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Vokiečiai tebesiveržia link Petrogrado
■ - J - . . .. ...— - —........... ■■ ■ .

Vokiečiai už 68 myliu 
nuo Petrogrado

Paėmė miestą Jamburg

Kijevo, Volynijoj.
Gen. Pctleur, vadovas Ukrai

nos pulkų, bandė atskirti rusus 
nuo centralinių gubernijų.

Ties Konotop, 150 mylių į 
šiaurryčius nuo Kijevo, Černigo
vo gubernijoj, dideles spėkos re
voliucinių kareivių sumušė gen. 
Petleurą ir privertė jį pasitrauk
ti. Vokiečiai nedalyvavo šita
me susirėmime.

Centralinis Sovietų komitetas pa- 
taria ratifikuoti taikos sutartį *

balsuoti už ratifikavimą taikos. 
Balsuoti už ratifikavimą taikos 
sutarties patariama todėl, kad 
taika duos sočia lei revoliucijai 
‘būtinai reikalingą pailsį”.

UKRAINA PRIVERTĖ 
RUSUS PRIIMTI VOKIE

ČIŲ TAIKA

Ką reiškia Rusijai vokiečių 
taikos sąlygos |

Ukrainos buržuazija tebekariau- 
ja su rusais.

MASKVOS SOVIETAS RA- 
TIFIKUOJA TAIKOS 

SUTARTI

VOKIEČIAI VERŽIASI 
LINKUI PETROGRADO

Paėmė Jamburg už 68 mylių 
nuo Petrogrado.

Turkai irgi eina prieš rusus.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 7. — Ru
sijos oficialė žinių agentūra pra
neša, kad vokiečiai paėmė Jam
burg. ant Revelio-Petrogrado 
geležinkelio linijos, 68 mylių at
stume nuo Petrogrado.

Turkų-vokiečių ofensivas te
besitęsia už Trebizondo, Turki
jos Armėnijoj.

Pranešimas pabrėžia, kad tas 
daroma nežiūrint vokiečių vy
riausiojo komanduotojo oficia- 
lio paskelbimo, kad karinis vei
kimas prieš Rusiją yra sustab
dytas.

!'xchange Telegraph žinia iš
siųsiu iš Petrogrado seredoj sa
ko, kad vokiečiai sustabdė besi- 
veržimą utarninke, bet vėl jį at
naujino tą pačią naktį keliose vie 
losi*, kad pasiekus ir sustiprinus 
liniją tarp Jamburg ir Gdov (į 
rytus nuo Peipus ežero ir į pie
tus nuo Narvos).

Sugrąžina senąją tvarką
Petrograde gauta žinių, kad 

vokiečių užimtuose miestuose 
bankai liko atidaryti, nuosavy
bės sugrąžintos jų buvusiems sa
vininkams ir abelnai grąžinama 
senoji tvarka.

PETROGRADAS, Kovo 7. — 
Po apsilankymui Zinovjevo, Ma
skvos Sovietas didele didžiuma 
balsų nutarė ratifikuoti taikos 
sutartė su Vokietija.

(šis Sovietas nėra visos Ru
sijos Darbinnikų, Valstiečių, Ka
reivių ir Kazokų Atstovų Tary
bų kongresu, kuris šaukiamas 
Maskvoje kovo 12 d. ratifikavi
mui taikos sutarties).

VOKIETIJOS SOCIALIS
TAI IR TAIKA su RUSIJA

Vokiečiai skeptiškai žiuri į 
junkerių taiką

VOKIEČIAI APLEIDO 
NARVA

True translation filed with the post- 
nipslc at Chicago, March 8, 1918, 
as rc<iuircd by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 7. — Reu- 
terio Petrogrado koresponden
tas sako, kad vokiečiai evakua- 
vo Narvą, prie Finlandijos įlan
kos, ir apsistojo už 12 mylių į 
vakarus nuo miesto.

True translation filed with the post* 
Liastrr at Chicago, March 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct, 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 7.
Maskos Darbininku ir Kareivių 
Atstovų Tarybos susirinkime pa- 
nedėiyj, Pokrovski, vadovas an
tros taikos delegacijos Brest Li- 
tovske, aiškino taikos sutartį su 
cen tralinėmis valstybėmis.

Giliai susijudinęs, jis maldavo 
tų, kurie pritaria demokratinei 
revoliucijai, neapgaudinėti sa

vęs. <
Pokrovski užreiškė, kad vo

kiečių nustatytieji naujieji ru- 
bežiai sudaro geležinį žiedą a- 
pie revoliucinę Rusiją. Jis sa
kė, kad vokiečiai stengiasi už- 
troškinti revoliuciją ir užka
riavimai yra menkniekiais pa
lyginus su ekonominiais Berlino 
reikalavimais.

Dekretas apie nacionalizavi-, 
mą bankų pasidaro neišpildo
mu, kadangi vokiečių sąlygos 
stengiasi paversti bankus į vo
kiečių įstaigas.

Rusų karine evakuacija Esto
nijos, Kurliandijos ir Livonijos 
atidavė priešui valdžią tose pro-; 
vincijosc.

Kalbėjo susirinkime taipgi Zi- 
novjev, Petrogrado Darbininkų

RAGINA RATIFIKUOTI
TAIKOS SUTARTI SU 

VOKIETIJA

Kt d davus revoliucijai 
pasilsėti

'line translation filed \vith the j>ost- 
Gii.sler at Chicago, March 8, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 7. -

ir Kareivių Atstovų Tarybos pre
zidentas, Sverdlov^ ir kiti iš 
Petrogrado. Jie sakė, kad Rusi
jos atstovai bouv priversti pasi
rašyti po taikos sutartim delei 
situacijos, pagimdytos Ukrainos 
priėmimu begėdiškų taikos są- 
•y«ų- , L.' | .

Susirinkimas nepriėmę jokios 
rezoliucijos. ,

Nušovė 6 studentus

Iš priežasties studentų ir ofi- 
cierių konspiracijos nuversti 
bolševikų valdžią padaryta kra
ta vienuose namuose netoli nuo

True translation filed with the post 
mastei* at Chicago, Mabch 8, 1918, 
as reųuįred by the act of Qct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 6. - Ne
žiūrint vyriausiojo komanduo
tojo paliepimų, kad Vokietijos 
žmonės iškabinėtų vėliavomis 
savo miestus ir džiaugtųsi taika 
su Rusija, vokiečių presoje ne
trūksta abejojimų apie ateitį ry
tuose.

Ką rašo Vorvvaerts

Vorwaerts rašo, kad Rusijos 
teritorija nėra tuo, ko Vokietija 
troško ar kad Vokietijos užėmi
mas apsvarstytas tikslu pasilai
kyti ant visados. Jis priduria:

“Mes būtumėm skaitę protin
gesne ir labiau permatančia da
lykus, jei Vokietijos valdžia ne
būtų kiek tik galima pasinaudo
jusi bejiege Rusijos žmonių ir 
nebūtų privertusi taikos, kuriai 
lyginas tik vienas istoriškas at
sitikimas, tai, kada sutriuškinta 
Prūsija turėjo padaryti taiką 
Tilžyje 1807 m.

Už pavergtąsias šalis.

“Vokietijos social-demokrati- 
ja dabar turi pradėti kovą tiks
lu nedaleisti, kad Vokietija ga
lėtų elgties su naujomis kaimy
niškomis valstybėmis (Lietuva, 
Lenkija ir k. Red.), kaipo su pa
vergtomis tautomis.”

Bijosi naujos kvalicijos
George Bernhard, rašydamas 

Vossische Zeitung prisipažįsta 
prie abejojimo, ar ta pati koali
cija, kuri stovėjo prieš Vokietiją 
dar prieš karę “ir dabar laiki
nai sulaužyta kaipo kariaujanti 
organizacija” ar vėl po karės ne- 
atsteigs savęs. Jis tikisi, kad 
laika vakaruose, kada ji ateis, ne 
parodys tos stokos imaginacijos, 
charakterizuojančios Rusijos ta
iką.

CICERO DRAUGIJOS NE
DALYVAUS Klerikalų 

seime
i ----------------

Pažangiosios draugijos ap
leido bendrą su klerikalais 
susirinkimą Ir išnešė prieš 
klerikalų seimą rezoliuci
ją 2

CICERO, III., Kovo 8. — Va
kar vakare šv. Antano parapijos 
svetainėje įvyko bendras pa
žangiųjų ir klerikalų * draugi jų 
atstovų susirinkimas, apsvarsty
mui apie klerikalų šaukiamąjį 
neva “visuotiną” seimą New Yo- 
rke.

Klerikalai iškarto pareikalavo 
kad tik tos draugijos galėtų da
lyvauti, kurios yra nutarę siųsti 
delegatus j seimą ir nieko apie 
tų seimą nekalbėti. Daugelis gi 
delegatų, nors ir buvo atsinešę 
pinigus ir butų prisidėję prie 
siuntimo atstovų į tą seimą, bet 
reikalavo, kad butų svarstoma 
apie tą seimą ir rinkimą delega
tą-

Klerikalai tada pradėjo kelti 
triukšmą. Keli “Vajaunų” kle
rikalų, jų tarpe ir viena smarki 
“dievobaiminga” davatka net 
kumščiomis pradėjo grasinti.

Kilus tokiam triukšmui 52 at
stovai, ątstovaujantįs 15 did
žiausių pažangiųjų ir tautiš
kų draugijų apleido svetainę, 
palikę ten vienus vyčius su da
vatkomis — atstovaujančius 
keletą mažyčių draugijų. Išėjo 
ir tie delegatai, kurie šiaip bu
tų prisidėję prie seimo.

Apleidusieji bendrą susirinki
mą paskui susirinko kitoj sve
tainėje, kur nutarė nedalyvauti 
klerikalų seime ir išnešė prieš 
tą seimą rezoliuciją ir protestą 
prieš vadinimą to klerikalų sei
mo visuotinu. —x.

Kad išgelbėjus Mooney

OAKLAND, Cal. — Oakland 
Centralinė Darbininkų Taryba 
priėmė rezoliuciją ir paskyrė 
komitetą, kurio tikslu bus su
kelti visoj valstijoj organizuotų 
darbininkų judėjimą, kad neda- 
leidus pakarti San Francisco da
rbininkų vadovą Thomas J. 
Mooney.

RUMUNIJOS KARALIUS 
PASILIKS

Rumunija turės padaryti ga
lutiną taiką bėgyje dviejų 
savaičių.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, March 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 7. -- 
Riųnunjos dinastijos klausimas 
yra šalies viduriniu reikalu. Taip 
užreiškė baronas von dem Bu- 
ssche-Haddenhausen, užrttbeži- 
nių reikalų ministerio pagclbi- 
ninkas reichstage šiandie, atsa
kydamas į nekuriu kalbėtojų pa- 
tėmijimus apie Rumunijos sos
to ateitį.

Iš Bucharcsto pranešama, kad 
po liglaikinc taikos sutartim 
pasirašė von Kuehlman už Vo
kietiją, Czernin už Austriją, So- 
branie vice-prez. Menšilov už 
Bulgariją, didysis viziras Talaat 
Paša už Turkiją ir Cartentoja- 
na už Rumunija.

Sutarta, kad pertraukimas 
mūšių tarp Rumunijos ir cent
ralinių valstybių tęsis per 14 die
nų, pradedant nuo kovo 5 d., su 
3 dienų pranešimu apie užbaigi
mą pertraukimo mūšių.

Abi puses susitarė, kad taem 
laike turi būti padaryta galuti
na taika, liglaikinės sutarties pa
matais.

STREIKAS AMUNICIJOS 
DIRBTUVĖSE

2600 darbininkų streikuoja 
St. Louis mieste.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 8, 1918, 
as reųuirod by the act of Oct. 6, 1917.

ST. LOUIS, Kovo 7. — Strei
kas 2,300 amunicijos darbinin
kų Wagner Electric Co., dirbtu
vėje, dirbančioje ant karinių už
sakymų, plėtojasi^ Šiandie su
streikavo 300 darbininkų Siih- 
o is Hardware Co. dirbtuvėje.

Policija sustabdė strcikicrių 
parodą ir areštavo 27 žmones.

Streikas Springfield’e
SPRINGFIELD, III., Kovo 7. 

—50 neorganizuotų darbininkų 
dirbusių prie karės užsakymų 
Lourie Mfg., Co. dirbtuvėje, su
streikavo šiandie. Jie reikąlaja 
pakėlimo algos ir sutrumpini
mo darbo valandų.

Izvi stija, Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybos organas 
rašo, kad Tarybų centralinis pil
domasis komitetas, nors pripa
žįsta, kad Vokietijos taikos są
lygos yra sąlygomis “politiškų-

Žieminio palociaus. šeši stude
ntai liko nušauti.

Airijos sukilėliai paėmė 
miestą

LONDONAS, Kovo 6. - Pra
nešama, kad Killimagh miestasRusai sumušė ukrainus. 

j —.  — ;■--------y .
Vokiečių kareiviai, pagelbėję yra rankose Sinn Fein liuosno-

Rados valdžios spėkoms užimti nių, kurie saugoja visus kelius į
jų banditų”, tečiaus atsišaukia Kijevą, paėjo linkui Žitomi- miestą ir kartu lavinasi kareivi-
į Maskvos kongreso delegatus riaus, 100 mylių į vakarus nuo ško muštro.

Didelės prakalbos
Pėtnyčioj, kovo 8, Socialistų 

Partijos Rinkimų kampanijos 
komitetas rengia dideles prakal
bas MILDOS SVETAINĖJE, 
3142 S. Halsted gtv.

Kalbėtojai:

K. GUGIS, kandidatas į kon- 
gresmanus.

A. PETRATIS, kandidatas į 
aldermanus 4 w.

P. GRIGAITIS, Naujienų re
daktorius.

KL. JURGELIONIS, A.L.D.T. 
vice-prezidentas.

Visi, kuriems tik rupi gyveni
mo klausimai, ypatingai balsuo
tojai, susirinkite kuoskaitlin- 
giausiai.

Prakalbos prasidės kaip 7:30I vai. vakare;
SOC. KAMPANIJOS 
KOMITETAS.

Neleis vartoti grudų bra
vorams

LONDONAS, Kovo 7. — Sir 
Gilbert Parker, atstovaujanti 
maisto ministeriją, atsakydamas 
į klausimą šiandie atstovų bute 
užreiškė, kad iki sekamo prane
šimo nebegalima bus vartoti 
naujų grudų bravorams.

21 ŽMOGUS ŽUVO ANT
* LAIVO

True translation filed with the posl- 
niaster at Chicago, March 8, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

QUEENSTOWN, Irlandija, ko 
vo 6. — Submarina paskandino 
laivą Kenmare. Tik 5 iš 26 žmo 
nių įgulos tcišsigelbėjo.

BALTIMORE, Md. — Drapa
nų kirpėjų unija laimėjo pakė
limą algos po $2.00 į savaitę ke
liose tose dirbtuvėse, kurios pir
miau buvo neorganizuotos.

Vokietija padare taika su 
Finlandija

------ /

Ima rusus kariuomenėn
. I . —-----------------

Rusą komanduotojas Krylenko 
rezignavęs

VOKIETIJA PADARĖ 
TAIKA SU FINLANDIJA

Vakar abi valstybės pasira
šė po taikos sutartim.

True translation filed witi» the post- 
inaster at Chicago, March 8, 1918, 
as reųulred by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 7.—Ber- 
linc šiandie oficialiai paskelbta 
apie pasirašymą po taikos su
artini tarp Vokietijos ir Finlan
dijos. Padaryta taipgi pirkly- 
bine ir gabenimo sutartįs ir prie- 
dinis protokolas.

Po taikos sutartim pasirašy
ta šiandie vidurdienyj.

manduotojas praporščikas Kry
lenko rezignavo, kadangi nega
lėjo susitaikyti su komisarais 
politiškuose ir kariniuose klau
simuose,

VOKIEČIAI IMA RUSUS 
KARIUOMENĖN

Neklausančius grasina su
šaudyti

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, kovo 7. — 
Atvykstantįs iš naujai vokiečių 
užimtų Rusijos miestų sako, kad 
vokiečiai organizuoja iš rusų 
konskriptų korpusus, vadovau
jamus vokiečių komanduotojų, 
Kurie bus pasiųsti į Franci jos 
fronįg. Vokiečiai grasina su
šaudyti visus rusus, kurie atsi
sakys stoti į tuos korpusus.

VOKIEČIAI SUŠAUDĖ
200 RUSŲ

Rusai grasina tuo pačiu at
simokėti vokiečiams.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6; 1917.

PETROGRADAS, Kovo 7. — 
Pabėgėliai iš Estonijos pranešė 
Smolny institutui, kad vokiečiai 
Jurjeve (Dorpate) sušaudė ir 
pakorė 200 Rusijos piliečių.

Moterų ir vaikų lavonai liko 
įmesti j upę.

Trockio prašyta pranešti Vo
kietijos ir Estonijos valdžioms, 
kad jei vokiečiai ir toliau tęs 
tuos žiaurumus, bus sušaudyta 
160 baronų ir dvarininkų, kurie 
laikomi kaipo užs|ovai arti Psko 
vo.

I i i 1 ......... .......... '

KRYLENKO REZIGNAVO

Vyriausias rusų komanduo
tojas nesusitaikė su komi

sarais

True translation filed with tne post- 
inaster «t Chicago, March 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 7. — 
Novaja Žizn šiandie rašo, kad 

vyriausias bolševikų armijų ko-

MAISTO RIAUŠĖS CHRI- 
STIANIJOJ.

Daug žmonių areštuota.

True translatioh filed with the post- 
masler at Chicago, March 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 7. — Ex- 
change Tęlegraph praneša /iš 
Copenhageno, kad Norvegijos 
sostinėj Christiania šiandie kilo 
riaušės, delei ko padaryta daug 
areštų.

Minios buvo užpuolę ant duo- 
nkepyklų 41* maisto sankrovų. 
Taipgi buvo demonstracijų prieš 
parlamento rumus.

ŠVEDIJA NEBESIPRIE- 
ŠINANTI

Vokiečių užėmimui Finlan
dijos

True translation filed with the post- 
r.iaster at Chicago, March 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 7. Iš 
Berlino pranešama, kad nepri
klausomieji socialistai ir pažan
gesni reichstago nariai smarkiai 
kritikuoja Vokietijos interven
ciją Finlandijoj, kas sukėlė ne
užganėdinimą Švedijoj.

Baronas von dem Bussche- 
Haddenhausen atsakydamas pa
sakė, kad Švedi ja daugiau m be
sipriešina Vokietijos veikimui, 
kuris padarytas delei iš Finlan
dijos atėjusio prašymo pagel- 
bos.

Jis taipgi sakė, kad užėmimas 
Aland salų, kaipo bazos, dar ne
padarytas.

VOKIEČIAI DEPORTUO
JA IR VAIKUS

1,3 m. belgų vaikai deportuo
jami j Vokietiją

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, Kovo 7. — 
Vokiečiai dabar deportuoja iš 
Belgijos vaikus, lygiai kaip ir 
senus žmones. Net jaunesni 
negu 13 metų vaikai deportuo
jami. *Mons distrikte išsiųsta į 
Vokietiją apie 230 vaikų 14 15
m. amžiaus. Naikinimas dirbtu
vių ir išgabenimas geležinkelių 
reikmenų tebesitęsia.
>-■'T.....................N ' I !! j .........— . .J , , Į

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS” '
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visuomenės 
dalis. Kadangi didžiumą ši
tame seime sudarys atžaga
reiviai, kurie ir vadovaus 
jame, tai jam pilnai pritin
ka “atžagareivių seimo” var
das.

Priešingo pobūdžio seimą 
mes turėjome 1914 m. Brook- 
lyne. Tai buvo “progresy- 
vis seimas,” kuriame daly
vavo socialistai, tautininkai 
ir “bepartyviai.” šitokio 
seimo idėjai daugelis žmo
gių da ir šiandie pritaria. 
Matome, kaip įvairiose ko
lonijose vieši susirinkimai ir 
draugijų mitingai išneša re
voliucijas, kairiose reikalau- 

1 ja, kad progresyvės organi
zacijos, ažuot dalyvavusios 
New Yorko seime, darytų 
savo seimą.

Bet mes manome, kad yra 
da ir kitokia seimų rūšis, 
kuri apimtų platesnius ele
mentus, negu vienos tiktai 
partijos, ir kuri nesutiktų 
nepergalimų kliūčių srovių 
priešingumuose: seimų, or
ganizuojamų pagal visuome
nės klesas, o ne pagal sroves. 
Tokius savo klesos seimus 
galėtų daryt bent darbinin- 

; kai.
Darbininkai laikosi ne vie

nodų nuomonių ir priklauso 
nevienai partijai arba sro
vei. Bet dėl tos priežasties, 
kad jie yra vienos klesos 
žmonės, jie turi daug bend
rų reikalų. Ir socialistui- 
darbininkui ir katalikui-da- 
rbininkui, ir organizuotam 
partijoje ir neorganizuotam 
yra, pav. svarbu, kad darbo 
sąlygos butų geresnės, kac 
darbininkai turėtų lygias 
teises su kitais piliečiais, 
kad maistas nebūtų brangus 
ir 1.1. Taigi visi darbinin
kai gali tam tikruose daly
kuose veikti išvien.

Suprantama tečiaus, kad 
prie šitokio bendro veikimo 
šiandie pasisektų pritraukt 
tiktai protaujančius ir išsi- 

ilavinusius darbininkus; vy- 
..... . ... . čiai ir juozapinės “brostvos”

x • • • •* , bet praktikoje narįaj neįs darbuoties kartu
jau ji senai pasirodė, kaipo 
neįvykinama.

Ji buvo tinkama tiktai to
liai, koliai Amerikos lietu
viai nebuvo -pasiskirstę į 
griežtai priešingas sroves— 
koliai jie jautėsi firmoje vie
toje esą lietuviai, o ne kata-, 
likai, tautininkai arba soči-, 
alistai. Žymi dalis musų L 
nių, tiesa, da ir dabar taip 
jaučiasi. Bet šita dalis ne
vadovauja musų visuomenė
je- / 

Veiklusis musii visuome
nės sluogsnis yra perdėm 
partyviškas. Ir tai reikia 
pasakyt ne tiktai apie socia
listus, o ir, ne 
laipsnyje, apie tautininkus 
arba klerikalus. Kaip kele
to praeitų metų patyrimas 
parodė, tai srovės, į kurias y-1 
ra suskilus — ir tolyn skįla 
vis labiaus-Kši veiklioji mu
sų visuomenės dalis, nesusi
taiko net* šelpimo darbe. Ką- 
gi tuomet bekalbėt apie sro-, 
vių suvienijimą politikoje!

Nuo to laiko, kada musų 
visuomenė pasidalino į prie
šingas sroves, visuotinu sei
mu tegalimą butų vadinti 
tiktai visų srovių seimą. O 
kadangi, kaip matėme sro
ves negalima sutaikyt, tai ir 
visuotinas seimas šiandie y- 
ra negalimas.

Bet butų klaidinga manyt, 
kad dabar jau yra negalima 
daryt jokių kitų seimų, kaip 
tiktai atskirų partijų suva
žiavimus. ; 
dabar įvyksta New Yorke, 
bus irgi ne grynai partyvis 
suvažiavimas. Jame daly
vaus klerikalų srovė, atža
gare i ve dalis tautininkų sro
vės ir mažiaus susipratusio-

. ............... 1111..............

kj gatvėje prie žmonių kun. 
K. visaip išniekino kun. Juš- 
kaitį, o štai vas. 17 d. prieš 
|Mit sumą prie bažnyčios du
rių suriko kun. P. J.: “Von 
tu iš čia, kad aš tavęs nematy-

■■H............     I I —

KLERIKALŲ
“AMBASADORIUS”.

Chicago, III.

. “Tėvynė” rašo apie klerikalų

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1810 S. Halsted St.. Chicago, 
LŪ.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Ch’cagoje—pačtu:

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

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

SfiTieriytose Valstijose, ne Chicagoje, 
pačtu:

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

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačto Moncy 
Orderiu, knrtu su užsakymu.

36.00
3.50
1.85
1.45

. .75

35.00 
3.00 
1.65 
1.25 

.65 
7.00 
8.00

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto- 
liaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius tar- 
jus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyki ir 
rumpinti. Netinkami spaudai raš- 
4i naikinami, arba grąžinami atgal, 
ei bėgiu dvieju savaičių autorius 
«areikalauja jų ir atsiunčia krasos 
enklelių pakankamai persiuntimo 

lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos
J| Straipsniai

i _________________________

Darbininkų 
Seimas.

Tas seimas, kuris yra da
bar šaukiamas į New Yorką, 
ne tiktai nebus visuotinu, 
bet ir galutinai užmuš visuo
tino seimo idėją.

Šita idėja jau yla atgyve
nus savo laiką. Nors dar^ 
randasi daug žmonių, kurie

mažesniam

su socialistais. Taigi darbi
ninkų seimas šioje valandoje 
neišvengiamu budu -rteikštų 
tiktai progresyvių darbinin- 

jkų seimą. Kad atsilikusieji 
arba po atžagareivių įtekme 
esantis darbininkai prisidė
tų/ prie darbininkų seimo, 

vUL1’j reikėtų vadovaujančiai mu- 
m i«ų darbininkų daliai pasida

ryt daug stipresne, negu j: 
i yra dabar.

Bet kadir vien tik progre
syvių darbininkų elementus, 
atstovaudamas, toks 
seimas visgi butų daug 
svarbesnis, negu paprastas 
^pęogresyvis seimas”. Dar
bininkų šeimas vien jau savo 
vardu rodytų, kad jo svars- 

)tymai yra pašvęsti darbinin- 
|kų Klesos reikalams. Taigi 
reikia galvot apie Darbinin
kų Seimą, o ne kokį kitokį.

Apžvalga
“DOROS MOKYTOJŲ” 
DARBAI.

Jeigu socialistų spauda para
šo ką-nofs apie kunigų pasilei
dimą ir bjaurius darbus, tai kle
rikalai keikia ją ir sako, kad tai 
vis esą “šmeižimai”. Bet štai 
pažiūrėkite, kokų faktų prane
ša apie kunigus vienas dievobai
mingas katalikas pačių klerikalų 
laikraštyje, “Darbininke”, ko-

u ų į<uuju °uv7“jrespoiKlencijoje iš Cambridge, 
Sis seimas, kuris Mass.

Lietuvių N. P. Panelės Švč. 
parapijoj nemalonumai nepa
sibaigia. Kunigas P. J. yra 
pilnas noro veikli, bet jam 
kliudo klebonas kun. Kr. Sy-

Pėtnyčia, Kovo 8, 1918.

šiaip parapijoj jokos tvar
kos nėra. Vargonininko nė
ra, vargonuoja svetimtautė 
moteris, parapijinio choro nė
ra. Yra čia vyrų choras, kurs 
turi jieškoti prieglaudos pas 
kitus, tas pat yra su katali
kiškoms pašalpinems dr-jo- 
mis. Visiems bažnytinė salė

pie 3,000, tprie parapijos pri
guli tik saujalė. Bet taip da
lykams esant ar gali būti ki
taip.

Tą viską matant kiekvie
nam tiesos trokštančiam lie
tuviui katalikui turi peršėti 
širdį ir veržiasi iš krutinės 
šauksmas: “Oi, Dieve, ar il
gai dar taip bus”.
Panašiai dūsauja ir Grand 

Raipids, Mieli., parapijonįs. O Ci
cero, III., parapijonįs turėjo net 
peštynių.

KUNIGAS LOŠIA 
SKUNDIKO ROLĘ.

J. Ramanauskas “Keleivyje” 
rašo, kaip lietuvių kunigas sten
gėsi su pagelba policijos suardyt 
vakarą St. Clair’e, Pa., kuomet 
buvo rengiama teatras “Kun. 
Gramulos raštinyčioj”. Sako:

sinta, svetainė paimta, žmonės 
laukė paskirtos dienos su 
džiaugsmu, kad galės links-

“dūšių ganytojas” nėrėsi iš 
kailio, kad tik suradus būdą 
suardyti vakarą. Siute salės 
savininkams apmokėti už sve
tainę, kad tie neįleistų akto
rių vaidinti minimą veikalą. 
Svetaines savininkai atsisakė 
ir nepriėmė jo paduotos pro
pozicijos. Bego pas miesto 
valdžią, kad valdžia neleistų 
perstatyti, nes pagal jo išvedi
mą, nedėlioj nelegališka imti 
įžangą, nors pats tą prisaky
mą laužo visada, niekeno ne
pasiklausęs. Valdžia ant jo 
skundo mažai atydos atkrei
pė. Nabagas pienuoja ką ki
tą. Mąsto, kaip čia butų ga
lima kenkti? Suplenuoja, kad 
geriausia dabartiniu laiku, 
tai įduot valdžiai pasakius, 
kad perstatymas bus prieška
rinis ir, da daugiau, — prieš 
“draftą”, nors tame panašaus 
nieko nebuvo — vien tik at- 
vaizdinimas gražių kunigėlio 
darbelių. Kunigų darbus 
žmonėms atvaizdinti scenoje 
nėra valdžios uždrausta, yra 
legališka. Tai kaip gi čia 
prisikabinti? Reikia meluoti. 
O kunigai meluoti, pilni dip
lomatai — jiem tiks paduo
kit! Gabiausi vyrai tam dar-

Žinoma, miesto valdžia ne
žino, ar skundas teisingas, ar 
ne? Bet nenorėjo tikėt, kad 
kunigas galėtų taip meluoti. 
Lošimą nestabdo, bet įžangą 
sustabdo imti, kaipo nelėga- 
lišką nedalioj pagal PennsyJ- 
vanijos įstatymų. Bet vietoj 
to leidžia nuo publikos susiri
nkusios kolektuoti kiek kas 
duos ?

Laike perstatymo pribuvo 
pats miesto gaspadorius su 
dviem policistais ir vertėju 
patirti pilnai, ar yra kas-nors 
panašaus pagal įskundimą?

Pasirodė, kad skundas bu
vo melagingas, nieko pana
šaus nebuvo ir kun., vietoj 
užsitarnauti nuo valdžios ge
ro šnipo vardą, užsitarnrtvo 
melagiams vardą ir gavo špy
gą po nosia už savo darbą!

Skaitykite ir Platinkite 
“N A TT JT U! M A G »

ja” lietuvius:
“Moksleivyje”, už vasario 

mėnesį telpa paveikslas “Dr.” 
Juliaus J. Bielskio, tariamojo 
vadovo “Informacijos Biuro” 
Washington’e, D. C. ir po j įlo
mi telpa tokis parašas: Dr. 
Julius J. Bielskis, teisių stu
dentas, George Washington 
universitete, atstovaująs Lie
tuvos ir lietuvių veikalus Wa- 
shington, D. C., narys LRKM- 
SA., gabus kalbėtojas, suma
nus politikas.

Na, taigi ir ipasircnlo, kad 
tas “daktarus” dar tik teisių 
mokinasi, ir kad jis tenai 
Washingtouc apsigyvenęs ne 
tam, kad “Lietuvos ir lietu
vių reikalus” atstovavus, bet 
kad mokslus pabaigus, o jo 
rėmėjai-šalininkai, kad pri- 
gelbejus jam ir susilaukus 
daugiau individų su profesi
jomis savo tarpe iš tų, kurie 
kaip nors apsiima laikytis 
prie jų srovės, užlaiko tenai 
ir lietuvių visuomenei skel
bia, buk jis “atstovaująs Lie
tuvos ir lietuvių reikalus ’. Ir 
tokiu budu jie, po dailiai 
skambančiais sakiniais, pri
žadais ir titulavimas, gražiu 
budu priverčia lietuvių visuo
menę paremti ir prigelbėti 
išeiti mokslus jų proteguoja
mam vyrukui ir lai dar to
kiam, iš kurio nebus naudos 
Lietuvai ar musų visuomenei, 
bet jei ir bus kiek, tai tik 
tiems, kurie jį sau nuolankiu 
pasekėju įšsiauklėjn. Juk pir
miau apie jį nieko mūšų vie
šam gyvenime nebuvo girdė
ti, kol kunigai jį pirmyn iš
stūmė, kaipo galintį angliš
kai, kurį ^ignur-kitur galimą 
pasiųsti. O ir dabar jeigu ką 
apie jį dagirstame, taį visa: 
ką kitą, negu kad nuims ban
do apie, jį skelbti. Jau seniau 
musų spaudoje buvo pakelta 
užklausimhi, kokiu jis “dak- 

. tarų” esąs ir žinantieji arčiau 
nurodinėjo, buk jis esąs tik
tai masažistas, bet ne dakta
ras medicinos, bet iš užklau
siamos puses jokio paaiškini
mo neduota, velijant tą ty
liai praleisti. Dabar sužino
me, kad tas “daktaras” teisių 
mokinasi.

Toliau tas ponas “prirodinė
jo”, kad padidinant darbinin
kams algas, savininkai turėtų 
didelę skriaudą. Mokėt darbi
ninkui po $3.75 ir daugiau už 
8 vai. darbo dieną tai esą ir nc-

Bet kad skerdyklų karaliai, 
nieko neveikdami gauna po 20 
miiionų gryno pelno, tai yra ir 
teisinga ir galima.

Skaitytoju Balsai
ĮC/ž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Susirinkimų vedimo tvarka.

Musų susirinkimuose dažnai 
įvyksta netvarka dėl Įo, kad su
sirinkimui vesti išrinktas pirmi
ninkas nepažįsta susirinkimų ve
dimo taisyklių. Nemokant jam 
p r i d e r a m a i vesti s u- 
s i r i n 1< i m o t v a r k o s, 
įvyksta nesusipratimų' nereika
lingų ginčų, kuriems daug bran
gaus laikosueikvodama ir rezul
tate nebelieka laiko dagi svar
bia tįsiems klausiniams išgvilde
nti ir išrsti.

Butų todėl geia, kad kiekvie
nas draugijų ir kuopų narys su
sipažintų su pamatinėmis susi- 
rnkimams vesti taisyklėmis. Lie
tuvių kalba yrlt išleista tam tikra

UŽKIETĖJIMAS reiksdnuja greitos pagelbos, 
nes jeigu bus apleistas, ga

li kili trukumai sekti. Jeigu jus iieškote ge
ro ir atsakančia vaisto tam tikslui, tai imki
te Sevcra’s Liver Pilis (Severos Pigulkos Ke
penims). Jos prirodū sąvo gerumą daugelyje 
atsitikimų, kur 
užkietėjimas, ne
rviškumas ir ke
penų keblumai 
buvo svarbiausi 
ženklai. Doza yra 
nuo 1 iki 3 piguL 
kų vakare, o pa- 
,sekmės užganė
dino kiekvienų. 
Nusipirkite bon- 
kutę už 25c. by 
kurioj aptlekoj. 
Pamėginkite jas!

SVARUMAS yra vienas svarbiausių dalykų, 
kurie, užtikrins gerą sveikatą 

Žodiška duobė ypatingai turi būt bariai užlai
koma. Tam tikslu patariamas Severai Anti- 
sepaol (Severos Antisepsolius) kaipo puikus an
tiseptikas burnos plovimui arba gargaliavimui.

Pamėginkite no- 
sies arba ausų 
pavilginimui iš
valymui žaizdų 
ir įsipjovimų ir 
naudokite valy
mui įvairių išsi
veržimų. Bon- 
kos užteks jums 
ilgam laikui, nes 
ji maišoma su 
vandeniu. Kaina 
35o. už bonką ir 
parduodama vi
sose aptiekose.

KOSULIS šiuo laiku yra nemalonus, kaip ir kitais me
to laikais. Yra išmintinga lodei kiekvie

nai šeimynai (urėti bonką kosuliui gyduolių ant rankos 
visuomet šiam tikslui,

yra 
er
zi

na n -

GALVOS 
SKAUDĖ
JIMAS 
čiu apsireiškimu, 
pasirodančiu da
ugelyje nesmagu
mų. Priežastis 
turi būti surasta 
ir gydoma tuo- 
jaus. Vienok, su
stabdymui gal
vos skaudėjimo ir

everos
' Balsamas plaučiams

(Severos Balsamas Plaučiams) gali būti neprasčiausiai 
• rckoinenduojuinas. Yra malonus ir atsakantis kosuliui

yalsths, vaikinus ir suaugusiems. Yra geras gydymui uŽ- 
t'.vnp, » ■ ■■ ■ ii ii,, AvnuuO, 
Kaina 25 ir 50 centų

MUILAS 
mediškiems tiks
lams ir toiletui 
turi Imt sutaisy
tas su gyduolė
mis ir iš tos prie
žasties rekomen
duojamas gerai 
žinomas muilas 
vadinamas Seve
rai Medicated 
Skin Soap (Seve- 

. Jis yra puikus dėl 
kūdikių ir suaugusių maudynės. Vyrai giria jj 
kaipo gerą skutimui, o moters naudoja dėl iš
vaizdos gerumui. Del jo gydymo rekomenduo
jamas naudojimui įvairioms odos ligoms. Vie
nas pamėginimas pertikrins jus. Turėkite ant 
rankos. Kaina 25 centai.

malonus ir atsakantis kosuliui 
vaisltis, vaikams ir suaugusiems. „___ _________ - --
kiminu),’ skaudančiam kaklui ir palengvinimui kosulio, 
mėšlungiško krupo ir bronchitis. I* 
visose aptiekose.

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, lovva.

prašalinamu skausmo priva
lėtumet visuomet būti prisirengę turint dėžę 
Severa’s Wafers for Headachc and Neuralgia 
(Severos Plotkelės nuo Galvos Skaudėjimo), nes 
tada turėsite greitą pagelbą užtikrintą. Viena 
plotkelė pakanka skausmo prašalinimui. Kai
na 25c. už dėžutę, turinčią 12 plbtkelių. Visose 
aptiekose.
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teisių vadovėlis.” Ją galima gau
ti beveik kiekvienoj lietuvių 
knygų sankrovoj už 10c. Kny
gelėj nurodyta, kaip reikia pa- 
duot įnešimas, kaip pataisymas 
prie įnešimo, pataisymas prie pa
taisymo, ir tt.; komisijų davimas 
raportų, jų priėmimas ir tt. Kad 
visi nariai susipažins su tomis 
susirinkimų vedimo taisyklėmis, 
tuomet išnyks visos tos betvar
kės, kurios dabar nuolatos su
sirinkimuose pasikartoja ir dar
bą trukdo. — V. V. Vagys.

Liet. Mot. Progresiv 
Susiv. Dirva.

Apie LMPS. Rajoną.

Naujienų 46 num. L.M.P.S. 
Narė B. V. J. duoda sumanymą 
organizuoti LMPS. Rajoną, kurs 
apimtų Olioi ir Micbigah valsti
jas. Tasai sumanymas, jei jis 
butų įvykintas, butų labai nau
dingas. Aš čia kalbėsiu apie pro- 
gresiščių reikalus, tik tiek pasa
kysiu, kad kdip tų 2-jų valsti
jų LSS XI Rajonas yra labai

bui, taip nemažiau turėtų svar
bos Ra jonas ir LMP. Susivieni
jimui. Rajonui įsteigti pato
giausia butų sušaukti konferen
ciją į Detroit, Mieli., nes tasai 
miestas stovi beveik tų dviejų 
valstijų centre ir nirštai lietuvių 
apgiventas. Jį netoliausia bu
tų pasiekti delegatams iš Clcve- 
lando, Youngstowno, Akrono, 
taipjau Muskegono, Grand Ra- 
pidso, Saginavvo ir kitų kolonijų.

— V.V. Vašys.

Karės aukos
Kares Departamento Skelbia

muose sąrašuose užmuštų ir su-

joj randame šias lietuviškas pa
vardes:

War Casualties
In the list of Casualties among the 

U. S. forces in France, published by 
the war department, following Lith- 
uanian narnės aro found:

Felix Woyoskiy, infant., su
žeistas vasario 2. Mike Puckis, jo 
draugas, gyvena Second str., 
Wyoming, Pa,

Joe* Pekas, inf., sužeistas va
sario 5. Tėvas John Pekas gy
vena Declacs, N. Dakotoj.

Fr. H. Gillis, inf., mirė vasar.
9. Tėvas Frank Gillis gyveną
7 Wesley str., Ansonia, Conu.

Mike Dūda, inf., užmuštas vas.
17. Jo dėdė Andr. Dūda gyve
na R. F. D. 406, St Clair, Pa.

Frank Siminski, artil., sužei
stas vasario 12. Tėvas Mike Si
minski gyvena 201 Elm St., Ca- 
rrolton, Mieli.

Kopanski, artil., sunkiai sužei
stas vas. 19, mirė. Sesuo Mrs. J. 
M. Franz gyvena 2150 W. 13th. 
slir., Chicago, 111.

ręs Gydantis Odinis Muilas). 
11*1** * 1

Walter. Brodowski, inf. sužei
stas vas. 17. Brolis Jos. Brodo- 
wski gyvena Lenox, Mass.

Ed. F. Titus, inf., sunkiai su
žeistas vas. 16. Motina Annic 
Titus gyvena 40 N. Elm str., 
Manchesler, Conn.

Tadas Blazejowski, inf., sun
kiai sužeistas vas. 16. Brolis 
Zigmas Blazcjovvski gyvena No- 
rth Colony Road, Meriden, Conn.

Fr. Grabow*ski, artil., sužeis
tas vas. 21. Motina Berta Gra- 
bowski gyvena 2214 Clayburn 
avė, Chicago.

Stanley Mindikowski, infant., 
sužeistas vas. 26. Motina Kat. 
Mindowski gyvena 817 N. Pauli
na str. Ceicago, III.

Tony Pavclonis, infant., sužei
stas vasario 26. Brolis Juozas 
Pavelionis gyvena Pittsburgh, 
Pa.

Zig. Rutko\vski, art., sužeistas 
vasario 24. Motina Auna Rut- 
kowski gyvena 8369 S. Shorc 
Drivc, Chicago, III.

Pastabėlės
Kurios merginos save pasijau

nina, gauna jaunesnį vaikiną ka
valierium. Kurie vaikinai pasi- 
jaunina, gauna kliaki ir muškie
tą.

Tur-but nėr kitos tokios kal
bos, iš kurios taip lengva butų 
versti, kaip kad rusų kalba. Tik
rai, kai ta rankovė: ėmei ir iš
vertei. Pavyzdžiu, aš žinau vie
ną poetę, kuri ne rusiškų raidžių 
nepažįsta, o vienok eiles iš ru
sų kalbos verčia kuopuikiausia.

— Slapukas.

Redakcijos Atsakymai į ■
Tam Pačiam, Kenosha. — Ne-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Mnrch 8, 1918, 
•s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Laiškas iš Rusijos.
Jonas Meškauskas, 4635 S. 

Ričhmond st., Chicago, gavo nuo 
savo brolio iš Maskvos laišką, 
rašytą lapkričio 25, 1917, kuria
me tarp kita ko jis rašo:

praleidom, ate kol kas vis dar 
esame gyvi. Dabar buvo dide
lis sumišimas Maskvoj. Spalių 
28 daugel nurodo žuvo. Per še
šias dienas buvo mūšiai, dagi iš 
anuotų tris dienas ir tris naktis 
šaudėsi, kol apgalėjo junkerius. 
Dabar narodas ir darbininkai 
viršų gavo. Kaip toliau bus tai 

“dievai žino. Per tą laiką visos 
Rusijos viduose kraujas liejosi 
ir dabar vis gera nėra. Pasku
tinis badas spaudžia ir didi bran
genybė; kact dar ir galima ką 
gauti tai už didelius pinigus ir 
su dideliu vargu. Šimtai žmonių 
stovi očereduose, o čia dabar šal
čiai prasidėjo. Kaip rusai sako: 
“cholod i golod” — viskas kartu. 
Duonos tegauname tik po pusę 
svaro ant žmogaus, o kai kada ir 
po čverti svaro, nors pagal zako- 
ną tiu’ėtumc gaut po pusantro 
svaro dienai. Su kareiviais vėl 
visąip yrA... Mėsos svarui mo
kama 9 rubliai, sviesto svarui 8 
dubliai, žodžiu, neapsakomas 
brangfuhas. Kas gali uždirbti, 
tai tam dar puse bėdos, o kaip 
neuždirbant, tai gyva prapultis...

• Franas Mcškauskis.”

M.Shalk, Minneapolis. — Jus 
rašote labai neaiškiai. Tik dėl 
to, kad sunkų jūsų rankraščius 
perskatyti, jie dažnai pasilieka 
neišspausdinti. Bandykite rašy
ti aiškiau, atmindami, kad ne 
sau rašote, bet kitiems.

M. M. Chiniutei, Gr. Rapids.
Dedame oficialį spaudos komi
sijos pranešimą, jūsų korespon- 
cijos apie tą susirinkimą nebedė
sime. Apie moterų kuopos va
karą taipgi buvo jau Naujieno
se minėta.

A. Bimbo. — “Inctividualas ir 
draugija” atidavėme Jaunuome
nės Skyriaus vedėjui.

Ten Buvusiam, Clinlon. — A- 
pie atsitikimus reikia urnai pra
nešti, o ne už menesio laiko. Be 
to, korespondencijose visados 
reikia paduoti savo vardą pavar
dę ir adresą Redakcijos žiniai.

Pirmam žaibui. — Dedame į 
archivą.

DATRIJ0T1ZMAS 
1 Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis - 

$120,0(10.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

' VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukuos ui 
310. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, PirmininkėKazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 8. Halsted St.
Ant trečių Ribų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas;
117 N. Dearborn M.

1111-1S Unlty BMf.
Tel. Central 4411

TELEPHONE YARDS 2721
eDR. «l. JONIKAITI9

Medikas ir Chirurgai
•3315 S. Halsted St, Chicaie

Itafe.!.)



t1

vadas

Čigonų banda

linksmi šokiai

Pradžia 5:30 valandą vakare

Puikus Balius su Programų
Nedelioj, Kovo-March 10, 1918

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place

šokiai

SO. BOSTON, MASS

KORESPONDENCIJOS
INDIANA HARBOR, 1ND

GRAND RAPIDS

Red.)

DETROIT, M1CH

Raulinaitis

Nenori klerikalų seimo

pas vie

visuomene, tai yra, ge
EAST CHICAGO, IND

seimas

SHEBOYGAN, WISS

A.a. Kazimieras Staržinskas

Dialogas
Daina ..

klerikalų politikų.
— Spaudos Komitetas
» J. K. Valinskas,

V. JuSkaitis,
K. Jakimavičius.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS"

Susirinkimo valdyba: 
Pirm. F.J. Zick.
Pirm. pag. F.Svireckis
Bašt. K.L. Kairys. >

Keistučio Choras 
... J* Balchiunas

organizacija
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, Šiuo adresu

tėjusių nuo karės (nors ir tam 
mes neesant priešingi). Ne kar
tų teko girdėti, kad surinktos au
kos žliūgo privatiškų bankierių 
kišeniuose.

Dilgeliu Vainikėlis sako, kad 
kliubo išrinkti delegatai seimui 
esu visai netikę ir neturį supra
timo apie politikų. Norėčiau ži
noti iš kokių šaltinių korespon
dentas tai pasėmė ir kų jis gali 
žinoti apie tai, ko dar nebuvo.

Butų' geriau neužsipuldinėti 
ant vietinio kliubo ir jo išrink
tų delegatų.
. L. P. D. K. sekr. S.J. Sherpitis. 
(Duodami vietos p. Sherpičio 

atsakymui, turime pastebėti, kad 
mes linkę daugiau pritarti Dil
gelių Vainikėlio išreikštai nuo
monei

PROGRAMAS RENGIAMOJO VAKARO.—VEIKIANTIEJI ASMENS
Valentas, grapo tarnas .. 
Austacija, Grafo tarnaite .. 
Grafas Alburgas ...................
Rosalina, Jojo žmona .........
Jurij, ištvirkęs kunigaikštis 
Zingana, čigonė 
Antonio, čigonų 
Muringo, 
Trinkulo 
Gauzolo 
Gražio 
Zurelo

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $9x715 
Ligoje pašalpų .................. $52 813

pinigų butų paskyrę nukentėju
sieji is nuf) karės šelpti, tai sako* 
butų gal ne vienai siratai ašaras 
nušluostę, o dabar, kokia esanti 
iš to nauda. • * .

Kas dėl naudos, mes išanksto 
negalim pasakyti, ale ir Dilgėlių 
Vainikėlis negali tvirtinti, kad 
jokios naudos nebus. .Galimas 
daiktas, kad gali būti daug dides
nė nauda negu šelpimas nuken-

susitartų visos srovės bendrai 
dalyvauti. O jei šio šaukiamo
jo seimo
d. nebegalima atkelti tolinus, tai 
mes reikalaujame, kad butų šau
kiamas kitas visutinas seimas ir 
kad butų pakviestos visos sro
vės prie bendro išdirbimo pienų, 
koki yra tinkami visuotinajam 
seimui, ir paskyrimo laiko ir vie-

Antonnette žemaitis 
.....Jonas J. Zolp 

.. N. N.
........ Petras Mažutis 
. Josephine Džiugas 
. .......... M. Žemaitis 
....... Leo Audinis

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $xa.oo į savaitę.

.. Jonas Vaišvillo 

.......... E. Dargiute 

............ A. Daukša 

... M. Dunduliutė 
Antanas Jakubaitis 
.............. M. N.
................. Raudonis 
..................  L. Žilys 
... Franas Poleikis 
Franas Strz^neckis 
............... F. Filipas 
..............F. Žylius,

Rezoliucija prieš klerikalų taut 
seimų.

^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiŠ 

kus ir kulturiškus reikalus.

rivertė mus pa- 
buteliuką ir iki 65 centų

visada tą senai išbandytą 
ir pagelbingumo. Nesi-

Atsibuvusiame visų vietos dra- 
gijų susirinkime 3d. kovo, A. U. 
Kliubo, T.M.D. 127 kp. Šv. Sta
nislovo draugystes, L.D.L.D.70 
kp.,L.S.S. 201 kp. taipo išnešta 
sekama rezoliucija prieš dabar 
klerikalų ir dalies tautininkų 
šaukiamąjį seimų kovo 13-14 d. 
New Yorke: Mes užreiškiame,

1) kad šis seimas, kuris ža
da būti 13-14 d. kovo, nėra vi
suotinas Seimas, dėlto kad jame 
nedalyvauja visos srovės.

2) Kadangi nebuvo kviečia
mos visos srovės prie bendro re
ngimo seimo, o tiktai viena kle
rikalų srovė, pasitartus su kele
tu tautininkų, paskyrė vieta ir 
aiką, išdirbo tlienotvarkį ir tik 
tada užkvietė . visus dalyvauti, 
neduodami laiko tam klausimui 
tškiskusuoti.

3) Mes reikalaujame, kad sei
mas butų atkeltas ant toliaus, iki

WEST SIDE AUDITORIUM, 
Kampas Taylor st., ir Racine Avė.

Angliškai kalbės Seymour Stedman, lietuviškai K1 
Jurgelionis, rusiškai Dr. Rovin iš Detroito. Kalbės ir ki
ti kalbėtojai. Vėliaus bus Koncertas ir Orkestrą.

Bus rodoma du gyvi paveikslai: “Rusija prieš revo
liucijų” ir “Revoliucijos pergalė”.
Rengia Rusijos Konferencija Soc. Organizacijų Chica- 
gos ir apielinkių. Pradžia 2 vai. dienų.

gerumo
as 1110 tais vaistais, parduodamais

ną tikrą "gyduolę gausite visuomet tokiame 
Pirkdami žiūrėkite, kad 
„INKARAS” ir žodis 

o taipgi musų pavardė.
PELLERIS parduodamas visose 

_ . 1. Patariame
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių

West pusėje, kai kurie netur
tingi miesto žmonės parsinešda
vo anglies nuo gelžkelio. Bet 
įsidrąsinę keletas vyrukų nakti
mis pradėjo lupinėt karus ir, pa
siėmę kų radę tinkamo, palikda
vo atdarus karus. Tai pastebė
jusios kai kurios vengrų ir lietu
vių moters, kad galima ne tik 
anglių, bet kų geresnio parsi
nešt, pradėjo tai dėžutę pupų tai 
skepetaičių ir audeklų imti ir 
neštis dienos laiku namo. Bet 
štai vasario 25 d. detektivai ir 
padarė kratų pas vengrus ir lie
tuvius ir "kai kų rado 
nūs daugiau, pas kitus mažiau. 
Vasario 27 d. buvo teismas. Ke
turios šeiminos tapo nubaustos 
$15. dol., viena $45 ir viena $5.

—- Skrybelninko Sūnūs.

Nedelioj e,
Kovo=March 17tą Dieną, 1918

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys 
H. E. OTTE 

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

vice-prez. T. Wilco Co 
JOZEF SIKYTA 

kasierius 
PERVIRŠIJA

Progresyviosios draugijos 
nepripažįsta klerikalų seimo. 

—Rezoliucija.

Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoj 12 kuopos ir S. 
L.Ą. 169 kuopos susirinkime ko
vo 3 d. nutaria nesiųsti savo de
legatų į klerikalų seimų. Pra
dėjus B. Grambai aiškinti apie 
reikalingumų ir naudingumų to 
klęrikalų seimo, buvo tarp žmo
gių pakilęs ūpas, kad reikia siųs
ti delegatai, bet M. Ordonui pa
aiškinus, atsidarė visiems akįs ir 
(pasirodė, kad klerikalai tik no
ri užtraukt Vokiečių jungų ant 
Lietuvos. Po ilgų diskusijų kla
usimas pastatyta balsavimui, ku
rio pasekmes buvo sekančios: 
5 balsavo už siuntimų, o visi ki
ti — prieš. Tokiu bildu nebus 
siųsta delegatų į klerikalų seimų.

— Balandis.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lurnber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co.

OTTO KUBIN 
prez. Atlas 

[Brewing Co.

$6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

ĮMONIŲ fipšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

ivia a LriiiiiuviŲ a ivi ilki n. u j e yra seniau- 
i ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas

Nedėliojo,24 d. vasario, 1918, 
12 v. ryte, Lietuvos Sūnų Drau
gijos svet., 1057-63 Hamilton av. ■ 
laikyta konferencija vietos pro
gresyvių draugijų. Atstovai įėjo 
nuo šių draugijų: Simano Dau
kanto,. Lietuvos Sūnų, Lietuvos 
Darbininkų Literatūros D-jos 66 
kp., Lietuvos šelpimo Fondo 
Skyriaus, Liet. Soc. S-gos 51 kp. 
Choro. Konferencija buvo su
šaukta tikslu apsvarstyti apie 
šaukiamąjį klerikalų ir dalies 
tautininkų seimą New Yorke. 
Aptarus visapusiškai dalyką, pri 
eita prie šio išvedimo, būtent, 
kad visuotinas seimas yra reika
lingas šaukti, ir išnešta sekama 
rezoliucija:

Vi rūpinėtos draugijos stoja 
už lietuvių visuotiną seimą, bet 
tokį, kurs butų šaukiamas pasi
tarus su 
rai apkalbėjus to seimo tikslus 
idant jis atneštų naudos Lietu
vai ir lietuviams.

Mes reikalaujame:
1. Dabar šaukiamas 

turi būti atidėtas nors dviem mė
nesiam laiko vėliau nuo dabar 
paskelbtos datos.

2. Seimui vietą turėtų paskir
ti tam tikras visų srovių komi
tetas.

3. šį šaukiamąjį seimą mes ne 
pripažįstame seimu, nes šaukia
mas klerikalų ir tautininkų po
litikierių, o ne darbininkų.

4. Reikalaujame, kad klerika 
lai ir tautininkai nekalbėtų vi
sų lietuvių vardu.

5. Toks seimas, kaip dabar yra 
šaukiamas, nesuteiks Lietuvai 
naudos, o tik taikomas, kad su
stiprinus

PAIN-EXPELLER 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

-»= Dabartinės gyvenimo aplinkybės 
branginti iki 35 centų mažą * 

’ w didelį. 
Pilnai tikėkite, kad gausite 
gyduolę tokio pat 

B duokite apgaut su^ 
3 už pigesnę dienią.
K Šia sei _ _ w
gi pakelije, kaip čia parodyta. 
B butų ant pakelio ženklas 
ft „LOXOL..................

H Tikrasis PAIN 
Į ■ aptiekose.. Galite, gauti ir tiesiog" iš mus.

dvigubai daugiau, negu už 35, centus.

Pagerbkite rašytojo atmintį

PIRMI ŽINGSNIAI

Dramos veikėjų merginų: V.Ni, A.L., M.K 
Po programui

Oriel, čigonų mergaitė .................
Malvolio, RAZBAININKAS .... 
Viola, Alburgo duktė........ •...........
Leonui o Lorenz, Profesorius ... 
Luciana Alburgo dukters drauge 
Celia, Lucianas sesuo .................
Cukinas, kunigaikščio .................
Orsino, razbafninko draugas ... _______  _____ _

loigi, kaip matoma iŠ progrumo, jogei šitame veikale dalyvaus žymus bū
relis gabių lošėjų, galima tikėtis—jogei Ir veikalas bus suloštas kuopuikiausiai.

“klc čigonų banda, susidedanti iš narių LIETUVIU HARMONIJOS 
DAINORIV, sudainuos kelias puikias dainas. Nekalbėsim nieko apie veikalu 
tik tiek pasakysim, jogei pats autorius jame dalyvaus. Geras veikalas, žymios 
spėkos, puiki svetainė, tinkamas gavėnios laikas, tikimės, jogei musu lietuviš
koji visuomenė skaitlingai atsilankys j šitų vakarų. Kviečia Liet. Harm. Dainor.

M. MELDAŽIO SVET.,
2242 W. 23rd Place

Inžanga 35 ir 50c ypatai

Scenoje stato •
Dramatiškas Ratelis

Subatoje, Kovo 16 d., 1918
M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd Place 

Pradžia 8 valandą vakare 
Inžanga 50c ir 35c; į šokius — 25c 

Visas vakaro pelnas skiriamas pasta
tymui paminklo mūsų rašytojui-dramatur- 
gui, Br. Vargšui—Laucevičiui. Kiekvieno 
chicagiečio pareiga yra remti šį Dramatiš- 

!• RENGĖJAI.

šj veikalą stato scenoje

Liet. Susiu. Amerikoje 176 kp
Suloi Keistučio Dramos Skyrius

VEIKIANČIOS YPATOS:

Gerontas, turtingas ponas, Lucindos tėvas .. K. KIPŠAS 
Leandras, Lucindos numylėtinis.................. L PATUMSIS
Sganarelas, daktaras iš prievartos, Martynos vyras....

........... P. GUBAS

Vasario 24 d. socialistų svetui- 
pėj buvo prakalbos surengtos 
įL.S.S. 60 kp. kalbėjo koks tai V. 
Ambrožaitis. Kaipo dėl naujo 
kalbėtojo, publikos prisirinko 
pilna svetainė. Bet naujasis ka
lbėtojas pasirodė mažai kuo be- 
siskiriąs nuo seno kalbėtojo — 
Grikšto. Negana, kad kalbėto
jas bekalbėdamas tankiai maišė
si, nežinojo, kur beesąs ir ką be
kalbąs, bet dar nestokavo pas jį 
visokių riebių išsitarimų, delko 
kai kurie publikos buvo net pa
sipiktiną. Pertraukoj buvo ren
kamoj politiškiems prasikaltė
liams aukos. Surinkta 10 dole
rių su centais. . T *» ■■. 'i 1 ’1 j ' <.

Pastaruoju laiku Laisvėj ir 
Naujienose buvo rašyta ir nuro
dyta tokių pradinių kalbėtojų y- 
dos, ir kaip jie turėtų geriau pri
sirengti, bet Čia musų naujas kai 
bėtajas, lyg kad tyčia, tiem 
dviem laikraščiam tuojau po tų 
nurodymų išrėžė savotišką pra
kalbą, ir gana

Vasario 16 dieną persiskyrė su 
šiuomi pasauliu Kazimieras Sta- 
ržinškas, 48 metų amžiaus, šioj 
šalyj išgyvenęs 13 metų. Paėjo 
iš Suvalkų gubernijos, čia prik
lausė Lietuvos Sūnų Pašelpines 
Draugijos ir prie šv. Juo®upo ll- 
jos. Sheboygane buvo pasižy
mėjęs kaipo geras muzikantas. 
Velionis paliko nubudime mote
rį ir dviejetą mažų vaikučių. Lai 
jam bus lengva šios šalies žeme
lė. — P. B-Čia.

Los LSS. 234 kp. nariai, režisieriaujant p. J. J. ZOLP
Taipgi bus dar sekama koncertinė dalis:

1. Daina, dainuos
2. Monologas .....
3. Mandolinų Orkestrą L.S.J.L. 1-mos kp. vedama F. Juodžio 
Programą atidarys Drg. Grušo Orkestrą grajinant Marselie
tę. Po programui

Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti, Komitetas

Robertas Sgartarelas, kaimynas ................... R. KLIMKA
Lukas, Džiakvelynos vyras, pavydus..........J. BALČUNAS
Valeras, Gcronto tarnas................................J. Schalteman
Tibautis, kaimietis ............................................ T. MAŽENIS
Penimis, kaimiečio sūnūs ...............................L ŽEMAITIS
Lueinda Geronto duktė ............................................ V. N. N.
Martinu Sganarelo moteris ................... A. L1UTKAITE
Džiakvelinda, Lucindos nešiotė ir Luko moteris ...........

....... ........... M. M. KADŽIULYTfi

LIETUVIU HARMONIJOS DAINORIAI
Stato scenoje keturių veiksnių parašytą J. J. Z o 1 p’ o tragediją:
"GRAŽUS RAZBAININKAS”

Nedelioj, Kovo-March 10, 1918
SCHOOL HALL SVETAINĖJE

Kampas 18-tos ir Honore gatvių.
Pradžia 7 valandą vakare. Svetainė atsidarys 6 vai. vakare.

Atnaujintos 
Ristynos

kurios turėjo būti Kovo 2 d. 
1918 IJberty Hali, prie Kedzie 
avė., bet iš priežasties neatve- 
žimo matratų nejvyko. (Mat 
vežėją sužeidė).

Abu ristikai nori risties Ko
vo 9 d. 1918, toje pat Liberty 
Hali, Kedzie avė. ir 39-tas p). 
Brighton Parke.

Kadangi ST. OLYN, Bancc- 
vičiaus priešininkas, gyrėsi vi
siems įveiksiąs Juozapą Bance- 
vičių, todėl J. BANCEVIČIUS 
duos progą pamatyti visiems 
atsilankiusiems, kad jojo nebi
jo. Apart to dar risis ir kitos 
dvi poros: BILL JARAS, su 
TOM ROLEVIČ, DOMININKAS 
DUDINSKAS su VIKTORU 
KAZAKAUSKU. Pradžia 8:30 
vai. vakare. Tikietai parsiduo
da iškalno Liberty Hali. Inžan 
ga 35c, 50c ir 75c.

“Naujinu’’ no. 46 Dilgelių Vai
nikėlis rašo, kad Lietuvių Pasi
linksminimo Dr-kas Kliubas nu
taręs pasiųsti du delegatu į kle
rikalų ir tautininkų seimą. De
legatų išlaidoms paskyrė $100 d. 
Karespondentas pastebi, kad, jo 
supratimu, kliubiečiai vyriškiau 
butų padarę, jeigu minimą sumą

Prievartos”
Trijų Aktų Komedija 

Parašyta franc kalboj Moliere. Vertė Ona Alytienė

Viena saugiausiųjų Bankų
c 4 4 ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

o o* °l? ir T?k»roAe 28 metus Teisingai Vedamojo Bankojc
Po i nežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ciaaring House) Depozito

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
w. lusril“ ,L,S.I.,*S.» '• _________

prezidentas .
OTTO KASPAR • 

vice-prezidentas
WILLIAM OETTING

prez. Oeting Bros. Ice Co 
CHARLES KRUPK 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAI’l LALAS

Ateikite švęsti
Pirmas Metines Sukaktuves Didėsės

Rusijos Revoliucijos
Nedelioj, Kovo-March 10,1918

Svetimas Dievasts^s

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1836 METAIS
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Mintis — žmonių 
valdytoja.

(Tąsa).

Kuomet bivdnas kunigas Sa- 
vonarola atėjęs Florencijon, iš
vydo žmonių skurdų ir vargų iš

Wolr vedė kariuomenę lygumos- 
na Abraomo su tokia drąsa ir 
sau užsitikėjimu, kad F ra nei jos 
kariuomenė po vadovyste Mon- 
tcohiie negalėjo atsilaikyti prieš 
.ii-

Napoleonas, Bismarck’as, liū
go, Jauno Darė ir kili didvyriai 

i turėjo tokį pat užsitikėjimu sa
vimi ir išreiškė didžiausį nžsi-

vienos puses, ir turtą, lėbavimą spyrimų savo užmanymuose. Ta
ir sauvaliavimus ponų iš kilosi 
pusės, nepaisydamas galės val
dininkų jis pasiryžo pakelti nu
puolusį žmonių gyvenimų. Nors 
pinigai ir turtas buvo jam siū
loma iš visų pusių bet nie
kas negalėjo papirkti bei suvi
lioti jį. Jis nuolatai lail 
idealus omenyje. Jis 
Lorenzo di Mediči pilnoje galė-

galinga spėka padidina žmogaus 
galę nei šimtų kartų.

lik prisiminkite Lincofhų, 
gimusį prastoje bakūžėje, be 
mokslo ir be patogumų pasiekt 
jį, kuris gręsiant naminei kare

pergalėti ftaida* Auna, kuris tu
rėjo 20,(MM) kareivių.

Nedaleisk kitiems žmonėms 
arba savo abejonėms išplėšti iš 
tavęs saupasitikėjimų, nedaleisk 
išardyti pamatus tavo pasiseki
mo, kadangi be jo tavo gyveni
mas, Budavone subyrės, pagrius. 
A įmink, kad kiekviena abejonė, 
kiekvienas atsidavimas kitų nuo
monėms rašo neišdildomomis 
raidėmis ant tavo kaktos “Ne
pasisekimas“. Taigi nesiduok 
kitiems užrašyti nuosprendį ta
vo likimo, pasiliuosuok iš tave 
rišančių retežių ir su drūtu už- 
sitikėjimu savimi, savo gabu
mais nerk kiaurai per visas ne-

fiziškos sfJĮ9^K*hNet oras, ku-j 
riuomi aš kvėpuoju“ -4 sako 
Sothern “atrodo labiau sti
muliuojančiu. Mano nuovargis 
pasilieka už durų ir labui tan
kiai aš esu davęs perstatymus, J 
nejausdamas mažiausios negu*, 
lės bei silpnumo, kuomet kitose 
aplinkybėse būdamas aš bučiai) 
turėjęs būti daktaro globoje.“

Įžymus orą toriai, pamokslini
nkai ir dainininkai turi pana
šius prietikius. Tas “netbuti- 
nai reikia“, priverčia aktorių1 
geriausiai atlikti spvo užduotis, 
nepaisant ar jis jaučiasi galįs ar 
ne, yra spėka, kurių nei jokis 
vidujinis skausmas b e i fiziš-

savo

sandras VI buvo galva katalikų 
bažnyčios ir ėjo ranka^rankon 
su turtuoliais. Bet jis nenusi
minė, ir būdamas vienui vie
nas tarpe galingų (žmonijos 
skriaudikų, kariavo prieš juos 
visomis pa j jėgomis, nuolatai 
tvirtindamas, kad tiesa paims 
viršų: galų gale jam pasisekė 
nuversti Lor. di Mediči ir įsteigt 
geresnę tvarką. Jis tapo auka 
katalikų bažnyčios, bet jo idė
jos paliko žmonėse ir pagimdė 
naujas perversmes — protesto- 
nų reformacijų.

Kuomet Wolf tapo pašauktas 
prieš parlamento komitetą, kur 
jam buvo apreikšta, jog jis esqs 

išrinktas vesti Anglijos kariuo
menę Kanadoje, ir užklaustas ar

rialus, jog jis sugebėsiąs išgel
bėti tautų iš gręsiančio pavo
jaus, jeigu jis bus išrinktas pre
zidentu. -Tik apsvarstykite kaip 
jis užsitikėjo savo gabumais.

Prisiminkite drąsą ir sau pa
sitikėjimų generolo U. Granto, 
kuris du metai atgal buvo skur
džiu pirkliu ir niekam nebuvo 
žinomas, apart apylinkės, kurio
je jis gyveno, kuomet jis užrei- 
škė Lineoln’ui, kad js galįs už
baigti savitarpinę karę. Kur bu-* 
tų šiandien Suv. Valstijos, jeigu 
Lineoln’as ir Grant’as bum ne
tekę sau pasitikėjimo, kuomet 
spauda aštriai pasmerkė juos?

Generolai, kurie vadovavo ka
riuomene prieš Grant’ų, neturė
jo tokio neapriboto saupasitikė-

Tik pasidėkojant drūtam sau- 
pasitikėjimui Jackson’as užda
vė mirtinų smūgį su saujale ka
reivių, puikiai išlavintai Angli
jos armijai lies Ne\v Orleans. 
Sau pasitikėjimas ir drąsą pa
gelbėjo generolui Taylor prie

si t rau kęs kardų iš makštų ir ap- 
sišvaislęs su juo smoge stalai! su 
tokia saumylyste ir girpelnyste, 
jog komitetas pasipiktino juomi 
ir gailėjosi padaręs klaidų išrin- 
kclanius jį karvedžiu. Bet tasai Buenil Viste su 5,000 kareivių

vis narsto per jurų bangas, ir 
paisai sutverk savo gyvenimų, 
savo likimų, o neatsiduok ran- 
kosna kitų.

Saususilaikymas, drąsa, sau- 
pasitikėjintas ir teisinga protiš
ka pastovą saugiai ir pasekmin
gai perkels tave per gyveniniu 
jūres, o audros nelaimių, skur
do ir ligų turės tik tokių [tek
inę į tave, kaip pilamas vanduo 
ant anties nugaros. Pirmiau
siai, paskiausiai ir visuomet at
mink štai kų: Augščiausias su
tverdamas tave tavo dalimi pa
skyrė laimę, linksmybę, ištek
lių, užsiganėdinimų, meilę, san
taiką, suteikė tau norus, suteikė 
ir gabumus jų atsiekiami, o jei- 
į»ii tu pasisiivini visų tą, kas yra 
sudarkyta ir netikra — tai tas 

priklauso vien nuo tavęs paties, 
tavo gyvenimo apsirinkimo. Vi
skas bus tavo, kų tik tu geisi. 
Taigi sįekime mes visi prie to
talesnio charakterio, tobulesnės 

sielos, o gyvenimo laimė bus 
musų. Nėra retežių, kurie butų 
takaktinai drūti, kad surišus 
musų tikrus jausmus ir norus.

prisiartinus krizini,

<a ar pekliška ar žemiška nc- 
aijiegs tuomet mus sulaikyti.

Taigi kreipiuosi į tuos, ku
riems saulė nešviečia arba tik 
neaiškiai ir nevisuomet: — Ei
kite Čionai, šion saulėto!! gyve
nimo pusėn, — užteks vietos 
visiems. Jūsų gyvenimas bus 
okiu, kaip jus sau prisistatysi- 

te savo omenėje.

CENTS

hhUi.

. ..j

Ir\ving’o mirtį jo daktaras per
spėjo jį, kad jis neloštų savo ro
lę perstatyme “The Bells“, ka
dangi tas veikalas labai įtem
piąs jo nervus ir apsunkinąs ši
rdies funkcijas. Ellek Terry, jo 
sųdarbininkė, per daugelį metų 
rašydama jo biografijų, sako:

“Kiekvienų kartų, kuomet jis 
išgirsdavo varpų gaudimų, jo 
sirdis pradėdavo taip plakti, jo- 
pei rodės, kad jis tuoj mirs. Jis 
išbaldavo ir tai nebūdavo jokis 
nudavimas. Tai buvo fiziška 
veikmė jo vaidentuvės kunan. 
Jo mirtis kaipo Mathias’o — mi
rtis drūto ir sveiko vyro — sky
rėsi nuo kitų jo mirčių ant sce
nos. Jis išlikrųjų kuone uu* 
mirdavo - jis įsivaizdindavo

Nei kuomet mes jaučiamės 
negalį atlikti savo pareigas, 
kuomet mes jaučiamės negalį 
padaryti reikalingas pastangas, 

•bet prisiartinus kritiškam mo
mentui,
kuomet viskas priklauso vien tik 
nuo mus pačių ir kuomet mes 
jaučiame netbutinumų po įtek
me gręsiančio pavojaus, miliny- 
se esančioji užslėpta spėka at
sako į musų šauksmų pagelbon, 
ateina mums talkon ir mes nu
veikiame lų, kų vadiname nega
limybe arba stebuklu.

Aktoriams arba dainininkams 
yra labai didelė retenybė, jeigu 
jie esti priversti atsisakyti nuo 
savo pareigų nors vienam va
karui, kuomet, jeigu jie butų 
ant vakaėijų, jie sirįtjtų visą Tai- 
ką, Aktorių tarpe yra paprasta 
ši fraze: “Mes nesergame todėl, 
kad mes neišgalime tokį lepu
mų. Tai yra dalykas ‘netbuti
no reikalo’ su mumis“.

Tūlas aktorius kentėjo tiek 
nuo reumatizmo, kad net su 
lazdos pagelba sunkiai pereida
vo porų blokų ~ iš viešbučio 
teatran. Bet atėjus laikui jo 
pasirodymo ant scenos, jis ne
tik liuosai ir vikriai išeidavo ant 
scenos, bet ir visiškai nejausda
vo skausmo. Taigi drūtesnis 
motyvas panaikino silpnesnį —( 
privertė jį užmiršti savo 'klapa
itis ir padarė skausmų visiškai 
nejaučiamu. Bet kaip tik pa
sibaigdavo perstatymas, kaip tik 
jo Užduotis būdavo atlikta, jis 
vėl susmukdavo: be lazdos ne
galėjo paeiti nei poros žingsnių.

Generolas Grant ties Appo- 
matock kentėjo nuo reumatiz
mo; atėjus žiniai, kad generolas 
Lee yra pasirengęs pasiduoti, 
didis džiaugsmus netik priver
tė jį užmiršti apie skausmų, bet 
ir prašalino jį tūlam laikui.

Žemės drebėjimas San Fran- 
cisco išgydė žmogų nuo parali- 
žio, buvusį kolieka per 15 me
tų. Taipgi buvo pranešta apie 
daugelį kitokių stebuklingų pas*

Jūsų Pasirinkimas Drabu
žiuose Dabar Pažymės 

Jūsų Išvaizdų Visame 
Pavasario Sezone

Stok eilėn—buk linksmas, sveikas ir gerai 
pasilaikantis. Gražus pasirėdymas daug 
prigelbsti — jus tatai atrasite čia.

•r

- NAUJi PAVASARIO SIUTAI
$18, $20, $25, $30

Nauji Pavasario ■ Naujos Pavasario 
Kaklaraiščiai Skrybėlės

50c ir augščiau $2.00 ir augščiau 
Nauji Pavasariniai Nauji Pavasario
Marškiniai $1.25 ir čeverykai, kiek-

brangiau. Daugybė vienam tinkanti,
įvairių šilkinių $4.00 ir augščiau

Marškinių $4, $5, $6.

Jūsų vaikams mes turime parūpinę ge
riausius siutus, čeverykučius skrybė
laites ir kitus parėdnius. Atvesk čia 
savo vaiką. Mes užganėdinsime jus a- 
budu—Jus ir jūsų vaiką.

PASKUTINIS PASIŪLYMAS LIKUSIŲ ŽIEM. SIUTŲ IR OVERKOTŲ.

$18 Rudens ir žiemos Siutai ir 
Overkotai- .... $15

$25 Rudens ir Žiemos Siutai ir 
Overkotai .... $20

$35 Rudens ir Pavasario Siutai ir 
Overkotai . . . . . $28

Vyrams Mėlyni Chambray irKhaki 
darbiniai Marškiniai. Pilnas su
pirkimas, smagus dėvėt. Atsakan
čiai padirbti, tik dvieji vienam kos- 
tumeriui. Specialiai . . 60c

Vyrams Apatiniai drabužiai Meri- 
no užbaiga Marškiniai ir Kelnės, 
saizas 34 iki 48, labai minkšti dra
bužiai, $1.25 vertės, sekamų rudeni 
bus gerokai brangesni, specialiai 
kiekvienas šmotas . . 75c

$22,50 Rudens ir žiemos Siutai ir 
Overkotai .... $18

$30 Rudens ir Žiemos Siutai ir 
Overkotai .... $24

$40 Rudens ir Žiemos Siutai ir 
Overkotai .... $32

Vaikams čeverykučiai $3.00 vertės, 
stiprus, teliuko skuros, visų šaižų, 
su guzikėliais, arba ir šniūreliais, 
liuosi, smagus, parduodam už $2.15

Vyrams vilnono užbaigos 35c ver
tės, galima pasirinkt—juodas, rus
vas, arba pilkas. Storos ir minkš
tos, jus patįs pasakysite, kad tai 
yra puikiausios pančiakos, specia
liai už porą .... 25c

Rosoland’o Geriausia ir Didžiausia Drabužių ir čeverykų Krautuvė
1BACH BROS

Michigan Avenue, ties 115-ta Gatve

TOASTININĘAS SAKO:
“Kiekvienas vyras prie šių pietų 

rūkydavo kitokius cigaretus.
“ŠĮ vakarų Jus visi rūkote Helmar, nes 

Helmar yra padaryti iš gryno turkiško ta
bako, sudėstyta atsakančiai ir grynas tur
kiškas tabakas yra pi iimniausias ir ge
riausias tabakas pasaulyje cigaretams.

“Todėl visi Jus pakeitėte į Helmar.” 
(I>idelis Aplodavimas).—

Vaje, kaip jie geri!

kad jo akįs atsistodavo stačio
mis, jo veidas nubaldavo ir jo 
kūnas atšaldavo. Taigi nėra 
nieko stebėtino, kad lošiant 
“The Bells“ Bradforde pirmų 
kartą po “daktaro Wolverbam- 
tok’o persergėjimui, jo širdis 
neišlaikė to įtempimo. Laike 
24 valaųdų po jo mirčiai kaipo 
“Mathias“, jis jau ištiesų buvo 
miręs“.

Po įtekme nervų įtempimo ir 
proto veiklumo ne vienas akto
rius užmiršta savo skausmus ir 
negales, kuomet jis pasirodo 
prieš publikų ant scenos. Jų 
ambicija tarnauja jiems kaipo 
paakslinantis vaistas (stimu
lai! t) ir jl^ užmiršta visus skau
smus. *
'EdSvard H. Sothern sako, kad 

jis jaučiąs nepaprastų proto vei
klumą, kuomet jis esąs ant sce- 

• uos, tnip-pat kaip ir pribuvimų

Vyrai ir .moterįs, buvę palie
gėliais per ilgų laikų, ir negalė
ję patįs sau pasitarnauti, kilus 
katastrofai, nešė savo kūdikius 
ir rųkarydus saugion vieton.
' Mes nežinome, kų mes galime 
nuveikti, koliai nepasitaiko ban
dymo momentas. • ">

■•*•••? H* • • i • ‘Hiv . .*
Ne viena jausli motina, ma

iniusi negalėsianti panešti smū
gį kūdikio mirties, palaidojo net 
savo vyrų, paskutinį narį savo 
didėlės šeimynos; apart to ji 
matė, kaip jos nuosavybė ir pas
katinis josios doleris tapo išplė
štas; bet visgi ji turėjo užtekti
nai drąsos tų visų pergyventi. 
Reikalui atėjus, mumyse van- 
dasi galinga spėka, kuri ateina 
mums pagelbon.
Baugios ir jauslios 
pilnos drąsos, einė ant 
jų stalo, nors žino, kad* opera
cija gali būti pražūtinga. Bet 
ta pati moteris gali baisiausiai 
perslgųsti kokio nors prisiarti
nančio pavojaus, tik todėl, kad 
ji nežino kas jų laukia. Abejo
nė duoda progų baimei įeiti mu
sų sielon^ pradėti savo pražūtin
gų darbų musų vaidentuvėje ir 
padaryti mus bailiais.

(Bus daugiau)

. KART SCHAFFNER’IO IR MARX DRABUŽIŲ NAMAS
• ' • • • . 

f 1 1 : I » 1 v'R .4
\

Florsheim Čeverykai • Stetson Skrybėlės
. f k i • ■ » i.; i ♦ • »

Ši Krautuvė Užsidaro Panedėlio, Utarninko ir Ketvergo vakarais.

THE NEW RIVEIl COMPANY
f The Now River anglies lunkuose dirba 15 kasyklų. Daugiau

siai iš jų guli prie d-viejų geležinkelių, gaunanti užtektinai va- 
gonų ir dirbanti kasdien, (ievos mokyklos, bažnyčios ir tt.

• Parduoda stubas savo darbininkams ant lengvų išmokesčių. 
L Dirbama pilnai, (leri mainier.iai uždirba nuo $1(IO.(M) iki 

$125.00 j dvi savaiti. šiuo laiku yra reikalingi keletas gerų 
inainięrių, vien lik geri tegul atsišaukia. Labinus pageidau
jami su šeimynoms. Jeigu Jus žingeidaujate, ateikite arba 

f parašykite mums savo prigimtoje kalboje.
MII. C. P. ANDERSON, 

McDonald, W. Va.

Rusintos ir Turkiškos Vanos
12th 8L Te!. Kedsie 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
3514-16 W. 12th SL, arti 
St Lonla Arą, ir 1115-17 
8o. Paulina St., arti 12th 
St., ChLcagų, III.

^RUSSIAN/. 'X,š.
TURKISH ■

-fr-

SKAITYKITF] IR PLATINKITE NAUJIENAS

Ka-tik išėjo iš spaudos

MulkiuApaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Račkulj, 
begailestingai pašiepia 
nesubrendusiu^ klieriką* 
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augstu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 cęntų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

i

i
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Jaunuomenės Skyrius
Tylią Naktj

Tylią naktj, šaltą žiemą
Kaip maloniai žvaigždės mirga!
Kaip, švelniai apšvies dums kiemą, 
Mėnuo žaidžia stogo žirgu!.

Sniegas (vyksi brangumynais, 
Horizonte miglom pinas,— 
Taip skaisčiais atsiminimais 
širdyje ra mums vaidi nas.

(Iš “Steponaičio Baštai”).

Klajūnas.
ŽIEMA.

Baltos šakos linksta, linksta, 
Sniego jūron viskas dingsta.

Gludi, stingsta...

Sėdžiu — kaista veidas, rankos, 
Mintįs toli, toli lankos...

Mankos-trankos.

t yku, tyku — man patiktų, 
Kad ilgai, ilgai taip liktų:

A. Bimbo.

Asmuo ir Visuomenė

Šiandieninė visuomenė 
pasidalinus į dvi viena kitai 
priešingi dali: Vieni, kurie už
ganėdinti šiandienine draugijos 
tvarka, sako: mes turime su-

klauso neužsiganėdinusiai da
liai visuomenės.

Tarpe nepasitenkinusiųjų ra
ndasi dvejopi gaivalai. Vieni 
iš jų sako: Mes nors ir prakei
kiame šią tvarką, kuri remiasi 
išnaudojimu ir nedorybe, bet® 
kovodami nieko neišlaimėsime, 
nes nieko neturime išlaimėt! 
dėlto, kad mes, dabartinės dra
ugijos nariai, netikę. Mes turi
me šauktis į musų motiną ga
mtą, idant ji gamintų geresnių, 
tobulesnių individuumų, kurie 
pagerins dabartinę draugiją. 
Parėmimui savo doktrinos jie 
duoda įvairiausių pavyzdžių. 
Vienas iš tų pavyzdžių, į kurį 
jie visuomet nurodo, yra toks: 
štai tėvas ir motina auklėja du 
sunu. Jie abudu lygiai užlai
ko ir myli; abudu vienodai mo
kina, žodžiu sakant, abudu au
ga vienodose aplinkybėse. Kuo
met jie susilaukia pribrendimo 
metų, tėvai juodu paleido į pla-

tvarkos. Tie 
kad esamasai 

To
mės privalome

minti po kojomis kiekvieną da- tųjj pasaulį. Abudu negavo jo- 
rbininkilką judėjimą, kur rei
kalauja atmainų, tariant geres
nės visuomenės 
žmonės sako,
surėdymas yra atsakantis, 
kiu budu, esą, 
pamokinti tuos; kurie neužganė
dinti; mes turime spėką ir ga
lime priversti juos būt užsiga
nėdinusiais”. N

Kiti tečiaus mato, arba jeigu 
nemato, tai jaučia, tas negirdė-

draugijos tvarkoj, ir kalba: Mes 
turime taisyti šį netikusį surėdy
mą. kuris nuo pat viršaus iki a- 
pačios pripildytas baisiausiomis 
nedorybėmis, kuris paremtas 
išnaudojimu vieno žmogaus ki
tu; mes turime dirbt, kad juo- 
greičiau padarius galą tam blo
gai. Kad atsiekt savo idealo, 
mes turime organizuot savo 
sĮiėkas, kurios šiandie dar neor
ganizuotos.

Tiedvi nuomoni grumiasi 
viena su kita, kaip išalkę lauki
niai žvėrįs prie vienos aukos. 
Dalykan prisižiūrėjus arčiau pa
matome, jogei jų reikalai stovi 
griežtame priešingume. Taigi 
naturališka, kad kiekviena pu
sė stengiasi apgint savo reika
lus, nes reikalai reiškia jų gy
venimą, o gyvenimas gyvastį. 
Su tų dviejų dalių ar klesų ko
va ir jų reikalais mes susiduria
me kasdieną. Bet tai nėra vy
riausias šio rašinio siekis — gvi
ldenti tuos klausimus.

Mes sakome “asmuo ir visuo
menė”. Aš dariau tokią įžangą 
todėl, kad noriu paremti mano 
kalbą tūla filosofija, kuri pri-

kios dalies. Prabėgo eilė me
tų nuo dienos jų jiersiskyrimo 

( su gimdytojais, ir mes suran
dame tuodu broliu gyvenančiu 
viename didmiestyje. Vienas 
jų turtingas, gerai, gražiai gy
venantis, kuomet kitas likęs ne
bepataisomu prasižengėliu. 
Žiūrėkite, jie šaukia, kas čia da
bar kaltas? Ir atsako: gamta.

Taigi, sulig jų, mes turime 
laukti tos gadynės, kuomet ga
mta sutvers sveikų fiziškai ir 
protiškai vyrų ir moterų, tuo
met tai draugija pasigerins.

(Bus daugiau).

Lavinimos Klausimu

- lavinimosi klausimų.

Pereitam “Jaunuomenės Sky
riaus” numery dr-gė Nevystan
ti Gėlė palietė ytin svarbų mu
ms, jaunuoliams (penis), klau
simą
Labai teisingai ji nurodą, kad 
lavinimosi darbas pas mus eina, 
taip sakant, želvės žingsniu. Dar 
pradžioje, kuomet susitveria la
vinimosi ratelis ar lygos kuopa, 
pas mus apsireiškia šioks-toks 
veikimas. Nariai tuomet Ren
giasi dirbt naujosios organizaci
jos naudai. Ir su pasekmėms. 
Bet... taip yra tik pnidžioję. 
Ilgainiui lie jaunieji veikėjai ar
ba pailsta ar stačiai pasikelia į 
puikybę, ir nieko nebeveikia. — 
“Et, tegul kiti veikia — sako jie. 
Mes, girdi, jau savo atlikome, 
pažiūrėsime, kaip jiems seksies.

Tokių ir panašių išsireiškimų

čių veikėjų.

PARMOS Lletudy Kolonijoj
FIRMA DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ KOLONIZACIJA 

AMERIKOJE
Dabar geriausias laikas iiasižiurčt ir pasirinkt ge

riausių žemių-farmų Lietuviškoj kolonijoj, kur Visi lie
tuviai perka. Pirnuau negu pirksi fauną, kad nereiktų 
ąailčties, lai klausk platesniu paaiškinimų | kolonizaci
jos ofisą pas: Liberty Land & Investment Co., kurie yra 
savininkai 10,000 akrų geriausios žemės Wisconsine— 
išdirbtos ir neišdirbtos—ant kurios uždedame lietuviš
ką miestą su lietuviškais bizniais.

Taipgi mainome ant miestų praperčių. Norintiems 
kituose steltuose taipgi gali gauti dideliame pasirinkime.

Platesnių paaiškįnjnių klauskite pus:

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3101 S. Halsted St., Chicago, III.

Ką gi visa tai liudija?
Pirma ir svarbiausia viso to 

priežastis yra musų nesubrendi
mas. Mes, jaunuoliai (lės), taip 
kaip anie kūdikiai — tol veikia
me, kol... “atsibosta”. Paskui 
metame viską į šalį, nei anas 
kūdikėlis savo “eacą”.

Tai yra skaudžiai pasakyta. 
Bet tai yni tiesa. Pavyzdžių bu
tų galima prirodyti tiek ir tiek. 
Bet dalykas juk eina ne apie at
skirus asmenis, bet, apskritai, 
visą musų jaunuomenę. Todėl 
apie ją ir kalbėsime.

Aš pasakiau, kad musų jau
nuoliai yra nesubrendėliai — ne 
kuliu, bet dvasia,^išsilavinimu. 
Duosiu porą puVyzdėlių.

Jau seniai mes turime laikrašę- 
tį (galite vadint jį skyrių — man 
vis viena). Tad pavartykime 
jo puslapius ir pažiūrėkime kas 
iki šiol pas mus nuveikta? Ar 
daug klausinių jame buvo pa
kelta — išgvildenta. Jei neskai- 
tyt anų nevykusių “meilės” ir 
“madų” klasinių — daugiau ma
ža ką rasime. Tiesa, retkarčiais 
pasirodo vienas — kitas rašinė
lis (pav. Vaidonio ir Šarūno gin
čai), iš kurio galima šio bei to 
pasimokinti. Bet tokių straips
nelių, tariant jų rašytojų mes 
nedaug teturime.

Tat kurgi kiti musų jaunuo
liai veikėjai ir veikėjos? Jie 
tyli. Kodėl? Gal tūliems ta
tai yra paslaptis. Bet man ne. 
Ir tatai pasakau atvirai. Musų 
jaunuomenei stoka išsilavinimo. 
Ne dėlto jie tyli, kad nebūtų kas 
pasakyt, bet todėl, kad jie neži
no, nesugeba pasakyt tą, kas gu
li jiems “ant širdies”. Tai, ką 
jie turėjo ir sugebėjo (meilės 
ir madų klausimai), jie jau pa
sakė.

Tai, kas pasakyta apie musų 
laikraštį, galima pasakyt ir apie 
veikimą jaunuomenės draugijė
lėse. Tik čia tatai netaip veikiai 
pastebima - bent kitų kolonijų 
lietuviams.

Aktyviame veikime musų jau
nuoliai (lės) jau spėjo,parodyti 
daug veiklumo. Duok tik jiems 
darbo: nieko jiems nėra nega- 
imo. “Duok”... Ot tas “duok” 
tai ir yra viena tų kliūčių, kuri 
rukdo lavinimosi darbui. Mu

sų jaunuoliai dažniausia nepa
rodo jokios iniciativos. O be to 
, nk sunkti kas nors nuveikti.

Bet kad rastųsi toji iniciativa, 
reikalinga išsilavinimo, apsis- 
.ai tymo. Čia taigi mes ir susidu
riame su svarbiausiu. Kaip ir 
<ur gaut tą išsilavinimą? Tin
kamų lavinimosi rankvedžių 
mes neturime. Inteligentijos pas 
mus nuolatinis badas. Ak, tie
sa — Suvienytose Valstijose ran
dasi būrelis moksleivijos. Bet... 
Pasiunčiu žingeidųjį skaitytoją 
jų “Moksleivių Kelius”. Ir 

ten vėjai švilpia pro visus kaln
ius ...

Bet, tai kasgi lieka daryt? 
triniausia norėčiau patart sa
vo draugams jaunuoliams (ėms) 
iradėti iš apačios — nuo papra
sčiausių klausinių. Tatai sakau 
todėl, kad turiu patyrimo, jogei 
daugelis musų jaunųjų draugų 
ir draugių, vietoj pradėjus la
vinties elementarių dalykų, stve
riasi “augštų filozofijų.” Dau
gelis draugų, kurie neturi ne tik 
Lipiamo, bet dažniausia jokio ži
nojimo apie žmonių dr-jos isto
riją, su pasididžiavimu kalba a- 
pie Romą, gladijatorius, Markso 
kapitalą etc. > Reikia tik pasik
lausyt, kuomet, jie pradeda “ai
škint” Marksą — daros ir pik
ta ir sarmata.

Nenuostabu todėl, kad taip be
silavindami musų jaunuoliai ga
lų gale nieko neišmoksta. “Tiek 
gudrus jie buvo pradėdami, tiek 
gudrus užbaigdami’* — kartą pa
sakė tulaš gudruolis.

Mano manymu, musų draugai 
jaunuoliai (ės) geriausia pada
rys paimdami vietoj Markso 
“Kapitalo” kad ir tokią, “kaip 
žmogus gyveno ant žemes’’, šer
no geografiją ir panašias. Rei-

kia pirmiausia susipažint tu že
me, ant kurtos mes gyvename, 
žmonijos vystlmosi pažanga, o 
tik paskui slektis kitų “augštės- 
nių klausimų”. Ir prie viso to 
reikalinga žinot savo kalbą, ta
riant rašybą. Be jos mes vis- 
tiek nepajiegsime bei deramai 
suprasti skaitomojo dalyko nC- 
gi galėsime tai išreikšti kitiems.

Taigi, jaunuoliai., pradėkime 
nuo apačios! Kur negalime vie
ni, pasikvieskime senesniuosius. 
Kreipkimės į laikraščius etc. 
Tik tegul mus tarpe nesiranda 
tuščios “vakarykščių veikėjų” 
puikybės. Nenumokime ranka, 
jei ko nežinome, bet veikime, 
jieškokime tos tiesos ir šviesos, 
airių delei mes organizuojamės

— Jaunuolis.

II.
“Naujienų” nr. 51, d. Nevys

tanti hėlė. ragina progresyvę
jaunuomenę' daugiaus disku- J nančius ir tt.
suoti svarbius musų jaunuome
nės klausinius. Kartu dgė N. 
G. iškelia vieną ytin svarbų 
klausimą, būtent, kodėl musų 
lavinimosi rateliams nesiseka? 
Kodėl jaunuomenė mažai lan
kosi į jų rengiamus lavinimosi 
vakarus? Kodėl jaunuomenė 
nesistengia lavintis kuodaugiau- 
sia?

Tai yra labai svarbus klausi
mas. Aš esu dalyvavęs tokiuo
se lavinimosi susirinkimuose 
bene dešinityj ar daugiau mies
tų, ir beveik visur tas pats, ką 
sakė d. N. G. Visur mažai lan- 
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kosi į tuos susirinkimus. Kiek 
geresnių pasekmių, rodos, turi 
Valparaiso, Ind., LMLD. ren
giami lavinimosi susirinkimai, 
Pihladelphia, Pa., rodos, Lavini
mosi Batelio, ir Cleveland, O., 
CJLB. (dabar Jaunųjų Soc. Ly
gos). Minėtose vietose irgi 
atsilanko mažiaus, negu kad 
turėtų atsilankyti, bet sulyginus 
su kitais mieštas, :.tai čia dau
giausia. Ir, kiek aš patyriau, 
tai lankosi dažniausia tie, kurie 
jau prasilavinę patįs per save 
ar mokslainėj. Gi tie, kurie tu
rėtų būtinai lankytis, mažai te
kreipia (lomos.

Svarbiausia priežastim nepa
sisekimo musų lavinimos darbe, 
tai nesilankymas į susirinki
mus. Tatai atima energiją ir 
tiems, kurie susirenka. Kada 
jų mažai, nėra kam mokyt nė 
klausyt ir sunku dargi padeng
ti svetainės iškaščiai.

Be to, pas mus labai įsigalė
jęs pavydas arba tuščias garbės 
jieškojimas. Aš esu girdėjęs į- 
vairių atsakymų į paraginimą 
eiti į lavinimosi susirinkimus. 
Vieni, pav., sako, kad laiko ne
turį, kuomet ištikrųjų jie lai- 
ką x p r a 1 e i d ž i a kru
tumuose paveiksluose. Antri e- 
są nemato naudos. ‘‘Ot, kas ten 
paskaitys iš popieros ką nors ir 
viskas. Kas man do nauda iš 
to? Vien nuoboduųias, daugiaus j 
nieko”.

Į ■ % i

Tie žmonės daro klaidą. Kie
kvienas, kuris eina skaityti ar 
kalbeli, rengiasi pasakyti ką 
nors nauja savo draugams. Kad i 
ir labai mažą naujo, bet vis dėl
to per ilgą laiką klausytojas ap- 
laiko didelės naudos.

Bet su tokiais žmonėmis dar 
pusė bėdos. Daug blėdingesni 
už juos yra anie pavydimai. 
Beveik kiekvienoj didesnėj lie
tuvių kolonijoj, kiekvienoj dra
ugystėj ar kuopoj, randasi keli 
arba keliolika tokių žmonių, 
kurie mano viską jau žiną, ir 
kas tik ne jų užmanymu, tiors 
butų naudingiausias dalykas, 
jie griauja. Tokie žmones ypač 
nemyli inteligentų ir visų dau
giaus už save išmanančių žmo-

nių. Prirengti ką lavinimosi 
vakaruosi' jie nepajiegia, ir pa
vydo apimti netik patįs neina, 
bet ir kitus bando sulaikyti nuo 
lo. Perskaitė vienų brošiūrų 
apie socializmų ir “kritikuoja”, 
net oportunistais vadina tuos 
žmones, kurie kitaip kalba ne
gu brošiūroj rašoma.

Tokių žmonių randasi visur, 
ir socialistų tarpe. Pats ži
nau kelis Bockforde, Detroite, 
Scrantone, Clevclandc ir kituo
se miestuose. Ypač bloga su 
tais žmonėmis, jeigu jie įgauna 
šiek tiek įtekmės kokioj drau
gijoj. Tokie žmones labai pa
vojingi lavinimosi darbui. Jie 
jau Žino “visus mokslus” ir 
jiems nieko daugiaus nereikia, 
tik žmonės turi jų klausyti. Kal
bėtojai, tiems žmonėms visi ne
geri, apart Mockaus, bet ir tai 
ne visada. Suėję su inteligen
tais jie guodžiasi, kad, girdi, jie 
turi daug vargo mokinti neži-

Ar kada hies apsivalysime 
nuo tų žmonių? Yra viltis. Gy
venimas ir juos tankiai priver
čia pamesti tas tuštybes, ypač 
kur draugijų ar kuopų nariai 
daugiaus apsiskaitę, prasilavinę, 
parodo tų “vadų” nežinystę ir 
tuom, žinoma, priverčia juos 
mokintis. Gi, pradėję mokin
tis jie pamato, kad nieko neži
no, ir kada jau žmogus tai su
pranta, su juo mažai vargo.

Pastaruoju laiku ypač LSS. 
kuopose, tas pavydas, rodąs, jau 
pradeda nykti. Tuščios garbes 

^ieškotojai, nebegaudami naujų 
pasekėjų, pažinę save, pradeda 
rimtai elgtics ir lavinties.

Mano nuomone, tokie lavini
mosi rateliai yra naudingi, jei
gu jie suorganizuoti tikslu tik
rai lavinties. Tankiai pasitai
ko, kad jie tampa suorganizuo
ti grynai saumyliškiems tiks
lams kokio nors garbės j ieško
tojo, idant tapus mokytoj u m- 
instruktorium.

Juos reikia palaikyti; reikia 
pagelbėti tiems, kurie turi norą 
lavinties. Ilgainiui ir dabarti
niai “užveseliai” supras to nau
dą ir ateis pas mus. Dabar la
bai patogus laikas; didžiuma 
žmonių eina su mumis, tad ir 
reikia dirbti. — Burdingonas
..U*. UI ii i................     „
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Aleksandras Kraujelis
36 inctŲ amžiaus (kuris liko 
nušautas Bluc Island, UI. Rork 

Island Round House) lapkričio 
-Novcmbcr 19, 1917.

Laidbtuvčs įvyko lapkričio- 
Nov. 28 d., 1917 Sv. Kazimiero 
kapinėse.

Velionis paliko dideliame nu- 
liiidimc moterį Kotryną ir vai- 
kjis —- Aleksandrą, 2 mėty, ir 
dukterį Marytę, 3 mčnesių, ir 
švogerj Augustiną Kaupą.

Tegul jam būna lengva ši že
melė

Pasilieka nuliudime moteris, 
valkai, broliai, draugai ir pa
žįstami.

Marytę, 3 mėnesių, ir

Vyriškų Drapanų Baigei 
*Nauji neatimti, daryti ant užš* 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuc 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po B1B 
ir 25 dolerius.

Nattfi, daryti gatavi nuo $15 Ik 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pam&& 
tų overkūtų.

Visai i^iažai vartoti siutai ir over 
kotai, vėteįės nuo $25 iki $85, daba? 
$5 ir augiau. Kelnčs nuo $1.50 ik 
$4.50. Vaikinams siūtai nuo 
Iki $7.50-

Atdara kasdienę, nedaliomis ir 
kerais,

♦ ‘ S. GORDON
MIS R Halsted SU ducartu U.l

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

CARR BROS. WRECKING CO.
8008-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

Nariai Cook County Rrid Kutala Taryba, 
A. PETRATIS & CO. 

Kaal Katate Ofieaa
Paskolina jpinlffoa. Parka, parduoda ir 

maino namai, lotas ir formas. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies. 

Poriluri apstraktus, padaro popisras 
NOTA R Y PUBLIC

711 W. Mta catv« 
kampas Halated

Tel. Armltatt *84

Drover 14«a 
gft-~~ :.-sa

DR.A.J. KARALIUS
G)dflo|is Ii Chinirjis 

^-SPINDULIAI 
2121 N. Western ava.

Pranešame giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, kad

Vincentas Erčius
liko užhHištns darbe Vasario- 
February 21 d. 1918. Laidotu
vės įvyko Vasario 24 d. Peel, 
Wasnington.

Velionis 28 metų amžiaus.

Paėjo iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Žvingių parap. Gorainių kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 
dvi seseris.

Tel. Yards 3654. AKIT6KRKA 

raMrs.A.ms 
H4 Baigusi Akušeri joH Ko-

*lgai praktika
is TCfflvuH Peiuisy-lvanijoH ho-
■h x j' spitahse ir Philadel-

4 ®Ml>hijoj. Pasekmingai
■ * ' ®Bl’a,arnauju l’rie gim-

t’idyką duodu 
» visokiose ligose
|S hJMiiioterim ir merginom.
I So- 1,al8ted Str.,(Ant antrų lubų) 

Chicago.

ŠOKIAI
Kiekvienų utarninką, subatą ir ned. 
vakarais. įžanga 15 c. šokis, 2^c. 
porai už šoki. Pradžia 7 valandų 
vakare. Muzikantei 7 Jazz Band.

Blue Bell Jennie Dancing 
Aęademy,

35th ir Archer Avė., Chicago

Aliejus po žeme
100 akrų fanna Tennessee valsti

joj, tiktai $12.00 iš Chicagos. Alie
jus randasi po žeme. Faktai daro- 
dymui: Daugelis farmerių liko didž
turčiais iš aliejaus šiame distrikte. 
Neatbojant ant to, geriausias juodže
mis, apačioj raudonas molis. Dobi
lai auga iki juosmens. Užsčta kvie- 
žiaisi Žiemos trumpos, vasaros vė
sesnes negu Chicagoj. Lietuviu ir 
lenkų apgyventa. Nigeriu visiškai 
nesimato. Geri budinkai. Aptver
ta. Arti miesto. Parsiduoda už 
$3,000 su gyvuliai ir padargais. Be 
gyvulių daug pigiau. Arba gal su
tiktumėm sumainymui ant namo: 
Priežastis — senatvė. Del platesnių 
žinių adresuokite:

Kazimer Z. Urnikis
1818 W. 4Gth st., 'Chicago, III.

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 komišinų.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

ROCKFORDIEČIŲ ATIDAI

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

Bridgeport Painting Co.
Paintcrs Paper Hangers,

Calcimincrs and Artists.
Hardware, paint, oil 

and varnish.
Atliekame darbų greitai, teisingai 

už žemų kainų. Dirbame po visas 
dalis Chicagos.
A. Evanauskey
Tel. Yards 7282 
3149 S. Halsted st.,

J. Romane 
Yards 3064 

Chicago

Milda Teatras
VODEVILIUS ir paveikslai 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Šubatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 8?-ra GATVĖS

Teltephone Hunaboldt J^73

M. SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas MoterIMti). Vyrišky ir 
Vaikų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Milwatikee Avė., 

Kampas North Avė. Kambaryn 206 
VALANDOS: «:30 iki 10 išryto 

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare

telephone yards mm.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 ik! 12
Iš ryto ir nuo
8325 So. Halated SU Chicago.

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

kampas Ashland Boul., vir- 
šn'j banko, Rooro 600.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—6 
vak. PHONE Haytnarkct 2563.
REZIDENCIJA: 3332įNorth av. 
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PHONE Albany 551G.

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

3149 S. Morgan St.. kertė 32 st.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedčlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Tolephone Yards 687

Telephone Yards 5032

3109 S. Morgan si. Chicago

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

fertOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir ?ašytf, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo Lenkų ” S.V.Valdybos Prieky bes Teisių

J Lotynų ” S. V.Pilietybes Gramatikos 
pAritrn&likos Geografijos Retorikos, ir tt ■
I Ir GRAlflMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. GyvoJ 
| nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas! 
I aiškinama lietuviškai. Į

American College Preparatorj School I
M 310 3 3. Halsted St. Chicago Ill.I 
[Ii KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ R

Rezid. 933 S. Ashland BlvtĮ. Chicago 
Telephone llaymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9693

VALANDOS: 10 11 ryto; 2 8 popletų; 
7 8 vakare. Nedaliomis 10 -12 diena. j

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
\ Gyvenimas yra

* tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.

_£ Mes vartojame 
n&Ty r pagerintų Oph- 

thahnometer. Y- 
OILtJIi patinga doma at- 

kreipiama j vai-
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317

[Sergėkite savo akis

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekorųii ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
£aliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
iiims akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKTŲ SPECIALISTAS 

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

3 čios lubos, virš Plalfo nplickos 
Tčmykite j mano parašų 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.
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Chicago ir Apiehnke Į

Balsuotojai 
užsiregistruokite!

Siedinau ir lietuviškai d. Kl. Jur
gelionis.

Registracijos diena—kovo 12.
Paremkite juos

Ryto LSS. 81-moji kuopa ren
gia pramogų vakarą Meldažio 
svetainėje. Vakaras rengiama ne 
pasipelnymo binznio, bet ap
švietus reikalams —■ naudai lai
kraščių “Laisvės“ ir “Naujosios 
Gadynės“. Todėl chicagicčiai, 

ypačiai socialistai, turėtų pare
mti rengėjus — atsilnakant į mi
nimą parengimą. Kuomet juo-

Kovo 12, taigi sekamą utar- 
ninką, bus registracijos diena. 
Tai vienintelė diena balsuoto
jams užsiregistruoti prieš rin
kimus, kurie įvyks balandžio 
2 dieną.

Visi, kurie nuo pereitų rinki
mų persikėlė gyvent kiton vie
ton, taipgi visi tie, kur dar pir
mą kartą balsuos, būtinai turi Josios sj>ėkos organizuojasi, ir 
užsiregistruoti kovo 12. Jeigu mes neapsileiskime—remkime 
neužsiregistruos, neturės teisės saVo spaudą, kuri yra galingiau- 
balsuoti. Užsiregistruotli rci- sįas darbininkų ginklas prieš at- 
kia savo balnoja maine precin- žagareivių pasikėsinimus, 
kte. Bus atdara nuo 8 v. ryto 
iki 9 v. vak.

Lietuvio užmušėją nuteisė 
15 metų kalėjiman

šiomis dienomis tapo nubau
stas tūlas it\las (vardo nepa
menu) penkiolikai metų kalė
jimo už užmušimą lietuvio A- 
leks. Kraujalio Rock Island “ro- 
ntauzėj“ lapkričio 19 d. 1917 m.

Bylą vedė velionio švogeris 
A. Kaupas. —X.

Sorkininkai nebesitveria
Sekamą subatą Chicagon 

vyksta profesionalis evangelikų 
sorkininkas — Billy Sunday. Vi
si tie, kur užinteresuoti žmonių 
dūmimo bizniu, dabar nebesi
tveria. Ir spaudoje ir šiaip vi
sose sueigose jie kiek drūti “ad- 
vertizuoja” savo didįjį sorkinin-

a t-

Jo misijoms tapo pastatyta

Bijo banditų užpuolimo.

Miesto darbininkams bus 
išmokama algos ne pini
gais, bet čekiais.

Kadangi įvairios rųšies bloga-j 
darių siautimas nei kiek nesi- 
mažina, tai miesto iždininkas, 
Eugene Pike, bijodamas galimo 
bhnditų pasikėsinimo ant algųl 
išmokėtojų, nutarė, kad vietoj 
pinigų miesto darbininkų algos 
butų išmokama čekiais.

Miestas kas savaitę savo dar
bininkams išmoka apie 250 tūk
stančių dolerių.

nuo 15 iki 20 tūkstančių apdiyn- 
tų žiopsoti) jų. Dabar vėl ren
giama būrys naivių žmonelių, 
kurie turės pasitikt tą sorkinin- 
ką stotyje. Apart komisijos, iš 
100 žmonių, kuri yra išrinkta 

l“Billys’o pasitikimui, jam gie
dosią garbės himną dar kelių 
sosaidžių chorai. Be to, tam 
sorkininkui bus suteikta ir spe-

nia lik, ar apgynimui nuo vel
nio, ar Chicagos banditų, kurių 
ta policija nepajiegia įveikt.

BRIDGĘPORT

Paminėkime Rusų revo
liucijos sukaktuves

Nedėlioj, kovo 10 d. Rusijos 
išeivių socialistinių organizacijų 
Konferencija rengia didelį mąsl
ių susirinkimų apvaikščiojimų

tuvių West Side Auditorin
iu e, kerte Taylor ir Racine gat
vių. Pradžia 2 vai. po pietų. Bus 
aiškinama Rusų revoliucijos rei
kšmė viso pasaulio darbininkų 
judėjime ir lt. Kalbės: rusiškai 
Dr. Rovin, angliškai Seymour

Ašaros.
Verkia dabar dideli jauni, di

delės jaunos, seni seneliai, senos 
senelės. Maži kūdikiai r— ir tie 
užtinusiom tukini nuo raudoji
mo.

Ko? Ugi kun. Vaičiūno. Mat 
kun. Vaičiūnas, palyginant su 
kitais kunigais, buvęs geresnis, 
tūlas bažnytines pareigas attik
davęs ir visai veltui. Bažnyčios 
skolas kiek atmokėjęs (kaip an
dai Tumasonis “Drauge“ tvirti
no, tai tik jojo rupesniu tapę a- 
liduota). Dabarykun. Vaičiūną

Muzikališkai = Vokališkas

VAKARAS
Rengia

Suvienytos Chicagos Lietuvių 
Socialistų Spėkos

ir NAUJOSIOS GADYNĖSNaudai LAISVĖS

Sub., Kovo-March 9, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 \V. 23rd Place

. 3.

o.

Marselietė . 
Kalba .......
Dekleniacija 
Daina < 
Duetas

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

PROGRAMAS RENGIAMOJO VAKARO
VEIKlANTIEJl ASMENS:

.......... ,.... GRUŠO ORKESTRĄ 

.......... ......... DR.. A. MONTVIDAS 
............................. J. I. BRIEDIS 
I.IETUVIU SOC. VYRU CHORAS

Mano draugas” (kornetas ir trambonas)— 
GRUSIUTC ir DAUPHINAIS 

Dialogas: “Atsitiko” UKTVERIS ir UKTVERIENft 
“Two of us”—Trombone solo ..A. J. DAUPHINAIS 
Deklemacijif: “Ko švilpia, ko staugia šiaurinis vė- 

jalis” ......... Z. VILIUTĖ
Piano solo “Transcription in F.” —

PAUL R. DERSENSKE 
Daina ............................ LIETUVIU KVARTETAS
Solo CIarinet .................... S. BARTKEVIČIUS
Daina ........................ LIET. SOC. VYRU CHORAS
šokiai ir žaidimai iki vėlyvai nakčiai.
Fo programui šokiai ir kiti Įvairus žaidimai.

Programo pradžia 7 vai. vak. Inžanga 35c ir 50c.

Kviečia visus KOMITETAS.

vyskupas iškelia, į jo vietą ski
ria kun. Krušą. Parapijonai 
gailisi kunigo Vaičiūno, o‘kun. 
Krušo nenori. Jie rengia mitin
gus, teiraujasi, kaip sulaikius 
ant vietos kun. Vaičiūną. Pas
tarasis, sako, irgi nenorįs apleis
ti šv. Jurgio parapijos, o tuo 
talpu kun. Krušas raginąs jį 
kuogreičiau išvažiuoti ir “nebu- 
ntavot” parapijonų. Kunigas 
Krušas mat nori kuoveikiaus at
sikelti Bridgeporlan, o čia para
pijonai purtosi. Regis, panedė- 
lio susirinkime tapo duotas įne
šimas, kad reikia važiuoti pas 
vyskupą prašyti. O jei tas ne
gelbės, tai kas nors kita daryt, 
kad Krušo neįsileidbs. Kunigas 
Vaičiūnas, sako, perspėjęs para
pijomis, kad jie nieko nedary
tų. Bet vis dėlto utarninkc bū
rys buvęs nuvažiavęs pas vys
kupą? Sako betgi, kad vysku
pas griežtai atsisakęs jų reika
lavimą išpildyti ir pagraudenęs, 
kad, girdi, jei ir toliau tokį ler- 
mą parapijonai darysią ir jo ski
riamo kunigo nepriimsią, tai 
jis uždarysiąs bažnyčią. Kal
bama, kad vyskupas strošnai į- 
pykęs dėlto, kad kun. Vaičiūnas 
dauginus rūpinęsis parapija ne
gu įtikimu vyskupui.

visas savo spėkas, kad papuo
šim koncertą. Manoma, mat, 
padaryti šį koncertą tikrai pui
kų. Lauksime, lauksime.

—O. Stiklą-V-nė.

CICERO

dar

Tamsunų kerštininkų 
darbai.

Vietos tmnsunai atliko 
vieną “karžygišką“ darbą. Da
lykai susidėjo sekamai. Perei
tą vasarą Cicero liko atidaryta 
“Naujienų” stotis numeriu 1437 
So. 49th Ct., taigi netoli lietu
vių bažnyčios. Kaip tik tapo 
atidaryta min. stotis, agentas, d. 
J. Matulis, įsitaisė langą ir su
dėjo ten įvairių knygų, brošiū
rėlių ir laikraščių. Visa tai pa
matę sufanatizuotieji tamsune- 
liai stačiog savim nebesitvėrė. 
Ko, gįrdi, tie bedieviai čia “per- 

’simufinp“? Eidami pro šalį jie 
'dažnai apspiaudydavo lango sti
klą ir keikdavo “bedieviškas 
knygas ir gazielas”, kur buvo 
sudėta už stiklo.

Taip tęsės ilgą laiką, kol 
tiems fanatikams įgriso. Valan
dėlei taigi jie buvo nurimę. Re t 
pereitą naktį tie “tėvelių“ sufa
natizuoti vergai ir vėl atnaujino 

)savo žygius. Iš ryto agentas at-
l sikėlęs rado biauriausiai apipur-

LSS. VIII Rajono Biznio Komiteto 
nariai kviečiami susirinkti nedėlioj, 
kovo 10, 10 valandų ryto Naujienų 
ofisan, 1840 S. Halsted SI. —Kviečia

K. Jamontas.
Chicagos Draugijų Sąjungos susi

rinkimas įvyks pėtnyčioj, kovo 8. 8 
vai. vakare, Meldažio svetainėj, 2Ž42 
W. 23rd pi. į Visi delegatai malonė
kite būtinai atsilankyti, nes turim 
daug dalykų aptarti, kurių negali
ma atidėlioti. —A. A. Ambrozevlėia.

LSS. 4-tos kp., LMPS. 9-tos kp. ir 
LSJL 1-mos kp. įvyks bendras lavi
nimus susirinkimas nedėlioj, kovo 
10, 9:30 vai. ryto. Lietuvių Socialis
tų Headąuartcrs, 3227 S. Halsted St. 
Bus debatai tema: “Ar krikščiony
bė priešinga civilizacijai?”—Malo
nėkite visi atvykti, nes debatai la
bai įdomus. —K. Virbickas, Rašk}

LMPS. 9 kuopos choro ekstra re
peticija įvyks pėtnyčioj, kovo 8 d. 8 
vai. vakare Aušros svetainėje, prie 
Tfalsted ir 30 gatvių. Visos dainin- 
kės kviečiamos pribūti laiku.

LSJL. 1-mos kuopos mandolinų or
kestrus repeticijos įvyks nedėlioj, 
kovo 10 d. Mark White S. svet., prie 
29-tos ir So. Halsted st. 10 vai. ry
te.—Visi orkestros nariai atsilanky
kite laiku, nes turėsime neužilgo da
lyvauti viename parengime.

—St. Gitaristas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
Pajieškau Augusto Ražinskio, Kau

no gub., Vilkmergės pav., Balnikų 
valaČ., Praštakių kaimo. Gyveno Chi- 
cagoje pas Jonų Meilių. Išvažiavo į. 
žetroit, Mic r. Noriu susieiti. Atsl- 
iepkite pats arba kas žinote pra-l 

neškite už . „ „
Jonas Meilius,

1123 So. Clinton St.. Chicago, Iii.

Racine ,W1h. — Svarbus susirin
kimas TMD. 121 kuopos bus 10 d. 
kovo “Union Hali”. Pradžia 12:30 v. 
po pietų. šis susirinkimas šaukia
mas tikslu, kad išdalinus nariams 
knygas — paskiausi leidinį 1917 m. 
Taipgi, kad išrinkus mokesčius, ku
rie dar nėra užsimokėję. Be to bus 
svarstoma svarbesni reikalai Lietu
vos klausime ir apie sudarymų tar
pe draugijų bendro sąryšio. Visi na
riai ir narės kviečiami susirinkti.

—Nut. Rašt. M. Kasparaitis.

REIKALAUJAMA padori moteris 
arba mergina prie abelno namų da
rbo, mylinti vaikus. Gera mokestis. 

, -------------------- - 98 mylios nuo Chicago’s — Dixon,
Noriu susieiti. Alsi III. ])<■! i>|;i|cmihi žmiu l sj11 k i I < i 
-u" 7— I IUll NNI.Ii Imtis' STOKI

ką gausite gerų dovanų. 3(141 W. Madison SI., Cichago, UI.

Jieškau brolio Kazimiero Goberio 
r švogerio Juozapo Vilkelio. Paei

na iš Suvalkų gub, Seinų pav. Miš- 
cinių kaimo, pirma gyveno E. Chica- 
<o, Ind. Prašau atsišaukti, arba kas 
žinote praneškite jų adresus.

Antanina Vancevičienė-Stndienė 
3905 Industrial Avė., Flint, Mich

Pajieškau švogerio Juozapo Maš- 
ausko ir jo dukterų, Onos, Juzefos ir 

Teresos. Iš Kauno gyb., Raseinių 
Eav., Andriušiunų kaimo. Turiu la- 

ai svarbių reikalų. Malonėkite at
sišaukti ar pranešt man apie juos.

Alena Okmonicnė,
1850 W. 45th St., Chicago, III.

REIKALINGA 50 merginų dėjimui 
į dėžes saldainių. Gera mokestis, 
lengvas, čystas darbas. Muzika 
šokiai per kiekvienus pietus.

Atsišaukite
M. Shields and Co., 

24 N. Jefferson sti, (’hieago

Jieškau Juozapo KuČio, Kauno gu
bernijos, Panevėžio pavieto; gyveno 
Amsterdame, New Yorko apielinkėj. 
Girdėjau, kad dabar gyvena Chica- 
Žoje. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
inote praneškite jo adresą.

Andriejus Zubkevičius,
4523 Laflin st., į Chicago, III.

SIŪLYMAI1 KAMBARIŲ

ATIDUOJ1AMA randon kambarys 
vienam vaikinui. Geistina, kad be 
valgių gaminimo. Gera vieta, cle- 
ktrikos šviesa, maudyklė ir garo 

Šiluma. Ant trečių lubų iš fronto. 
4600 So. Wood St., Chicago, III.

RANDAI

ir

REIKALINGA moterų finišerkų 
ant moteriškų žiponų (<*oals>.
1575 Ogdcn Avė., Monroe 6703.

REIKALINGA gabi, gerai prityru
si prie namų darbo mergina arba 
moteris. Nedidelė šeiny n a— 3 ypa
tus. Gera mokestis. Tel. Yards 2673.

George Kairis, 
3301 Lowe Avė., Chicago, III,

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. Atsišaukite greitai.

Standard Market Co., 
1306 So. Main st. Rockford, III.

Tel. Forcst 98.

REIKALAUJAMA 2 arba 3 mergi
nos į saldainių šapų.

Altman Bros.
1042 W. 14th st. Chicago

PARDAVIMUI
Springfield, III. — LSS. 29 kuopa 

rcųgia didelį balių paminėjimui pas
kutinės Rusijos revoliucijos, nedė
lioję, kovo 10 d., Carpcnter Hall’ėj, 
kampas 7th ir Adam gt. Kiekvienas 
lietuvis ar lietuvaitė privalote atsi
lankyti, nes tai bus puikiausias ba
lius. Bus gražus programas: dialo
gų, monologų, deklamacijų, prakalba.

“Meilė artimo”
Prie pat Šv. Jurgio bažnyčios I vintus langus ir duris. Ant tų 

randasi maža saldainių krautu- purvų klerikalai dargi užspaudė 
vėle. Savininkai tos krautuve- savo “antspaudą“ — tuk) šven-1 Pradžia 7:36.' — Rengimo'Komitetas. 
lūs iš jos nepajiegia pasidaryti Į tojo sosaidės vakaro skelbimą! Atsišaukimas j chorus. — “Susiv. 
pragyvenimo. Vyras eina į Geras paliudijimas purvino klc- rinko KmiuT-<1!?
dirbtuvę dirbti, o jo moteris su rikalų darbo, ar ne? us. J. Mitchell ir J. Jankaucką — de
mažais kūdikiais būna krautu-1 Tie purvai dar iki šiol stovi Į Ykariuomenę^Nc-

vėlėj ir laiks nuo laiko laukia ar nenuvalyta, žmonės, ypačiai turėdami antrašų chorų iš kitų mie-
J I .. . v . • y . slų, atsišaukiame | juos, kad prisiųs-neatneš kas kokio centelio už I svetimtaučiai, eina pro šalį ir tų savo choro sękret. antrašą, tai mes 

saldainius. Bet ir tai reikia tu- stebis, klausinėja: ^^"0“
rėt sumanumo, kad kiekviena Kame dalykas? Koks laukinis 1523 VVicker Park Avė.,
ypata, įėjusi pirktus, butų už- galėjo tatai padaryti? Atsižino-  < mago,
ganėdinta. Čia laikoma įvairių ję jie slaČiog nenori tikėt, kad Cicero, III. — Lietuviu Moterų Pro- 
laikraščiu — “Naujienos” ir ki- pas nius randasi tokių žmonių. «’’esyviško .Susiv. 43 kuopa laikys 
ti. Kas gi čia, rodos, bloga? I Ar tai tokių dalykų tepajiegia je, kovo| 11 d., 7:30 vai. vakaro, Gud- 
Kiekvienam reikia gyventi. Kar- išmokini savo pasekėjus musų
tą kas tai atnešė apgarsinimų “dorieji“ tėveliai? dalykų kas link rengimo vakaro.

I !• Garodausklene.lapelį. Motens pakabino jį prie | ' 
stiklo,
Mat ji, vargše, nepastebėjo, kad | pasekėjai, 
tame lapelyj garsinamasai ba
lius pripuola Gavėnios laiku. 
'Kas blogiau, kad langas su la
peliu lyg tyčia išeina priešais 
klebonijos liNigus. Ir tie, ku
riems tatai labai rupi, pradėjo 
žmones kurstyti, kad neitų nie
ko pirkti į tą krautuvėlę nei ne
sikalbėtų su jos laikytojais. Bie- 
dną, vos ne vos galą su galu su- 
duriančią, šeimyną boikotuoti 
dėl nekalto lapelio tai truputį 
perdaug, dagi patentuotiems ar
timo meilės mokytojams!

—Parapijonas.

PARANDAVOJIMUI sankrova — 
(štoras). Gera visokiam bizniui. 
Randa pigiu 1747 S. Halsted St. ka
mpas 18-tos gatvės. Kreipkitės į 

IMivylų Rutkauskų
1633 So. CanaI St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

EKSTRA BARGENAS 
Parsiduoda automobilius—Ford-Iro
kas; tinka duonos išvažiojiinui, lau- 
ndry, grosernei, arba kitokiems biz
niams. Daug prie jo daiktų yra ek
stra. Parsiduoda gera bogė ir paki
nkiai. J. JANTIS,

2459 W. 46 Placc Chicago, III.

KLEIN BROS.

HALSTED AND 20TH STS.

AB TU GALI?

tuKeliolika jaunų moterų, kurios 
rėjo patyrimų pardavime siutų, skry 
bėlių ir abelnai visa ko. Gerai ap 
mokamas darbas, puiki ateitis išsi 
dirbime.

Atsišaukite
Superintendents’ Office 

3rd floor.

/’ARDAVIMUI pigiai gera bučer- 
nė arba atiduosiu randon. Lietuvių 
apgyventa vieta. Turi būt parduota 
greitai. Joe Kulasb,
1640 Jefferson St., Chicago, III.

VISAI PIlilAI parduodu vieną iš 
geriausių apiclinkėj bučernę ir gro- 
sernę už pigių kainų. Turiu išva
žiuoti pas Savo vyrų ant ūkių pirm 
kovo 15 š. m. Kas gaus tų vietų, ne
sigailės. Kreipkitės dėl platesnių in
formacijų laišku ar ypatiŠkai 

Novickienė,
4330 So. Wood St., Chicago, III.

PARDUODAMA pinuos klesos lie
tuviška valgykla geroj lietuviškoj a- 
pielinkėj. Biznis labai geras, per H 
melus išdirbtas.
3228 S. Halsted St., Chicago, III.

Tai tegul žmonės mato, ko
kad praeiviai matytų, verti tie doros mokytojai ir jų LSS. 4 kp. rengia balių su gražiu ir 

T A noriu I iva«r«u programų, Mildos svetainėj, j. zvceris. subatos vakare, 16 d. kovo. Prašome 
visus skaitlingai atsilankyti.

Vakaro Rengimo Komitetas.

ROSELAND
Auka LSS. Apsigynimo 
Fondui.

Auka LSS. Apsigy
nimo Fondui

Vasario 17 d. LMPS. 99 kuopa 
savo mėnesiniame susirinkime 
tarp kitko nutarė paaukauti iš 
kuopos iždo $20 LSjJ. Apsigy
nimo Fondui.

Pinigai siunčiami iždininko
J. Matijošaičio vardu J. Jakima- 
vyčiaus adresu, 455 Grand str., 
Brooklyn, N. Y.

Vadinas, devintoji kuopa vei- 
pkia ir rengia vakarus ne tam, 
kad susikrovus šimtus dol. į 
banką, bet kad prisidėjus priel 
apgynimo darbo žmonių teisių,

i taigi kad tuos iš visuomenės su
rinktus centus ir vėl apvertus vakarų su‘gražiu neįvairiu progra- 
■mu> Mildos svetainėje, subatos va- visuomenės labui. Ikare, 16 d. kovo (march). Prašome

visus skaitlingai atsilankyti.
Renginio vakaro Komitetas.

4-tos vvardos Socialistu Partjios 
rinkimų kampanijos prakalbos įvyks 
pėlnyčioj, kovo 8 d., 7:30 vai. vaka
ro, Mildos svetainėje. Kalbės drg. 
K. Gugis, soc. kandidatas į kongres- 

I manus, A. Petratis, soc. kand. į alder
i Kovo 3 d. Kazimieras Rasi- !nxHni.,s ’a’° 4-tos vvardos, taipgi kal-
i , . ’)Cs Naujienų” redaktorius d. P.| mavičius parengė baliuką -paini- Grigaitis ir d. Jurgelionis. Lietuviai 
I nėjimui savo varduvių dienos. kvit‘ciami skai,^^j“kj^įlajJk^tiitetag 
Į Bešnekučiuojant A. ščiuka pa- 
kvietė susirinkusius paaukoti | Melrose Park. III.—Li-etuvių Drau- 
kiek kas išgali Apsigynimo Fon
dui. Susiirnkusieji tam mielai 
•pirtare ir aukojo: K. Rasimavi- 
čius, A. Janiulionis, B. Petrulis, 
J. Stuoma po $1; A. ščiuka, P. 
Margiunas, J. Kažiunas — po 
50c.; J. Ruplis, V. Petrulis, St.
Valaskas, V. Šūsnis — po 25c.
Viso suaukauta $6.50.

Visiems aukautojams Jpriu 
širdingai ačiū. —A. ščiuka.

P. S. — Pinigai pasiųsti Ap
sigynimo Fondo iždininkui J. 
Matjošaičiui.

gijų Sujungus Delegatų susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, kovo 8 d., 8:30 vai. 
vakare, Frank ir James svet., ker
tė 23 ir Lake gtv. Malonėkite visi de
legatai susirinkti paskirtu laiku, nes 
turini daug svarbių dalykų apsvars
tymui. Taipgi bus renkama darbi
ninkai busimam baliui.

—Ant Jasinskas, rašt.

REIKALAUJAME vyrų ir moterų 
į kožnų miestų, miestelį ir kaimų po 
visų Ameriką ir Kanadą, turinčių 
gerų pažintį ir gerą vardų tarp sa
vo kaimynų ir pažįstamų. Geriems 
žmonėms mes duosime agentystę ir 
pamokinsime kaip lengvai galės už
dirbt nuo $6.00 iki $30.00 ant dienos 
ir daugiau netrotydami savo dieninio 
darbo. Prie šio užsiėmimo nereikia 
nei mokslo, nei patyrimo, nei dide
lės iškalbos, tiktai reikia teisingu
mo. Norėdami Šį darbų užimti, ga
lite kreipties laišku paminėdami ar 
vedę ar pavienis, kiek metų senumo 
ir kiek žmonių pažįstate; ir įdėkite 
markę dėl atsakymo. O gyvendami 
(’hieago ir Chicagos apielinkėje at
silankykite ypatiškai į ofisų tarp 2 ir 
5 po pietų.

ECONOMIC HOME SUPPLY CO. 
714 Vau Buren St., (’hieago, III.

RAKANDAI

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografę, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
anų 10 metų gvarantuolų ir keletu 
takandų už pirmų pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

PIGIAI FORNIčIAI
Iš priežasties išvažiavimo ant li

kto, parduodu labai pigiai dar mažai 
vartotus keturių kambarių forni- 
čius. Parsiduos visi kartu, arba ir 
po vienų šmotų. Atsišaukite vaka
rais.

J A Budzinskis,
1408 - 49 Ct., Cicero, III.

TURI BŪT parduota augšlos rų
šies mahogany pianas ir puikus pho- 
nographas su daug rekordų, labai 
pigiai. 3844 W. 12 st., 2-rns aug- 
stas, arti Independcnce Blvd. Chgo.

Pranešimai

Prelekcija moterims ir merginoms 
lemoje: “Lyties higiena” rengiama 
LMPS. 9 kuopos Įvyks nedėlioj, ko
vo 10, 6 vai. vakare, Mark VVhlte 
Sųuare svetainėje, Halsted ir 29 gat, 
Pretlegenlu yra paskirtas daktaras 
Monlvidas. Vietos ir apielinkės mo
teris kviečiamos skaitlingai atsilan
kyti. Merginos bus leidžiamos tik 
nuo 16 metų and. Vyrai nebus lei
džiami. Inžangai dovanai. Komitetas

Roseland, III. — Nuo kovo 3 die
nos aš užimsiu LDK. Vytauto No. 2 
Draugystės protokolų raštininko vie-l 
tų. Todėl gi visais draugystės rei
kalais kreipkitės Šiuo adresu: I

A. Grebelis i
10737 Indiana avė., 1

(antros lubos). ■
Dramatiško Ratelio susirinkimas'

R | R R | ■ Vyrama ir Moterim VIII A U U A I SUKIOS rųiien metalo| I 11 K H U I arba mediio dirbamose1/ II 11 U n I lavose, fabrikuose, ko
teliuose, roetoranuoe, ta

būnuose, lisronbučiuose, raktinėse, sankrovose, 
namuoee ir tt. Pamatykit musų 1)11)KIJ tu
rais. Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchange 
2-ras augštaa.—179 W. Wa«hington st

REIKALAUJAMA — 10 siuvėjų 
Roseland III ,?rie n,oterV kautU ii’ sejonų, taipgi nu^ianu, m. juunos merginos prie lengvo ofiso 

darbo ir mokyties siūti moteriškus 
rūbus. Mes taipgi reikalaujame pir-

NAUJI PIANAI
Tik vieną mėnesį vartoti pianai,— 

i larduodu labai pigiai, važiuoju u- 
dninkauti, todėl man labai reika- 
ingi pinigai. Tavo geriausia pro

ga įsigyti geriausių pianų už gerai 
sumažintą sumą pinigų. Del plates
nių žinių kreipkitės laišku, arba y- 
patiškai į namus nuo 5 vai. vakare. 
J. Kaulinas, Phonc Kenwood 1171, 
4710 S. Calumet avė. Chicago

PARSIDUODA pigiai elektrikinis 
pijantis, elektrikiniai “fiksčeriai” ir 
visokių daiktelių, reikalingų saldi
ne. kaip stiklai ir visa kų kita. Rei
kalinga parduot greitai, nes turiu 
apleisti Chicagų iš priežasties nesve
ikatos. Gera proga, kam reikalinga, 
Ateikite pamatyti. Ant antrų lubų 
iš priešakio, 1522 So. Honore St., 
Chicago ,111., Phonc McKinley 1868.

Nedėlioję, Kovo 10, 1 vai. po pietų
TMD. 22 kp. rengia didelį susirinki
mą Mildos Svet, 3138 So. Halsted st.
Kalbės angliškai vyskupas Sami. Fa-1. . naieno susirinKimas i klosos sinvėm i 'hP/nT"«inrnnlloyvs, arba vyskupas Wm. J. Johson. D'ykį l^M-VĮ, k()V() .H’.H X’ vaku’ tančio sinti moteriški s ubus —i ' 
Kalbės ir lietuviškai. Bus ir muzika. įj’ Y' Mc,d;.,ž.,() svetainėje, 2242 W. de|6 proga teisingam žmogui Biznis-22 kp. TMD. valdyba. 2: ptece. Visi nariai malonėkite at- Xai s e gt^

------------ l^?lk:Vh’ .nc^, h,n.’n ^.^MllreiklliSaaJ mnžnt

LSS. 4 kp. rengia pasilinksminimo

NAMALŽEMĖ
BARGENAS

Turiu mūrinį namų, noriu išmai
nyti bile į kokį biznį, lotus, bučerne 
ar saliunų, formas, automobilius ir II. 
Aš galiu mainyti ir kituose miestuo
se į biznį, Indianoje ir kitur.

F. Jogminas,
, (’hieago, III.

Tel. Pulhnan 439.

—reikalingus mažas kapitalas. Biz
nis įkorporuotas ant $10,000. Vienas 
musų vyrą dabartiniu laiku pasi-

_____  traukė ir išėjo į kariuomenę, todėl |11212 Michigan avė"
Dramatiško Ratelio repeticijos F I?,! vyr91,
ks subatoii. kovo 9 d., n. Bašfnskin įr.A?>a w Tan,nu YPaRSkai.

4402 W. Madison St., Chicago.

dalykų aptarti, ypatingai apie vaka
ro surengimų, kuris atsibus kuvo 16
dieną. Valdyba.

vyks subatoįj, kovo 9 d., p. Rašmskio 
svetainėje, lygiai 8 vai. vakaro. Na
riai lošėjai maloniai prašomi atsi
lankyti paskirtu laiku.

Renginio Komisija.
Į Rockford, III. — LSS. 75 kuopos ir 
LS.L Ratelio Lavinimosi vakaras į- 
vyks nedėlioj, kovo 10 d., 7 vai. va
kare, Vega Hali 9th st. ir 15 avė. 
Draugai ir draugės, kurie tiktai no
rite lavintis, ir kurie norite išgir
sti kų naujo, kviečiame visus ateiti, 
nes programas bus labai įvairus.

—Komitetas.
-------- r REIKALINGI benČiaus ir floro LDLD. 19 kuopos susirinkimas Į-Į molderiai prie grei geležies ir braso, 

vyks nedėlioj, kovo 10 d., š. m., 1:30 Geriems darbininkams gera moko
vai! po plot, Mark Whitc Sųuare stis. MASON DAVIS and CO 
svetainėje ant antrų lubų. 7740 S. Chicago Avė., Chicago.

šiuomi pranešame, kad yra kele-Į 
tas draugu dar neatsiėmnsių savo 
bll,rifno 9 TOlIcl Ullt

prie savo koncerto, kuris įvyks HiicVios^ Pergalė” Rusiškai kalbės' sekančio susirinkimo teikitės atsiim-. .
Wo 24 <1. Meldažio svetainėj. Rovin B DejroiĮck Anglysi knl. j'i! 3041 w. Mndison St - 
Kuopos choras žada pašvęsti J —Komitetas. —M. T. I----- ------ -

Nedėlioj, kovo 10 d., devinto
ji kuopa rengia pretekciją mo- 

pterims ir merginoms temoje: 
“Lyties hygiena”. Prelegentu 
pakviestas daktaras A. Montvi- 
das. Vieta—Mark White Squa- 
re svetainč, prie Halsted ir 29 
gatvių. Pradžia 6 vai. vakaro.

Chicagos inoterįs turėtų pasi
naudoti proga.

Extra susirinkimas Lietuvių Vie
šo Knygyno P. V. I). Chicagos, įvyks 
11 d. kovo, 7:30 vai. vakare, Kny
gyno bute, 731 W. 18th str. Atstovai 
malonėsite pribūti į susirinkimų. Bus 
atneštos serijos, kurias turėsime 
trumpame laike išleisti. —Valdyba,

Beje, kuopa stropiai rengiasi 
prie savo koncerto, kuris įvyks

Rusu Soc. Organizacijų Konferen
cija Cnlcagoje ir apielinkėse rengia 
didelį apvaikščiojimą pirmųjų meti
niu sukaktuvių Didžiosios Rusų Re
voliucijos, nedalioje, kovo 10 dieną, 
VVest Side Auditorium, kampas Tay
lor ir Racine gt Kalbėtojai aiškįs 
svarba rusų revoliucijos visam pa
sauliui ir paskutinius nuotikius. Bus 
koncertas ir rodoma du paveikslai: m-aiiHu uur nvaisi
“Priešrevoliucinė Rusija“,ir “Revo-1 knygos ‘TKarė kode!? 
liucijos Pergalė”- P

PARSIDUODA mūrinis cottage ant 
stulpų, 7 kambariai, 2 šeimynoms, 
maudynė ir toiletas. Randa $21 į 
mėnesį. Kaina $2450, $1250 įmokčt, 
likusius galima išmokėt bėgyje 3 me
tu — mortgage.

(’hieago
APMAINYSIU

2-jų pagyvenimų namų ant 42nd si. 
ri Albany avė., prie Grane Co., ant 
mažesnio namo arba loto. Raš> k 
tuojaus į “Naujienas” pažymėdamas 
No. 171.
1840 So. Halsted st., Chicago

REIKALINGAS geras krlaučius |823 w- 3<nh p,af^ 
prie vyriško abelno darbo. Geram 
yyrui pastovi vieta. Sąlygų klaus
kite laišku. WM. TIKIMAS, 
220 W. Main St.. Collinsville, III.

STOCK’AI—ŠEROS

ii

bės Sevmour Stedman.
—Komitetas.

ARKLIENA MAISTUI.
Pirmo dalis stock’o yra pasiūlyta 

REIKALAUJAMA patyrusio vyro į Pittsburgo Packing House po $1.0(1 
junk yard” į Dixon ,111. Gera mokė-Į už šėrą. Reikalaukite pilnų paaiŠ- 
tis. Atsišaukite dėl platesnių žiniųikinimų.

Globė Packing Co., Dept. L, 
BRENNER BROS. STORE Anderson Ilotel, Pittsbnrgh, Pa.


