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Vokiečiai atnaujino verži 
mąsi Rusijon j

problemos jos rytiniame parubu- ORGANIZUOTI

Rusai juos sulaiko

Paikos tarybos prasidėjo

Austrai pradėjo veržimąsi į Ukrainą
VOKIEČIAI ATNAUJINO 

VERŽIMĄSI

Bando prasimušti keliose 
vietose šiauriniame fronte

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 2. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 1. — Ex- 
change Telegraph žinios, išsiųs
tos iš Petrogrado utarnlnke, 6 v.

lio didesnių miestų Sovieto ko
misarai reikalavo, kad prieš be
siveržiančius vokiečius butų pa
skelbta “šventoji karė’’. Jie 
stovėjo už apginklavimą visos 
šalies gyventojų.

Distriktų komisarai, kurie at
stovavo Kazan, Kostroma, Sara- 
tov, Caricin, Viatka, Uralsk, Ma-

tik tada įvyks, kada Kurlųndi- 
jos, Lietuvos, Livonijos, Estoni- 
jos ir Lenkijos žmonės pasiims 
dalykus j savo pačių rankas.

Kamenev ką lik atvyko į Lon
doną po trijų savaičių keliones 
iš Petrogrado. Jis važiuoja

potentas Fra nei joj.
Kamenev sako, kad su atida

vimu žemių ir fabrikų valstie
čiams ir darbininkams, jie pra
dėjo suprasti, ko jie niekad ne
galėjo suprasti prie senosios val
džios, kad vokiečių įsiveržimas 
Rusiją pažeis jų svarbiausius 
reikalus. Delei to tarp rusų plė
tojasi supratimas reikalo ginti 
tėvynę-.

Ruda kvietė vokiečius.

Kamenev sako esąs įsitikrinęs, 
kad vokiečiai negalės importuot 
maisto iš Ukrainos, kadangi 
žmonės nedaleis Radai išpildyti 
duotą vokiečiams prižadą. Ra
dos pasišaukimas vokiečių pa
gelbės sukėlė neapykantą tarp

ksilitui ( ?), Voroncž, P< nza. Šie- Ukrainos darbininkų ir valstie-

NO 
AMERIKOS RAUDONĄJĄ 

GVARDIJĄ. 
■

Siųstų j Rušiją kariauti 
prieš vokiečius.

pa-

Price 2c No. 52.

naujino savo besi veržimą Rusi
jon.

Tose žiniose sakoma, kad vo
kiečiai pradėjo veržlius apie 35 
mylias už Plotsko, pusiaukelėj 
tarp Dvinsko ir Vitebsko. Vo
kiečiai ten stumiasi, nežiūrint, 
kad geležinkelis liko išsprogdin
tas ir kad maisto sandėliai jų ke
lyje liko sunaikinti.

Vokiečių kareiviai taipgi pa
mažu einą iš Pskovo ant taigos. 
Pskove esanti sutraukta divizi
ja pėstininkų, sustiprinta kava-! 
lelija ir sunkiąja ir lengvąja ar
tilerija.

Vokiečiai taipgi
Sebez, 85 mylios į šiaurryčius 

• nuo Dvinsko.

vka» Pavlograd, Tver, Sevosto- 
pol ir Irkutsk ir kitus didesnius 
miestus, protestavo prieš pasi
rašymą įm) Vokietijos laikos są
lygomis.

Nekuriu iš mažesniųjų miestų 
ir miestelių pritarė taikos sutar
čiai.

Priešas šiandie metė dideles 
spėk s prieš Oršos frontą, 325

čių, kurie pripažįsta vien Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų Ta- 
rvbų valdžią. Tai buvo prieža
stis, privertusi Badą bėgti iš Uk
rainos ir jieškoti apgynimo po 
vokiečių štikais.

Nesugrąžins monarchijos.

Vokiečių užėmimas Petrogra-

True translation filed with the post- 
niaster ut Chicago, Mprch 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

NEW YORK, vas. 28. — So
cialistų Propagandos Lygos su
sirinkimas šiąnakt nutarė 
siųsti prezidentui Wilsonui
legramą prašančią jo leidimo 
organizuoti Amerikos Raudo-l,a niaistu. 
nąją Gvardiją iš žmonių, kurie 
neturi tarnauti kariuomenėje. 
Toji Gyardija butų siunčiama 
Rusijon karei su Vokietijos im
perialistais.

Telegrama taipgi prašė prezi
dento Wilsono leidimo persiųs
ti kablegramą liaudies komisa
rų tarybai Petrograde, padrąsi
nančią revoliucinius darbinin
kus ir valstiečius.

Socialistai priešingi Japoni
jos įsimaišymui Rusijoj ar Si- 
berijoji, pasiremiaiit tuo,, kad 

Rusija nepriims patarnavimo 
“imperialisdškų kareivių.”

sijos bevieliais pranešimas pa
duoda tekstą naujos proklama
cijos į visą Rusiją, atsišaukian
čios daryti kuodidžiausią pasi
priešinimą vokiečiams ir palie
piančią maistą gaminančioms 

provncijdms tuojaus siųsti kiek 
tik galima maisto į Petrogradą 
ir Maskvą.

Proklamacijoj sakoma:
“Rusijos sostinė turės išlaiky

ti ilgą apgylimą, bet ji ne kapi
tuliuos iki paskutines minutės. 
Tam reikalinga didžiausia pagel

ius neturite dalei-
sti badavimą revoliucijos Petro
grade.”

KARĖS STOVIS LEN
KIJOJ.

Vengrijos parlamento posė
džiai pertraukti.

WASHlNGTON, kovo 1.
Vietos diplomatiškuose rateliuo
se šiandie gauta oficialu žinia,

SUTARTĮ.

Ukrainos liaudies sekre
toriatas.

eina linkui

VOKIEČIAI TEBESIVER- 
žIA I RUSIJA IR UKRA

INĄ.

Austro-Vengrų kareiviai ir
gi pradėjo veržimąsi j 

Ukrainą.

Tnic translation filed with the post- 
master at Chicago, March 2, 1918. 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

BERL1NAS. kovo L — Ka
rės ofisas paskelbė, kad tebesi- 
veržiantįs Rusijon vokiečių ka
reiviai pasiekė Dniestro upę.

Austro-Vengrijos kareiviai 
pradėjo veržimąsi į Ukrainą di
deliame plote į šiaurę nuo Pru
to upės. Pranešimas sako, kad 
austrų-vengrų kareivių verži- 
mąsis padarytas prašant Ukra
inai.

Vokiečiai taipgi pasiekė lini
ją Kijevas-šmerinka, arti Fas- 
tov ir Kazatin.

RUSIJOS DARBININKAI 
PRIEŠINGI PRIĖMIMUI 

VOKIETIJOS TAIKOS 
SĄLYGŲ.

Reikalauja paskelbimo 
‘‘šventos karės”.

Rusai sulaiko vokiečius

Tukstančiai ginkluotų darbi-

narchijos. Kiekvienas bandy
mas sugrąžinti ją, sužadintų ko
vą kiekviename mieste ir kul

ninku, atvykstančių iš Maskvos, dyrijininkai ir valstiečiai
■’ žinų, kad sugrąžinimas nuųiar- 

Ks Yš^’^tą V|Vr vhijos reikštų pražudymą jų že-
iškasū .kektą, uiylių Jranšęjų už

kiama mūšio. Civiliai gj’ven-
• t* *”■1 —ay 11,*■ » • ir rr-Mtrfi • rftr'tjair

tojai traukiasi.

psKOV-^VOKiEeiV11 
RANKOSE

True translation filed whn the post- 
inaslcr ai Chicago. March 2, 1918, 
as reųuired hy the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS- Kovo L — šios 
<1i<*n*>s Kxc)ui iiHc* Tclegrapli ži- 

llia iŠ Petrogrado sako, kad ne
žiūrint priešingų gandų, miestas 
Pskov yra vokiečių rankose.

TIK TRYS DIENOS TARY
BOMS.

Karė tesis kol Rusija nepa
sirašys po taika.

Tarybos prasidėjo vakar.
' if M* ■ * »• . i* *♦ ”

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, Mareli 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 1. - Šian
die gautasis Rusijos oficialis pra 
nešimas sako, kad Rusijos lai
kos delegatams Brest Litovske 
liko pranešta, jog karė tik tuo
syk sustos, kada bus pasirašyta 
po taikos sutartim.

Taryboms duota trįs dienos, 
pradedant su šia diena.

VOKIEČIAI NEGAUS 
MAISTO Iš UKRAINOS

Vokiečių vargai neužsibaigs 
pasirymu po taika su Rusija

Sako Rusijos atstovas.

mių ir politiškų teisių.
1 ,j ■ . tt—

KOMISARAI GRĮŽTA j 
PETROGRADĄ

✓

Petrogrado tuštinimas te- 
čiaus tęsiasi.

True translnlion filed with tlie post- 
nuislci at Chun«<>. Miireh 2. 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. O, 1917.

LONDONAS. Kovo 1. — Ru- 
sijos oficialis pranešimas sako, 
kad liaudies komisarų taryba 
nutarė sugrįžti į Petrogradą.

Iškėlimas beverčių sostines 
apgynime gyventojų tečiaus te
besitęsia. Auksas ir kitos bran
genybės tebevežamos iš Petro
grado.

kom isarai išvažiavo iš Petrogra
do, nebuvo). Komisarų buveinė 
buvo Smolny institute. Pirmes
nės žinios sakė, kad karinis vei
kimas valdžios iškeliama į sto
vyklą už Petrogrado, bet buvo 
tikimasi, kad komisarui pasiliks 
institute).

AMERIKOS AMBASADO
RIUS VOLOGDOJE

Kiti ambasadoriai irgi ten 
atvyko.

1 rne translation filed wlth the post- vo rami, 
luaslcr at Chicago, March 2, 1918, 
it requlred by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vas. 28. —Ka-!’
menev, vienas rusų delegatui

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, Mareli 2, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

VOLOGDA, Vas. 28. — Ame
rikos ir Japonijos ambasadoriai 
šiandie specialiu traukiniu at
vyko į Vologdą. Jų kelionė bu-

True translation filed with the post- 
niiister at Chicago, March 2, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.

PETROGRADAS, Kovo 1. --
Sulig čia šiandie išleisto oficia
liu bolševikų pranešimo, vokie- Brest-Lilovsko tarybose, 
čių ofensivas prieš Rusiją liko kalbėjime^ 

priešinimosi News, sako, kad
•po Rusijos-Vokielijos taikos su
tartim dar ncišriša Vokietijos

sustabdytas delei 
Rusijos revoliucinių spėkų.

Atvykstaidįs šiandie iš dauge-

įlipusiame Daily i 
pasirašymas

Chinijos, Siamos ir Brazilijos 
ambasadoriai ir Amerikos Baik- 
donojo Kryžiaus atstovai-irgi 

Iatvyko j čia. Ambasadoriai pa- 
{)U.V Isiliks Vologdojc laukdami toli

mesnių atsitikimų.

Skaitykite ir Platinkite 
«NT A TT T T T? M A G »

karės stovis.
Tuo pačiu laiku patirta, kad 

vas. 26 d. liko pertraukti posė
džiai Vengrijos atstovų buto 
neaprubežiuotam laikui.

PHILADELPHIJOJ DUO
NOS PORCIJA SUMAŽIN

TA

Du Belgijos socialistai 
nuteista sušaudyti

Thomas J. Mooney bus 
pakartas

Austrija reikalauja Rumunijos ka 
raliaus pasitraukimo nuo sosto

DU BELGIJOS SOCIALIS-1fdentu Wilsonu ir vadovaujama 
darbo sekretorių Wi!sonu tyri
nėjo Mooney bylą ir rekomenda
vo prezidentui- kad Mooney byla 
butų atnaujinta.

Prezidentas Wilsonas parašė 
laišką gubernatoriui Stevens, 
kuris atsisakė pasakyti jo turi
nį remdamasis tuo, kad tas gali 
padaryti įtekmę į Augščiausio 
teismo nuosprendį.

TAI SENATORIAI NU
TEISTI SUŠAUDYMUI

Vokiečiai Juos nuteisė su
šaudyti neva už šnipinėji
mą.

Reiklaauja Scheidemanno 
užtarimo.

True translation filed with the post- 
nvaster at Chicago, Mhrch 2, 1918, 
as reųuircd by tbe act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, vas. 28 
sijos be vielinė žinia, * datuota 
vas. 27 d., sukaą .

“Ukrainos liaudies sekretori
ato delegatai yra i kelyje iš Kl
evo į Brest Litovską. Jie pasi

rašys po taikos sutartim, pada
ryta buvusios Kijevo Rados”.

Leis vartoti tik 2 svaru 
4 Victory duonos.

Ru-

PRIEŠINASI TAIKAI 
LE KOKIA iTAIKA

Bi

tai-Rumunija taikinsis, jei 
kos sąlygos bus priimtinos.

True translation filed witbi the post- 
nuister at Chicago, March 2, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

JASSY, Rumunija, Kovo 1.*- 
Oficialė nota, paskelbianti, kad 
Rumunija nutarė pradėti taikos 
tarybas su centralinėmis valsty
bėmis, užreiškia, jog praneši
mai, kad Rumunija darys taiką 
bile kokia kaina yra neteisingi. 
Valdžia tik tuosyk pradės tary
bas, kada jai bus užtikrinta* kad 
jos bus vedamos visais atžvil
giais priimtinais pamatais.

PRAŠO SIŲSTI MAISTA

Petrogradui ir Maskvai.

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, March 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 1. — Ru-
.......... ...  ...■ i. i »

True translation fited with the post- 
inuister at Chicago/ Mhrch 2, 1918, 
ns reųuircd hy the act of Oct. G, 1917.

PIIlLADELPniA, Pa.* Kovo 1 
— )ay 'Čbbke; fč'rforMls maisto 
administratorius šiame mieste 
šiandie sumažino Philadelpbijos 
įkviečių duonos porciją. Vieton 
Iri jų svarų duonos, dabar porci
ją bus du svarai “Vįetory” (ka
res) duonos į savaitę kiekvie
nam žmogui.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 1. — 
Het Volk praneša, kad Vokieti
jos kariškas teismas Antwerpe 
nuteisė myriop už šnipinėjimą 
du Belgijos socialistą senatorius 
—Colleaux ir Legras.

Holandijos socialistą vadovas 
Pieter Troelstra telegrafavo Vo
kietijos didžiumos socialistų va
dovui Philipp Scheidemann, at
sišaukdamas | jį, kad jis panau
dotų savo įtekmę nedaleidimid 
nužudyti senatorius.
( . *"’u-zr;.! i turu

NELEIDO TEISTI SOČIA 
LISTA ATSTOVĄ

Reichstagas neleido teisti 
Alfred Henke.

NULINČIAVO TRIS 
NEGRUS

Pasekme rasines kares.

RAYVILLE, lai., Kovo 1.
Baltųjų žmonių govėda utarnin- 
ke arti Delhi, La. nulinčiavo tris 
negrus — du pakorė, o tretįjį su
šaudė. LinčAs yra pasekme ne
senai ties Debli įvykusio susirė
mimo tarp baltųjų farmerių ir 
nužiūrėtų kiaulių vogime negrų. 
Tame susirėmime besišaudant 
nušautas vienas baltasis žmogus 
ir vienas negras.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 1.

Franfurter Zeitung rašo, kad 
Vokietijos reichstagas seredoje 
be jokių debatų atmetė Breme
no kariško teismo prašymą su
teikti jam galią teisti social-de- 
Jmokratų atstovą Alfred Henke. 
Jis buvo kaltinamas kurstyme 
prieš uždėtąjį karės stovį.

THOMAS J. MOONEY 
BUS PAKARTAS

Ispanijos kabinetas rezig
navo.

MADRID, Vas. 28. — Ispani
jos kabinetas rezignavo. Pre
mjerui markizui de Alhucemas 
(Garcia Prieto) pavesta sudary
ti naują kabinetą.

Augščiausias teismas atsisa
kė leisti atnaujinti bylą

Tik vienas gubernatorius gali 
atmainyti nužudymą.

Chlcagos Rajono Darbininkų 
Konferencija

Amerikos Lietuvių Darbininkų Tarybos šaukiamoji 
Chicagos ir artimųjų valstijų—Illinois, Indianos, Wiscon- 
sino etc.—Lietuvių Darbininkų Konferencija įvyks ne- 
dėlioj Kovo 3,1918, Unijos svetainėje, 1579 Milwaukee 
c ve., ant 2 lubų, Room 223, Chicago, III.
Salė atsidarys ir mandatų priėmimas prasidės 9 vai. ryto. 

Posėdžiai prasidės 10 vai. ryto.
Kviečiame delegatus pasirūpinti taip, kad nesusiv^ 

linus konferencijon. Kurios draugijos ir organizacijos 
nebūtų suspėjusios išrinkti savo delegatų, konferencijoj 
dalyvauti kviečiame jų valdybas.

Konferencijos Rengiamoji Komisija.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.;

SAN FBANCISCO, Cal., Ko- 
>vo i. — Valstijos augščiausias 
teismas šiandie atsisakė leisti at
naujinti bylą Thomas J. Moo
ney, nuteisto pakorimui, sąry- 
šyj su bombos eksplozija 1916 
m., kurioj liko užmušta 10 žmo
nių, ir Mooney bus pakartas, jei 
neįsimaišys gubernatorius. Tei
smas nusprendė, kad nėra klai
dos vedime bylos, pirmesnių tei
smo, kada Mooney liko nuteis
tas myriop.

Mooney vis dar turi progą iš
likti gyvu per gubernatoriaus 
Stevens susimylėjimą.

Negelbėjo nė Wilsono įsimai
šymas.

Kiek laiko atgal specialė tai
kymo komisija, paskirta pręzij-

Washingtonas apsivylęs.
WASHINGTON, Kovo L — 

Nors valdininkai labai nenori 
kalbėt apie Californijos augš
čiausio teismo nuošprendį Moo
ney byloje, tečiaus aišku, kad 
daugelis jų jaučiasi apsivylu
siais, kad neleista atnaujinti by
los, nežiūrint specialiu tyrinėji
mo taikymo komisijos padaryto 
pagal ypatišką prezidento Wil- 
sono prašymą ir nežiūrint į|ek-z 
inės, kokią M.ooney byla daro 
Busijoj,!.

Taikyptpi komisija išreiškė, di
delį susirūpinimą, h a d kova taęp 
darbininkų ir kapitalo San Fran- 
cisco apsupo M°«uey bylą, kas 
padarė, šioje .šalyje ir kitur ap
gailėtiną įspūdį ir tikėjosi, kad 
bus leista atnaujinti bylą.

DU ITALIJOS SOCIALIS- 
tai NUTEISTI.

Partijos sekretorius ir jo 
pagelbininkas nuteisti 

kalėjimam

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 2, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

RYMAS, kovo 1. -r- Constan- 
tino Lazzari, sekretorius ir Sig. 
Bombacci, sek n f pagelbininkas 
Italijos Socialistų partijos nu
teisti kalėjimam Pirmasis
tvistas dviems melams ir 11 mė
nesių, o antrasis 2 metams ir 4 
mėnesiams kalėjimam Jie li
ko nuteisti už vedimą propa- 
gnados priešingos šalies gyni
mui.

nu

REIKALAUJA, KAD RU
MUNIJOS KARALIUS PA
SITRAUKTŲ NUO SOSTO.

Jo vieton siūloma jo brolis.

True translation filed with the po.P- 
inastcr at Chicago, March 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS* Kovo 1. — Ex-

tas Amsterdame praneša, kad iš 
Berlino gauta žinia sako, jog 
Austro-Vengrijos užrubežinių 
reikalų ministerio grafo Czer- 
nino įteiktose laikos sąlygose y- 
ra reikalavimas, kad Rumunijos 
karalius Ferdinandas pasitrauk
iu nuo soslo ir užleistų savo vie
tą broliui, princui Wilhelmui, ar 
kad Bumunijjoj butų padarytas 
referendumus nusprendimui a- 
pie karaliaus įpėdinį.
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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
» Ii ,

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 buvo 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
“AIDO” CHORAS

Nedėlioję, Kovo-March 3 dieną, 1918

K. OF P. SVETAINĖJE,
11037 Michigan Avenue, Roseland.

įPradžia 6:30 valandą vakaro. Inžanga 25, 85 ir 50c.

Scenoje' bus vaidinama vieno Veiksmo komedija:

“DĖDĖ ATVAŽIAVO”
Koncertinė dalis susidės iš dainų, solo, t rieto, deklcmacijų ir kitų pamargirtimų 

Kviečia visus kuoskaillingiausia atsilankyti L.M.D» “ALDO” CHORAS.
Pasibaigus Programai Linksmi šokiai.—Muzika K. Pociaus.

1. “Dėdė atvažiavo” Los LMD. Aido nariai.
2. Daina.—Olga Dargiu t ė, pritariant smuiku d. Kenstavičiukui.
3. Extra.
I. Daina,—L. M. I). Aido dainininkų Choras vedamas p. M. (iirniaus.
5 Mandolinų trio,—J. Ivunovich, K. Kenstavičienė ir O. P.
(i. Daina,—L. M. I). Aido choras, po Vadovyste M. (iirniaus.

Latvįų Soc,. J’ąrtjjos Klitibas ir, Soc^pąrb. Part, Skyrius.
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Pranešimas Northsidiečiams!

KONCERTAS ir BALIUS
' ’ Į ' ' ' ‘ 1 |

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

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

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 ( 
ant ateinančių miesto ir kongreso rinkimų. Taigi darbo žmonės tu
rėtų remti šitų vakarų, nes surinkteiji už įžangas pinigai bus apver-

[ *inon“* labui- LS S 81 kp. Komitetas. Į

i h H f

Gerbiamoji Visuomene a
“BlRUTftS” Muzikališktti-V(ikališka> Draugijh . 

Bengia ».

Šeimynišką'Vakdrelį

Subatoje. Kovo 2 dieną, 1918
MILDOS SVETAINĖJE, 3132

Prasidės 8 vai
Nuoširdžiai kviečiame vi 

tame musų šeimyniškame va 
rus programas ir svečiai g: 
išreikšti savo mintis. Kvic

S. Halsted St., ant 2-rų lubų 
andų vakare.
sus atsilankyti ir dalyvauti, 
karėlyj, nes bus labai įvai- 
įlės dalyvauti programa ir 
Ha BIRl’TP.S DRAUGIJA

DIDELES RISTYNES
ATSIBUS

SUBATOJE, KOVO (MARCH) 2 dienį, 1918. .
LIBERTY HALL, 3SJh Place ir Kedzie Avenue.

Misis Rusų ristikas STANLEY OLYN, sveriantis 2IM) svarų, su 
JOF. BANCEVICIl M,-žinomu lietuvių ristikų — už $500.00. Apart 
to dar risis dvi poros extra. Inžanga 35, 50 ir 75c. Pradžia 8 vai. vak

Garsinkis ‘Naujienose’

Puikus Balius
įvyks SUBATOJE, KOVO (MARCH) 2 dieną 

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

jĮųr < .-JĮ iii — ■ ,-ĮĮ ■ -Į--r ■ L-.- L .į, ,?TV— — -- -- ■ i v - - - - ,j --r; —- j-t J - Į r, f į ——

Pradžia 7 vai. vakaro. Inžanga 25c porai.

Norintiems pasilinksminti pavasario laike bus puiki 
proga atvykus į Liuosybės Balių, o svarbiausia, kad 
Subatos 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.

IL.UINOISCICERO
Ned.,Kovo-Mach3,’18 M-

138 kp. stato scenoje vieno veiksmo komediją

Medicinos Daktaras

Madame XNežinoma

Inžanga 40c y pataiPradžia 3 valandų po pietų

Puikus Balius su Programų

Chicago, UI

KAS YRA TAIP,. 0 KAS NE TAIP?
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

NAUJIENOS
Chicago, Illinois

l’o teatro—šokiai

Nebepirmaąiir nepaskutinis L.S 
pos vakarai. Tikiiiiės, khd šį

knygos kaina tik 50c. Reikalaukite

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas; 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

I2th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
B514 16 W. 12th St., arti 
St. Louia Avė. ii 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St.. Chicago, III.

Nedėlioj, Kovo-March 10,1917 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place 

Pirmu kartu Chicagoje statoma scenoje 
DAKTARAS Iš PRIEVARTOS

Los Keistučio Kliubo Dramos Skyrius 
Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

7:30 vai. Inžanga vyrams 25c., moterims ir merginoms 15c

. Tel. Annitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENe

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo! *ir ’šia1į>:'įvairio
se moterų ligose. prižiūri lįgo- 
nės ir duoda patarimus mergi
noms bei'moterimi
1436 N. Ashland Avėsi'Chfcago

> ; 4 Lietuvių Legenda.
J Labai indomus pasiskaitymas iš užra- 
. šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
i vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vėp.
> Kaina 15c.
Į /‘NAUJIENOS”
i 1840 S Halsted St,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Chicago, III. 
Rezidencija:

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

Vai «—11 ryte; 1—1 popiet; 7—I vak.

Ofisas:
1900 S. Halsted St.

Viriui BLuchnff’o Aptiekaa.
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pietų 
Ifakiriant Nedildieaiua ir Šarada*

Tel. Cicero 252

Dr.a.P. Gurskis
D E N T 1 S T A S

A alandos: Nuo 9 rvto iki 9 va-

S. 138 kuopos vakaras^ Visi, ciceriečiai, žino, ką suteikia minėtos kuo- . ū 
Sykj mūšų svečiAi atsives po kelis savo draugus. LSS. 138 kp. Komitetas ,j j 
imnannaDnBaananGananaEananmmnoGnal

Nedek, Kovo-March 3, 1918
C. S. P. S. Svetainėje, 

1126 W. 18th St.
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Akių Ekspertas
Patarnavimas už

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

Prakalbos
Paminėjimui pirmos didžios 

Rusijos Revoliucijos
Kovo 5 d., Mildos Svetainėje,
32-ra įr Halsted gdlvėh, Bridgeporte.

Kovo 6 d. J. Stančiko Svet., 
205 Ę. Įl,5lh .Slryęt, KeiiMngton.

Šiose prakalbose kalbės rusų 
ir lietuvių kalbėtojai

Rengia p.P.D. organizacijos 
Politiškų Kalinių Komitetas.
Kviečia visus darbininkus.

prieinamas kai- 

1 nns’ ^r- barter,
ekspertas, 

£nli 8ydyt jūsų 
akis ir akinius pririnki. Kai
nos $1.00 ir augšiau.
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS 
Iškaba besisukanti šviesa 
Dirbtinos tikįs pritaikomos 

Franklin 0. Carter M. D. 
No 120 S. State Street, 

2-ros lubos. Vienas blokas i 
šiaurę The Eair.

Valandos: 9 iki 7; nedėldie- 
niais 10 iki 12 diena.

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriausk

na 10c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, III

st-
1' < > i Tch Drover 7179.
QF1S'V>: 23^9 Sq. .Lęįvitf^Sl 
IVALANDOŠ: 4—8 vakure; m 
. d ėld i o*> i* J Oię 13. ijry t o.
ftl. Čand WiXgo, 11



KORESPONDENCIJOS
YOUNGSTOVVN, OHIO

Vietos lietuviai klerikalai ren
giasi šaukti šio miesto visuotij-

lyderių šaukiamojo seimo. Mat, 
jie mano siųst nors du ar tris 
klapčiukus į seimą, kad patar
navus klerikalų politikai, o lė
šas kad padengtų visi vietos lie
tuviai, ypatingai draugijos, kaip 
tai: SLA. kuopa, SLRKA. kuo
pa, Progresyviskas Kliubas ir 
kitos.

Mes, darbininkai, turėtume 
žiūrėti, kad kelios ypatos nepa- 
sižebotų mus visus savo apinas- 
riais ir nesileisti, kad jie vestų 
mus po kaizerio militarišku 
pentinu. Visi, kaip vienas, tu
rėtume jiems pasakyt, kad mes 
klerikalams ir tautininkams ne
šinsime nė jokių delegatų. Mes 
turime tiesiai pasakyti jiems: 
Teseimuoja jie sau, tie monar
chijos apaštalai ir kaižerio bat- 
laižiai! Su tokiais ponais mums, 
darbininkams, ne pakeliui!

—Baubas.

Vietos lietuviai, tie, kur mėg
sta išsigert, nusiminę, kad da
bar ir panedėliais neturi kuo 
gerklės pavilgyti. Mat subti
liai uždaryti. Užtat kaip kurie 
išsimislijo į namus prisigabent

daryt biznį. Tik, nelaimė, tai 
pavojingas biznis, ir du toki 
jau tapo areštuoti. Vienas už
simokėjo (vasario 18 d.) 80 dol. 
su centais, o kitas da skaudžiau 
tapo nubaustas, ir po kaucija 
dabar paleistas.

LSS. 180 kp. dabar šventadie
niais rengia lavinimos vakarus 
ir diskusijas. Dalyvauja jose 
ir pašaliniai draugai ir drauges.

aukavo $10 Apsigynimo Fon
dui. —Bizanty Vargdienis.

GRAND RAPIDS, MICH.

L. S. S-gos Apsig. Fondui 
aukos.

ANSONIA, CONN.

Vasario 17 d. įvyko LMPS. 15 
kp. prakalbos. Kalbėjo d. K. 
Žiurinskas iš Noi*wood, Mass. 
Pirmoj dalyj savo kalbos aiški
no apie moterų vergiją, ir nu
rodė, kad tik per mokslą, susi
pratimą ir organizaciją gali iš 
vargų išbrist. Buvo trumpa 
pertrauka kalbos, kur vietinės 
mergaitės padeklamavo keletą 
deklamacijų. Antru atveju kal
bėtojas aiškino darbininkų pa
dėjimą ir jų uždavinius, o taip
gi apie Rusijos revoliuciją. Už
siminė ir apie dabar šaukiamą 
klerikalų ir tautininkų seimą. 
Kalbėtojas nurodė, dėl ko mes, 
socialistai, nesuskiedam su jais 
ir nedalyvaujame tame seime. 
Pabaigus kalbėt buvo duodami 
iŠ publikos klausimai, į kuriuos 
kalbėtojas rinitai atsakinėjo.

J. Juškaitis, Gutareckas, J. Ra- 
stavičia, J. Žegunas, V. Daukša, 
S. Naudžius, V. Karvelis po $1; 
K. Jakimavičia ir F. Rainys po 
50c.; J. Balys, K. Kisielius, A. 
Rainelis, P. Mažinckas, M. Barš
tini?, A. Sliubinskiutė, S. Mat- 
jošaitis, K. Basikas, S. Matužiu- 
tas, K. Marcenkus, A. Šiuos, J. 
Stačiulauckas, M. Stačiulauekas, 
S. Penkiavičia, S. Kiselius, A. 
Karalius, J. Keravicia, J. Da- 
ukas, V. Anceravičia, P. Jakima
vičia, J. Rinkevičia, F. Skripku- 
nas, S. Mitauckas, J. Arminas, J. 
Adomaitis, E. Adomaitis, A. Pa- 
peliučka, P. Navickas, K. Rin- 
kiavičia ir P. Jakimavičia po 
25 c. Smulkių aukų 50c. Viso 
labo $16. Visiems aukavusiems 
tariu širdingą ačiū.

LSS. 51 kuopos aukų rinki- 
komitetas:

J. Motiejaitis, 
J. Gutauckas, 
S, Matjošaitis.

I11O

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

Saugioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Pe Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ckaring House) Depoaitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR 
vice-prezidentas 

WILLIAM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice Co. 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas Kasierius

perviršis PERVIRŠIJA $6,000,000.
KAPITALAS KALBAMA LIETUVIŠKAI

BLUE I8LAND AVĖ., kampas 19 gatvės. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. W1LCE 

vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA 

kasierius

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

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co.

OTTO KUBIN 
prez. Atlas 

[Brevving Co.

LSS. kuopa laikytame susirin
kime vasario 17, 1918, nutarė 
nurengti diskusijas kovo 3, apie 
Lietuvos neprigulmybę.

Atsišaukus Minneapolio, Min
nesota, anglų bokalui į musų 
kuopą laišku su prašymu pa
remti aukomis drg. C. L. Dra- 
he, kuris randasi kalėjime ir 
laukia teismo, ant vietos surin
kta aukų $4.40.

Kuopa rūpinasi atgaivinti len
kų socialistų kuopą ir tam dar
bui išrinkta komisija: Izidorius 
Vėžys ir Jonas Vaicekauskas.

Kuopa nutarė surengti kon
certą su prakalbomis balandžio 
7 d. paminėjimui dešimties me-

Pora žodžių apie Simano Dau
kanto Draugiją. Simano Dau
kanto Draugija nors savo narių 
skaitliumi nedidžiausia, ale dar
bais galima.sakyti, ji viršija ki
tas pašelpines vietos draugijas. 
Susirinkime vasario 19 ji nuta
rė LSS. Apsigynimo Fondui pa
aukoti $5. Ji supranta darbinin
kų reikalus ir visados jų judėji
mą remia, dagi pati rengdama

Ji ir d. Grigaičiui buvo prakal
bus surengus. Užtat ir socialia- ( 
tams, gyvenantiems Grapd Ra- 
pidse, reiklų tą draugiją parem-

Prie kuopos prisirašė viena 
nauja narė, Jieva Barzdavičiu- 
tė. —Senmergė.

dar geresnių pasekmių. Drau-j 
gijos konstitucija duoda na-j 
riams laisvę tikėjimo dalykais, ■ 
Be to, ji viena tik tokia draugi
ja pas mus tėra, kurion gali abier 
jų lyčių asmens nariaisIbuti. Val-

PITTSBURGH, PA.

Darbai pradėjo geriau eiti, nes 
anglių jau daugiau pristatoma. 
Žmonės buvo labai nusiminę, 
bet dabar darbams pagerėjus, 
vėl palinksmėjo.

Vargas didelis nevedėliams dėl 
gyvenimo. Mat lietuviškos šei- 
minikės, pas kurias jiems tenka 
kambaris ir valgis turėti, ant lie- 
žuvo tai nė mandrusis Selemo- 
nas neperkalbės, bet kas dėl prie
žiūros tai pondzie ratavok. Lo
vos tris dienas netaisytos, skal
biniai neplaujaini, taip kad bur- 
dingierius turi turėt po kelias ei
les apatinių. Jos sako, kad, gir
di, dėl vienų marškinių neapsi
moka teptis, o kai susirenka ke
li tuzinai, tai kad plauna tai 
plauna. Pinigus moka paimti, ir 
nemažus, bet atsakomai užlai- 
kyt ir apvalyt visai nesirūpina.

Burdingierius.
■ i! ‘‘. • •.. < r;

WATERHU»¥, CONN. ...

Waterburio Did. Liet. Įiun. 
Gedimino Draugystė, turinti na
rių tris šimtus, laikytame pavo 
sush’inkipm vasario 24, 1918 m, 
apsvarsčius klerikalų bei kaikil* 
rių tautininkų šaukiamąjį neva

seimą, nutarė išnešt protestu ro- 
zoliuciją prieš to “Seimo” ren
gėjus už panaudojimą vardo 
“visuotinas Amerikos lietuvių 
seimas”, nes tas seimas nėra šau
damas sutarčia visų Amerikos 
ietuvių. Susirinkimas reikalau
ja atidėjimo rengiamojo seimo 
ant tolinus, kad spėtų susitarti

1 Rezoliucijos komisija:
S. Senkus, Vincas šChnys 

ir Th. Matos.

$264,000.00
Depozitai musų taupomoje kasoje pasididino laike dviejų ir 

puse mėnesių, t. y. nuo Lapkričio 21 d. 1917 iki Vasario 7 d. 1918 
iki $264,000.00. Tai yra didžiausias priaugimas taupomųjų bile 
kurios bankos Chicagoje apart dviejų bankų vidurmiestyje (loop). 
Ar tai nėra geriausiu prirodymu užsitikėjimo, kuriuo musų bankas 
gėrisi.

Depozitorių procentus musų taupomoje kasoje' išmokėjome 
1917 metuose sumoje $115,000.00.

Jeigu iki šiol neturite bankinės knygutės, tai padarykite 
pradžią kuogreičiausiai nors vienu doleriu.

Mokame 3 procentą už padėtas pinigas.

PEŪPLESsBANK
ASHLAND AVĖ, Kam. 47 gat. 
DIDŽIAUSIAS, SENIAUSIAS ir TVIRČIAUSIAS 
BANKAS j VAKARUS NUO STOCK YARDŲ.

M. M. Chiniutė.

ROCKFORD, ILL..

Parapijonų vargai.
Kiek laiko atgal vietos kunigas 

TaškunaM per pamokslą paskel
bė savo parapijonams, kad jisai 
turįs naują sumanymą. Jis, bū
tent, pasakė, kad bažnyčia esan
ti permala, žmonėms ankšta to
dėl reikią naują bažnyčią staty
ti. Tas busią nesunku padaryti, 
'jeigu kiekvienas parapijonas 
duosiąs bent po dešimt dolerių. 
Išklausę žmones, stebisi ir kal
basi tarp savęs, kas, girdi, pasi
darė, kad musų prabaštėlis taip 
smarkiai užsigeidė naują bažny
čią statyt. Kas nors, sako, nege
ra. Ir jie pirmiausia pareikala
vo, kad kunigas sušauktų parapi
jos mitingą ir duotų metinę apy
skaitą apie parapijos stovį— kiek 
pinigų kasoj ir kiek yra skolų. 
Kunigas betgi ptsaket kad jis su
sirinkimo nešauksiąs, ir kad pa
rūpi jonai miriadų ir nesikištų į 
parapijos reikalus, iies jis patsai 
esąs gaspadorius.

*' Gavę' tokį tVfša’kyiftą, parapi- 
jonai supyko ant kunigo, ir litu

V* Ai ' ,i

niįą. nieku ne|M‘šę. -Jie ga-

tai ir nereikia, o kito kunigo jis

parapijonai tada pradėjo la
bai neririiaštauti ir tarties, kas 
daryti. O kunigas užreiškė, kad, 
girdi, jeigu jus nenorite pagerin
ti jam gyvenimo sąlygų, tai jis 
nesąs priverstas Čia būti. Vadi
nas, pastatė kaip ir ultimatumą 
parapijonams. Nepatenkinti pa- 
rapijonai sušaukė ekstra mitin
gą vasario 17, kuriu atvyko be- 
veįjc visi parapijonai. Pradėjus 
susirinkimą pastebėta, kad sako, 
čia esama ir neparapijonų susi
rinkusių ir kad jie turį būt praša 
linti. Tai buvo padaryta. Svar
stant dalytus, keletas kunigo ša
lininkų mėginę užsistot už kuni
gą, bet jiems pagrūmota, kad 
jie busią pašalinti iš susirinki
mo, ir jie nutilo.

Kol kas tarp parapijonų pa
sirodė gera vienybė, bet įspėti 
sunku, ar laimės jie streiką ar 
ne. (iirdėt ir tokių išrireiškimų, 
kad jeigu kunigas ir toliau ne
norėsiąs nusilenktti parapijonų 
reikalavimams, tai pradėt orga
nizuot neprigulnjingą bažnyčią, 
nes šita aprašyta airių vyskupui 
ir pastarasis kaip nori, taip ir el
giasi su jh. Ėc to, ant šios baž
nyčios esą 7 tūkstančiai skolos 
ir, th skola kas metai vis auga di
dyn, o ne mažinj.

Tai toki Šv. Petro ir Povilo 
parapijos žmonių vargai.

— Perkūno Kulka. CIL a-j j] *>.■ ;

,j „ -------- -

TBLEPHONE YARDS 2781

Medikas ir Chirurgas
*331$ C. Halsted St., Chlcago

Mes turime daugiau lie
tuvių pardavėjų negu 
kokia sankrova Chicago

KLEIN BROS.
HAI.STEI) & 2l)lh STS.

] špa rd a v i m a i I *ą ned ei y 

Utariiinke, Srrrdo.įe ir 
Ketverge

$50,000 SUPIRKIMAS
Iš DIDELIO CHICAGOS MAIL ODRER HOUSE

The Banner supirko už $50,000 Mail 
Order pirkinių—šias voile jakes.

Jus visi žinote, kaip šios sergc suknės išparduoda
ma po $4.47 — daugiau negu 300 parduota j tris 
valandas laiko, šios jokės yra dargi geresnės ve
rtės, lodei jus žinote ko laukti

Už Vestes, balto voile, pa- 
K K siuto su i.šsiuvinėiiniais, di- 
K K dclias jūreivio kalniečiais

H _ gražiai apsiuvinėta ir kraš- 
* J lai apsiuti puikiais kvarbal-
M M kais, mieros 36 iki 46.

SUKNIŲ TA VORAI IR ŠILKAI

Sijonai pasiū
ti jųsų mierai 
iš materijų čia 

, supirktų po 50 
c. y ardui ir 

daugiau, dar
bas gvarantu- 

įotas; už pa- 
dary- *7Cc 

j mq.. f w

Club Check suk

nioms,, 34 coliai 
pločio, nauja pa- 
vasarinč kombi
nacija spalvų, ja
rdas OO’/aC
po ""

Storm Sergc 

coliai pločio, 

vilnoni tik

36

visi

įnė-

lyni, $1 vertės, 

y.rdas ■?<>_ 
po.... I w v

Tub šilkas, visos

puikios

marškinių

.1 acųuard,

naujos

stailčs

$1.00

vertė, y ar- ytf 
das po ■ w

; >

Satin De Lux, 36 coliai pločio, 
naujas pavasarinis satinas vieno 
šmoto sukniai, nadjos puikios pa
vasarinės spalvos, už yar- 
dq po .................................

$2
Naujas pleduotas šilkas jakėtns ir 
sijonams. Visi naujos puikios 
kombinacijos spalvų, yar- $050 
das po .......................  j

DAIfAklHAI Rakand1 $50,000 Mail nAI\ANUAI ()r(kr Supirkimas

Lengvi Išmokėjimai

EKTRA
Seklyčioj setai. Puikus piešinys, masyvi rėmai, ap- $CQ 
mušti ispaniška skūra, $100 ryšis . •............... O v
Misirigip ,lcVa. 2 colių pa
stovai, verta $ 4 Q75 
$27.50, už.. .. IW

Valgomo kambario stalas, 
tikra vertė, 42|x42 colių, 
vertas .$9.00, tik $^ 

gr- gi. ■■■7-i.ia
■Ji-M O"! V’G'

"T“ "................ ............
PITTSBURGH, PA.

—

Puikus pastatas, ąžuolo 
arba niahoganv nudirb
ta $4.50 vertė $*j gg
Valgomo kambario kedęs 
tikro ąžuolo, tikros sku- 
ros sėdynė, $3 $<f QQ 
vertė .............. ■ -*70

500 porų pui
kių kvarbątki- 
nių firankų,1 
puikaus atidi- ir 4 u į i i 
m o, 2Vi y ar
čių ilgio, ver-! 
tos 2.50 $4 45 

' p°ra^ • * Į

BAROENA!
Swift’s ClaMic Skalby
klos muilus, Šiame išpa
rdavime. apribota j šmo
tai, už šmotą .‘T*4c
Stalui užtiesti aliejinė 
cirata, 5-4 pločio, atkir-Į 
pta nuo šmoto, (apribo- • 
ta 2 yardai), yardas ..

Tikras Hope Muslinas, 
nadarvtas per Lonsdale 
Co., (10 vardų apribota) 
Šiame išpardavime jar. 17c
Mažam vaikui čevery- 
kučiai padaryti iš gun- 
metal skuros, pora ....
Vyriški darbiniai mar
kinai, tikra mėlyna a- 
moskeag. pilno kirpimo, 
specialiai po..........
Club Clveck suiting 
coliai pločio, už vardų 22^c
Tub Atikas. I
nauĮjos marškinių štai- ų 
lės, jardas ................. ...  pc
Motery K i marios 10101)1 
re stailė. mleros 36 iki 
46, reguliariai $1.25 ver- 
t^, Šidine parUkyiinlį t.
Vaįky extra tvirl<ie juo
dos pančiakutės 29c rų
šis, už porq .................
Cluny Austi Kvarbatkai, 
2 iki 4 colių pločio, 15c 
rųšis, už yardų ..........
C. M. C. Balta Šilkinė 
bovelna, visų mierų, 10c 
iniera, už....................... 5|£c
Vyry Tibre šilkin. pan- 
čiakos, tiktai juodos, Ši
tame pardavime pora 9^2c
Motery juodos pančia- 
kos, pora..................... 7’/jc
J. J. Clark’s 200 yardy 
špulikė mašinavų siū
lų, 5 špulitikės už .-.r .-.-
Merginų Gingham suk
itės, mieros 2 iki 6 me
tų 50c rųšis.................
Vaiky plaunami Šiutai, 
reguliariai $'1.49 rųšis, 
po •*

15

97 c

.. 65c
Iii *u.

34 .

77c

J 7c

79ct»i i r'i4Tr7 
Vyėų darbinės pančia- 
kos—tvirtos materijos, 
$2 rųšis, už ..........i.... $1.5
Aksomo divonai, 27x54 
colių, orientalės petre- 
nqs, $2-39 rųšis, special $1.19 

■ • į ■------ ----

lai yra labai gražu, bet bu
tų gera, kad So. Mihvaukiečiai šio motelį.'‘Pkhriįža (S. Zi

Miesto dalyj* vadinamoj Solio, 
tarp daugelio draugijų yra ir 
T.M.p. 9 kuopa. Ji betgi labai 
apmirus. Jau bus dvieji metai, 
kaip mitingo nešaukta, nors kuo 
pon priklauso per šimtą narių. 
Visi kuopos reikalai palikti ant 
rankų vieno asmens. Juos ve
da p. J.A. Katkus, bet per dve
jus metus kuopos nariai neture-

kaitos apie kuopos ir organiza
cijos reikalus. Nors ta ypata 
butų ir teisingiausia, bet vis lik 
neturėtų taip būti, kad visas val
dymas ir kontroliavimas butų 
palikta vienam žmogui. Todėl 
T.M.D. 9 kuopos nariai privalė
tų urnai sušaukti susirinkimą, 
sutvarkyti visus dalykus ir išrin
kti valdybą, kuri rūpintųs kaip 
pačios kuopos taip ir visos orga
nizacijos reikalais.

T.M.D.Narys.

SO. MILWAUKEE, WIS.

Miestelis nedidelis, gyvenamas 
didžiumoj svetimtaučių — vo
kiečių ir lenkų. Kiek teko suži
noti, lietuvių! taip jau gyvena 
apie dvidešimt šeimynų ir apie 
tiek ar daugiau pavienių. Judė
jimo betgi tarp jų jokio nėra. 
Liuosą nuo darbo laiką dauge
lis praleidžia geriamose vietose. 
Bet yra ir labiau susipratusių, 
kurie nejieško pramogų saliu- 
nuose, bet interesuojasi plates
niu gyvenimuJr laisvą nuo dar
bo laiką suvartoja skaitymui lai
kraščių ir knygų. Laikraščių 
pareina čia keliolika egzemplio- 
rų Naujienų, Keleivio, dagi Kar
do. . I

pradėtų kiek ir viešai krutėti, linskas) vaizdingai perstatė mo- 
Reikėtų įsiteigti kokią draugijė- į kytoją. Neblogai lošė taip jau 
lę ar kuopą, surengti kokias pra- V. Aleksynas Politiko rolėje, 
kalbas, kokį vakarėlį, kad tuo Aplamai, t— ------------  —
pabudinus vietos lietuvius.

šfs vaidinimas da-
Vi- re gerą įspūdį, ir ilgai pasiliks 

sur svietas juda, neatsilikimc ir publikos atmintyj. . |
mes, So. mihvaukiškiai.

— Lukšto žuvėdra.
—Scenos Mylėtojas.

ROCKFORD, IjLL.

“Križius” Scenoje.
Šiuo sezonu vaidinimo pirme

nybė teko L.S. ir Dukterų drau
gystei, kuri energingumu ir triū
su suliepsnojusi, davė progos ro- 
ckfordieciams jnisigrožeti scenos 
daile.

Vasario 17 d. L. S. ir D. Drau
gystės nariai vaidino pirma kar
ta “Kryžių” keturių veiksmu 
dramą, parašytą Br. Vargšo. Di
džiulė Mendelssohn svetaine bu
vo pilnutėlė prisirinkus publi
kos.

Drama “Kryžius” tai vienas 
musų dailiosios, originalės lite
ratūros veikalas, kuriame gyvai 
piešiama Lietuvos žmonių var
gai ir kentėjimai dabartines ka
res metu.

Vyriškų Drapanų Bargens 
**Nauji neatimti, daryti ant u> o 

kymo siutai ir overkotai, vertės i ; u 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po t’Ji | 
ir 25 dolerius.

Nąuiji, daryti gatavi xrao $1.5 1
$35 siutai ir bvefkotai, nub $7 50 b 
18 dolerių. .

Pilnas pasirinkimas kainu pamalk 1 
tų overkatų.

Visai dažai vartoti siutai ir ov*'.-- ! 
kotai, vGuCės nuo $25 iki $85, dab/ r 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $1.5< 
$4.50. Vaikinams siutai nu< 
iki $7.50.

Atdara kasdiecą, nedėliomv »r '* ■< I 
karais. •

S. G O F D O N j
1415 B Halsted SU Chjca,v.

PRANEŠU
Norintieji pirkt ar parduoti 
Detrojite ir jojo apylinkėje 
namus Jotus, bučernes, res- 
torantu, billiard-halles, far- 
mas ir tt.

Taipgi išjieškoma iš skoli
ninkų, kur jus nebemanote 

; patįs išjieškoti. Teisingai ir
“ ’ . Krei-

K. širvinskas, Birbilo rolėj, 
buvo tikras artistas lošime.' Bir
bilas apimtas ambicijų, šokinė
ja džiaugias, pamiršęs visai, kaip (greitai patarnaujam. 
ir tas kūdikis, kad jo laukia žiau- 'pkitės ypatiškai ar per laiš- 
rus likimas. Jis gerai atsiliepia 
apie karę, trokšdama^ laimėti 
kryžių*. Bet štai paskutiniam 
akte jis pasirodo išblyškusių vei
dų, žaižduose paskendęs, ir su 
įnirtimų piešia karės veizdus, 
pagalinus ir pats krinta šalia ka-

Gera buvo ir Rože (M. Jovai-

kus.
P. A. YONONIS,*

Merchants Service
Agency -

Chery 1959 
220 Telegraph Bldg. 
Congress ir Shelby

-MimiiRr-—   —-■ —n      i    ""

Įimperfect in original
. -Ii h



žymąsi” ir denunciacijas! | be” —- nežiūrint to, kad Lie-
Ir daro tai jisai, kuris per tuva bus išnaudojama eko- 

except Sunday by keletą mėnesių be paliovos nomiškaiirkadji,pagalEr- 
^skelbė melagingas denuncia- zbergerio pieną, bus ambi
cijas apie Darbininkų Tary- nais ryšiais sujungta su Vo- 
bą, ir kuris išsijuosęs gina kietija!
klerikalus, nuolatos užsii-. Ar jus girdėjote kada- 
mančius “Naujienų” ir kitų nors, taip drąsiai iškreipiant

u * « V • *4 a * W m • . J - _

ųF. LITHUANIAN DAILY NEWS
olishi •' Ihiih -------- . , -
• s mian News Pub Co., Ine.

S 10 SO. HALSTED ST.
i 111CAGO, ILLINOIS.

I’rlephone Canal 1506
klerikalus, nuolatos užsii-

socialistų laikraščių bei kai-,visiems žmonėms priprastų 
nTs' nąistrd st., chieago. bėtojų skundimais! Ič

t’ollHSr < liuli 1566. Z~1 - J _ v

•įuums eina -----------
: I n ' iilžia Naujienų Ren 

181
Telefonas: ............. -----

nkuuioji Katna:
liroje -pnėtu:

•etarns

mu mėnesiams ..........
įern niėncsiuin ..........

enaiu mėnesiui .. ..
■ anoje per nešiotojus: 
'tena kopija ..................
avaitei .v................. .
•ėnesiul ..........................

♦6.00
3.50
1 85
1.15

. ..75 jų” srove!

' Dviguba 
niekšostS.

.rnytose VhDUlone, ne Ltucagoje.J _

<5X10 
3.90 
1 
L_, 

.65
7.00 
8.00

tu: 
detams ...............................
ust i meto •
rims mėnesiams ............
■viom mčiicsiniO ........ .
šienam m?.nėšiui .......
nadoj, metams ................
«nr kitur užsieniuose ....

ilgus reikia siŲsIi Pačio
<leriu, kartu su užsakymu.

02 
12 

,50

[• įžodžių prasmę? Iki šiol mes
Gėdos tamsta neturi, p. visi manydavome, kad nepri- 

Baluti. O neturi jos dėlto,1 gulmybė reiškia' neprigul- 
kad perdaug ilgai bičiulia- mybę, o laisvė — laisvę; bet 
vaisi su “kramolos malšinto-1 pagal “Draugo” terminolo- 

t giją, tie žodžiai reiškia visai
|ką kita: “neprigulmybė” jo 
kalboje reiškia amžinus ry
šius su Vokietija, o “laisvė” 
reiškia ekonomišką Vokieti-
• •

Užvakar buvo šioje vieto-. >09
Įje minėta, kad koks tai kle-j Dabar mums darosi su
sikalu fanatikas iš Roselan- prantama, kodėl “Draugas” 
do, pasirašęs “Martynu^ Ty- vadina “Lietuvos laisvės 
tienu”, parašė begėdiškai- priešais” socialistus ir šiaip

Mi»oe\ purviną laišką “Naujienų” į jau susipratusius darbinin- 
__ I redaktoriui. Paminėdami kus, kurie stoja už Lietuvos 

t.it.ai, mes išreiškėme abejo-Į apsisprendimo teisę. Mat, 
j. ir laiško rašytojas pade- jeigu Lietuvos žmonės gau- 

jo savo tikrą vardą.

Rytoją ir korespondentą prašonieĮ1'1 
inčiainus iŠNpansdininnu Inikru.idne 
( rankra^iuš adresuoti tiesiai Į: 
'ujieny Redakciiai 
«us vardu. 1-- 
kiai ir 

•s be to 
is tarp t

lįs adresuoti 
i, o ne I 

Reikia būtinai ruSyti j 
ant vienos popieros pu- 
Įiiiliekant platesnius tor- 

..luCiį. Redakcija pasil; 5- 
visas teises rankraščius taisyti ir 

tinkami spaudai ras- 
, ntlia grąžinami atgal. 
i;\ią saValėin autorius: 
|ą ir aKiuncia krasos j 
cmkamai persiufttihK*

'\uupinli.
hj naikiiiaiui 

bčgiu dv
.'•e i kai a uja
'•nklclią. pa 
'<onis apniokoti.

tų teisę laisvai nuspręst savo 
pasirodo, kad tas likimą, tai jie veikiausia pa- 

lanatika, ne tiktai nepasira- sipjriošintų ekonomiškam ir 
ardu, o panaudojo politiškam Lietuvos paver-

• svetimą vardą savo niekšiš-
e savo

gimui. Ne-gi butų Lietuvos 
žmonės tokie neišmanėliai,

•Hllisk 
nl ’ M »11

ai Be 
te 5 i

daktofiu luatvti pali
ki 5:30 vai. vak.

c .

lipšniai.

malšintoju

i vriine I keletą žodžiu 
kur 13 reive’io-i

itn hi O]0.
fT/leįiikvįu m socialistais 

p. niekuomet per
daug nepaisydavo doros ir 
’ •:<!(.rifino taisyklių, bet pa- 
steruoju k ikn jisai peržengė 

•::-’hs ‘jbas. Savo laikrašty- 
’o jisnįį 'šdriso skelbt, kad 

s darydamos ne- 
nn sir^ipsniii ver
ėnu’ cenzoriui” ir 

l !nr’kalus ir

musu moterims
-r-ir—— . ... . - -  —

llsty choru siislvlenljlmas. j|
Pirma negu jį, tą Susivieni- 

jim ąatgaivinsini, vertėtų per- 
diskusuoti, ar jis reikalingas, dr 
iš jo butų kum nors kokios nau
dos.

Man rodos, kad toks Susivieni
jimas butų naudingas daugeliu 
žvilgsnių. Pastaruoju laiku tai 
vienoj tai kitoj lietuvių kolonijoj 
steigiasi nauji chorai, jei tik ran
dasi šioks toks mokytojas. Kur 
nėra panašaus mokytojo, ten 
net* per laikraščius pajieškoma. 
Senieji čhorai kurie keli metai 
algai išliko nuo išnykimo, šian
die puikiai gyvuoja. Iš to turim 
išvedimą, kad lietuvių tarpe cho
rams gadynė jau pribrendus, bet 
parūpininiu dainų (sugaidomis) 
chorui niekas nesirūpina. Ir štai 
choras susitinka su viena ir ga- * Ina didele kliūtimi.

Leiskim, sugriebė kur “išra
šas“, ir tos pačios kartais pilnos 
klaidų, bet juk iš vienos kopijos 
visas choras nedainuos, reikia 
kokiu nors bildu daug nukopi
juoti. Čia ir vėl keblumo ne- 
perinama siena, šitą kliūtį kaip 
lik galėtų prašalint chorų susi- 
ienijimas, įsteigdamas tam tik

rą, pav., “Gaidų Parupinimo Fo
ndą“. Tokis fondas galėtų nu
pirkti rankrašti ir atspauzdinti I 
k i kvieną dainą atskyrium, taip 
kad butų paranku kiekvienam 
(iainmikui įsigyti (arba choras 
savo lėšomis parūpintų) spau- 
zdintą dąiną, iš kurios lengviau 
ir gaidas išmokti pažinti. Pini
gai už spaudą trumpu laiku į mi
nėtą fondą sugrįžtų.

Toks susivienijimas prašalin
tų ir kitą kliūtį. Antai, į kiek
vieną chorą įstojantįs nariai tu- 
ri mokėti tam tikrą įstojimo mo
kesti. Bet pasitaikius reikalui 
Apleisti tą.miestą ir kitam mies
te apsigyvenęs, kuriame taipgi 
yra choras, bet nenorėdamas k^- 
ą įstojimo mokestį mokėti, yi- 
i nepristoją prie choro dau- 

■|H(ittU'/' j ; i
Esant panašiam chorų susivie- 

vienijbnui; blit gdlintti taip sut
varkyti, kad: su tuo pačiu įstoji
mu galėtų bi.it priimami į kiek
vieną chorą,' kuris tik prie Susi- 
Miėnijuno priguli.

Man rodosi, didelė 'klaidą bū
ti organizuoti panašu1 Chorų Su- 

»iv. vien tik iš socialistiškų cho- 
ų. Viena, toks susivienijimas 
lieko socialistiško neįstengs nu
tikti. antra permažai socialisti

škų chorų yra, kad jie įstengtų 
net sau gaidų prisispauzdint, 
kaip augščiau minėjau.

Aš čia neturiu mintyj, kad 
kartu su vyčių chorais tverti pa
našų susiv-mą,' su kuriais net 
dainų turinio klausiniu negalė
tume susitaikyti; bet aš manau, 
kad su progresyviškais chorais 
galima butų panašų susivieniji
mą suorganizuoti. Todėl man] 
rodos, kad panašiam susivieni
jimui geriausia tiktų vardas 
“Lietuvių Progresyviškų Chorų 
Susivienijimas Amerikoj“.

—J. S. Pruselaitis.

Atsakymai j klausimus. .
MOTERIŠKA SUKNIA.—Pavyzdys No. 8690.

Šitokių, kaip pavcikslclyj pa-

8690

iš dviejų tinkamai suderintų 
materijų. Pavyzdžiui visa suk
nia gali Jout iš serge’o materijos 
ir paskui dar viršutinė bliuzą iš 
atlaso arba aksomo. Pati suk
nia labai paprasta, susidedanti 
iš nuolaidžios bliuskelės, prieša
kiu susegiojo mos, ir stulpuoto 
per juosmenį dviejų palų sijo
no. Rankovės ilgos, siauros, 
smailiu liežuvėliu pasibaigian
čiais rankovgaliais. Atskira gi 
viršutinė bliuzą turi tik ranko
vių skyles su žemai iškirptomis 
pažastėmis, o per juosmenį ne- 
platų diržą. Susegiojama kai
riuoju petim ir pažaste.

Moteriškos suknios pavyzdys 
No. 8690 sukirptas ketveriopo 
dydžio, mieros 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę. Plotis sijo
no apačios yra 2 jardai. 36 co
lių mieros sukniai reikia 5% ja
rdo materijos 36 colių platumo, 
arba 3% jardo 54 colių platumo, 
su % jardo kitokios 27 colių 
platumo materijos.

M. P. iš Detroit, Mich., rašo: 
“Mano mergaitė turi 6V2 metų. 
Dvokia iš burnos, ypač ryte. 
KĮtfpnrašalint dvokimą ir ar jis 
kenkia sveikatai.

2. Kas daryt, jei moterei da
rosi ant širdies slobna, yra skau
dėjimas ir verčia prie koktumo, 
bet nevemįa?

Atsakymas. — Reikia išmaz
goti mergaitės burną po kiekvie
no valgio, o ypač vakare. Rei
kia žiūrėt, ar nosis ir tonsilai
nėra uždegti. Reikia duot tin
kamą maistą. Ir reikia vest pas 
vietos daktarą dėl ištyrimo, ar 
nėra jokios ligos. Sveikatai, be 
abejonės, kenkia ta priežastis, 
kuri daro dvokimą.

2. Reikia eit pas daktarą, nes 
gali būt nėštumas, gali būti pil
vo votis, gali būti džiova, gali 
būti ir širdies liga (apie ką abe
joju). Daktaras atras, kuri ši
tų ligų yra.

Christophero Monologui. — 
Aš ilgų nespėju iš paaiškinimų 

I per laiškus. Jei norite žinoti, 
kokią ligą turite, eikite pas dak- 

I tarą ant egzaminacijcs. Tik 
luos dalykus, sveikatos srityj 

Į aiškinu, kurie nėra surišti su li- 
I gos spėjimu, nes be ligonio iš- 
I egzaminavimo ligos pasakyt ne- 
I galima. Vienas rašo, kad jam 
I skauda vienur, kitas
I tur, vienam nesivalgo, kitam ne- 
I simiega, trečias neturi drūtumo. 
I Tokių aprašymų ligų gaunu de- 
I šlmtimis ir visi jie eina į pečių, 
I nes ligos negali būti spėjamos 
I be ligonio egzaminavimo. Abel- 
| ni klausimai apie ligas, sveika- 
I tos užlaikymą ir tt. yra priima- 
I mi su mielu noru ir atsakomi.
I K. B. iŠ Cleveland, Obio, rašo: 
Į 1. Dirbu lengvai. Turiu di- 
1 delį norą valgyt, Tunku spar- 
I čiai; Ką reikia daryti, kad alkį 
ružganėdint ir netukt tiek?
Į 2. Ar reikia valgyt surius vak 
I gius tuoj po saldžių?
Į 3. Ar Šveiką gert karboninį 
I vandenj vietoj paprasto van- 
|dens?|M| . r / >moi? .ųi/od) 
Į Atsakymai. r*** Reikia I valgyt 
I daug tokių maistų, kurie turi 
| daug medžiagos be vertės, pav., 
I duoną, pilną sėlenų, agurkų, ko- 
I pustų, skystų zupių. Mažai kra- 
Į kmolinių ir cukrinių maistų 
I reikia imt.
Į 2. Nieko blogo negali būt val- 
i gant surius ir saldžiui valgius 
I vieną po kitam. Sūrumas ir sal- 
I durnas yra tik skonio dalykas, 
| bet chemiško priešginumo jie- 
I du neuri.
I 3. Vietoj vandens niekad nie- 
Iko nereikia imt. Paprastas ty- 
I ras vanduo yra geria tįsis gėri- 
I mus. ' Dr. A. Montvidas.

ko darbo paslėpimui.
M irtvUi'i.Titcnas yra var-^ka^ jie patis savo noru detu- 

das u; < neturinčio niejsi ant sprando Vokietijos 
ku 'bendra są niekšais ir klę-ju -i/orio ir jinfkcrįų junra! 
ukališkiis fanatikais. Jisaii Todėl “Draugas” geidžia, 

r J j (1’4) socialistu kuopaiikad Lietuvos likimą nusprę- 
. •• ne žmonės, o Karevh

čius su Erzbergeriu ir vokie
čių valdžia. Todėl jisai džiau
giasi, matydamas, jogei tar
pe tų Lietuvos “liuosuotojų” 
įvyko “pilna sutartis.”

Karpvičius-gi, prie to, no
ri ne tiktai padaryt Lietuva 
ekonomišku ir politišku Vo
kietijos vergu, o ir įsteigt jo
je krikščioniškai-konserva- 

tyvę monarchiją. Taigi “ląį- 
svė” Lietuvai užtikrinta pij- 
niaukioje klerikąlų prasmė
je: tokia ,daug-maž “laisvė”, 
kokią ji turėjo kitą-syk, bū
dama po “krikščięniškai-ko- 
nservatyvią” Rusjjo^ mona
rcho globa. 1(. , ,lit . , 

Labai gerai, kad mušt 
klerikalai ant galo pasakė 
atvirai, kas gulėjo ant jų šir
džių, Jie pasisakė esą “pre 
gerpnan” ir “pro-kaizer”.

Tuo lengvinus bus dabar 
lietuviams darbininkams ko 
vot su tais pavergimo ap^iš 
talais.

kurie jį pažįsta, yra 
Is doru ir rimtu žmo

ir Visų.
> kaitom
ginti.

Taigi tas sutvėrimas, ku- 
ris panaudojo Martyno Ti- 
:eno vardą, ne tiktai papildė 
kriminali darbą, rašydamas 
purviną laišką, o ir mėgino 
suterliot nekalto žmogaus

Tokios “doros” išmokina 
niusu kunigai pasekė- 
justl

' u? hanslidion filed with the post 
aster at Chicago, March 2, 1918, 

reijnired by the act of Qct. 6, ,1917

Pavergimo 
apaštalai.

Klerikalų “Draugas” ne 
tiktai nepasmerkė vyskupo 
Karevičiaus ir Vokietijos 
klerįkalų kėsinimosi ant Lie
tuvos laisvės, bet atvirai pri
tarė jiems ir išdavė pagyri
mo liudijimą. Štai ką jisai 
vakar parašė apie žinomąj 
Erzberger’io pranešimą:

Šiandieną pranešame 
labai svarbią žinią, kad vo- 

| kiečių katalikų partijos 
I centro vadas Erzbergeris 

stovįs už Lietuvos nepri- 
gulmybę ir, žinoma, kaipo 
vokietys, už amžinus ry
šius Lietuvos su Vokietija. 
Centras tai stipriausioji 
Vokietijos partija. Pasi
rodo, kad Vyskupo Kare
vičiaus buvo padaryta di
delė įtekmė j vokiečių val
džią ir visuomenę.

Lai jie tik pripažįsta 
mums politišką laisvę (! 
“N.” Red.). Nors išnaudo
ti mus ekonomiškai jie, ži
noma, neatsižadės. Bet, 
laisvi būdami, mes galėsi
me Išauginti pajiegas, kad 

| ansigynus nuo tų išnaudo
jimų.

Taigi “Draugo” nuomone, 
tas grobimo - pardavimo biz
nis, kurį varo Lietuvos klau
sime Vokietijos klerikalai ir 
Lietuvos klerikalai, yra ge
ras.

Jis yra jam geras, nežiu- 
l pareikalauta vertimo Irint to, kad “Draugas” išan- 

, ipsnio apie klerikalų ksto žino, jogei Vokietija 
pr iekaištus “Keleiviui” de- Stengiasi pavergt Lietuvą, i- 

i Lietuvos, ir tt. dant išnaudojus ją ekonomi
stai kodėl mums priseina škai (juk tik ekonomiškai ir 

Liryt tiek daug vertimų, be galima išnaudoti)!
alo apsunkinant save. O Ir jisai tą Lietuvos išnau- 

p . besarmatis iš tautiškai-]dojimo “skymą” vadina Lie- 
. 1 z a kareiviškos redakcijos tuvos “laisve?!

timus, v ‘l< 
“denumd iuoja

■ -T ii sinkus.
ime tam ponu* na- 
4 šitaip knlbėda- 

oegė'šilkai šmei-
• Naujienas”. Vertimus 

• • ni’T kaibą mdarome to- 
' k d esame priversti; o 
rH’<>’< esame daugiausia 
■odd, k. d tie gaivalai, ku- 
rn.'os p. Balutis gina, savo 
•’eriiincia -iiomis sukurstė va
/i

d

Laiškas į Redakciją
Roseland III 

Vas. 28, 1918 
jerbiama Naujienų Redakcijai 

Labai nustebau perskaitę1

kad ki-

Kaina pavyzdžiui 10 centų.

Norint gauti tokiai sukniai sukirpti ir pasiūti pavyzdį, 
prašom iškirpti žemiau paduotą blankutę, pažymėti mierą, pa
rašyti savo vardą pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus kartu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešimtuką), pasiųsti šiaip užadre- 
savus: NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1840 S. Halsted Street, 
Chicago, III.

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

; Čia įdedu 10 centų, už kuriuos prašau atsiųsti man Pavyzdi

No. 8690 — Micra per krutinę.................... colių

VARDAS IR PAVARDĖ

ADRESAS: ..................

“šventasai tėvas”. Jeigu toki, 
tai be reikalo jie kalendoriuje 
tik vietą užima.

Klerikalai trokšta, kad kaize
ris valdytų Lietuvą. Ar nebūtų 
jiems parankiau pasikvietus bu- 

] vusį .carą Mikę, savo buvusį 
“burdingbosį.“ Jeigu jie taįp 
trokšta Lietuvai gero budelio, tai 
geresnio neras kaip tas, kurs da- 

Į bar savo džiabo netekęs — Ni- 
kolaŠka. —Slapukas.

J SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

Savo bendradarbių ir kores
pondentų labai prašome,, ką- 
hprs rašant, kiek gąlint prisilai
kyti šių nurodymų:

Rašyti visados (ik rą&aju, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.

Rašyti tik ant vienos popie
ros pusės.

Rašant, palikti kiek galint 
platesnius tarpus tarp eilučių

(

“Naujienas.” 
kaip klerikalų de

nunciacijomis, negalima iš- 
kndel iš mus reika- 
verst tokius rastus, 

nuolatos be jokių ver- 
telpa “Lietuvoje” ir 

“Drauge”. Ir prie to dar, 
neveizint to, kad mes prišta- 
tomo cenzūrai dvigubai dau
ginus vertimu, negu klerika
lų ir tautininkų laikraščiai, 
rnes nuolatos gauname per-

i rgejimų, kad esą dar dau
giau reikia versti.

Iš mus pareikalauta pri
statyt vertimą Bulotos tele
gramos, kuri visuose kituo
se laikraščiuose buvo tilpus 
be vertimų; iš mus pareika- 
lauta vertimo žinutės apie 
maisto spekuliatorius; iš|

aiškint,’ 
laujanu 
kurie

“Perspėjimas fanatikams“. Ne
sistebiu, kad atsiranda fanatikų, 
kurie išdrįsta šmeižt jiems neap
kenčiamus asmenis ir laikraš
čius, bet įstabu, kad taip besielg
dami vartoja svetimų pavardes.

Kadangi Roselande gyvenu 
jau 8 metai ir neesu girdėjęs, 
kad tarp vietos lietuvių butų 
daugiau lokių ar į tai panašiu 
vardu ir pavardžių žmoirių — 
Martynas Tytienis, tai tikrai tu
riu pamato manyt, jog tas šmei- 
štas buvo adresuotas gerbia
moms Naujienoms ir jų redak
toriams nuo mano vardo . To
dėl, gerbiamieji, pranešu jums 
;r Naujienų skaitytojams, jog aš 
neesu to chuliganiško laiško au
torium. Būdamas Naujienų my
lėtojas ir skaitytojas nuo-pat jų 
atsiradimo, aš esu tiesiog pasi
piktinęs tokia niekinga keršto 
j ieškančios ypatus klasta.

Todėl meldžiu gerbiamos Re
dakcijos išspauzdinti šį mano 
užreiškinių Naujienose, kad pa- 
a iškeltų mano draugams) ir vi
siems N-nų skaitytojams, kokių 
žiaurių priemonių griebiasi “do
ros mokytojų“ sufantazuoti mo
kiniai. Martynas Titenis, 
117 East 104 Place Roselandjll.

Pastabėlės

Redakcijos Atsakymai

Vyrai visadotf juokiai, kad 
merginos niekados neišeina iš 
šešiolikos — dvidešimties metų 
amžiaus.

Niebjijokitlj merginos. Vyrai 
ne kitaip dąro. Keli metai at
gal, kad vyrai ėmėsi pilietybės 
popieras, daugelis jų pasijaunino 
dagi Šešiais ar septyniais metais. 
Vąrgšai, dabar pirštus sau kram-

P. Mozūrui. — Prie progos su-1 losi, kad keturiasdešimt metų 
vartosime. I sulaukė turi eit i kariuomene. I

ATSKAITA
Šiuo paduodu abelną atskaitą

LSS. Aštunto Rajono maršruto — bent pusę colio, 
pasekmių. Kadangi aš nežinia 
kokiu budu pamečiau tūlų au
kautojų surašą, todėl gerb. au
kotojai ir kuopos yra prašomi, var(ję ir pilną adresą, 
tenkinties abelnąja atskaita. Au
kų d. Jukelis surinko sekamai:

4 kp. vakare 
22-ros..........
137- to..........
138- tos ....

LSS. 81-mos..........
LSS. 174-tos .......

37-tos..........
234-tos .....

LSS. 201-mos ......
LSS. 270-tos ........
LSS. 228-tos........
LSS 235-tos ........
LSS 43-čios .........

Kiekviename rašinyj, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa-

sulaukę turi eit į kariuomenę.

Tūli sako, kad moters neuž
siimą skaitymu. Bet tai ne tie
sa. Kiek patyriau, kai-kurios 
moters ir perdaug skaito, ir da- 

: va
karais — Sears & Roebuck ka-

Juozui Sekretakiui.—Užsienio 
pasportą galite gaut kada tik no
rite, dviejems metams laiko. Kad 
gavus pasportą, reikia išpildyti 
tam tikrą aplikaciją federaliame |;gi labai svarbią literatūrą: 
korte ir pasiųsti, pridėjus vieną 
dolerį, 'Washingtonan Valstybės Į taliogus, o rytmečiais — Sapni- 
Sekretoriui. Kartu su aplikaci
ja reikia išsiųsti taipgi savo pi
lietybės popieras.

žemaitukui, Chgo. — Apie tas 
prakalbas jau buvo rašyta. Už- 
teks. įlašinate mums dažniau. I va"liaka|b«?'Tfk kažln, I7vhi

J. Gasiunui, Chgo. — Tas pats, šventieji buvo toki “šventi”, kaip

ninkus.

Kunigai su savo vyčiais ko ne
trūksta iš piktumo, jeigu išgir
sta ką-nors kalbant ant “šven
tojo tėvo“. Mat ant šventųjų ne

LSS.
LSS.
LSS.
LSS.

LSS.
LSS.

įrašant biznio reikalais (kaip 
skelbimų,$69.80 ve prenumeratos,

43.60 knygų užsisakymo, adreso per- 
44.23 mainymo ir t. p. reikalais), 
35.36 gab,na siųsti tame pat konver- 
38 81 * *e* kuriuo siunčiama raštai Re

dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O tai dėl
to, kad laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips
nius spaudai, ir laikraščio Ad-

.. 28.41
.. 22.85
.. 15.70
.. 15.65
.. 10.60,

o g ministracija, kuri rūpinas biz-
. 12.80
... 8.40

Viso
Priduota iš kitų vietų: 
Rusijos išeivių soc. org.

Konferencija per d. Le
kavičių ................. .$25.00

Nuo LSS. 174 kp.........21.55
Nuo LSS. 23, kp. per d.

A. Vasiliauską ...... 11.00 
Nuo d. S. Meškausko .. 5.75 
Nuo d. J. Rudys’o.........  4.00
LSJ. Lygos 1 kp. lavini-

nios sueigoj surinkta 7.61 
LSLJ. 1 kp. prakalbose 56.70

—$354.40

nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos ar šiaip straipsniai 
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamies šitų nurodymų 
palengvinsite mums darbų; o 
taipgi bus galima išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų neatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

Kazimieras Gugis

Viso $131.61

Viso kartu $486.01 
LSS. Aštunto Rajono Org.

K. Ragaišis.

Vecia visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civililkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofiaaa:
1323 I. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas i
127 N. Deirborn St.

1111-13 Unll, BWt.
Tcl. Central 4411

JMPERFECT IN ORIGINAL



KREDITORIAI PONO A OLSZEWSKIO

ORGANIZUOKITES
SUSIORGANIZAVĘ, SUTVERĘ BENDROVES, TAPĘ SAVININKAIS 

VISO BUVUSIO PONO A. OLSZEWSKIO TURTO, PAGIMDYSITE PAJIE- 
GĄ, KURI PRASKINS LIETUVIAMS TAKĄ Į ŠVIESESNĘ ATEITĮ.

2500 suorganizuotų lietuvių, turinčių turtą vertės $415,000.00 savo globoje, 
bus tvirtu pamatu naujo kultūriško, ekonomiško ir tautiško gyvenimo. Gra
žiausios svajonės musų prakilniausių veikėjų taps įvykintos. Ne tik kad jus 
išgausite sau savo sutaupintus pinigus su pilnu procentu, bet nuveiksite dar
bą, kuris pastatys jus pavyzdžiu visai Amerikai, sumaningumo, išminties ir 
ir vienybės. Nes nebuvo dar Amerikoje panašaus atsitikimo, nebuvo dingu
sios bankos, kurios depozitoriai panašiu budu apsaugotų save nuo didelių nuo
stolių, ir vieton praradimo savo taupinių, iš nelaimės išneštų prakilniausi svie
te užmanymą, kuris užtiestų liaudžiai pamatus didžiausio pažangumo ir pa- 
stumėjimo priekyn jų visų gyvenimo sriovių.

Tokius aukštus tikslus jus atsieksite susiorganizavę, ir sutvėrė bendroves 1 
perėmimui iš trustee viso pas jį esantį pono A. Olszewskio turto!

Turtas, kurį jus galite paimti susiorganizavę, už savo Trust Certifikalus, yra se? 
kautis:

1) Milda Teatras

stumėjimo priekyn jų visų gyvenimo sriovių.

(Kulio Aptiekti); 3) 1033 W. 79 St

sieti SU (lotas); 8) 3135 S. Halsted St., (medinis namelis); 9) 3131 Forest Avė., (mūri
nis namelis); 10) Visas turtas buvusios “Lietuva Publishing Company’’ (Knygos, clec- 
trotypes, elc.; 11) Visi Vekseliai, ir kitas turtas.

Halsted SI., ir 2 lotu po Nos. 3215 
rt adresu Laikraščio Lietuva, nau- 

algos ir eksprnsŲ Trustee, ir jeigu 
u, ju.-< galite paimti viskį kas tik yra. Po-

, iųs viską prarasite. Parduodant jį iš lici- 
treč lalis jo vertės. Pirmas-gi mortgage iš-. • 
nsai pardavimo is licitacijos jr ąĮgą
kas sudarys-^5 iki 40% yjso ^rto’vey^ J 

Jifmš nebus progps .gaiiti nei yieKo’cėnto.' Ko'kįa iš to bus jums, naįida^ /7A1į,.v 
fciFlir jus inalėle, Jog jo tikroji vertė išneša virš skolų apie

Ta suirai itJblni^ iš$p<lwo .L' OlsxeWšklo'Ilgų mietų triūso, kuri jums dalia r' aildliMiV (| 
padengimui lėšų susiorganizavimui ir sutvėrimui bendrovių, i ' Lč4os-gi sušlBr^hlŽf/vl- M 
mo ir .sul5(ėrųtu<Kfhej)dr9yiy panieks vien trečią dalį lo perviršio, o du' frcčHMHir lĮnšITik’Š M 
jums grynu pelnų. , , / *' I ‘. ii i?? •»>:>«

Ar jupj's t)ėrp aiškų, kad visos- ph^tnugos yra- dedhrmfo ^rašaliįmnuhtaudstnlTų. k>H-*’>-4 
rie sulaukus licitacįjos bus neišyengTimi? T I ‘ o)ai81<jfU| įoJabrt

Spartesniam jūsų siusiųrganizavimui, ir sutvėrimui bendrovių, šiomi yra i 
pranešama, kad galite rašytis visi, be jokio skirttinidpahlĮ viso■-bei
turto. L mJLoibhud <n ■ mvujoid n)ž4o lĮrmj ^ruol .vMitun iųi

Nuo šios dienos iki Balandžio 30 (April.30), 1918^ yra laikas>(paskirtas'susinjxi 
rašymui. Kas neprisirašys iki Balandžio 30 dienai, 1918 metų, tas,joįuo įwlšovJ 
dalykuose Trust Certifikatų neturės! Tas yra paskutinis prapęąinyis 
raginimas. ]/’. | ... - . ___ ]• - av’Mir*

Visi reikalingi padavadijimai. yra jums suteikti apske lbime įlipusiame Naujienose, 
Vasario 2, 1918, ir cirkulioriuo$e kiekvienam iš jūsų pasiųstuose. Daugiau informaci
jų suteiksiu kiekvienam iš jūsų atėjus į ma u> ofisą.

Visi depozitoriai yra organizuojami į d i buriu. Vienas būrys paims Mildos Teatrą, 
o kitas -visą kitą atlikusį turtą, tas sulna aus skaitlių lianų kožnam burini. Kas no
ri dalį pinigų užrašyti ant Mildos Teatro, o kitą dalį ant 
daryli, Tas paliečia stambiuosius kreditori is.

Vi »ų tveriamų licndrovių dalįs bus po $10.90 kožna.
Ii I. ių dalių (shares) bus duota iš lokių korporacijų, kurios kam geriausia patinka. Vi
si smulkus depozitoriai, turintii'ji mažiau n gu $100.00, turės priklausyti prię yų iKyį.^š 
sidv'. rlų bendrovių, kuri jiems geriausia pa iks. Tas padalinimas bus padarytas, ka.dp 
License bus paimlu iš sekretoriaus valstijos Illinois atidarymui “Books of sub^criplion“ 
dėl paėmimo “capital slock”. License bus paimta taip greitai, kaip greitai susidės rei
kalinga suma kapitalo paėmimui bilc kurio namo. | “Commissioners” tveriamų kor
poracijų bus paimti kreditoriai, turintieji di Ižiausias sumas pinigų sudėtuose TrustTįero d 
tifikąluose. Kožnai bendrovei bus paimli 5 iki 7 "C.ommissioncriai”. Jie lai sukvies 
.su* trinkimus dalininkų, ir ves susirinkimą, kuriame bendrovių valdybos bus renkamos. 
B ndrovių vahlybos bus renkamos visų susirašiusiųjų dalininkų, iš savo tarpo, iš lokių 
. monių, kurie turės didesnis sumas pinigų, ir turės dalininkų užsitikėjimą.

Nors laikus susiorganižavimui ir yra šiuojni duodamas iki Balandžio 30, 1918, vie
nok, jeigu greičiau visi susirašytų, tai nereiktu to laiko laukti. Paėmimui Mildos l'c- I 
airo jau susirašė didelis būrys stambesniųjų depozilorių. Kaip lik užtektinas skaitlius I 
susirašys, Mildos Teatro bendrovė bus sutverta, nepaisant kitų tveriamų bendrovių. Kuo I 

n iriau turtas bus atimtas iš rruslee, tuo greičiau visa nauda iš jo eis- kreditoriams. I
Dar arti 2000 kreditorių yra neprisirašiusių. Susirašymui lokio didelio būrio žmo- I 

i-ių reikia laiko. Yra tai didelis darbas, ir todėl nelaukite paskutinės dienos, bet. tuo- Į 
jaus atsineškite savo I rusi (Sertifikatus ir !'risirašykile. Kas pirmiau prisirašys, tas I 
turės geresnį pasirinkimą bendrovių ir turto, i'as yra labai svarbiu dalyku, nes kiekvic- I 
i as namas yra įmanias atskirai, l odei ne’uukile nei vienos dienos, bet ateikite tuo- I 
jaus prisirašyti. I

Prisirašymui kreditorių, laikau savo ofisą atd arą kasdien nuo 9 iki 12 va- j 
landos iš ryto, ir nuo 6 iki 9 valandos vakarais. Nedėldieniais, nuo 1 iki 5 I 
valandos po pietų. Paprastoms dienom ; dažnai galima mane rasti po pietų na- I 
mie, bet nevisados, nes tas laikas yra mano paskirtas aprūpinimui visų ihano I 
kitų reikalų. v , I

A įeidami prisirašytų neužmirškite pasiimt savo Trust Certifikatą. I 
Tie, kurie gyvena toli, arba kituose miestuose, gali savo Trust Certifika- į 

tus prisiųsti pačtu, įsirašę ant kitos pusės, o atgal pačta gaus kvitą. Susi- į 
rinkimuose dalininkų tie tolimieji galės dalyvauti per “Proxy”, arba savo įga- B 
iiotinius. I

Tam prakilnam darbui kiekvienas privalo nuoširdžiai pasidarbuoti. Vie- I 
nas kitą privalo paraginti prisirašyti. Čia ne vieno žmogaus darbas, ir ne | 
vieno žmogaus reikalas. Vienybėje yra spėka, vienybė ir darbštumas vien I 
gali jus apsaugoti nuo didelių nuostolių! ___ j S‘HI I

Pastaba: Kreditoriai 
-3217 S. Halsted St. UŽ pini 
jai bendrovei. Pinigai, k 
dar kas atliks, sumažinimai 
na.® A. Olsz-e^skis nieko sau 

Laukdami lici 
ta ei jos nebus gauta 
neša 25* < viso turto 
išnės-mažtausia nuo 10S iki

jau paėmė minui po N 
gus Triįstee nieko dar nepardavė, 
Jus Trustee turi, eis apmokėjimui 
pirmo mortmige. Tokiu budu, jip 
i nerezervuoja.
jos to turto, ius viską prai

Kiek kinu pinigų priklauso,

n

J. J. HERTMANOWICZ, 3133 Emerald Avė., CHICAGO, ILl

valdytoją.

PasaulĮs pasiekė dabartinį laip 
snį kultūros tik pasidėkuojant 
žmonių' vaidentuvei. Jeigu ne 
pasaulioįsvajotojai, mes dar te
gyventume uolose, būdose ir te
būtume laukiniais žmonimis.

Žmonil*.' iaip daug pasauliui 
pasilarmt^’ savo vaidentuvėje 
matė kąjnots guresnio patoges
nio negu buvo ir durim vos savo 
Svajonių įvikinimui.

’l'ik tmliM, kad Morse. įsivaizdi
no geW*sni, būdą komunikacijos, 
•negu k rasų, mes'nhudojnmčs te- 
legtnfų; (bdel kilti' Bele jfeivaiz- 
diuo gCri^Yiį biuhf susinėsimų 
negu telegrafas mes naudo
jamės telefonų: lodei kad Field 
išsivaizdino geresnį būdą susi
nėsimo vandeniu, negu laivu— 
mes turime povandeninį telegra
fą; tik pasidekojant tani, kad 
Marcorii įsivaizdino dar geresnį 
būdų .susinešim^, negu mes tu- 
rūjome iki toliai; keliauninkas 
būdamas ai\t laiyo viduryje did- 
jiirio, gali užsisakyti kambar 
viešbutyje jr vežimą pasitikti ji 
prie prieplppko^i su pugclba be- 
vielinių telegrafy. Į(. .

Tik pasidėkojaht vaidentuvei 
pirklių, rtVės turime didžiausias 
(iepartatilohtincš krautuves, kur 
po vienu stbgu 'žmogus gali nu
sipirkti ką'jis tik nori.* Tik pa- 
šidėkojant vaidentuvei dailinin
kų mes gėrimės puikiomis sto- 
vylomsi ir paveikslais ir džiau
giamės žavėjančia muzika sva
jojoj ų-kompozitorių. Pasaulis 
įgijo viską tik pasidekojant vai
dentuvei svajotojų.

. Žmonės, paprastai, vadina 
įsvgjotoj^' paikai#,1 pamišėliais. 
Svajot yfhP'ėsti vlidihtmU nepra- 
^li^ę^ilimdnėntiM- HDlteoriStais;

žmonija,'jeigu 
' -į MivV t(į' HVujoto,|ų<?' K»m 
| /žųipni; cT'htrP bviHi 'dėkingi*už1 

pagerinimus, jei ne svajo- 
l ' tojamS. p roti .< n-ni/ * I
į

I , jvpįilpnbi- 
irkjiąT.j'tękA^ęn.gyYe^^iau,

I Hįvl kųjvtfYajwjų (pasilieja sya* 
, jųnėmąs, lodei, kad jonus t^yko 

t užplikė jįųipi pcy k-,i jį i žmonių 
,puaės,įbę> ir:jš.pidįęsl:svajQ;t1ojo, 
Jeigu Isvujouės nėra surišamos 
su užsispyrimu, užsitikrinimu, 
pasitikėjimu — jos nueina pavė
jui. Taigi pažiūrėkime kokią 
įtekmę gyvenime turi sau pasiti
kėjimas, užsispyrimas.

laimės, (iiunta vėlino žmogui 
džiaugties gyveniniu, linksmin- 
ties ir būti valdonu savęs ir šio 
pasaulio; bet žmogus pasisavi
no skurdą, ligas ir vergiją, vie
toje turto, linksmybės ir laisvės. 
Kaip žmogus gali pasiliuosuoti ( 
iš jų, jeigu jis mano negalįs? 
Nėra tokios filosofijos, kur bu
tų nurodoma kaip žmogus gali 
pasiliuosuoti nuo skurdo nuola-1 
tai mąstydamas apie jį. Argi 
gali žmogus turėti pasisekimą, 
kuomet jis mąsto, kalba ir net | 
kvėpuoja nepasisekimu? Žmo
gus negali eiti vienon pusėn, 
mąstydamas apie priešingąją 
pusę gyvenimo. Koliai jis nciš- 
dildys iš savo proto “likimą“, 
abejones ir blogą laimikį, jis 
nepasiliuosuot iš skurdo glėbio. 
Žmogus negali tapti drutu mąs
tydamas apie savo silpnumą, 
arba linksmu kamuodamies su 
tamsiomis mintimis. Žmogus

Penki Daiktai

tas mintimi, kad jis nepajiegs 
pasikelt nuo kėdės, neatsikels iš 

įjos.. Sj|pna^( žmogus U.jignįa 
apimto mųnų daikt,us<į(Įaug sun
kesni ųli ųž ęaye, kuriuos jis nei

tokioni apliųkybėni: tas patsai 
žmogus, tie patįs |i’aimieuįs, bet 
mintis.ipayojąus suteikta jam tą

I/u4 tai'taręs kinkę, ar pruuioni- 
Į'joje, ar paprastojo gyvenimo ko- 
I voje, laihiėja kovą tik pasidėko- 
Įjąnt jų užsitikėjimui savimi ir 
protiškai pastovai.

Aš geisčiau turėti tą galę, su 
kurios pagėlba galėčiau perduo
ti svarbą arba galingą įtekmę, 

I kurią turi sau pasitikėjimas gy
venime. Jeigu žinogus įsitiki
na save, jog jis negalįs pasiliuo
suoti iš skurdo, jis , uęikuomet 
geresnio gyvenimo nematys. Mi
ntis, kad esame aukomis susidė
jusių aplinkybių, sunaikino dau- 
giąu gyvačių šiąme pasaulyje, 
ne$u kokis pasakiškas nevido
nas bųtĮj,;g:dčjęa/sunaikinti; ta 
ininiis jsUunė skupdan daugiau 

ržinonių^ nę^ų .visųs pasaulio ne- 
I—■ 4---------- ---- ----- ■ l

negali tapti sveiku, nuolatai 
mąstydamas ir kalbėdamas, kad 
jis nesitikįs pasveikti, kad jam 
reikia sirgti ir kad jis pasitikįs 
mirti neilgai trukus. Niekas 
taip nenusilpnina žmogų, kaip 
nuolatinis mąstymas apie savo 
silpnumus ir ydas.

Dauguma žmonių veda nepa- 
sekmingą gyvenimą tik todėl, 
kad jie abejoja apie savo gabu
mą ir nemėgina atsiekti geres
nį gyvennią kartą patekę skur- 
dan. Jie nemėgina pasiliuosuo
ti, bet kantriai neša jo naštą ir 
perdouda ją savo voikams kai
po palikimą. Kartą žmogus da- 
sileidžia prie savęs mintį abe
jonės, jis įleidžia priešą savo a- 
bazan; jis įsileidžia šnipą, kuris 
išduos jo silpnas puses ir jo ko
va bus pralaimėta. Poni abe
jonė priklauso šeimynom nepa
sisekimo. Jeigu jos neišguisi, ji 
pakvies visus savo sėbrus tavon 
tubon ir supažindįs tave su po
nu -“Palauk truputį“, ponia “Pa- 
8il8ėk-trui)utį”,4)anele “Tinginy
ste,“ p. ‘Nepastovumu*, p-ia “Pa- 
siduok-aplinkybėms” ir su visa 
savo šėihiyna. Ku6met jie visi 
susidraugauja su jumis, jie pti-* 
sikvies sau panašius sėbrui ir 
čiųnaijbus galhs jūsų ambicijos; 
jię. išsęms jtisų čilergiją, sunai
kins jiisų špėką ir nepasiseki
mas bus jūsų dalimi.

' 4 <• u/ .• c; »lb

' Kartą žmogus,prisipažins esąs 
silpnu, kratą jis pripažins savo 
nepasisekimą ir priešo pergalę, 
jis yra žuvęs. Nėra vilties žmo
gui, kuris pasiduoda gyvenimo 
kovoje ir jis yra niekam tikęs. 
Jeigu randasi tikri vergai pasau
lyje, tai jAis yra žmonės, kurie 
atsiduoda “likimui“, liaujasi ko
voję už savo teises ir 
save: 
laimikio“, ‘ 
prieš manė 
ginti“ ir taip panašiai, 
tos mintįs apsėda jūsų 
pasisekimas yra dalimi 
bet ne jūsų. Kaip jus 
turėti gerą laimikį, kuomet jus 
nuolatai kalbate ir mąstote apie 
blogą laimikį? Jeigu tik mano
te, kad' jus esate nelaimingas, 
silpnas — tik nevertas žemės 
kirminas — jus busite tuomi. 
Jus negalit^pakilti viršun savo 
minčių. Jeigu jus manote, kad 
ištiesų jus esate nelinksmas, ne
laimingas, silpnas, liguistas* sku
rdžius —- jus busite tokiu. Nėra 
pasaulyje tokio daktaro, nei pu

teisinasi 
iš neturiuaš negaliu

visas pasaulis stoja 
“neapsimoka mė- 

Kartą 
protą,

galite

di-

Nariai Cook County Real Katate Taryba* 
A. PETRATIS * CO.

Real Katate Ofiaaa 
PaakoNra pinigui. Perka, parduoda ir 

maino aarnua, lotus ir firmų. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies. 

Peržiūri opa traktus,, padaro popieraa
NOTARY PUBLIC 

761 W. 85ta gatv* 
kampas Halsted Drover 14f*

kurie galėtų ištraukti jus iš to 
apverktino padėjimo — tik tei
singa pastovu jus teišgelbės.

žmonės, kurie nuveikia 
džiausius darbus, turi drūtą va
lią ir sau pasitikėjimą. Jie ne
paiso ką žmonės mano bei sako 
apie juos, apie jų darbus bei už
manymus. Nors žmonės vadi
no juos kvailiais, pamišėliais, 
užsispyrėliais, bet jie drūtai pasi
tiki savo užmanymams ir neat- 
laidžiai dirba jų atsiekhnui. 
Žmones kalbėjo, kad jiems tru
ksiu vieno šulo smegeninėje, ki
ti tvirtino, kad tik taip kas nors 
yra netvarkoje, o dar kiti sakė, 
kad jų galvoje gaidukai gieda,

Paskučiausi:
Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
Tikrai atsakantis darbas;
Pritaikytus drapanų gulėjimas;
Vėliausios ir gražiausios mados (styles); 
Gauti savo pinigų vertę.

Tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:

MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas 
Phonc Yards 4608 

sandėli

D
2)
3)
4)

A.
S. Emerald Avc. Phonc Yards 4608 Chicago, III.

PASABGA:>—Aš užlaikau didžiausi sandėlį užsieninių materijų; 
taipgi, kaip vietinių, taip ir užsieninių sampelių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkam;) drapaną. Mano viela būna atdara mm 7 
ryto iki 9 v. vakare kaip paprastom dienom, taip ir šventadieniais. 
Reikalui esant aš galiu inibuti i jūsų namus, ar ofisą.

3247

Mano vie

UGNIS IR UAS1S
Sunaikino milijonus dolerių praeitais me

tais, idant apsisaugojus nuo panašių nelaimių, 
yra tai vienatinis būdas: PASIDĖTI PINIGUS 
į gerą, tvirtą VALSTYBINĮ BANKĄ.

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT 
BANK yra tai vienas iš didžiausių ir stipriausių 
bankų šitame apskrityje.

3 nuošimčius moka už padėtus pinigus.

Duoda paskolas ant namų mieste Chicagos.
Persiunčia pinigus į Visas pasaulio dalis ir 

abelnai atlieka visokius bankinius reikalus.
Lietuviai, gyvenantįs kituose miestuose, no

rėdami pasidėti pinigus šiame banke rašykite 
laiškus lietuviškai, o gausite atsakymus su pil
nomis informacijomis.

Central Manufacturing District Bank 
(A STATE BANK)

1112 W. 35th St., netoli Morgan st., Chicago, III.
Banko Turtas virš $3,450,000.00

Bankas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 po 
pietų. SUBATOMIS VAKARAIS nuo 6 iki 9 vai.

- t
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tik lodei kad pasaulio atyda lin
kui jų negalėjo perkeisti jų nuo- 
ųy>pių.

Kuomet-Giililco iviriino pašię 
ulį esant apkalų, jis pateko į 
rankas katalikiškųjų bikvįzijo; 
rių, kadangi jo mokslas nu4o 
priešingas biblijai, ir jani grę* 
šč inirties bausmė. Galų gale 

’inkvizildriams pasisekė prikal
binti mokslininką, kad jis alsi1 / 4 • * • 
sakytų nuo savo mokslo ir prp 
sk'ktų prieš bibliją shG) moks
lo klaidingumą. Tokiu budu 
pasiliuosavęs iš rankų inkvizi
torių, Galileo tarė: “Bet vistick 
žemė yra apvali!“ Tuomet jis 
tapo apšauktas pamišėliu, šian
dien viso pasaulio mokslas re
miasi jo nuomone.

Jeigu Kolumbas butų paabejo

jęs apie savo nuomonių teisin
gumą, kuomet visa Europa juo
kėsi iš jo ir kvailu vadino, Ame
rika nebūtų buvtis atrasta. Kuo
met jo tėvynainiai tyčiojosi iš 
jo ir pajuokė, jį, jis kreipėsi svč- 
timįon šalin. Nors įgula jojo 
ekspedicijos susidėjo iš |>arink- 
tų drąsuolių jūreivių, bet ir jie 
po keliolikos dienų plaukimo 
nusiminė ir sukėlė maištą. I|et 
nei tas nepergalėjo Kolumbo 
drūto įsitikinimo teisingume sa
vo nuomonių. Negalėdamas jo- 
giu budu pertikrinti jūreivius 
teisingume savo nuomonių, jis 
prašė jų palaukti dar nors* tris 
dienas, kurių laike jis atsiekė sa
vo tikslą. Tik įsivaizdinkite sau 
to menko žmogelio užsitikėjimą 
savįmi. Jeigu C. W. Field bu
tų liovęsis po 10 metų nepasek- 
mingo bandymo sujungti šią ša
lį su Europa povandenini tele
grafu, jeigu jis butų klausęs sa
vo giminių, kurie tvirtino, kad 
jis eikvojus veltui savo turtą ir 
nuinirsiąs skurde, kokia pasek
mė butų buvus jo darbo. Ful- 
ton nepaisė į žmonių krykštavi- 1 
mą, buk jo pastangos išrasti ga
rinį laivą nueisią veltui. Net 
knyga tapo išleista, kurioje bu
vo nurodoma, jog laivas negalė
siąs paimli su savimi užtektinai

PUS-PALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu, kad 

smuiku grajisi j 
4-ias lekcijas per 

pus-balsio sys- 
lenu) ,kad ir ne
žinai nč vienos 
notos. Taip aiŠ- 

į ki ir lengva pus- 
J balsio sy slėnia. 
Į kad net dyvai 
> kaip muzikos 

kompozitoriai 
* nesinaudojo jaia 
f anksčiau.
Ii Privatiškos lek- 
H eijos' ant sniui- 

ko# mandolinos, 
gitaros ir har-■.monijps.

NAUJAGADYNIŠKA
KONSERVATORIJA 

FHANK, BAGD2IUNAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chlcago.

Tol. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas.

Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., Šalę Mildos 
teatro.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą 
4712 So .Ashland Avė. 

arti 47-tos galvčs.

P ERB. Naujienų akai- 
tytojos ir skaityto 

jai prašomi pirkinių rei 
kalais eiti -j tas sankro 
vas, kurios skelbia*) 
Naujienose.

vandenyną. Jeigu Aleksandras 
Bell butų paabejojęs savaimi,

vo dolerį telefono išbandymui, 
kuomet visi žmonės vadino jį 

Jis savo akimis matė tą pačią ' pamišėliu, kur butų jis buvęs? 
knygą, pervežtą garlaiviu per j (Bus daugiau)

r
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Koncertinų IšdirbysteAUKSO SALYJE turtuo

Pcarl Quecn Concertina

Nemokėk Pinigus Bereikalo Gramafonas

Laikrodis

kuo

Šliubinis Žiedas
Brukuojama Mašina

nori

Moralybes Išsivysimas

1840 So. Halsted St

nuo
nas

nas 
kitę

.L Romane
Yards 3064

Chicago

ir sapa— 
Yards 5758 
St. Chicago

Bros, štbro). r
Halsted st. ir J8 st., ant šiaur 

vakarinio ir šiaur-rytinio kam

pa vai- 
pietus 

idavau pas a-

j pasakyti 
ti! t,’pėjc 
dens!... 
nesuminkštino jam širdies, 
tik pasakė: “O, nedaryk to

j ir ncd. 
šokis, 2Vjc. 

Pradžia 7 valandų

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora-

Knygelę parašė L. Krzy\vicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c

Vidurmiestyj.
State ir Madison, šiaurvakari

nis kampas (prie Boston Storo).
State ir Van Buren, ant abiejų 

kampų, prie elevatorioriaus sto-

State ir 18 st., Šiaurvakarinis 
kampas.

Harrison ir Wabash avė., šia
urvakarinis kampas.

Harrison ir State Sts., pietva
karinis kampas.

Clark ir Van Buren st., šiaur
vakarinis kampas.

Fifth Avcnue ir Van Buren 
st. — ant šiaurvakarinio ir piet
rytinio kampų.

Frauklin ir Van Buren st., ant 
šiaur-vakarinio ir šiaur-rytinio 
kampų.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt t 
nkuro

nors šva- 
Delto aš ir dabar, 

manau

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVES

TurkiĄ. ir Egip-i 
tiš. Cig-tų sviete

BUVO 
l’ž devynis dole- 
ne lik užveizda 

turėjo negrų, ku- 
ištisai rėkdavo

h dar nors 
llrngiausi 

bandymų.
sau gėda.

Pabėgau ir aš — vėl į Cliica- 
gų. Užmokėjau agentui vienų 
dolerį ir jis mane atsiuntė j Ca- 
lumet, Mieli., o iš ten, Calumet 
and Ileekla Co. atsiuntė į Allo- 
nez, Mieli., vario kasyklas.

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

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

A. WAITK
Phimberis, Kontraktorius

prie naujų budinkų pluinberio, dar 
l)o ir pertaiso senus. Už 
gvarantuoja. Rez’dcncija 
2956 Wallace St., Tel.
Skyrius ir šapa 922 W 33

Jackson blvd. ir Halsted st. 
ant šiaur-vakarinio kampo.

Halsted ir Van Buren st., an 
pietvakarinio kampo.

Naujienų distrikte.
Halsted ir W. 12 st., ant šiau

rvakarinio kampo ( prie 12 st 
storo).

Halsted ir Maxwell Sis., piet
rytinis kampas.

Halsted ir W. 14th st., ant

Ant Žemės ar J tiriu,
Nuliudime ar Džiaugsme, 

HelmarCigaretai su Manimi

pačių dien 
kyt dienraštį ir per išnešiotojus, 
kurie pristatys jį jums tiesiog 
į namus. OOf - < n . u i

Visur reikalaukite Naujienų. 
Beje, tie, kur norėtumėte platini 
ti Naujienas,; malonėkite praties
ti į Naujienų ofisų 1810 So,iHal- 
sted st„ Chicago, III.

I, Ji Aceris, M|
N-nų cirkui, užži urėto jas'

“Naujienų” skaityto
jams žinotina.

Daugelis lietuvių, dirbančių 
įvairiose miesto dalyse, dažnai 
klausinėja musų, kur butų gali
ma gauti dienraštį pavieniais 
numeriais. Todėl norėdamas, 
išpildyt jų reikalavimą, čionai 
paduodu visas tas gatves, kur 
galima gaut nusipirkt “Naujie
nas” pavieniais numeriais, štai

Važinėdamas, patyriau ir dar 
vienų dalykų, būtent, kad tos 
kapitalistų laikraščių pasakos 
apie trukumų darbininkų yra 
grynas melas. Prie šios tvarkos 
niekados nebuvo darbininkų 
stokos ir nebus, kol darbininkai 
bus verčiami taip smarkiai ir 
tokias ilgas valandas dirbti. Da
rbininkų visur pilna j ieškančių 
darbo. Žinoma, kuomet jie jie- 
ško darbo, jie nedirba, ir dėl tos 
priežasties kokioj nors vietoj ga
li ir būti “stoka” darbininkų. 
Bet tai jau nereiškia, kad dar
bininkų stoka, o tik stoka užda
rbio, stoka algos pragyvenimui 
laike tokios brangenybės, arba 
sųlygos yra nepakenčiamos. Jei
gu butų pakeltos algos vienodai, 
pragyvenimui brangstant, dar
bininkai dirbtų ant vietos ir jo
kių “trukumų” nei tikrų truku
mų darbininkų nebūtų.
Altouez, Mieli.,

Adams ir La Šalie st., šiaurva
karinis kampas.

Frauklin ir Madison sts., ant 
pietvakarinio kampo.

Halstcd ir Madison, ant šiaur; 
vakarinio ir pietvakarinio kam-

Atliekanie darbų greit 
už žemų kainų, 
dalis Chicagos.
A. Evanauskey 
Tel. Yards 7282 
3149 S. Halsted st

teisingai
Dirbame po visas

Steponas P. Kazlawski
4632 S. Ashland Avė., Chicago, III

Telephone Drover 7309

Gyvenau tuomet 
12-toj gatvėj. Ank- 
nkėlęs nueidavau į 
ilvę valgyli, mat ten 

pigiau, iš ten vėl pėsčias eida
vau iki elevatoriaus stoties, ir 
pavažiavęs taip toli, kaip gali
ma buvo už penkis centus, iš
lipęs vėl ėjau pėsčias, kad su
taupius “nikelį”.

Naujienų ofise, 1840 So. Hal
sted st.

Halstcd ir W. 22nd st., ant 
šiaur-rytinio ir šiaur-vakarinio 
kampų.

Bridgeporto distrikte.
Halstcd ir Archer avė., šiaur

vakarinis ir piet-vakavinis kam
pas.

Halstcd ir 31 st., ant šiaurva
karinio ir rytinio kampų.

Halsted ir 35 s t., reikalaukite 
ant visų kampų.
Pas J. B. Aglinskų, 3346 So. 

Halsted st. (Naujienų stotis).
Atlantic City distrikte.

Ant Wentworth avė. ir 47 st., 
ant piet-vakarinio kampo.

Halstcd ir 47 st., ant šiaur-ry
tinio ir piet-vakarinio kampų.

Town of Lake distrikte.
Prie W. 47 st., kampai Ash

land ir Gross avė., šiaur-rytinio 
kampo ir Naujienų stotyj pas 
agentų A. Bartošių, 4601 So. 
Hermi tage avė. (John Karncls- 
kio kriaučšapej).

West Side distrikte.
Ant kampų W. 22 st. ir Lea- 

vitt st. Pas agentų A. Ambro- 
zavičių, 2337 So. Leavitt strcet 
(Shoe Bepairing Shop). Ir kam
pas BĮ ne Island ir Western avė, 
prie Macormicko. dirbtuvės.

North Side distrikte.
Milwaukee ir Robey, ant šia

ur-rytinio ir piet-vakarinio kam
pų (prie North avė.).

Lincoln st. ir MiKvaukcc avė., 
ant piet-rytinio kampo.

Milvvaukee ir Paulina st., ant 
šiaur-vakarinio kampo.

Tie, kur norėtų gauti Naujic- 
į namus kasdieną, malonė- 
užsiprenumeruoti “Naujic- 
ofise
galima gauti per pačtų tą

■nti norėjosi. Pagyven- 
truputį.

daryli paskutinį 
Bet niekaip neišdrį-

Vienok karta prie 
\shall Field and Co. sandėlio, 
mel man nedavė darbo, ro
jau užpulsią prašyti ir pu
siu, kad jeigu neduosit da- 

Bet |

Darbo sųlygos tuomet 
nežmoniškos, 
rius savaitei 
pats, bet dar 
ris visų klieną

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

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnCjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spfkų mistojiinas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojąu sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistų, Hitlerin, Kraujo valj lo
jo, Nervalona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stiprini dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė no krutinę. Vidurių rėžimą- 
išnyko po užmvUmui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdsYa* kas sa 
vailė po buteli Sahitaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle p« 
mačiau toki skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuoi* 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Sahitaras mylislų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salularas:

SALl’TAHAS i; s ; , , ,,
CHEMICAL INSTITUTION J. Ballrenas, Piof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, 111.

Musų Krautuvė—viena iš didžiausių Chicagojc
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. Ma
šinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujausios 
mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir 
deimontinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir koncerti
nų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame visokius 
ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir muzikališkus in 
strumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų centų krasa-žen- 
klj, gaus katalogą veltui.

‘ ŠOKIAI
Kiekvienų utarninką, subatų 
vakarais'. Įžanga 15 c. šoki 
porai už šoki, f 
vakare. Muzikantai 7 Jazz Band.

Blue Bell Jennie Dancing 
Aeademy,

35th ir Archer Avė., Chicago

SUAUGIĘMB
nuo S a. M ir 

gJAiau Sidabru retu uos* nuo II. H » 
auglčiau. Frltaikora* akiniu* oldr*4 
Atminkit i Galvot •opėjimua. narvUk► 
>niu, akio tkaudijimaa, ulvUkima* i* < 
lt. yra įvairių lyrų, kuru a*)1
būti prakalinto* gerų akiniu pritalkr* 
tnu ittyrimua utdyk*. jai pariti ar 

a, »«auda aki*. Jei jot raudooua, jai > 
H va «opo, jai blogai matai, jai aki* »tt- 
II pata, ilgiau, o JiaAkok p*gall»a*<
[Į aptickoj, kur kiekvienam pritaikoma a 
U kiniai utdyku Almjnk ka^ aie» ke< 
| nam gvarantnojam akinius Ir Hanbn* 

nam gerai pnrenkaja* > .
*. M. MKBIROrr, Bkapanaa OptUaa,

jųa aargata Ir reikalaujate patarimo arba vaisto, ateikit pas mane. A* buvau ap- 
tlekorius Rusijoj virt 10 metų. Amerikoj II metų. Al duodu patarimu* DTKAI. Gaila 
padaryti bile kokiu* rnsilku* vaistu*. Al rekomenduoju tik GERUS dsktaruy. A| •«> 
dranga* įmonių S. M. MKHIRGPP, 80. MORGAN CHlCAUO. fLL

VIMNAT1NIB MKGlHTUUOTaP RUSA* Al>rfKk.OK10B ANT UKIDGBPOBTO
VYRAMS IR

daryk!”
galėjau daryti su savim ką 

iŠ.. . Didelis susirūpinimas 
• ndino nianę kokiais pen- 
r. metais.
įgaliaus laikai pagerėjo, ir 
avau darba. Bet aš Chica-

lai aš nusižudysiu 
nueidamas šalin teišdrįsau

O! aš žinau kas dary- 
yra pakankamai van- 

Bel nė tai negelbėjo —

Kuomet jau būdavo arti dvy 
liktos, nuvažiuodavau ar eida 
vau į Madisono gatvę 
gydavau" pusryčius 
už 10c. Po to 
genius. Pirkdavau laikraščius. 
Ir kad jau viskas pasirodydavo 
veltui, vakarui atėjus, namo 

neidavau gėdijausi 
ių, kad negaliu darbo 
Man rodėsi, kad visi į 

kaipo į kokį valka-

venti, bet susijieškoti sau kur 
nors geresnę vieta 
resnį miestą 
važiuodamas į Chicugą 
sau tuojaus vėl išvažiuoti.

Važiuojant į Chicugą, dar 
traukinyj, gavau “The Chicago 
Daily News” ir pradėjau žiūri
nėti, kas reikalauja “pagelbos”. 
žiūriu, “Reikalaujama darbinin
kų į musų nitrating departame
ntą, 56 centai valandai. Aetna i 

I Explosives Co”.
| Na, manau sau, nors sykį iri 
aš turėsiu pasisekimo! Nors da
rbas ten, be abejo, pavojingas, 
bet pinigai! Juk pinigai bedar-l 
bes laiku tai gyvenimas! I

Tuojau nuvažiavau į Aetna, 
Ind., ir gavau darbo. Aetna y- 

' ra tiktai viena sprogstančių jų 
medžiagų dirbtuvė ir keletas 
kompanijos namų užlaikymui 
darbininkų. Namai ir lovos čia 
žmoniškesni nei Pennsgroove, į 
Pa., bet vietos maža. Darbiniu- j 
kai guli trimis atmainomis vie
noje lovoje. Valgyti už 35 cen-II 
tus duoda kąsnelį mėsos, o duo-|| 
uos 
darbas pavojingiausis 
rūgštis sprogsta labai dažnai ir 
aptaško ten dirbančius darbini
nkus. Mačiau drabužių, ant 
kurių užtiško toji rūgštis — su
byrėję, kaip nuo ugnies; kur tik 
užtiško lašas, ten skylė. Žmo
nės, padirbę valanda ar dieną—

Bridgeport Painting Co
Paintcrs Paper Ilangers, 

Cnlciniiners and Artists.

i įsi i mišdavo toli per pmioun 10 nutariau uiieagoje iicupaigy- 
, miestelio medžius, kur 

liai gyvena.
Ant žiemos tas darbas 

si ir reikėjo j ieškoti kito.
Aš it vėl gatvėj. Slenka 

ni i, savaitės, mėnesiai... 
vaikščx>jjau miestą skersai ir iš
ilgai. Atsibodo ir teatrai. Ko
kie jie laimingi, mislijau sau, 
žiūrėdamas į darbininkus einant 
iš darbo.

Man pradėjo rodytis, kad visi 
žnienės yra kitokie gyvūnai ne
gu aš. Atšalę, nutolę, nepažįs- 
tanlįs, nesuprantantįs, neapken- 
eianlįs manęs. Aš pradėjau la
idau neapkęsti pats savęs. Vis 
labjau ir labjau pradėjo manyje 
užviešpatauti mintis saužudys- 
tes. Bet jaunystė! Kurgi gy-I 
\enimas? Kur-gi toji Meile, taip! 
išgaibintą romanuose ir poezi-

vienok 
naniišli 
gauti, 
mane žiuri 
tą... Jausdavau^ pavargęs ku 
nu ir dvasia. Norėjosi pasilsė 
ti ir nors valandėlei užmiršti sa 
vo padėjimą. Eidavau į leal 
ių. Ten, jeigu gabus komedian 
tas, kariais p ra j nokindavo ii
mane, nors aplamai aš jau ma
žai galėjau juokties... l ik apie 
vidurnaktį pareidavau namo, 
kad ant rytojaus pradėjus vėl 
tą pačią istoriją:

Vieną sykį, po ilgo j ieškoji
mo, pasisekė, gauti darbas per 
agentą prie cementavimo gat
vių Evansloiu 
Chicagoj 
sti rytų

Deimantinis Žiedas

* i*

■ * 4 J

f 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
kymui kvotimo.

I “NAUJIENOS”
l| 1840 S. Halstcd Streci, Chicaao, 111.

■■ *
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NAUJIENOS, Chicago, m

Kapitalistų bernai 
veikia

Visų tautu kapitalistai neap
kenčia socialistų. Visi jie. kaip 
susitarę* niekina savuosius soci
alistus. t aip daro ir yankiu ka
pitalistai. Andais džiugų apaš
talas T r i b u n e pradėjo tokių 
niekinimų kampaniją prieš so
cialistų aldermaną, d. Williain 
Hodriguezą. Labai supranta
ma, delko. Drgo Rodriguezo 
tarnavimas baigiasi. Sekamais 
rinkimais balsuotojai turės iš
rinkti jį išnaujo. Bet ponai iš 
Tribūno norėtų, kad jo vieton 
butu išrinkta koks nors demo
kratų ar republikonų sanidyti- 
nis.

Todėl Tribūne taip niekina d. 
Hodriguezą. Ir niekina dar ir 
už tai, kad jis įnešė miesto tary
boje sumanymą, padidinti mies
to darbininkams algas! Girdi, 
kaip tai galima? Miestas turės 
nusibankrulyti, jeigu jis klau- 

! £»ys tokių Bodriguezų. ir jo drau- 
į gų, kurie savo veidmainiavimu 
: Dori susigaudyt balsuotojus ir tt.

Tas pats dodlapis pernai nie
kino ir kitą socialistų alderma- 

I ną, d. .John C. Kennedy. Bet 
kaip tyčia, balsavimo dienoje už 
jį buvo paduota daugiau balsų 
wegu už abudu jo oponentus, 
demokratų ir republikonų kan
didatus, kartu sudėjus. Reikia 
tikėties, kad nekitaip bus ir šie
met.

M. J. Tananevičiaus depo- 
zitorių domal.

Miko J. Tananevičiaus nuosa
vybių išpardavimas jau užsi
baigė. Pastarąjį namą, nr. 1749 
So. Halsted gt., nupirko tūlas 
svetimtautis (pavardės nepame
nu) už 15 tūkstančių dolerių. 
Depo/.i toriai prašomi temyti 
“Naujienose", būtent, kada ir 
kur jie galės gauti jiems pri
klausomą dalį. —K. Jamontas

Sis - tas.
Vielinė LSS. kuopa nei nema

no tarties su klerikalais reikalu 
jų “visuotino" seimo. Gi pro
gresyviosios draugijos žada eit 
ir išreikšt protestą prieš tų po
nų sauvaliavimus. Tautininkai, 
daugelis jų eina išvien su pro- 
gresyvėm draugijom, kiti vis 
dar svyruoja. Tiktai vieni kle
rikalai “darbuojasi 
Daro kolektas 
visą antaninės

Bai, bai — 
žinėjimo!

išsijuosę, 
ir rengiasi siųst 
“vyriausybę", 
laimingo pasiva-

Remia socialistų kandi
datą į aldermanus.

I
l apturiu" Neprigulmingas 

Kliubąs laikytame savo susirin
kime, vasario 24 d., kaip vienu 
milsu prieinu rezoliucija, Kurioj 
jljisižadąpjį. retųli d. A/ Petrulį. 
jicūJUlų kandidatą į alderma- 
liis1 jįūį ‘krfvirto wurdo. Ritu
lį) uarLu.žada netik atiduot savo 
lidkukruz smdali'stų kandidatą. 
Ii t Juipyau remti jį visais gtdi- 
iBim: budais.

\arde y.-N. Klhibo
Kotu. narys F. Valaitis.

g n’«.l Aa « f u.iwt 
Hralofce bylą.

Mums praneša, kad lietuvis 
duonkepis, p. A. Vertelka, nuo 
Bridgeporto, šiomis dienomis 
pralošė savo bylą prieš buvusį jo 
darbininką A. Grubliauską. P- 
as Vertelka skundė savo darbi
ninką už neiškolektavimą pini
gų iš kostumerių, kuriuos jis 
»prlipindavęs duona. Buvo už
laikęs darbininko kauciją, Tei
šeiną betgi paliepęs atiduot kail- 
ęįją, vadinas, išteisinęs p. Grub- 
.Įįiuską,

P-as Grubliauskas pastaruoju 
įtaiku 'gyveno Pittsburgo a pie
vukėje. Taigi dėlei bylos rei
kalų turėjo sugrįžti.

Prašome gerbiamųjų 
draugijų—
Nerengti jokių išvažiavimų-pik- 
nikų liepos 11 ir rugsėjo 2 die
nomis. Pažymėtose dienose 
Naujienų Bendrovė rengia savo 
piknikus p. Chcmaucko darže, 
Lvons, III. v

Apkaltino du privatinio 
banko savininku

Priiminėjo pinigus ir tuomet, 
kada bankas buvo arti 
bankruto.

Prisaikinticji teisėjai vakar 
rado esant kaltais du privatinio 
nusilamkrutijusio banko savini
nku, Halpbą ir Franką G ra ba
rnus. Buvo prirodyta, kad mi- 
sibankrutijusio banko savinin- 

'kai priiminėjo depozitus ir ta
da, kada jie žinojo, kad bankas

• vistiek žlugs.
Abie jų bankierių byla bus na

grinėjama teisėjo Scanlan kam
baryj kriminaliame korte. 
Kol kas jiedu paliuosuota užsi- 
slacius po 10 tukst. dol. kauci
jos.

Grabams banka buvo uždary
ta dar sausio mėnesyj 1917 m.

K 4 K T u,., 5
Aręątai t / |

Policija vakar areštavo mote
rį ir keturis vyrus uaiup 145 ĘL 
Oaklry gt. Kaltinami užpuoli- 
me ant kareivio. Vienus areš
tuotųjų sunkiai sužeistas, kuo
met bandė pasipriešinti polici
jai-

J ieško įtariamų 
žudeikų

Policija įieško tūlų .James 
•'•llenralty ir Thomas 0‘Connoro. 
įtariami nužudyme Illinois Cen
tral geležinkelio kompanijos 
kolektoriaus — Dennis Tier- 
ney.

Dearas nuteista 
myriop

Prisaikinticji teisėjai vakar 
nuteisė miriop Earl lk*arą, kal
tinamą užmušime D-ro Doneo 
'šoferio* Budolph Wolfo. Dea- 
ro bendras, Eugene Hnrtnett, 
irgi dalyvavęs užmušime, nu
leista keturiolikai metų kalėji
mo.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šią Tvirtų Lietuviškų Bankų, 
kur yra gvarmit uoįama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarpinknis, Ketvertais ir Subatomis iki 9 valandai vakare.
Pnnedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietą.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA,'Kasierius 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
JONAS BRENZA PRANAS GEISTAR
ANTAN^^BROaiS PRANAS GRIBAUSKAS
KAZ. MATULIS JULIUS C. BRENZA.

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

Ciceriečiai tečiaus turėtų su
krusti ir viešai pasakyti tiems 
ponams klerikalams, kad mes 
jų neįgaliojame atstovauti mus 
jų “seime". Tegul jie sau “at
stovauja" savo antaninę. That’s 
all.
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O krulamųH/ paveikslų, ar jų 
nebuvo? ’

Kita visa apleidžiu, bent iki 
tol, kol tėveliai įgis daugiau 
“šalto proto" ir pasistengs sup
rasti kas ir kaip ten buvo rašy
ta.

Beje, tėvelių organas pats sa
ve išduoda. Jis pats praneša, 
kad esą nutaria, idant visi “ge
rieji" davatkinai kelių Icrmą 
prieš “Naujienųs"! To pilnai 
pakanka. 'Tik ve jie tyli, kad 
lame pačiame susirinkime vie
ni varės prieš “Naujienas", ki
ti priešinosi tam. O apie tai, 
koks buvo jų atsinešimas link 
tėvelio, tai nė gu-gu.

Tėveliai, iš didelės “zlasties", 
nei nesumano kaip bekolioti 
savo nepaklusnuosius parapijo
mis. Stačiai vadina juos “bel
zebubo parapijiniais" ir tt. Taip, 
taip, kunigėliai. 'Tai yra labai

... 5.0(1 
Brazau- 
Galeskn,

S .RŪPINIMOSI 
\PROTYS. Tel. Armtteg* 184

—Parapijomis.

Vakar, taigi kovo mėn. 1 die
ną, sukako vieni metai musų 
tėvelio “nekalčiausio užsimirši
mo". Noriu primint vietos da
vatkoms ir davatkinams, idant 
jie nepraleistų “ant pusto" tų. 
taip “garbingų sukaktuvių". 
Reikėtų tai apvaikščiot kaipo 
“nekalčiausio užsimiršimo die
ną". O kaip? —J. Aceris

2 kuo-
išeivių
Konfe-

Draugų domai.
Kaipo įgaliotas LSJL. 

pos delegatas į Rusijos 
socialistų organizacijų
renciją, skaitau sau už pareigą 
dar kartą paragint draugus, 
kati jie atkreiptų daugiau do- 
mos į viršminėtą organizaciją. 
Ta Konferencija be lietuvių tai 
taip, kaip sriuba be druskos (?), 
Konferencija apkrauta daugybe 
įvairių darbų, k. a. organizavi
mu Rusijos Išeivių Darbininkų 
Tarybos Cbicagojo ir tt. Pinigų 
turim virš $300. Todėl drau
gai privalo dalyvaut, nes trūk
sta Veikėjų. N

Beje, Konferencija rengia 
koncertą apvaikščiojimui Di
džiosios Bušų Hevoliucijos ne
dalioj, kovo 10 d., 2 vai. po pie
tų, West Side Auditoriume. 
Kalbėtojai bus nuo įvairių Iml
ių. Nepamirškite. V. Burba.

BRIDGEPORT
Strošnas dalykas.

“Naujienų” nr. 45 parašiau 
žinutę visai nemanydamas, kad 
ji taip skaudžiai užgaus kleri
kalų organo “jausmus" Andai 
kunigėliai išpyškino jame strio- 
šną “editorialą". Nieko pana
šaus... nieko panašaus... nie
ko panašaus — gukčioja tėve
lių organas. O sekamam nuinc- 
r.vj išpyškinta dar strošnesnč... 
“rezoliucija”. Reikalaujama, 
kad bėgiu 10 dienų aš atsiliep
čiau. O jeigu ne... tai... tai...

Skaitai žmogus ir manai, kad 
ot už kelių dienų musų dvasiš
ki vadovai ims “katarinką" ir

natų" “Buvo žmogus ba-go- 
tas!"

Vajė, vaje — parapijos san
tykiai, bažnyčios bokštas, kru- 
ftamieji paveikslai, bažnyčios 
skola, velykinės kortelės.., de
klamuoja tėvelių organas. Bet 
pasakykit kur ta baisioji klai
da? Bažnyčios bokšte kryžius 
ajit išdegusios vietos ties di
džiuoju altorių juk pastatytas. 
Atsiteistoji skola? Jeigu paduo
tosios žinios nevisai pilnos, tai 
jas papildė p. Tumasonis. Kas 
čia blogo? Skolos... Nu, nu 
praneškite: kiek jų ten*yra? O 
rasi labai gerai “pasuos"...

Kunigų organas sako, kad ve
lykinės kortelės nieko nekaš
tuoja. Tie $6.00, tai parapijos 
mokesnis. Gi antram nuineryj 
jau sakoma, kad tie $6.00 tik už 
sėdynes!! Kunigėliai, rašykite 
suprantamiau I

AUKOS

Naujienų Bendrovės, vakare, 
vasario 21 d., Pilsbn Auditorium 
svetainėj į Ch. L. 1). 'Tarybos 
Fondą Politiniams ginti, auka
vo sekami asmens

J. Molis...........
A. Petrątis ....'.
J. Stoškus........
Dorii. Blaževičių
M. GH................

t

. $10.00 
.... 5.00 
..L 5.00 
... 5.0(1 
.... 5.00 
... 3.00

P. Jakavičia ....................3.00
Po $2.00: J. Pechukas, C. Ja

kubauskas, J. Bukavvskis, A. Pa- 
dzunas, A. J. Sevanns, U. Dami
jonaitis; po $1.00: žemaitė, W. 
Lapsboff, Sirutis, W. Kondrat, 
P. Dūlis, F. šastokas, P. Kazė- 
kinas, John Strishkis, J. M. Va* 
rekojis, C. Slitimskes;’ M. Tiliš- 
kis, K. Medcliiiškas, V. Linkis,' 
J. Baranausko, V. Balčiūnas, A.* 
D.iknisJ K1.- Jankauskas,»ij; Sur- 
traus, K., Komaziu’skiš, John 
Knndrato\vlch, Ig. Shnglihlogas, 
P. Masėlis, J. ll Cizauskns^ ‘Al. 
Zelba* Br. Kreives,' J. AVitkUš? 
P. Kamt’ckas, L. Makutėhas, J. 
Hudriš; D. Motuz, J1. Ddvokaitiš,
J. M. Bussell, J. Biskupaitis, A. 
'TrVkliitiš, J. Dtilling, J. Kon- 
droška, W. Sabaliauskas, J. Wil- 
lis, W. Shliazas, A?-K/Menas, 
A. Mausner, S. PetraViskas, A. 
Gribiutė, P. Pučkorius; po 50c.: 
M. Dawskcvičius, A. Lcibutis, J. 
Storulis, J. Griciunas, A. Biela- 
\vic, A. Bovvrucams (?), J. Pas- 
kieviez, L. Maziskas, Bakas, A. 
Narbuts, A. Skrilis, A. Juodsun- 
kis, S. A. Krops, B. Shukis, D. 
Gewa.. ., M. Miskulis, M. Kor- 
taski, J. Ilgosvicz, B. Masiunas, 
P. Shevlnis, A. Janeski, J. .Tęs
kis, L. Andrijailis, J. Babelis, K. 
Bainanauskas, A. Motukas, Bis
kupaitis, S. Danelavičia, Chas. 
Pavlou, N. Svidris, A. Plarienė, 
F. Kleiva, M. Churlis, Antan

Bružas, F. Mickis, J. Stonis, C. 
S. Pavietas.

Po 25c.: J. Dambrauskas, 
M. Dambrauskienė, A. Lungevi- 
čiene, S. Nizinski, S. Meškauskis,
K. Virbcckas, B. D. Bruzgulis, 
D. Sabo limiškis, K. Dagis, F. 
Skeli, J. P. Mickus, K. Baka- 
mos, F. Gebut, A. K. Butko, St. 
Skirgailo, Vic. Sereika, J. Vida- 
lis, D. Likus, 
Maizienas, J. 
Janusziavicz, 
Povilaitis, J.
Yuška, J. Kuchinskis, J. Opas; 
F. Wolaitis 75c.; L. Kukulskis 
45c., ir St. Sutauskas 30c. Smul
kių aukų $59.91. Viso kartu 
$179.61.

Šiuo tariame širdingą ačiū vi
siems aukavusiems. Tikslas 
niin. Fondo yra labai svarbus, 
taigi tikimės, kad geri), visuo
menė jį rems ir toliau.

f Ch.D.L.D.T. Komitetas.

J. M. Finslau, V. 
Pakabins, John 

Jui. Pinčiukas, J. 
Stenislovaitis, A.

Vasarjo 17 d. LSS. 4 kp. va
kare, Meldažio svetainėj, LSS. 
Apsigynimo Fondui aukavo: .

A. AFuis.....................  $5.00
M. Petros ....................... 5.00

J. Vilas ...................
Po $1.00: J. Stonis, J 

skus, V. Hazevičia, W. 
S. Gessilis, J. Kosiulis,
kis, K. Virbiskas, Draugai Siob- 
linskai, J. Macijauskai, F. Sliu- 
zinskas, F. Mazulos, F. Ansas, 
M. Jokūbaitis, E. Sorusienė, J. 
Kaupos, T. Žukas, 'T. Balčiūnas, 
S. Kanapiskas, D. Šležas, K. Če
ponis, T. Urbonas, K. Mešškienė, 
V. Šalinkis, I. Kosiulis;

Po 50c aukavo: K. Gasiu- 
nas, S. Gelzinis, J. Audiskas, M. 
Dauskevičia, J. Baranauskas, M. 
Ugenskas, J. Yuknis, A. Mole- 
junas, K. Mosenas, Brg. x. i., K. 
Kleiza, J. Noreskis, P. Kvo»sitis. 
Viso surinkta $69.80.

Bupeslis naikina sveikatą, ji
sai sulaiko normalį muskulų vei
kimą pilve ir viduriuosi' ir su- 
paralizuoja virškinimą.

Dažnai visai lengvu bildu ga
lima atsikratyti nuo šio papro
čio, ir Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Elixiras, kuris su
judina vidurius prie nornialio 
veikimo ir pagelbsti virškinimui 
yra talkininku Jūsų kovoj su 
rūpesčiu.

Jeigu jus išvalysite pilvą nuo 
nuodingų niedegų, susikraujan- 
čiu neveikliuose viduriuose, tas 
nuilsimo jausmas
propuls. 'Trinerio Amerikoniš
kas Kartaus Vyno Elixiras tuo 
pačiu laiku yra skanus vaisias. 
Kaina $1.1(1. Aptiekusi'.
i 'Trinerio Linimentas reumati
zmui, neuralgijaj, sirenų gėlimui 
ir t.l. ir Trinerio Kosulio Bamin- 
tojas dėl kosulio ir l.t. yra taip
gi ištikimos gyduolės. Dabar 
yra laikas visuomet juos laiky
ti po ranka ir išvengti serioziškų

DU. A. d. KARALIUS
Gydytojas it Chirurgas 

X-SPINDIJLIAI 
2121 N. WMter» av«.

Tel. Yarda 3654.

ir arzumas

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

.. 8—8% 
(Maišas) 

2.85—3.10 
1.45—1.53 
.. 32—35

Maišas 
1.49—1.63 
1.22—1.49 
.. 30—35

AKUŠEREA

|Mrs.A.VIDIKAS
Akušerijos Ko 

Pllegij^; ilgai praktika- 
SMvuk l’eitnHylvhnijoh ho- 
napitalėse ir Philadel- 
nphijoj. Pasekmingai 
ggpatarnauju prie gim- 
jfldyino. Lždykij duodu 

Hrodų visokiose ligose 
IJBinol < ri m ir merginom. 
^3113 So. Halated Str., 
■I (Ant antrų lubų) 

Chicago.

MONTViDt
Šiandie

Cukrus, buroką arba
nendrių, svaras............

Miltai
14 bačkos maišus..........
% bačkos maišos ....
5 svarų bačkos muilas

Rugių Miltai
BOnemlan style % bnč.
Juodi, % bačkos..........
5 svarai ........................ .
Grabam miltai 1 sv. maiš. 28—34 

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

Maisas (Hominy), svaras ..516— 6% 
Ryf.ial. . .

Fancy head................... .’
Blue rose ...................... ..

Bulvės 1
N 1 Mis., Min., ir Dak. .

Pienas
Condensėd, geriausias .
Vidutiniškas ..................
Evaporatcd, nesald. ...

Sviestas. Smetonos
Iš bačkučių ..................
Prastesnis ....................
Iš šaldytuviy ................

Butterlne
Plytose .............. .............
šmotuose ........................
Vidutiniškas ..................

Kiautiniai
švieži extm
Refrigerajorių, cxtra ..
Refrigeratoriy N 1 ...

i.'(/ i .<. :
Pupos (beansj
'“Navy .............. .'

iLima
Pinto

SlwnW. gerbs svarbi... •.
Vidutinėm........ ............. i
Prastespes ....................

Kumpiai iguras, svarui . t
Prasetsnis

Lašiniai gėri, svhrui
Tr/VSIestii ...i..U.

Taukai .
DČžutOj ...............
Palaidi, gorinusi .
Papro^Heji

Kalakutai
švidži•>]..
šaldyti .

Vištos
h šviežios*

Gaidžiui, 
Antis ..... 
Žąsjs ........
žuvis (sahrion)

Pink .........................
Red Alaska ..............

Suris
Amerikoniškas (full
Šmote ......................
Supjaustytas ..........

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

turėtų pardavinėti viršminėtus daik- 
tus. Jei kuris Jy neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

U. .j .
• v • •

švieji

t r

svaras 
»... 11—14 
... 10—13 
(10 svarų) 
... 18—21 

(Kenas) 
... 19—22 
... 17—20 
... 12—15

svaras 
... 50—34 
... 47—52 
... 46—53

svaras 
.. 32—35c 
... 31—34 
.. 29—33

tuzinas 
... 54—59 
..,,, 50-T-55 
... 46—52 
loi) ■■■

svarui 
... 16—20 
... ,16-2,0

... 12—15
.. 11—14

82—36
•?
. . 44—50 

40—4.7
< i svprui

31 
svarui 

l 37—43 
, 30—37 

svarui 
. 35^39

Kainos apiekose: Trinerio Li- 
nimentas 35 ir 65 c., Trinerio 
Kosulio Bamintojas 25 ir 50c. 
Per knisą’ visuomet 10c. dau
giau
ny Išdirbanti Chemikai, 1333- 
1343 S. Ashland Avė., Chicago,

DR
Gydytojas ir Chirurgas
OFISAS: 1553 W. Madison M., 

kampas Ashland Doul., vir* 
šu*j banko, Room 000.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—6 
vak. PHONE Hnymnrket 2563.
REZIDENCIJA: 3332 Norlh av. 
VALANDOS: 7—9 vakare.
PHONE Albany 5546.

— Joseph Triner (’.ompa-

CŠaBHM9SB1 II 11| I iii IHIHHII f’l ..............

X MOKYKLA
Jei nori greitai Ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir raSyti, tai lankyk masų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama 

Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų RaOymo 
Itcnkų ’’ S. V.Valdybos Prieky bos leisiu
^Lotynų ” S. V.PIHetybH Gramatikos
■Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.i
ilr GRAMMAR ir HTGH SCHOOL Kursų. Gyve- 
mančius toliau mokiname per lai.Aku s. Viskas 
laiSkinama lietuviškai.

American Cdllep Preparatory Solio oI 
13103 S. Halstfd St. Chicago III. 
H KAMPAS 31-MflS IR HALSTED GATVIŲ Į 
bss RF ,| 1.1 h. JX'T-:^^g^u=SHlE5

DR.G. M.6LASERI 
Praktikuoj* 27 melai I 
Gyvenimas ir Ofisas I 

3149 S. Morgan Lt., kertė 32 st. j 
Chiengc, UL I

SPECJ ALlSTAS į 
Moteriški;, Vv rišką ir Vaiky | 

Taipgi Chrr.nišicy Ligų I 
OFISO VALANDOS: I

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pint | 
ir nuo 6 iki 8:30 va’:. Nedelio- į 
mis vakarais ofisas uždaryki*. C 

Telephouc Yards 687 I

į*.« gjį

36—411 
32—37 

dėžutės 
19—23 
27—33

cream) svar. 
... 32‘/j—39 
....... 35—43

ROCKFORDIEčIU ATIDAI
Puikiausia čeveryky Krautuve 

naujausios mados už mažiausias kai
nus. 'Taipgi turime dailių drabužių. 
Ateikite, o persitikrinsite žemumų 
musų kainų. DUBIN BROS..
1025 S. Mani St., Rockford, III.

Blue Bell Jennie Dancing Academy 
35th ir Archer avė..

Subatos vakare, Kovo-Maręn 2, 19' 
'Pradžia 7 vai vakare.

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

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.

BURKE BARBĖK SCHOOl
612 W. Madison St.» Chicairo

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2386 W. Ma- 
diaon, 1850 Wella St.

137 Mokyklos Suv. Viilstijo*«*. 
Siuvimas, Petreny Kirpimas, De- 
signing, de] biznio ir namy. Vie 
tos duodamos dykai. Diplomnl. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ia išmokinti jus pasiūti sukuos ui 
810. Phone Seeley 1043

SARA PATEK, Pirmininkė

|| Iškolektuojame Skolas Visur
Senas skolas, no- 

\ tas ir visokius iŠ- 
$ <i jieškojimus da-1 

rome Suvienyto- 
"7. se Valstijose, o 

5*^, taipgi ir Kana-i 
dojx*. Absoliuti- 

s® | škai dykai, mo-į 
kosite mums, jei j 
mėn iškolektuo-i 

«ime.
soma, kur lys gyvenate_ . 4* nei kur i
jysy skolininkas gyvena, mes iš-;

|kolektuosiine. Jums nieko nekaš- 
tuoja duot\mirms 
Rašykite arba ateikite pas 
šiandie. Gyvenantis kituose 
stuose kreipkitės laiškais, j 
mi 3c markę atsakymui.

OFISAS ATDARAS Paneclčiyje, 
Seredoje ir Pėtnyčioje, nuo 1 iki 
6val. vakare. Utarnink.e, kelvcr-į 

ge ir Sdbatoje nuo 1 iki 9 vai. vak.

Interstate Le^al Service 
Agency

3114 So. Halsted St., Chicago, III.
Phone Boulevard 4899 

“Patarnavimas, kuris nekušluoju 
pinigų, bet sučodyja juos.“

išmėginimui, 
mus 
mie-

Raumatizmas Sausgslė.

I
 Nesikankykite savęs skaus- 4 

niais, Reumatizmu, Sausgėle, | 
Kauly Gėlimu, arba Mėšlungiu 4 
—raumenų sukimu; nes skau- i 
dėjimai naikina kūno gyvvbę I 
ir dažnai ant patalo paguldo. 3

CAPSICO COMPOUND mo- 4 
stis lengvai prašalina viršmi- | 
nčtas ligas; mums šiandie dau- 3 
g> b6 žmonių siunčia padėka- 2 
vones pasveikę. Kaina 25c, J 
per pačią 28c. T

J u s tiri Kulis | 
a 3259 S. Halsted St„ Chicago, III. i 
J Knyga BALTINIS SVEIKA- I S TOS”, augalais gydyties, kai- t T na 50c. S

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
lele|>h<nie Hnymnrket 2844

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
i eiephune Drover 9093

VALANDOS: 10 11 ryto: 2 3 popietų:
7 8 vakare. Nedčliotnirt 10 —12 dieną.

TELEPHONE YARDS MJ4.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki U 
iš ryto ir nuo 7 iki V vai. vali. 
8325 So. Halsted St., Chicage.

Tolephuno 1273

M. SAHUD M. D.
Senon Ilusnfl Gydytojos ir Chlrarra* 

Rpeeinlistas Moler'Aky, Vyrukų ir 
Vidkų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Milwnukee Avė..

Kampas North Avė. Kambarys 200 
VALANDOS: 8:30 iki 10 taryto 

1:30 iki 3 ir 7:30 iL! 0 vakar*

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

tų kaipo patyręs gydytojo*, chirurgas 
ir akuieris.

Gydo aštria* ir chroniikas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Oflsns^r Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fiak St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: D—« ryto, tiktai.

SPECIALISTASAKI 
Akis uoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
Ihalniometer. Y-

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedfildien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kum p. 47 at

fSergėkite savo akis

Ncužsiiikėkil savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
npliekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su- 
ieiks jus akims tik (langiau blogo.

Aš turiu 15 melų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

So. Ashland Avė. Chicago. 
Kampas 18-toa gatvės

3-Čios lubos, virš Platl’o aptiekos 
Tėmykite j mano parašų 

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

1801
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NAUJIENOS, Chicago, m

Pranešimai
PASARGA.—Draugijų praiMiimua akalbiama 

ka utau>k«iti«a. Pratupimai turi būt priduoti 
' Ū vakaro, lallkaliu arba taUfouu. Canal 1504. 

Priduoti tų pačių dienų, kada »pau»dlnanoaa 
OeurUti*, nebegali būt |ditL— “Nauj.” Rad.

Lietuvių Bučernių Darbininkų mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlio
ję, kovo 3, 2 vaj. po pietų, J. Miko
la jo no svet., 2334 S. Leavitt st. Drau- 
g.ii, 111.11. > 11 <• L 11. • \ ĮSI |i.i-Aii Iii l.iiku 
susirinkti. Taipgi kviečiame ir nau
jus narius atsilankyti ir įstoti mu
sų orga n izacijon.

Kviečia Organizacija.

. .pSS. 81 kp. ir 16 wardo sočiai s- 
tui rengia gražų vakarą subato, e, 
kovo 2 d. XVicker Park svetainėje, 
2046 XV. Norlh avė. Programas bus 
labai įvairus. Pradžia 8 vai. vak. 
Kviečia visus atsilankyti Komitetas.

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

Chicagos Liet. Dr-ja Sav. Paš. ren
gia vakarą naudai musu rašytojos 

e<loli<> Kovo 31. 1918 1)1- 
■tioefcTio svetainėje. Nt.il- 
Ashland avė. Meldžiamew

kily (li'HUMijy nerengti jokiu pritino- 
gų pati vakarų.

LSS. 137 kp. Agitacijom Komitetas 
laikys savo susirinkimų nedėlioj, ko
vo 10 v. iš ryto, Aušros knygyno 
kambariuose , 10900 Mirhigan avė. 
Visi komisijos nariai malonėkite lai
ku atsilankyti. Geistina butų kad 
ir LSS. 235 kp. agitacijos komitetas 
atsilankytų, nes šiame susirinkime 
svarstoma bus kas link aldermanų 
rinkimo, nes šios abi kuopos gyvuo
ja mename (9) warde. — A. N—tas.

— ■ Si .i, >■>...* ■. -----------------------J*    

JIESKO PARTNERIŲ
HEIKALAUJl) pusininko su 8500 

)rie bučernės biznio. Gera vieta, 
ietuvių ir lenkų apgyventa. Biznis 

išdirbtas per 15 metų. Mokama cash 
Vorinlįs gajėtų ir visai atpirkti. Par
davimo priežastis— nemoku lenkiš
kai. Atsišaukite į
3045 XV. 43 St., Chicago, III

NAMAI-ŽEMR
■«

DRAUGIJOS
Subata, Kovo 2,1918,

DRAUGIJOS

LMPSA. 58 kuopo* susirinkimas 
vyks (kada? —R.) 2 vai. po pietų, 
tuvis Sųuare svetainėje, ant antrų 
ubų. Draugės, malonėkite atsilau- 
tyti ir naujų narių atsivesti.

Sekret. J. Balsienė.

Roseland. — LMPS. 25 kp. rengia 
gražų vakarą balandžio 21 d., todėl 
prašo vietos draugijų nieko nereng
ti tą pačią dienų. —Komitetas.

..LSS. iikkuopos, LMPS. 9 kuopos ir 
LSJL. rentos kuopos bendras Įavi- 
nimos susirinkimas įvyks nedėlioj 
kovo 3, 9:30 v. ryto, Fellovvship sve
tainėj, 831 XX’. 3.3 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 kviečiame atsilankyti.

—J. Stripeikis, rašt.

LSS

LSS. I kp. rengia pasilinksminimo | me kuoskaitlingiausiai susirinkti. 
Vakarn su gražiu ir įvairiu progra-1 
imi, Mildos svetainėje, subatos va
kare, 16 d. kovo (march). Prašome 
visus skaitlingai atsilankyti.

Rengimo vakaro Komitetas.

RANDAI
PARANDAVOJIMUI puikus Storas 

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

Z. S. Mickevicz
2-ras augštas, 2305 S. Leavitt St.,

PAS1RANDAVOJA Storas su fik-. MV., VCIntI ..v„„wa,
čieriais (fixtures) ir 6 ruiniais, lietu- 197 pėdos į pietus nuo 45-tos, 25x125 
vių apgyvento! vietoj. Galima lai
kyti Grocery, kendžių Storą. Labai 
mgi remia. Atsišaukite adresu: 
j5I4 Emerald avė., Chicago

uFnink Micklin, turtų raštininkas, 
PARSIDUODA mūrinis cottago 1906 S Union Avė

rimt šnipų, 7 kambariai, 2 šeimynoms. Ben. Liubinas dabartinis iždininkas^ 
I maudynė ir toilctųs. Randa $24 į 2129 XV 21st Str
mėnesi. Kaina $2450, $1250 jmo- Kaz. Karinauskas, ligonių globėjas,
kėt. 3(141 XV 42 Str
823 XV. 34th PI., Tel. Drover 7167 Draugystė savo mėnesinius susi- 
■■■ ........ . ..........  ■ ■ ........ . rinkimus laiko kas antrų nedėldienj

____  kiekvieno mėnesio, 1-mų vai. po pie-
DIDELIS PAAVKAVIMAS "J1,3

Parsiduoda —- kad sutaikius reika-|‘*** H-dsIid St., u kampas 19-tos gat. 
his, —sekanti lotai labai žemomis 
kainomis tuojaus apmokant, arba 

lengvais išmokėjimais. ^Turi būt iš
parduota šių savaitę ,1 
te tuojaus tuo- pasini 
dama už specialius as 
vių taisymai.

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

So. Albany av., vakarinis frontas,

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, W1S.

REIKIA DARBINJLNKę
REIKALAUJAM

Lietuvių Žemės Korporacija reika
lauja Vyrų su mažu kapitalu prisi
dėti prie korporacijos, kaipo užtik
rinimu. Darbas ant visados, gera 
mokestis, patyrimas nereikalingas. 
Del platesnių žinių kreipkitės ypati
škai arba per laiškų:

CHAS ZEKAS Gcn. Manager.
117 N. Dcarborn St.. Room

—$380.
So. Albany av., vakarinis frontas, 

97 p. į piet. nuo 45 gt. 25x125)—$380.
S. Albany av., virk, front. alėjos 

kampas, į pietus nuo 43 st. 50x125— 
$980. Pasirink lotų, kokį nori ir pa
rašyki Mr. Stanek, arba Mr. Accoht, 

(’hiindler, Hildreth and Co.
Cent. 5151, 56 XV. XVashington st.

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO
S. P. VIRŠININKŲ ANTRASAI:

1 Jus turi-| ------- —
i. Parduo- K. Rugis, pirmininkas, 
entus gat-| 1714 Wabansia Avė.

J. Dauginis, vice-pirmininkas, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen avė.
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 Marshfield avė.
J. Antanavičių, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmų kiek

vieno mėnesio seredų, vakare, 1822 
XXFabansia avė.

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edvvard Street 

Baubonis T., Vicc pirmininkas, 
728 Park Ct.

F. Basčius, prot. sekretorius, 
50 Havvland Avė.

Knz. Brazevičius, fin. sekr, ir iždin., 
402 Lincoln Strce 

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

L. Šulskis, iždo globėjas, 
462 Jenne Stree 

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.

_____ ____ ____ 29 kuo|>a 
buvo surengusi lavinimus vakaru, 
bei dėlei tujų kliūčių jis ne|vyko. Su
sirinkimas taigi įvyks kovo 3 d. 7:30 
vai. vakaro loję pat svetainėj, ant _ _ _____  ___________  ____
71tos ir \Vashington gatvių. Meldžia-( iės. Gali uždirbti po $20 iki $50"i)er

—Komitetas.

Rockford III. — LDLD. 29 kuo
pos susirinkimas įvyks subatoje, 
kovo 2 <!., 7:30 vai. vakare Socialistų 
svetainėje, 319 E. State St., Draugai 

SI«A. 36 kuopos mėnesinis susirin-jir draugės, malonėsite visi atsilan
kyti ir atsivesti naujų narių prisi
rašyti. —Org. B. Čepaitė Vare-nė

REIKALINGI dirbanti vyrai pri- 
gelbėt tvėrime fratcrnalės druugys- 

mėnesį, neapleidžiant savo dieninio 
darbo. Atsišaukite bile dienų tarp 
6 ir 8 valandos.

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

PARDAVIMUI DU NAMAI, VIE
NAS— 2-jų AUKŠTU MŪRINIS NA- 
MAS. IK VI KN AS—MI-!I>INTS. ABU 
GAUIMA BUS VABTOTl BII.I-L KO
KIAM BIZNIUI ARBA ALINEI (SA- 
LOON). PARDUOSIME PIGIAI A- 
RUDU ARBA ATSKIRAI, NAUJA 
LIETUVIŲ KOLONIJA.

LOUIS EBEL
2659 XV. «rd St., .......... CHICAGO

kimus įvyks nedėlioj, kovo 3 d. Mil
dos svet.. Pradžia pirmą valanda po 
pietų. Visi nariai prašomi atsilan
kyti ir naujų narių atsiveskite pri
sirašymui prie SLA. Yra daug viso
kių reikalų aptarti visiems bendrai.

Kviečia 36 kp. Pirmininkas.

REIKĄLAUJAME leiberių į serap 
Jardų.
4014 Wpnhvorth avė., Chicago.

AUTOMOBILIAI

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugls, pirmininkas, 
1714 XVabansia avė.

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

Jonas Slancauskas, nutarimų rašt., 
I 3316 XVallace St:
Kostantas Vaitkus turtų raštininkas, 

2617 40th Street 
Kazimieras Chapulis, iždininkas,

1840 So. Halsted st.
Kaži Ytiras, kasos Mlob&jtis,

1742 S. Union Avė.
Pranciškus Girdwa|nis, kasos glob., 

2000; So. Halsted Str. 
Petras Luza, kasos globėjas,

1916 Canalport Avė.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

.subatą po pirmai dienai kiekvieno 
menesio, 8 vai. vakaro, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesiu Draugystė numažino į- 
stojimo mokesti tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstitucijų.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas,

149 E 107th Str.
J. M. Varekojis, pirmininko pageli)., 

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

123 E 104th Place 
Narbutas, fin raštininkas,

27 E 102nd place 
Shedvllas, kasierius

341 Kensington avė. 
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

į NAUJIENŲ AGENTŪROS
Rockdale, IR.: via Jollet, D. Lukia, 

. ... «. Moen Ava.
Westville, III.: St. Mazremas, 

Barber Shop, State St 
Wauke<an, III. J. Miloszeviče,

801 — 8th St
So. Chicago, III.: Ad. Tarvidas, 

8950 Ilouston Avė.
Rockford, Iii.: St. Petrauskas ir 

Račkeviče, 1012 S. Main Si 
W. PaUman, III.: W. Pilypas, 

720 W. 120 St
Harvey, III.: Z. Putramentas, 

15725 Finch Avė.
Chicago Hcights, III.: P. Stelmontas. 

144 E *16 St. 
Spring X7allcy, III.: Joe. Siurvilas 

324 XX7. Third str.
Livingston. Iii.: K. E. Bertulis,
E. St Louis, I1L: žičkus, 

539 Collinsvillė Avė.
Springfield, I1L: K. Stočkus, 

1530 Sangamon Ava
E. St. Louis, III.: K. žukauski, 

123 St. Clair Ava

P.

F.

MASSACHllSETTS VALSTIJOJ:
Lawrencc, Mass.: P. A. joiuF

144 EI m Street
Montello, Mass.: B. P. Miškinis,

35 Arthur SI
VVorcester, Mass.: M. Paltanavičius,

15 Millbury Si

LIETUVIU MOTERŲ APSVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA;

15 Millbury 
Montello, Mass.t P. Kurpius, 

175 Ames St
Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 

135 tolti 
Lowell, Mass.: J. Baumill, 

50 Charles
Lawrrnce. Mass.: A. Ramanauski 
. 1O1 Oak
Montello, Mass.: P. Stiga,

5 Arthur SI

St

TMD. 27 kuopos susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, kovo 3, 4 valį po pietų 
Zolp ir Pieržvskio svet., 4000 So. 
Paulina gat.—Visi nariai yra kvie
čiami ateiti ir užsimokėti pasiliku
sius mokesčius .taipgi ir nauji, kurie 
norėtų pristot prie šios draugijos.

—.Jonas Vaišvilas, rašt.

LMPS. 9 koupoa Choro extra re
peticija, vadovaujant poniai Gugie- 
nei įvyks subatoj, kovo 2 d. lygiai 7 
vai. vakare, Mark \Vhite S. svetainėj. 
Visos choro nares meldžiamos nesi- 
vėltiofi. —Komitetas.

East Chicago, Ind.—Bendras visų 
E .Chicagos lietuvių susirinkimas, 
rengiamas visų vietos draugijų įvyks 
Nedėlioję, Kovo 3, 1918, K. Grikšo 
svet., 150th st. ir K’ *’ 
East 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 lt. 
Kiekvieno yra priedermė ateiti ant 
šio svarbaus susirinkimo.

—Rengimo Komitetą*.

Northcote avė.,

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

L. Geležius, Manager 
4503 S. XVood St., Chicago.

Tel. Boulevard 5669

GERA PROGA darbščiam parda
vėjui. Patyrimas nereikalingas. Au
tomobilius ir vadai parūpinami. 
Chicago Clearing LAN!) Association, 
1905 First National Bank Building, 

Klausk Mr. T. P. OSTER.

_______ TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU- 
mrnr* V0S BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA

. . NAUDOKI IRS I ROGA I Juozapas Šimkus, pirmininkas,
visi tie, kurie turite arba norite tu-| 10707 XVabash avė
rėti motorciklį arba dvirati (by- Fr. Grigula, vice-pirmininkas, 
cicle), kreipkitės pas tautietį. Mes 10449 Wenlworlh avė.
ls.: JuoznP»s Urbutis, prot. raštininkas,

** ........ - -C--—• I 355 Kensington avė.
padarom no $81 Vladislovas Markauskis, kasierius, 

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

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

rinkimus laiko kas pirmų pėtnyčių 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedwillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintų 
mokestį paliko tik 1 koVo ir 5 ba
landžio, o paškui istpjimu^ bus pa
gal konstitucijų. —Juozapas Urbuti*

stipriausi, geriausį už žemiausią kai
nų. Visus “obaral” i
iki $10. Taipgi perkam ir parduo
dame visokias kainas motorcildių ar 
baisekelių, ir parūpiname dėl mo- 
torciklių laisnius už dykų. Hreipki- 
tės laišku ar ypatiškai.

JOHN MIKSIU S,
2917 S. Lowp Avė., (’hici )», III.

MOKYKLOS

Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės 
Choro repeticija vadovaujaųt pane
lei Staniuliutel, įvyks Nedėliojo, ko
vo 3 d. 2 vai. po pietų—Visi Ateities 
žiedo narini atvykite 
draugus prisirašyti

ir atsiveskite 
—Komitetą*.

Visiems dainų mylėtojams žinoti
na,, kad Sietyno Mišrus Choras iš 
VY^ątsidės persikeliu ant 19th st. ir 
Union avė. Jos Ghernaticko sve
tainėn, 1900 XX7. 19 St., Tpipgi ir dai
nų mokinimo laikas atmainytas. Pir
ma būdavo pėtnyčiomis, o dabar bus 
seredos vakpre, 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.

REIKALAUJU jauno vyro prie 
čeverykų taisymo, gera mokestis, at
sišauki! ypatiškai, laišku arba per 
telefonų: - . r - o > < .mho ■ >

I -co J. Sehuliz oni.i

PARDAVIMUI

Dramatiško Ratelio repeticija i- 
vyks, sabaloįe Kovo 2 d, Rafciiiskio 
svetainėje. 731 XV. 18 gt. Pradžia 8 
vai. vakaro. Nariai lošėjai malo
niai prašomi atvykt laiku. "!■ 

—Komisija.

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

PARDUODU bučernę ir grosernę 
iš priežasties nesveikatos, su namu, 
arba mainysiu namų su bizniu ant 
kilo namo—4>e biznio. Atsišaukite: 
2462 XV. 46 Place, .Chicago

LMPS 29 kp. generale repeilęlja 
“Iš Medės” bus nedėlioj, kovo 3, 10 
v. ryto, Meldažio svet. Visi lošė
jai ir lošėjos susirinkite laiku.

—Valdyba.

ASMENŲ JIEšKOJLMAI

PARSIDUODA sena atsakanti ele- 
klrikinf čeverykų taisymo šapu, ge
ri pagyvenimui kambariai, pigi raiv 
da. Iii Pruząnsky,
3213 NVallace St., Chicago.

AMERIKOS LiHTUVlV MOKYKLA

Mbkihama: Angliškos fr lietuvi! 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedy* 
tėsK stenografijos, tvpevvritiniL pirk 
lybos teisių, Suv. Vaht. Istori]o», ii 
beloos istorijos^ > geografijos, poliu 
kinės ekonomijos, pihetystfis, daili! 
rašystės, 
niij» Gfouonifioj’

Mokinimo valandoj nuo A, ryit 
iki 5 pu pievų; vak. iki
3JOG So. Hfctstcd SUil Chięa*o* ij
f Ii Iii 1 ‘V j-1 '■ .■ig.-'J'L. Į> AjlLUtaE'

ORAUG ’OŠ m ORGA-
’ ’ Ni/iACBOS? - -"r*

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

LSS. 43 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks kovo 3 d. 12 vai. dienų 
Urenk ir Jame svet., 23 avė ir kam
pas Lake st. Malonėkite, draugai, 
atsilankyti laiku nes vėliaus svetaine 
bus užimta. Atsiveskite ir naujų na
rių. —Org. A. J. Staškus.

Pa’jieškau savo sesers Onos Vosy
liūtės, |m> vyru—AugustinaviČienė iš 
Suvalkų gub., Mariampotės pavieto, 
Šunskų gmino, Niokotų kaimo. Taip
gi pajieškau Marės Pranckaičiukės, 
po vyrų—nežinau. Paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Lūkės parapijos, 
Parakatickių sodžiaus. Meldžiu atsi- 
šaukt jų pačių, ar kas žino jas, už 
ką busiu labai dėkingas.

J. " 
6404 ('ari avė.,

y

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

LIETUVIU JANITORIU VYRŲ IR 
MOTERŲ PAšALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.
Juozapas Užubalis, pinninlhkas, 

2823 Jackšdn Blvd.
Povilas Atkočhinas, pirm, pageli)., 

v 342 S. Crąvvford aVe.
Jonas BurČikas, nutiirimų rašt.,

• 1217 S. Spauldnig *V.
Andriejus Khrbblh, fin. raštininkas, 

807 S. Spouldlng avė. 
Mykolas Kaziunas. iždininkas,

' '' I’/ i’ 1501 S. Harding avė.
Susirinkimai Atsibuna 29 dienų 

kiokvlend' mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420. XV. 12tli St., 7:30 v. 
vakųrcjint antrų lubų. Musų EJiu- 
bas sumažino mokosi j |stqjimo per 
6 mėnesius, būtent nub 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

PARDAVIMUI Laikinasai Komitetas:

osylius, 
Cjeveland Ohio

MUZIKU BABGENAS
2 koncertinos, 1 vargonai, t kor

netas ir 1 klarneta».
Atsišaukite greitai, nes išvažiuo

ju kaizerio gaudyt.
Stanley Buitkus,

2409 So. Hoyne Avė., Barbei* Shop
Telefonas Canal 6146 Chicago

CICERO. — Visų tautų socialistų 
kuopų campiiign susirinkimas bus 
šiandie, vasario 2 d. 7:30 v\ v., Liber
ty svetainėje,K 52 avė ir 22 Place. Vi
si LSS. 138 kuonos nariai malonė
kite būti susirinkime.

—A. K. Labanauskas. Org.
Liet. Moterų Progr. Sua. 29 kuopa 

Nedėlioję, Kovo 3 d. Meldažio svetai
nėje, 2242 XV. 23rd PI., stato “Iš Mei- 
lės” — Togobočnij penkių aktu dra
mą. Visi kviečiama atsilankyti.

Pajieškau Petronis ir Alytds kiku
čių, paeina iš Kauno gub. ir vals
čiaus, Betigalos parapijos, Ugižių 
kolonijos. Girdėjau jos gyvena Chi
cago, III. Jos pačios arba kas jas ži
note, malonėkite atsišaukti, nes tu
riu svarbų reikalą.

Pranas Seblauskis
3923 Ehn st., Indiana Harbor, Ind.

PARSIDL’ODA Storo įtaisymai: 2 
“show cases” ir 1 “wa(l case”, ir 
“seifas” 800 svarų, labai pigiai. Prie
žastį pardavimo sužinosite. Adresas:

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

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

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Einerald Avė., Chicago, III. 

A. LALIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, III. 

K. GUGIS, Iždininkas.
127 N. Deurborn St., Chicago, III.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicago, III
J. ŠMOTELIS, < • {

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

2919 XV. Division St., Chicago, IR.

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

A. Chepaitis. pirmininkas, 
4812 XV. 15th St., Cicero, III.

P. Shvelnis, pirm, pagelbininkas, 
2156 Alece PI.

J. Kalninė, raštininkas,
1965 Evergreen avė.

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

Telefonas Huinboldt 182.
J. Katilius, iždininkus,

1685 Mihvaukee avė.
Susirinkimai atsibuna bnuj pėtnv- 

čia kiekvieno mėnesio Unijos Salėjo, 
1579 Milvvaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Hnlsted 
«t., 7:30 vai. vak.

RAKANDAI

Socialistų vakaras. —šiandie. 8 v. 
vakaro Emmetts svetainėje, 2179 Og- 
den avė. (kertė Taylor gt.) įvyks So
cialistų Partijos pramogų vakaras- 
balius. Visas vakaro pelnas eis nau
dai pavasarinės aldermanų rinkimų 
kampanijos. Draugai lietuviai, ku
riems laikas leidžia kviečiami atsi
lankyti. —X.

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, Vensloviškių kaimo, 
Skersnemunes parapijos. Ji yra a- 
pie 12 metų kaip Amerikoje. Apie 
9 metai atgal ji gyveno apielinkėje 
Bridgeport, Conn. Ji pati, ar kas 
apie ja žino, malonėsite atsišaukti 
šiuo adresu.

Jonas Skridulis, 
836 XV. 34th St., Chicago

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, t 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. XVestern av., Chicago

NAMAI-žEMe

J IEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario pas blaivus 

žmones, su valgiu ar be valgio, su 
maudykle ir šiltu vandeniu. Bridge- 
porto apiejankėj. Malonėkite atsi
šaukti. J. JOKUBONIS,

nramogų vakarėlis ivyks kovo 10 d. 13228 S. Halsted St., Chicago
Sulig paskutinės SLSDA. konferen

cijos nutarimu, šiuomi pranešu, kad 
i , „__ „„ . ..L— * . *
Mildos svetainėje, 3142 So. Hėlsted 
st. Bukite malonus visi chorai pri
sirengti ant vakraėlio su dainomis ir 
laiku pribūti.

Jungtinės Tarybos Pirmjn.

PAJIEŠKAU kambario Bridgepor- 
to apielinkėje tarp Morgan ir XVal- 
lace st. Kas turite .atsišaukite.

Antanas Lėkis 
, Chicago, III.M. M. Yuodis. 4f)00 So Wood st,

Harvey, III. — LSS. 228 kuopos 
susirinkimas įvvks kovo 5, 7:30 vai. 
vakare. Fr. Gonciarz svetainėje, 
15713 So. Hnlsted st., Phoenis III. 
Draugai ir draugės, malonėkit visi 
paskirtu laiku atsilankyti, nes turim 
daug svarbių reikalų apkalbėjimui.

—/Rašt. S. Venckus.

įįi II I! 4 ■ '.JA 1!' A .1 —

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

Roseland, III. — SLA. 139 kuopoa 
mėnesinis susirinkimas atsibus suhn- 
toj kovo 2 d», 7:30 vai. vakare. So
či. i h. h i svetainėj, 11100 Mirhigan 
avė. (įėjimas nuo 111 gatvės) ant 
trečiu lubų. Visi nariai malonėki
te atsilankyti ir 
prisirašyti.

Rašt.

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

Geresnis už 
Bergeną

40 akrų farma, pusė mylios nuo 
miesto ir fabriko, 5 ruimų namas, 
nauja barnė, ant gero kelio, naujas 
sodas 256 geriausių išrinktų maišy
tų fruktavų medžių, antrus metus 
vaisių nešančių, priglaudant pusė 
akro greipsų ir pusė akro stroberių. 
Gera žemė, auga viskas. Didelis pi
gumas už kėš arba ant išmainymo 
ant namo. Taipgi turiu ir daugiau 
didesnių ir mažesnių farmų pasirin
kimui. Už pinigus arba mainymui 
ant namo bile kur. 14 metas šiame 
biznyje. Del platesnių žinių kreipki 
lės pas

• KAZIMER Z. UBNIKIS,
1818 XV. Iflth st., Chicago, III.

ATIDUODAMA rendon Storas. Ge
ra vieta bučernei ir grosernei.
1735 So. Union avė., Chicago

A. Boobcn, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

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

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

B. Rusgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbašauskas, 1-inas 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.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

augštas. Chicago.

ATIDUODAMA randon šviesus, šil
tas kambarys. Yra maudynė.

naujų atsiveskite ^3409 So. Union Avė., Chicago.

K. Kalnietis.

NAMAS ir 4 kambarių rakandai 
pardavimui. Atsišaukite į Agnės 

Ilinz, 3436 Union Avė., Chicago

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

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

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

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

K. Cepukas, iždininkas, 
1648 XV. Division st.

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

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

DB-STĖS “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA, KENOSHA, XVIS.

J. Petrauskas, pirmininkas,
1747 North Avė.

J. čepelis, pirm, pagelbininkas,
1060 Noble St.

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt.,
2228 Coblenz st. 

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė.

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybčs sve
tainėje, 1824 XVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS.

Sam. Venckus, pirminikns,
1903 Ruble si r. 

John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 
664 XV. 18 St. 

Klein. Liaudanskas, nut. raštininkas 
1439 S. 50lh avė., Cicero, III.

/II

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

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

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 XVallacc 

E. Ulkutė, finansų raštininkė, 
2137 XV. 21 

Baleckienė, iždininkė, 
3543 Union avė 

Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields 

Savickaitė, iždo globėja, 
3514 So. XVentworth 

Siunčiant j centrą mokestis,
ney order ar ček|, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

J

PI.

avė.

avė. 
mo-

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. W1S. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarcvičia, padėjėjas, 
1618 Iluoran .Avė.

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt.,

Justinas

1618 Iluoran .Avė.

1602 Indiana Avė. 
TaukevlČia, turtų rašt., 

1023 Broadvvay avė. 
Pulką, iždininkas,

1128 N. 8th St.
Jakučionis iždo globėjas, 

1424 So. lOth St. 
Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas

1124 High avė.
Motiejus žemaitis, maršalka, 

1309 Broadvvay avė.
Susirinkimai atsibuna kas pirmų 

pėtnyčių kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

Antanas

Andrius

DR-.IOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS 

Burba, pirmininkas 
2003 Jefferson st. Chicago.

Leknicka.s, vice- pirmininkas,
708 VVest 17th Street. 

Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 S o. Aulmrn avė. 

XV. J. Buišis, finansų raštininkas.
900 XVest 19th St.

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

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

Kaz. BraleviČius* pirmininkas, < 
402 Lincoln St.

Juoz. Macnorlus, vice-pirmininkas, 
321 Mlddle 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. Gaušflitė, iždo globėja,

173 Mihvaukee avė.
VI. KaČiučiaviČia, iždo globėjas,

14 Congress St.
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka.

917 Jenne 
Ant. Bubelis, teisėjas.

313 Ouince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis,

152 Main str.
Petras Mllauskas, vėlaunešis,

R. 35 Box 90. 
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market St.

St.

St.

A.

Lietuviškų Tautiškų Kapiniu
VALDYBA 1918 METAMS

BEN. LIUBINAS, pirmsedis,
2129 XV. 21st St.

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pageli)., 
634 XV. 181h 

JOS. SKUTAS, iždininkas,
3100 So. Halsted

S. DANTA, raštininkas,
812 W. 19th

EI). ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Ccmetery, 

Summit, 111.
, Phone Willosv Springs 10.

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirmų švcnladienj kiekvieno mene
sio, o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
Dasamdonių per valdybą.

St.

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Agentai, užžiurlntj* platinimą “N- 

ną” savo miestuose arba distrlktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.
18-tos gatvės Skyrius: F. J. Mallęy.

633 XV. 18th Št
“Naujienose”, 1840 S. Halsted St.

North Side Skyrius: XVilberty Strege 
2018 Greenvvich Str. 

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

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

Brighton Park:
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Avė., 
J, Minkevičia, 3848 S. Albany Avė 
Žurmiskas, 4053 S. Maplewood

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas. 4563 Wentworth
V. Saudargas 5418 Princcnton
A. Kasinski, 6140 So. Siute St.
J. Legciko, 6002 So. State St.

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

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

2337 S. Leavitt St
Town of Lake Skyrius: A. Bartašus, 
______ 4601 Hermitage avė.. Chicaeo

ILLINOIS VALSTIJOJ:

av

av.

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

St. Charles, III.: W. Grabauskas, 
1Q W. 2nd

Melrose Park, III.: M. Kartaski, 
1908 Man

DcKalb, III.: Mike Taruti.
1148 M ark et

Divet-acn, m.: W. A. Žilinskas. 
Box

m.
St

sfr.

St

OHIO VALSTIJOJ:
Clevefantb O.:: Vafenton."

2120 St. Clalr An

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ: 
Bridgeviffe,^^Pa?!T f T^elchK 

P O Box 407 
Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgk. Pa.: Fort Pitt Nevi C* 

Liberty Avė and Grant lt 
Kulpmont, Pa.: XVally Yodoc, 

Box 45 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowskt, 

2809 Peno Ava 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

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

2228 Tuitha 
Duųuesne, Pa.: K. Lideka, 

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

1726-28 Jacksoa B 
Scranton, Pa.: Petrikys J, 

Ct. and Albright Ava.

MICHIGAN VALSTIJOJ:

Grand ^Rapids, Mich.: J. Žilinskai, .
452 W. Leonari ■ 

Saginaw, Mtcb.: S. Joškeviče,
2707 XVashington Art.

INDIANA VALSTIJOJ;

5013 Tad 4«v<
Indiana Harbor, Ind.; P. Mątoniv 

3727 Dek>dor St
Gary, Ind.: V. Vaičtlaitis, 

Box 122 Tolleston StatM
Gary, Indu D. Bassin, - ——

Clinlon, Ind.:
M. Aliliunas, 112 So. Main st.

WISC()NSIN VALSTIJOJ:

tenosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park SI

Racine, Wis.: Tonv Vegela, 
237 Lafayette avi

CONNECTICUT VALSTIJOJ:
3ridgeport, Conn. H. A. Mailand,

24 Railroad Avė., 
Tarrington, Conn.: V. Kelmelis,

62 Lewls M
XVaterbury, Conn.: J. Pruselaitia, 

775 Bank M
New Haven. Conn.: J. Vaitkevivfaa, 

286 Wallace M

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ i

Mindcn, Va.? J. K
Box 49.

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus.
211 First St

Paterson, N. J.: A. Atkind.
273 Rlver SI

Newark, N.J.: P. Lukšis, 
314 XV»lnut St

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

NEW YORK VALSTIJOJ:

87 Grand Street 
Ne\v York, N.Y.: Louis Kram,

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

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

102 Riverdale A« 
Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,

184 Grand Str 
Albanv. N.Y.: M. Lazarkn.

42 N. Lark Street
Amsterdim. N.Y.: Mr. Malęs,

145 R. Main SI 
Rochester, N.Y.: M. Zukaitls,

451 Hudson Ava
Krašte rd a m. N.Y.: J. Mikėnas,

235 R. Mala M

MARYLAND VALSTIJOJ:
Ba 11 i mbre, M d .: J * A1 ek n e vi c™ 

650 W. Lombard lt
Bftltimore. Md.: J. Filinovicz.

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

637 Lombard M f

IOWA VALSTIJOJ:
Šioux ČiTy. <« • M- Rndrnkas 

2510 Correctionville R*

OREGON VALSTIJOJ:
Portland, Crt.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:
So. Omah«, ^ebr.7 A? Zalnls

218. 5418 So. U 91


