Pačiame lie
tuvių centre. West-sidėje. Tinka 
visokiam bizniui. Kreipkitės į

Z. S. Mickevicz
2-ras augštas, 2305 S. I.eavitt St.,

REIKIA DARBLNINKV
Vyrnms ir Moterims VI

II A D U H I SOK1OS metalo 
11 11 K H U I nrl>H medžio dirbamose 
U O 11 U f! I kanose, fabrikuose, ho- 

teliuose, restoranuos, sa
zanuose, Htfonbuiiuoee, raktinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI su- 
raią. Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchange 
2-ras augštas.—179 W. Waahington *t

REIKALINGI dirbanti vyrai pri- 
gelbčt tvėrime fraternalės draugys
tės. Gali uždirbti po $20 iki $50 per 
mėnesį, neapleidžiant savo dieninio 
darbo. Atsišaukite bile dieną tarp 
6 ir 8 valandos.

P. Ročka,
509 E. 35th st., Chicago, III.

I 9

REIKALAUJAME leiberių į serap 
jardų.
4014 Wentworth avc., Chicago.

REIKALINGAS geras siuvėjas ant 
rankų. Pagelbėt prie vyrų gerų kau
tų. A. Mausner,
3Ž47 Emerald Avė. Chicago.

REIKALAUJAME krtaučtaus gerai 
patyrusio prie vyriškų kautų arba 
prie viso, vyriško darbo. Užmokestis 
gera. Darbas pastovus.

L. Gcležins, Manager
4503 S. Wood St., Chicago.

Tel. Boulevard 5669

GERA PROGA darbščiam parda
vėjui. Patyrimas nereikalingas. Au
tomobilius ir vadai parūpinanti. 
Chicago Clearing LAN!) Association, 
1005 First National Bank Building, 

Klausk Mr. T. P? OSTER.

BEI KALINGA vyrų dirbt į senge- 
ležių kiemų. Gera mokestis. 
RELIANCE IRON and STEEL CO. 
2141 S. Sawyer Avc1., pusė bloko nuo 
22 ir Sawyer avė., Chicago.

PARDAVIMUI
PARDUODU bučernę ir grosernę 

iš priežasties nesveikatos, su namu, 
arba mainysiu namą su bizniu ant 
kito namo—be biznio. Atsišaukite: 
2162 W. 46 Place, Chicago

PARSIDUODA sena atsakanti ele- 
ktrikinė čeverykų taisymo šapo, ge
ri pagyvenimui kambariai, pigi ran
da. L. Pruzansky
3213 AVallace St.,

i l 1U .A.; .-A

NAMAI-žĖMe

PARSIDUODA mūrinis cottagc 
ant sulpų, 7 kambariai, 2 Šeimynoms, 
maudynė ir toiletas. Randa $24 į 
mėnesį. Kaina $2450, $1250 įmo
kė!.
823 W. 34th PI., Tel. Drover 7167

NAMAS ir 4 kambarių 
pardavimui. Atsišaukite 

Hinz, 3436 Union Avė.,

rakandai 
j Agnės 
Chicago

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M. 

Kazimieras Rugis, pirmininkas,
1714 Wabansia avė. 

Antanas Andriauskas, pirm, pageli)., 
2300 W. 23rd St. 

Jonas Slancauskas, nutarimų rašt., 
3316 Wallace Si: 

Koslantas Vaitkus turtų raštininkas, 
' 2617 40th Street 

Chapulis, iždininkas,
1840 So. Halsted st. 

Yaras, kasos globėjas,
1742 S. Union Avė. 

Girdwainis, kasos glob., 
2000 So. Halsted Str.

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė. 

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, D. Shirnaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino į- 
stojimo inoKėstį tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

Kazimieras

Kazimieras

Pranciškus

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
J. M. Varekojis, pirmininko pagelb.,

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

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

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

........................ 341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Rockda.v, 111.: via Jobet^D. Lukša, 
....................... 140 Moen Avė.
Westville, III.: St. Mazremas,

i Barber Shop, State St 
VVaukegan, III. J. Miloszeviče, 
v „ 801 — 8th Si
So. Chicago, 11!.: Ad. Tarvldas, 

8950 Houston Avė.
Rockford. UI.: St. Petrauskas ir 

Račkevlčc, 1012 S. Main 31 
W. PdJbr.a3, III.: w. Pilvnas, 

720 W. 120 St 
Harvey, 111.: Z. Putramentas,
lf 15725 Finch Ava.

Chicago Heights, 111.: P. Steimontas, 
„ . 144 E 16 St.
Spring Valley, UI.: Joe. Siurvilas

„ 324 W. Third str. 
Llvingston. UI.: K. E. Bertulis.
E. St. Louis, UL: žičkus, 
_ . _ 539 Collinsville Avė.
Springfield, III.: K. Stočkus, 

1530 Sangąmon
E. St. Louis, D!.: K. žukauski, 

123 St. Clair

DIDELIS PAAUKAVIMAS
Parsiduoda — kad sutaikius reika

lus, —sekanti lotai labai žemomis 
kainomis tuojaus apmokant, arba 

lengvais išmokėjimais. Turi būt iš
parduota šią savaitę ,todėl Jus turi
te tuojaus tuo pasirūpinti. Parduo
dama už specialius asesmentus gat
vių taisymai.

Mozart gt. Rytinis frontas, 142 pė
dos į pietus nuo 42-ros 32x126 — 
$660.

So. Albany av., vakarinis frontas, 
197^pėdos į pietus nuo 45-tos, 25x125

So. Albany av., vakarinis frontas, 
97 p. į piet. nuo 45 gt. 25x125.—$380.

S. Albany av., vak. front. alėjos 
tampus, į pietus nuo 43 st. 50x125— 

l!980. Pasirink lotą, kokį nori ir pa
rašyki Mr. Stanek, arba Mr. Accola, 

Chandler, Hildreth and Co.
Cent. 5151, 56 VV. Wąshington st.

PARDAVIMUI DU NAMAI, VIE
NAS—2-jų AUKŠTU MŪRINIS NA
MAS, IR VIENAS—MEDINIS. ABU 
GALIMA BUS VARTOTI BILE KO
KIAM BIZNIUI ABBA ALINEI (SA- 
.OON). PARDUOSIME PIGIAI A- 
1UDU ARBA ATSKIRAI, NAUJA 
.IETUV1Ų KOLONIJA.

LOUIS ĘBEL
2659 W; 43rd St., .!.... CHICAGO

AUTOMOBILIAI

NAUDOKITĖS PROGA 
visi tię, kurie turite arba norite tu
rėti motorciklį arba dviratį (by- 
cicle), kreipkitės pas tautietį. Mes 
iš prasčiausio motorciklio sutaisom 
stiprinusį, gerinusį už žemiausią kai
nų. Višus “obaral” padarom no $8 
iki $10. Taipgi perkam ir parduo
dame visokias kainas motorciklių ar 
baisekelių, ir parūpiname dėl mo- 
torciklių laisnius už dyką. Hieipki- 
tės laišku ar ypatiškai.

JOHN MIKSHIS, 
Lowe Avė., Chici > i, III.2917 S.

DRAUG IOS IR ORGA
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių
DĮarbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

m
iii

[11.

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

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

A. LAL1S, Sekretorius,
1840 S, Halsted St., Chicago,

K. GUGIS? Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, III.

K-to Nariai: ,
T. DUNDULIS,

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

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

2919 W. Division St., Chicago, DJ.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Boobcn, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

W. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 W. 19th St.

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

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

Susirinkimai atsibuna 3-čią subatą 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. Canal St. Chicago.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUDO VALDYBA:

J. Petrauskas, pirmininkas, 
1747 North

J. Cepelis, pirm, pagelbininkas, 
Noble nicago. jg Dumblauskas, nutarimų rašt., 

2228 Coblenz

Avė.

St.

st.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

M. Dundullėnė, pirmininkė, 
1915 So. Halsted st.

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

I. Pabarškicnė, nutarimų raštininkė, 
t 3429 VVallace
E. Ulkutė, finansų raštininkė,

P.

str.

Av<
MASSACHŪSETTS VALSTIJOJ?“ 

f.awrence, Mass.: IVA? Jotui T 
144 Elm Street 

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičiai,
15 Millbury St 

Montello, Mass.: P. Kurpius, 
175 Ame* St 

Montello, Mas*.: A. Puodžiūnas,
135 Ame* SL 

Lowell, Mass.: J. Baumill,
r 50 Charles St
L*wrence, Mass.: A. Ramanauskai,

101 Oak St
Montello, Mass.: P. Stiga,

, 5 Arthur Si

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

2120 St Clair Ava

'TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIU ir SESERŲ VALDYBA
Juozapas Šimkus, pirmininkas, 

10707 Wabash 
Fr. Grigula, vice-pirmininkas, 

10449 Wentworth ___
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, 

355 Kensington avc.
Vladislovas Markauskis, kasierius, 

355 Kensington avė. 
Ant. Bertašius, pinig. raštininkas, 

349 E. 115 St. Kensington, III.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 
kiekvieno m&nesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedwillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis

avė.

avė.

. 2137 W. 21
Baleckienė, iždininkė, 

3543 Union avė
Poniškicnė, iždo globėja

5417 Shields
Savickaitė, iždo globėja,

3514 So. Wentworth avė.
Siunčiant j centrą mokestis, mo* 

ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešim^ 
raštininkei.

PI.

S.

J.
avė.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. W1S. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė. 

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt.,
Justinas

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ: 
Bridgeville, P*^: T. Gelchls. 

P O Box 407 
Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 261 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt New* O- 

Liberty 4v* and Grant tt 
Kulpmont, Pa.: WaUy Yodoc, 

Box 45 
Pittsburgh, P*., F. Krasowski.

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

2204 ForbM M 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,

2228 Tustia * 
Dutjuesne, Pa.: K. Lldeka,

» 306 Hamilton *▼«
Scranton, Pa.: J. Televsh,

1726-28 Jackson M 
Scranton, Pa.: Petrikys J, 

Ct. and Albright Ar*

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.
Juozapas Užubalis, pirmininkas, 

2823 Jackson Blvd.
Povilas Atkočiūnas, pirm, pagelb., 

342 S. Crawford avė. 
fonas’ Burčikas, nutarimų rašt.,

1217 S. Spauldnig av. 
Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 

807 S. Spoulding avė. 
Mykolas Kaziunas, iždininkas,

1501 S. Harding avc.
Susirinkimai atsibuna 29 dieną 

kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 W. 12th St., *7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Kliu- 
bas sumažino mokestį įstojimo per 
6 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

1602 Indiana Avė. 
Taukcvičia, turtų rašt.,

1023 Broadway avė. 
Pulką, iždininkas,

1128 N. 8th St.
Jakučionis iždo globėjas, 

1424 So. lOth St 
Antanas Diclininkaitis, iždo globėjas 

1124 High avė.
Motiejus žemaitis, maršalka,

, 1309 Broadway avė.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
liuli svetainėje.

MICHIGAN VALSTIJOJ

T

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

Chepaitis, pirmininkas,
4812 W. 15th St., Cicero, III.

Shvelnis, pirm, pagelbininkas, 
2156 Alece PI.

J. Kalninė, ra&tininkas,
1965 Evergreen avė. 

P. Galskis, fin. rašt. ir biznio agent., 
Ofisas: 1579 Milwaukee avė., 

Telefonas Iluniboldt 182.
J. Katilius, iždininkas,

1685 Mihvaukee avė.
Susirinkimai atsibuna 1-mų pėtny

čia kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Milvvaukec avė., 7:30 vai. vak. 
3-čių subatą kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
cL, 7:30 vai. vak.

A.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

p.

V.

K.

Galskis, pirmininkas,
1356 N. Hoyne Avė.

Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

Briedis, tvrtų raštininkas.
1049 N. Marshfield avė. 

čepukas, iždininkas,
1648 W. Division st.

A. Montvidas, Daktaras.
3332 W. North Avė.

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

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

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

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

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

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

Ant. Pakšis. Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja,

173 Milwaukee avė. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas,

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka.

917 Jenne 
Ant. Bubelis, teisėjas,

313 Ouince St.
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis,

152 Main str. 
Petras Milauskas, vėlaunešis,

R. 35 Box 90. 
Juozas Žilius, durininkas.

614 Market St.

St.

Antanas

Andrius

DR-JOS .LIETUVOS MYLĖTOJŲ 

L.
VALDYBA 1918 METAMS 

Burba, pirmininkas
2003 Jefferson st. Chicago. 

Leknickas, vice- pirmininkas,
708 West 17lh Street.

Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 So. Auburn avė. 

W. J. Buišis, finansų raštininkas, 
900 Wcst 19th St.

A. Strole, kontrolierius-ruštininkas 
2018 So. Peoria St.

J. Artišauskas, iždininkas,
3253 So. Halsted St., Chicago.

A.

P.

Lietuviškų Tautiškų Kapiniu
VALDYBA 1918 METAMS

BEN. LIUBINAS, pirmsčdis,
2129 W. 21st St.

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pagelb., 
634 W. 18th

JOS. SKUTAS, iždininkas, 
3106 So. Halsted

S. DANTA, raštininkas,
812 W. 19th

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Cemetery, 

Summit, III.
Phonc Willow Springs 10.

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirmų šventadienį kiekvieno mėne
sio, o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
pasamdomų per valdybų.

St.

St.

St.

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Agentai, užžiurtntįs platinimą “N- 

nų” aavo miestuose arba distriktoo- 
■e. Pa« juos galima gauti pirkt! 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.
f8-tos" gatves? įkyrius? 7 J. M a 11 e y 

633 W. 18th SI 
“Naujienose”, 1840 S. Halsted St.

North Side Skyrius: Wilberty Strege 
2018 Greenvvich Str. 

Bridgeport Skyrius: J. B. Aglinskas, 
3346 S. Halsted st 

Englewood Skyrius: B. Masiunas, 
8127 S. Normai Avė

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

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth ai
V. Sandargas 5418 Princenton
A. Kasinski, 6140 So. State St.
J. Legeiko, 6002 So. State St.

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

149 E. 107th St.
West Side Skyr.: A. Ambrozevičius 

2337 S. Lravitt St
Town of Lake Skyrius: A. Barlašus, 

4601 Hermitage avė., Cbiea»>
ILLINOIS VALSTIJOJ:

av

Cicero, III. J. Matulis, K 
1437 S. 49th Ct., Cicero, III 

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

MelrosezPark, UI.: M. Kartaski, 
1908 Man 

DeKalb, I1L: Mike Taruti, 
1148 Market 

Diveiboon, III.: W. A. Žilinskas.
Box

si r.

St

Grand Rapids, Mtch.: J. Žilinską*.
452 W. Leonard M

Saginaw, Mich.: S. JoŠkeviče, 
2707 Washington Av*.

INDIANA VALSTIJOJ:
E. Chicago, Ind.: A. Chiaknlute, 

5013 Tad ava.
Indiana Harbor, Ind.: P. Matonis, 

3727 Deodor St.
Gary, Ind.: V. VniČilaitis,

Box 122 Toli e s to n Stati**
Gary, Ind.: D. Bassin,

1214 Broačhvajt
Clinlon, Ind.:

M. Aliliunas, 112 So. Main st.

W1SCONSIN VALSTIJOJ:
Keuošha Wis.: K. Paukštis, 

809 Park B
Racine, Wis.: Tony Vegcla,

237 Lafayette avt

CONNECTICUT VALSTIJOJ:

Bridgeport,

Tarrington,

Waterbury,

Čonn. H. A. Mailand, 
24 Railroad Are., 

Conn.: V. Kelmeli*, 
62 Lewii B 

Conn.: J. PruselaitU, 
775 Bank B

New Haven. Conn.: J. Vaitkevivia* 
286 WaUace B

WEST VIRGINIA VALSTUOJ:

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

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Elizabeth, N. J.: D. Bočkua, 
211 First 

Paterson, N. J.: A. Atkind, 
273 River

Nevvark, NJ.: P. Lukšis, 
• 314 Walnut

Bayonne, N. J.: A. SchwarfzburM. 
24 E. 15th Street

SI

St

St

NEW YORK VALSTIJOJ:
Brooklyn, N. Y: F. Pasniewski,

f 87 Grand Street
New York, N.Y.: Louis Kram,

299 Broadway 
Rochestcr, N.Y.: J. Brakne.

577 Hudson Avė, 
Yonkers, N. Y. H L: Weiss.

102 Riverdale Av*
Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,

184 Grand Str 
Albany, N.Y.: M. Lazarko.

42 N. Lark Street 
Amsterdam. N.Y.: Mr. Malęs.

145 E. Main
Rochester, N.Y.: M. Zukaitis,

451 Hudson Avė 
Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,

235 E. Main >l

MARYLAND VALSTIJOJ:
Baltimoie, Md.: J. Aleknevtca, 

650 W. Lombard M
Baltimore. Md.: J. Filinnvict.

437 S. Paea R
Baltimore. Md.: F. J. Lažauskas, 

637 Lombard St

IOWA VALSTIJOJ:
Siuux Cit\, ih.: Jns. M. Budrnksa.

2510 Cnrrectionvtlle R4

OREGON VALSTIJOJ:

Portlnnd, Oro.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:
Šo. Omaha, Nebr.: A. Zalpis. 

216. 5418 So. U M.

"i,-likit ji..'

waug.ee

