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maisto per Irkutską ir Vladivo
stoką, taip apie siuntimą Man- 
žurijos produktų į Vladivosto
ką eksportavimui talkinikams.

Iš Irkųstko pranešama, kad 
bolševikai paliepė visiems Sibc- 
rijos darbininkams ’mobilizuo- 
ties tarnybai fronte. Buržuazi
jai paliepta budavoti tvirtumus 
ar dirbti miestuose užlaikymui 
mobilizuotų darbininkų.

KL. JURGELIONIS NO
MINUOTAS SLA. PRE

ZIDENTU

Darbininkų Ju 
dėjimas

- ' ' '

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoj,
Addreaa:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET

Teiephono Canal 1506

Price 2c No. 58.

Finlandijos buržuazija nori kai 
zerio sunaus karaliumi

RUMUNIJA NEUŽGANĖ
DINTA TAIKOS SĄLY

GOMIS

Bet nėra kitokio išėjimo, 
kaip priimti jas.

UŽGINČIJA PAĖMIMUI 
KIJEVO

Kijevas tebėra revoliucinių 
kareivių rankose

True translation fileci with the post- 
inaster at Chicago, .March 9, 1918, 
M reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 8. — Hu- 
sijos oficialu žinių agentūra Pet
rograde seredoj oficialiai paske
lbė, kad Ukrainos sostinė Kije
vas tebėra rankose Husijos re
voliucinių kareivių ir nėra už- I 
imtas vokiečių.

Pranešimas priduria, kad pir
mesnis paskelbimas, jog Kijevas 
puolė, buvo padarytas gavus be- 
vielinę žinią, kuri matomai atė
jo iš priešo šaltinių.

(Vokiečių karės ofisas kovo 3 
d. oficialiai paskelbė, kad vokie
čių kareiviai paėmė Kijevą. Te- 
čiaus nuo to laiko nebuvo jokių 
žinių apie vokiečių veržimąsi už 
Kijevo).

RUSAI ATSIĖMĖ JAM- 
BURGA

True translation filed with the post- 
luastvr at Chicago, March 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 8. — Ex- 
change Telegraph Petrogrado 
korespondentas praneša, kad ke
tverge oficialiai paskelbta, jog 
rusų revoliucinė armija kovo 5 
d. atsiėmė Jamburg miestelį, 68 
myliose nuo Pterogrado.

FINLANDIJOS BURŽUA* 
/Ilk VIENIJASI SU VO
KIETIJOS JUNKERIAIS

Prašo paskirti kaizerio sūnų 
Finlandijos karalium

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, March 9, 1918, 
■s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 8. — Ex- 
change Telegraph praneša, kad 
Stockholmo Alton Tidningen pa 
tyre iš diplomatiškųjų ratelių, 
kad Finlandijos valdžia prašė 
Vokietijos kaizerio paskirti savo 
penktąjį sūnų princą Oscar Fin
landijos karaliumi.

RUSAI RENGIASI PRIE
SEKAMOS KARĖS

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 8.
Karės komisariatas šiandie pa
skelbė pieną apginklavimui vi
sos Rusijos gyventojų ir pasiū
lantį tuojautinę progą visiems 
norintiems išmokti kariško mo
kslo rungties prie atnaujinimo 
karės ateityje.

Kaip paimta Narva.
Po pasitraukimui iš Narva, 

rusai pasitraukė į Jamburg, ku
rį vokiečiai irgi užėmė. Gele-

sulig gen. lloffmanno paliepi
mu.

Mačiusieji sako, kad bombar
davimas Narvos prasidėjo ne- 
dėlioj ir atsinaujino su smarku
mu panedėlyj, kas pagimdė
daugybę eksplozijų. Husai ba
ndė atsilaikyti už miesto, bet tu
rėjo pasitraukti delei priešo ar
tilerijos ugnies.

Vokiečiai užėmė miestų pa- 
nedėlį po pietų.

RUSIJOS VALDŽIA KE
LIASI j MASKVA

Gyventojai tebebėga iš 
Petrogrado

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 6. — 
(suvėlinta). - Didžiuma iš val
džios įstaigų perkelta į Maskvą

Nižni Npvgorod ir Kazanaius 
geležinkeliai yra užsikimšę ir gy 
ventojai bėga iš miesto rogėse 
ar pėsti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

JASSY, Rumunija, kovo 4 
(suvėlinta). — Rumunijos ar
mija ir žmonės jaučia didelį pa
sipiktinimą liglaikinės taikos są
lygomis, kokias pastatė ccn tra
linės valstybės Rumunijai. E- 
sant karinėms jiegoms išsklai
dytoms ir bevilčiai strategiškai 
pozicijai, Rumunijai nėra kito
kio išėjimo, kaip pasiduoti ga
lingam ir begailestingam prie
šui. 

f

Rumunijos delegatais galuti
noje taikos konferencijoje Bu- 
chareste bus justicijos min'iste- 
Vis Argeioyanu, gen. Lupercu, 
.buvęs karinis atašė Berline pulk. 
'Pircescu, buvęs Rumunijos am
basadorius Turkijoj Papinių ir 
Burchellc iš užrubežin'ių reika- 
ų ministerijos.

Adv. K. Gugis nominuotas 
S. L. A. iždininku.

____j—
CHICAGO. -4- Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoje Centro se
kretorius A. B. Strimaitis prane
šė, kad žinomas lietuvių rašyto
jus ir ALDT. viceprezidentas d. 
’KIeofas Jurgelionis liko nomi
nuotas į Susivie rijimo Lietuviij 
Amerikoje p-rtfz

A. B. Strimail 
šė, kad kitas žir 
veikėjas ir kam 
resmanus iš 4-tči 
to Chicagoje irtl.ietuvos Šelpi
mo Fondo prezidentas advoka
tas Kazimieras Gugis liko no
minuotas SLA. eidininku. .

Kaip d. Kl. Jlirgelionsi, taip 
ir d. K. Gugis kandidatūrą pri
ėmė. I

PORTO RICO CUKRAUS 
NENDRIŲ DARBININKŲ 

STREIKAS

Streikuoja 10,000 darbininkų

Vokiečiai vėl užpuolė 
Londoną

Danijos žmonės badauja

TAIKOS SĄLYGOS PLĖ
ŠIKIŠKOS

Sako Petrogrado Sovietas, 
patardamas jas priimti.

’lruc translation filed \vith the post- 
inaster at Chicago, March 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

PETROGRADAS, Kovo 6. — 
(suvėlinta). — Vietos darbinin
kų ir kareivių Sovietas priėmė 
rezoliuciją, vadinančią taikos 
sąlygas plėšikiškomis, bet pata
riančią jas priimti, kaipo sutei
kiančias pasilsį.

Jis užgiriu liaudies komisarų 
nutarimą šaukti Sovietų kong-

yieto delegatams balsuti už ra
tifikavimo taikos sutarties.£

ANARCISTŲ JUDĖJIMAS 
MASKVOJE

frue translation filed with the post- 
mastir at Chicago, March 9, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, kovo 8. — 
Amerikos konsulus Muskvoje 
Siiiiuners praneša, kad Maskvo

je labai stiprėja anarchistų ju
dėjimas ir kad keli žmonės li
ko sužeisti gatvėse bombomis.

Jis sako, kad visoje Maskvo
je yra didelis neužsiganūdini- 
mas taikos sąlygomis, kokias 
Rusija buvo priversta priimti.

SIŲS MAISTA Iš SIBERI- 
JOS

Siberijos darbininkų mobili 
zacija.

True translation filed with the post- 
mastei’ a t Chicago, March 9, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

CHARRIN, Vas. 28. — čionai 
padaryta sutartis tarp konsule-

žihkelieeiai iš Narvos praneša, rių korpusų ir Cbinijos muiti- 
kad vokiečiai sulaikė veikimą nyčios apie leidimą eksportuoti savaitę.

dcntus.
Js taipgi prane- 
Įomas Chicngos 
lidatas į kong- 
kongr. distrik-

SAN JUAN, P. R. Kovo 8. — 
10,000 cukraus nendrių laukų 
darbininkų rytinėje daly,j salos 
sustreikavo. Iš tos priežasties 
užsidarė trįs cukraus dirbtuvės. 
Streikieriai sakosi yra pavargę 
belaukdtųni Washingtono dar
bininkų viršininkų nuosprendžio 
ar bus paskelbtas generalis strei
kas.

Darbininkai yra neužganėdin
ti darbo valandomis ir algomis 
ir jau . seniai buvo skelbiama, 
kad gali kilti generalis 50,000 
60,000 cukraus darbininkų strei-

Švedija irgi pritruksianti maisto
VOKIEČIAI VĖL UŽPUO

LĖ LONDONĄ
DANIJOS ŽMONĖS BA

DAUJA

11 žmonių užmušta, 46 
sužeisti.

Sako atvykęs Danijos kon
sulas

Džiaugiasi taika su Rumu
nija.

BASEL, Šveicarija, Kovo 7.- 
^skelbimas apie padarymą lig- 
aikinės taikos su Rumunija bu

vo priimtas su dideliu džiaugs
mu Austrijos žemesniajame bu- 
e.

Kiek aprimus išsiveržusiam 
entuziazjnui finansų ministeris 
)r. Wimmer pakilo ir prabilo a-

VALSTIEČI
DUODA MAISTO

True translation filed with the post- 
niastcr at Chicago! March 9, 1918, 
as reųuired by the ąct of Oct. 6,1917.

WASHINGT€ 
ries L. Preston. 
ii jos čeverykų 
ris važinėjosi Rusijoj su specia
lu misija dėl piršlybos departa
mento, praneša:1

‘‘Rusijos valstietis vėl dirba 
prie žemės ir gyyena iš savo pa
gamintų produktų.

“Kaslink maisto, jis yra ne- 
blogtune. padūjimė ,bet j» mažai 
jo parduoda. Jis kiek jam rei
kia apmaino ant išdirbių, bet už 
savo produktus nepriima pini
gų. Jis atsisako rupinties apie 
nupuolimą rublio vertybės.”

niastcr at Chicagc

NEPAR-

K. 8. — Cba- 
Maujosios Ang- 
Įibrikantas, ku-

LENKŲ BRIGADA SU
KILO

STREIKAI ST. LOUIS’E

Dar daugiau darbininkų su
streikavo . Daug ketina 
paduoti reikalavimus.

ST. LOUIS, Mo., Kovo 8. —

skirtų daugiau 
valdžiai.

afės kreditų

10 žmonių sužeista.

MILWAUKEE, Wis., k. 8. — 
0 žmonių liko sužeista eksplo- 

davus ammonijai Nunn 
3ush Shoe Co. dirbtuvėj.

RUSIJA LAIMES

Sako Leninas

and

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, March 9, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, K. 7. (su
vėlinta). — Bolševikų premje
ras Nikolai Lenin savo straips- 
nyjv prieš bolševikus, kurie, ut- 
sisako patvirtinti Brest Utovskc 

padarytą taikos sutartį, sako, 
kad Napoleono uždėtosios ant 
Prūsijos ir Vokietijos sąlygos 
buvo dešimt sykių sunkesnės, 
negu Vokietijos sąlygos uždėtos 
ant Rusijos.

Jis rašo:
“Mes padarėme kitą Tilžės tai

ką. Mes dar įgysime pergalę, yl- 
giai kaip Vokietija, po Tilžės, 
pasiliuosavo nuo Napoleono”.

HAMILTON, O. — American 
Can Co. ir Hamilton Machine 
Tool Co. mašinistai laimėjo 8 
vai, darbo dieną ir pakėlimą al
gos.

NEW YORK.—Skalbinių kir
pėjai laimėjo 8 vai. darbo dieną 
ir pakėlimą algos $1.00 $2.00 į

Atsiskyrė nuo austrų ir vei
kia savystoviai

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGT()N, Kovo 8. — 
Valstybės departamentas gavo

bėms nesiseka suvienyti atsisky
rusias Rusijos frakcijas. Len
kų brigada, tarnavusi Austrijoj, 
sukilo ir apleido savo vyriausią
ją komandą. Skilimas įvykęs 
delei neužsiganedinimo taikos 
sutartim feu Ukraina. Brigada 
dabar, yra kur tai šiaurinėje Be
sarabijoje ir matomai veikia sa
vystoviai.

Laimėjo pakėlimų algos.
ATLANTA, Ga. — Dviejų di- 

cleliy firmų utinių bildu votoj iii 

laimėjo 8 vai. darbo dieną ir pa
kėlimą algos.

DALLAS, Tex. — Spaustuvių 
presmanams ir pagalbininkams 
pakelta alga nuo $1.50 iki $3.00 
į savaitę.

ŠIANDIE
Adv. KAZIMIERAS GUGIS1 
kandidatas į kongresmanus 
iŠ 4-to kongr. distrikto 

—kalbės—
Suvienytų Chicagos lietu
vių socialistų spėkų vakare 

M. Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23rd Place, Pra
džia 7 v. v.

davėjai dar tebestreikuoja. Va
kar buvo areštuota 104 klerkai, 
bet šiandien liko paliuošuoti.

Šiandie sustreikavo 600 gro- 
sernių klerkai. Jie sustreikavo 
delei pašalinimo iš darbo 7 kle
rkų.

Daugelis darbininkų pareika
lavo pripažinti jų naujai sutver
tas unijas.

Duonkepyklų, ofisų budinkų 
ir geležinių sankrovų darbinin
kai ir siuvėjai baigiami organi
zuoti ir neužilgo paduos reika
lavimus.

Organizuoti Ligget and Mycrs 
tabako dirbtuvės darbininkai, 
kurie savaitę atgal pareikalavo 
pakelt algą, pranešė, kad jei iki 
ryto pietų nebus išpildyti jų rei
kalavimai, bus paskelbtas strei
kas.

Mallinckrodt Chemicals Wor- 
ks sustreikavo 700 darbininkų.

Jau keletas savaičių kaip ve
dama kampanija, kad suorga
nizavus visus St. Louis durbiųin- 
kus.

“DIEVAS IR KARDAS
LAIMĖS”

True translation filed with the poa»- 
master at Chicago, March 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 8. — Ofi- 
cialis pranešimas sako, kad su
lig vėliausiais policijos rapor
tais 11 žmonių liko užmušta, 46 
sužeisti pereitos nakties vokie
čių aeroplanų užpuolime ant 
Londono.

Prisibijoma, kad 6 lavonai yra 
sugriautų namų griuvėsiuose.

Oficialis pranešamas sako:
“Pereitos nakties užpuolime, 

kaip išrodd, dalyvavo 7 ar 8 
priešo aeroplanai, iš kurių du 
pasiekė Londoną. Pirmas is 
dviejų užpuolikų pasiekė Isle of 
Thanet apie 10:55 v. vak. ir nu
skrido palei Thamcs. Abu liko 
atstumti atgal prie pasieksiant 
Londoną.

“Tuo pačiu laiku trečias už
puolikas pasirodė virš Essex pa
jūrio 11:20 v. v. ir nuskrido į 
vakarus. 11:45 v. jis buvo virš 
East Londono. Keletą minučių 
vėliau jis nuemtė bombas piet
vakariniuose ir šiaurvakariniuo
se distriktuose. 11:50 v. ketvlr-' 
tas užpuolikas, kuris irgi atsikri- 
do per Esscx, numetė bombas į 
šiaurę nuo Londono ir nuskri
do į pietus virš miesto numes- 
damas likusias bombas šiauri
niame distrikte tarp 12:30 ir 
12:30 v.

“Likusieji priešo aeroplanai, 
visi atskridę per Essex pajūrį, 
liko atmušti atgal nepasiekę Lo
ndono.”

šis užpuolimas parodė, kad vo 
kiečių aviatoriai nebesiremia 
ant mėnesienos. Tąi bus pir
mas pri(\šo nakitnis užpuolimas 
ant Londono, kada nebuvo mė
nesienos.

True translation filed wlth tne post- 
master at Chicago, March 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Allantiko uostas, Kovo 7. — 
Pcter Oscar de Treschoro, gene
ralis Danijos konsulas Chicagoj, 
kuris šiandie atvyko Danijos lai
vu, sako, kad maisto padėjimas 
Danijoje yra “blogesnis, negu 
nepatyręs to gali įsivaizdinti. 
Žmonės ištikrųjų badauja”. Jis 
tikisi galėsiąs pagelbėti surasti 
kokį nors būdą pašalinimui var
go.

Jis sako, kad nelik beturčiai 
neturi maisto, bet ir žmonės, ku 
rie normaliu laiku yra skaitomi 
pasiturinčiais. Jų pinigai nega
li nupirkti reikmenų, nes jų ne
galima gauti Danijoj.

Tokios sąlygos dalinai susida
rė. delei submarinų blokados ir 
dalinai delei talkininkų embar
go prieš Skandinavijos neutra- 
les šalis.

ŠVEDIJOJ TRŪKSTA 
MAISTO

Grudų užteks tik iki liepos 
mėn.

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, March 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, Kovo 7. (su
vėlinta). — Agrikultūros minis
teris Petersen atsakydamas šia
ndie į paklausimą reikstage pa
sakė, kad maisto ir pašaro pa
dėjimas Švedijoj yra blogas.

Duonos šalyje užteks lik iki 
pradžiai liepos mėn. ir reikės 
dar apie 84.000 tonų krūčių ,ol 
šalis sulauks pjūties.

Tuo pačiu laiku reikės viso 
140,000 tonų avižų, o jų ant ra
nkų tėra vos 12,000 tonų.

sako kaizeris

True translation filed with the post- 
niasterat Chicago, March 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 8. — At
sakydamas į pasveikinimą nuo

ČERNOGORIJA ATMETU
SI TAIKOS PASIULYMA

TAIKOS SUTARTIS SU 
FINLANDIJA

tortinis North Lloyd

siuntė jam sekamą telegramą:
“Vokietijos kardas yra musų 

geriausiu apsaugojimu. Su Die
vo pagelba jis taipgi duos taiką 
vakaruose ir, ištiktųjų, taikų,

go, Vokietijos žmonėms reika
linga linksmai ateičiai.”

PIRKLYBINĖ SUTARTIS 
SU ISPANIJA

WASHINGT()N, Kovo 8. -- 
šiandie valstybės departamentas 
gavo pranešimą apie pasirašymą 
po eksporto sutartim su Ispa
nija.

Gen. Persliing’o kareiviams 
( reikmenįs dabar bus siunčiami 

tiesiai iš Ispanijos į Franciją, už 
ką Ispanija gaus nekuriuos eks
portus iš Suv. Valstijų.

True trnnslation filed with the post- j 
niastcr at Chicago, March 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, Kovo 8. — čer- 
nogorijojs vidaus ir karės nrini- 
stvris Niko I laielnkovič. kuris 

(labai* yra Londone, savo laiške 

j Daily Clironicle, varde savo 
karaliaus ir valdžios užginčijaj, 
ka 1 Černogorijja darys atskirą 
laika su centralinėmis valstybė- •* v’* I
mis.

Laiškas priduria, kad jei Čer- 
nogorija butų manius apie at
skirą taiką, ji butų ją įgijusi.

Jis tikrina, kad laikos pasiū
lymas pasiekė karalių Nikolą 
tuoj kaip jjis apsigyveno Fran
ci joj.

“Centralinės valstybės pada
rė formalį pasiūlymą, bet jis li
ko atmestas su paniekinimu ir 
pasipiktinimu.”

. • '' ♦

Vežėjų streikas

KANSAS CITY, Mo. — čionai 
streikuoja skalbyklų vežėjai.

True translation filed with tne post- 
master at Chicago, March 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 7. — Be
rline oficialiai paskelbta apie pa
sirašymą po taikos sutartim 
tiifp Vok iv t i j <>s it" I-'iiiliiucii jos.

Finlandija, sulig sutarties, su
tinka neatiduoti žemių ir sutei
kti teritorinius teisi's svetiniai 
valstybei be pirmesnio sutiki
mo Vokietijos, kuri apsiima į- 
gyli visų valstybių pripažinimą 
Finlandijos neprigulmybės.

Abi pusės atsižada atlyginimų 
karės kaštų ir nuostolių.

Aland salų fortifikacijos bus 
nuimtos kaip griūt galima ir bus 
padarytas reguliacijos apie ne- 
fonilikavimą tų salų ant visa
dos.

Ispanijos kabinetas vėl 
rezignavo

MADRID, Kovo 8. — Nesenai 
premiero ir užrubežinių reika
lų ministerio markizo de Alhu- 
cqmas naujai sudarytas Ispani
jos kabinetas šiandie rezignavo.
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H. KLIMKA

Nedelioj, Kovo-March 10, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place

Pradžia 6 valandą vakare.

oeramuPuikus Balius su

Inžanga 35 ir 50c vpatai

Daktaras is 
Prievartos”

TrijuiAktų Komedija 
Parašyta franc kalboj Moliere. Vertė Ona Alytienė

šj veikai.') stato scenoje

Liet. Susiu. Amerikoje 176 kp
Sulos Keistučio Dramos Skyrius 

VEIKIANČIOS YPATUS:
(ieronlas, turtingus ponas, Lucindos tėvus .. K. KIPŠAS 
Leandras, Lucindos numylėtinis................L PATUMSIS
Sganarelas, daktaras iš prievartos, Martyno* vyras/...

. P. GURĄS

Robertas Sganarelas, kaimynas .... 
Lukas, Džiakvelynos vyras, pavydus, 
Valeras, Gcronto tarnas ......... 
I ibaulis, kaimietis .......................
Pereinąs, kaimiečio sūnūs .........
Lucinda Gcronto duktė ................
Muilina Sganarelo moteris .......
D/.iakvclinda, Lucindos nešiotė ir

.J. Scb ai lenui n
T. MAŽENIS

.... A. LIUTKAUS 
Luko moteris ........

M. M. KADžIULYTi
Dialogas ...............................................................J.
Daina .........Dramos veikėjų merginų:*V.N., A.L.

Po programui — šokiai
M.K.

...

■■■■■■■■■■■■■■■■■■n*'

S. B. Frid.

Dievų Likimas
Alkiviado laikuose Teagcnas 

parengė gyvą ir linksmą pokilį 
ir sukvietė daugybę savo garbin
toją, tarp kurią buvo ir getera 
Ksantė. Kaip tikrai žinoma (o 
apie tai kalbėjo visoj Graikijoj), 
Tragenas, įkvėptas gražumu 
Ksantė ir sutvėrė tą vakarą sto
vylą A f rodi tos, gražios, nemir
štančios Afroditos. Jau buvo 
vėlu; taurės greitai buvo tušti
namos ir pripildomos; vyrai 
buvo girti, o moterįs, plikai iš
rėdytos, pavargusiai laukė gė
dingos aušros, kuri nesiskubino 
prasiveržti per nuleistas užlai
das. Ksantė, prieš savo paprotį, 
sėdėjo, rimta, tyliai dabodama 
gęstančius žiburius. Uimii ku
ris tai svečią praskleidė langą 
užlaidas it skaistus spinduliai

• drąsiai apšvietė sėdėjusią už sta
lo pliką Ksantė. Rytmetinė švie
sa iškarto prablaivino susirinku
sius ir visi jie, tarsi pamišę, pa
žiurėjo į Ksantė. Išdidi. savo 
skaistume, su dievybės išraiška 
veide, su visu žiupsniu auksintą 
siūlą plaukuose, tarsi atlieta iš 
sunkaus aukso, nesijudindama 
sėdėjo Kšantė.

— Nesijudink, Ksantė, — su
šuko Teagenas, i— o, Ksantė, sus- 
tingk šioj pozoj... — Jis grei
tai puolė į savo dirbtuvę,\iŠ kur 
tuoj sugrįžo su šmotu molio

* ir nulipino Ksantę, pliką ir pui
kią, iškilmingą ir sudievintą. Iš 
šios stovylos ir kilo Afrodita.•r

Vėliau ją nupirko už 10,000 dra-

Atnaujintos 
Ristynes

kurios turėjo būti Kovo 2 <1. 
1918 Liberty Hali, prie Kedzie 
avė., bet iš priežasties neatve- 
žimo matraco neįvyko. (Mat 
vežėjų sužeidė). ?

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

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

chmų ir pastatė Bažnyčioj; ir 
kada nė vienas gydytojas negalė
jo pagelbėti kenčiantiems, jie 
ateidavo pas tą stovylą ir čia ra
sdavo pagydymą. Atsilygini
mui jie palikdavo Bažnyčioje 
molines širdis ir puodukus su 
tyru pienu. Tas tęsėsi tol, kol 
stabmeldystę nepakeitė krikščio
nybė. l ai buvo IV šimtmetyje. 
|vedė krikščionybę vyskupas 
Evdokijus iš Smirnos, tas pats 
Evdokijus, kuris su dideliu var
gu darodinėjo, kad Dvasia šv. 
paėjo iš l evo ir Sūnaus, be pra
sidėjimo, tas pats Evdokijus, 
kuris El’esso daryboj reikalavo, 
kad atmetantiems jo mokslą, 
butu išdurtos abi akįs. Jis pa
ėmė tą stovylą ir sudaužęs ją, 
liepė skeveldras išmėtyti ant tu
rgavietės, kad pirkliai mindžio
tu kojomis tą stabą, kuriam 
taip nesenai meldėsi. Paliepi
mas buvo išpildytas trijų Sar
matijos pėstininką; Afroditos 
stovylą buvo sudaužyta į smul
kius šmotelius; daužydami jie 
tyčiojosi ir šiurkščiais juokais 
bovijosi atskiromis jos kūno 
dalimis. Paskui jie atkirto plo
ną Afroditos nosį ir numetė gal
vą į mėšlyną.

Dvylika šimtmečių galva pra
gulėjo šiukšlių krūvoje; tautos 
tarsi košmare, ateidavo ir praei
davo, kariavo ir kovojo už karū
nas, už sostus liejosi kraujas, o 
Afroditos galva vis giliau ir gi
liau sumigo mėšlan. Taip tęsė
si iki XVIl-to šimtmečio, kada 
kiauliaganis Michaelis įsigyju tą 
plotą žemės ir mėšlas liko išim
tas. Michaelis norėjo išmesti be
formę Afroditos galvą, bet jo rū
pestingumas apie kiaides, pri
minė jam, kad tvarte palei upę 
trūksta paramos loviui, nuo ko 
jis stovi kreivai. Jis nunešė Af
roditos galvą į tvartą, kur ji bė
gyje dviejų ir pusės šimtmečių 

, tarnavo kaipo parama loviui.
Pas Michaelį buvo daug kiaulių, 
kurios veisdavo jam paršiukus, 
o tie maudėsi purvyne ir teršė. 
Tokiu bildu Afroditos galva tik 
viena akimi žiurėjo iš smirdan
čio mėšlo ir ta akis kartais bliz
gėjo, tarsi joje dar virpėjo auš
ra to puikaus ryto, kada Ksantė 
įkvėpė Ten genų.1..

Pradžioje XVIII-to šimtmečio 
archeologai patyrė apie tą radi
nį ir atvažiavo į Michaelio apie- 
linkę. Jie ilgai klausinėjo kai
miečių apie Afroditą, kol paga-

liūs, neatsidurė Michaelio tvarte. 
Sunku perduoti tą daugybę nuo
monių ir prieštariavimų, kokius 
sukėlė kalbos apie tą galvą. Vie
nį tvirtino, kad tai galva Artc- 
mido, Mizippo mokyklos; vienas 
mokytas profesorius, atvažiavęs 
iš Halio, parašė apie Afroditos 
gaivą straipsnį, kurį mes dar ga 
linu* rasti Protokoluosi* Posėd
žių Prūsijos Karališkos Mokslą 
Akademijos, po ko galvą įsigi
jo Prūsijos valdžia. Paskui ją pa 
statyta Bėdino mūzoj uje, po nu
meriu 274. Kada ją muzejuje 
pamalė profesorius archeologas 
Purickis, jis išsireiškė, kad tai 
galva kopijos žinomos Amazo
nės Poliklela; p rot? Grimui 
spirėsi, kad tas radinys išreiškia 
Archaišką Geru, Bet slaptas pa
tarėjas I)r. Kisteninachcr tvir
tino, kad reikia būti aklu, kad 
nematyti, jog tai—blogas pamė- 
gžiojimas Fidijo Palindus. Ir 
kada profesorius von Bock pris
tatęs prie jos akies cirkelį, pra
vedė paišeliu keletą liniją ant 
kaktos ir užreiškė, kad suspaus
ta kakta parodo į Kapuso moky
klą, tai archeologas Sehubert, 
spręsdamas iš mažą sluogsnią 
taukų apie akis, priskaitė jos at
siradimą prie vėlesnio nupuoli
mo periodo, žodžiu, jie nuve
dė dalyką prie to, kad vieną au
dringą, lietingą naktį, kada vėjas 
plakėsi į langą, galva urnai atgi
jo ir suriko į tamsą: “kiaulės— ir 
tos buvo man malonesnės.” Ji 
pakartojo tą šauksmą tris sykius 
grynoj graikų kalboj, bet jos nie 
kas neužgirdo. ..

Neseniai viename laikraštyj, 
skyriuje “teatras ir dailė” pasi
rodė žinutė, kad atrasta galva, 
kuri sulyg tvirtinimo filozofijos 
kandidato Ganke, yra išraiška 
galvos Nerono, jo jaunystėje. 
Filozofijos kandidatas tikisi už 
dissertaciją apie tą atidengimą 
gauti daktaro diplomą.

Ant tos galvos užsiliko nume
ris: 274. Vertė K, B—as.

Telephoiie Humboldt 1273

M. SAHUD M. D.
Senas Kusns Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vuikų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Mihvaukee Avė., 

Kumpiui North Avė. Kambarys 206 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

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

Vaikų Darbas
%

Sausio 27-tą buvo Vaikų Dar
bo Diena. Apvaikšeiojimas los 
dienos yra patvirtintas Suvieny
tą Valstijų prezidento, karės 
sekretoriaus ir laivyno sekreto
riaus.

šiuo laiku vaikams siūlomi 
uždarbiai, 9 branguminas mai
sto ir aprėdalo tiesiog verčia le
vą ir moliną mąstyti, ar leisti 
Mariutę ir Jonuką, kuriems jau 
sukako 14 metą amžiaus, j mo
kyklą, ar siųsti juos į dirbtuvę.

Kodėl tėvai privalo leisti vai
kus mokyklon? Priežastis dėl 
kurios vaikai privalo neeiti j dar
bą, liet lankyti mokyklą yra šios:

(1) Darbas blogai atsiliepia į 
juos fiziškai. Daktarai prirodi
nėja, kad tarpe vaikų, pradėju
sią dirbt nuo 14-kos metų, ligos 
žymiai platinasi.

(2) Jaunų melų vaikai ir 
mergaites, įstodami į darbą, gre
ičiau papuola į visokias nelaimes 
bei nesmagumus, negu tie, kurie 
pasilieka mokyklose.

(3) Toks darbas neapmoka
mas doleriais ir centais. Vaikai 
jaunesni, kaip 16 metų amžiaus 
nega’li būti priimti prie amato 
darbo; tokie vaikai ir mergaitės, 
kur pradeda dirbti nuo 14 me
tų, dirba vien papraščiausį dar
bą. Dirbdami tokį darbą jie ir 
dešimts metų daugiau neuž
dirbs, negu uždirba už trijų me
lų darbo; reiškia, kad nieko ne
gali dosidirbti. O už dvidešimts 
metų jie paprastai mažiaus už
dirba, negu iš sykio uždirbdavo.

Kiekvienas tėvas ir motina, at
keliavę iš Europos į Ameriką, 
trokšta, kad jų vaikai turėtų gy
venime geresnę pragą, negu jie 
patįs turėjo. Tatai yra viena 
priežastis, dėl kurios jie čion ir 
atvyko. Del tos pat priežasties 
pasirodo, kad ateivių tėvų ma
žesnis nuošimtis vaikų nemoka 
skaityti nei rašyti, negu vaikų 
čionai gymuių tėvų. 4 Kadangi 
daugelis ateivių-tėvų neturėjo 
progos lankyli mokyklos, tad 
jiems rupi, ir turėtų rūpėti, kad 
jų vaikai gautų prideramą mok
slą.

Pagerbkite Rašytojo Atminti! 
“PIRMI ŽINGSNIAI”

Scenoje stato 
Dramatiškas Ratelis

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

Pradžia 8 valandą vakare
Inžanga 50c ir 35c; j šokius — 25c
Visas vakaro pelnas skiriamas pastatymui paminklo musu rašytojui-dra- 

r, V()wme dalyvauja gabiausiosios chicagje^ų spėkos —J. Sankunas, J. Brie- 
c is, J. Buragas, Stasiūnas, J. Prušinskas> p-lė Žemaičiutė, p-ia Miller ir k. Tai

11 lankiusieji netik prisidės prie gero darbo, kurį Ratelis pasiėmė įvykint, 
bet kartu turės progos pamatyti tikrai puikų perstatymą.
-ri-Jxiekvi^^hAc^iečio Parei£ia remti šį Dramatiško Ratelio žygį.

Kviečia visus RENGĖJAI.

• VAKAR, ŠIANDIE IR RYTO.

Kiekvienas turi malonų atmi
nimą apie vaistus, kurie jiem 
pagelbėjo vakar. Jis žino, kad 
jie pagelbės jam šiandien arba 
ryto, jeigu bėda vėl pasirodytų. 
Mr. John Zlatohlavek, Dysarl, 
la., pridėjo prie savo užsakymo 
vasario 2, 1918 sekantį patėmiji- 
mą:

“šešiolika metų atgal, kuo
met aš sunkiai sirgau bėgyje 
Virš šešių savaičių, New Yorke, 
Trinerio Amerikoniško Kartaus 
Vyno Eliksiras atgavo mane be
veik su sykiu. Todėl aš vėl tu
riu susinėsimą su Trinerio vai
stais”.

Trinerio Amerikoniškas Elik
siras niekuomet neapvylė pagel- 
boje vidurių užkietėjime, nevir
škinime. išpūtime vidurių, gal
vos skaudėjime, nemiegojime, 
nerviškume, abelnanie negalė

jime ir tl. Mr. Frank Lycka 
rašė mums iš Lansing, Mieli., 
vasario 14, 1918: “Aš rekomen
duoju Trinerio Amerikoniško 
Kartaus Vyno Eliksirą visiems 
savo tautiečiams”. Po išmėgi
nimui jus darysite tą patį. Kai
na $11.10 aptiekose. Trinerio

Ateikite švęsti
Pirmas Metines Sukaktuves Dideses

Rusijos Revoliucijos
Nedelioj, Kovo-March 10,1918 

West Side Auditorium 
i

Kampas Taylor St. ir Racine Avė.

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

k *)

Bus rodoma du gyvi paveikslai: “Rusija prieš revo
liuciją” ir “Revoliucijos pergalė^.
Rengia Rusijos Konferencija Soc. Orgaiyzacijų Chica- 
gos ir apielinkių. Pradžia 2 vai. dieną.

The Wiersema State Bank
VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS 

11106-8 Michigan Avenue

linimentas neturi sau lygaus 
reumatizme, neuralgijoje, strė
nų diegime, išsinėrimuose, suti
nimuose ir lt. kaina 35c. ir 65 
c. apliiekose, per krasą 45 ir 75 
c. Joscph Triner Company, 
Mfg. Chemist, 1333-1343 S. Ash-

PARMOS Lietuviu Kolonijoj
PIRMA DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ KOLONIZACIJA 

AMERIKOJE
Dabar geriausias laikas pasižiūrėt ir pasirinkt ge

riausių žemių-farmų Lietuviškoj kolonijoj, kur visi lie
tuviai perka. Pirmiau negu pirksi larmą, kad nereiktą 
gailėties, tai klausk platesniu paaiškinimą į kolonizaci
jos ofisą pas: Liberty Land & Invcstment Co., kurie yra 
savininkai 10,000 akrą geriausios žemės Wisconsine— 
išdirbtos ir neišdirbtos—ant kurios uždedame lietuviš
ką miestą su lietuviškais bizniais.

Taipgi mainome ant miestų praperčią. Norintiems 
kituose ateituose taipgi gali gauti dideliame pasirinkime.

Platesnių paaiškinimą klauskite pas:

LIBERTY LAND & INVESTMENT 60.
3301 S. Halsted St., Chicago, III.

Raportas prieš pradedant biznį ant Vasario 7. 1918, padarytas 
Auditoriui of Public Accounts of State of Illinois.

TURTAS SKOLOS
Paskolos ir (Jiskaunlai $747,172.91
Overdraftai . . 33.29
Užstatai . . 343,733.93
Rakandai ir fikčeriai 2,584.89 

bankų 
228,967.22

Grynais ir iš kilų 
priklausančiai

Capital stock sumokėta $200,000.00 
Perviršio fondas 10,000.00
Nepadalintas pelnas (net) 2,354.61 
Deposilai . . 1,109,887.60
Reservuoti taksoms ^50.00

Paveiksluose Su
Tel. Drovcr 6369 PaaiškinimaisP. CONRAD

Užslėgimas Giiles CoreyFotografisas.
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopai 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Hrflsted 
St., šalę Mildos 
teatro.

Utarninke, Kovo-Marcli 12, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place 
Pradžia lygiai 8 vai. vakare. Inžanga 15c y patai. 
Daugelis girdėjote Dr. kun. Maliauskį aiškinant apie inkvizicija su 
jos visomis baisenybėmis.
Bet čionai jus pamatysite paveiksluose visus tuos inkvizitorius, su 
jų įrankiais; žmones, kuri,e buvo aukomis lu baisių kankynių ir 
Rymo katalikų “progreso”. LAISVAMANIU KUOPA

$t,322 ‘192.21Viso skolų$1,322,492.24
•v

Offcieriai
ASA AVIERSEMA, Prezidentas 1 N1CHOLAS W. WIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. WIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
%

Chas II. Brandi, Theophilius Sehmidt, Asą AVierscnia, Nieholas W. 
Wiersema, Herman L. Baruos, George Dalenberg, Catrines Dellaan, 

Frederick J. VViersema, Edvvard W. Thomas

Visas turtas

t



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

T

i KORESPONDENCIJOS
ANSONIA, CONN.

ŠV. Kazimie-Vasario 24, vietos 
ro Dr-ja pasikvietė iš Waterbu- 
ry, Conn., dramatiškų Varpo dr- 
jų sulošti, artistui A. Vitkauskui

Vargais negalais, nors ne kokių 
bažnytėlę, vis dėlto pasistatė, 
šeimininkavo kun. Malinauskas, 
bet vėliau .parapijonai pradėjo 
nepasitenkinti kunigu Malinaus
ku, ir vietoj jo susilaukė kun.

‘Genavaitę.“ Svarbiausių rolę 
turėjo patsai art. Vitkauskas. • 
Beikia pripažint, kad veikalas' 
sulošta labai gerai. Lošėjai vi
si buvo gerai išsilavinę — tuojau 
matyt, kad veda gabi ir nusima
nanti artisto ranka. Publikos, 
nors vaidinimas įvyko dienos 
laiku, buvo daug prisirinkę 4—

inoiiiškrsnis“. Bet po kelių me
tų jo-klebonavimo parapijonai 

j pasijunta, kad atsirado tiek sko
lų, jog šv. Petro ir Povilo ne 
judinamajai uolai jau gresia pa
vojus. Dabar tarp parapijanų 
kįla toks nepasitenkinimas, kad 
daugelis jų tiesiai pageidauja jau 
neprigulmingos parapijos! Kas 
iš lo viso išeis, pasirodys vėliau.

Tų pačių dienų, vakare, turėjo 
įvykti prakalbos. Buvo skelbia
ma, kad kalbesius kunigas .1. Ži
linskas, tai 7 valandų Gerinau

Bet išlaukėme iki 9 valandai, o 
kalbėtojaus kaip nėr, taip nėr. 
Žmonės pradėjo nervinanti, ir 
pagalinus pakilę ėmė skistytis, 
reikalaudami savo dešimtukų, 
kuriuos buvo mokėję kaipo įžan 
gų. Su ta įžanga ir buvo didelio

Pastaromis dienomis į Čiony
kščių stovykla privežė nemaža 
naujų rekrutų maukšlinimui. 
Prieš tai jų skaitlius buvo kiek 
sumažėjęs, kadangi buvo išga
benta į kitas stovyklas.

— Reporteris.

C LE VĖL AND, OH1O.

Rezoliucija prieš klerikalų 
seimų.

sų visuomenės dalis, socialistai, 
atsisako jame dalyvauti, ir ka
dangi, musų manymų, jų, socia
listų, nedalyvavimo seime prie
žastis užtektinai pamatuotos; ir 
kadangi didžiuma socialistų no
rėtu seime dalyvauti, jeigu tik
tai seimas butų šaukiamas vi
soms (rims srovėms susitarus ir 

9

ir užganėdinti socialistų reikala
vimai -— todėl mes išreškiame 
norų, kad seimo laikas butų ati
dėtas mažiausiai kokiu mėnesiu 
tolinus, kad tokiu budu duoti so
cialistams laiko, jųjų reikalavi
mus išpildant, prisirengti. Jei
gu jau tada jie atsisakytų seime 
dalyvauti, tai, gal, dabar prime
tamas jiems vardas ir tiktų.

Lietuvos laisvės klausimų.

Kadangi visų, ar bent didžiu- I 
mos, lietuvių ohalsis yra: laisva 
demokratiška respublika Lietu
voje, todėl mes grieštai pro
testuojame prieš vyskupo Kare
vičiaus žygius (jeigu jie ištikrų- 
jų pasirodytu teisingais) pada
rytus derybose su Vokietijos au
tokratija apie įsteigimų katali
kiškai ■- konservatyvės monar
chijos Lietuvoje.

S.L.A. Uos kuopos komitetas: 
J.M. Biliūnas.
Juozapas Markūnas.

du nenorėjo dovanoti už s u va
džioj imą. Taigi rengėjai — kle
rikalai ir tautininkai — turėjo 
daug darbo, o nesmagumo daug 
daugiau. Dar ir už salę reikėjo 
keletu dolerių užsimokėti.

Kodėl kalbėtojas neatvyko ir 
taip žmonės suvadžiojo, nežinia,

publikos nelabai prisiprašysi su
sirinkti. Dabar vietos lietuviai 
turi nors kų šnekėti kur susieini, 
tuojau klausia: — Na, kaip pa
vyko prakalbos nedelioj? — Ži
noma, reik taip atsakyt, kaip pa
klausia.

Tikra “nelaimė ant geležinke
lio“ tiems klerikalams.

—Selemonas.

Liet. Darb. Lit. Draugijos ša
uktame masiniame susirinkime, 
jvyksiainc vasario 16 d. 1918 m,. 
PopoviČiaus svetainėje, mes, 
susirinkusieji, apsvarstę Lietu
vos neprigulmybės klausimų, o 
taipgi klausimų, ar verta daly
vauti šaukiamame Ne\v Yorke 
klerikalų ir tautininkų seime, at
radome reikalingu esant pakelt 
protesto balsų prieš klerikali-

WILSON, PA.

Aukos L.S.S.A.F.

Jeigu žmonės klausytų pana
šių kunigo kurstymų, tai nė- 
kiek nepabaugintų tariamųjų 
“bedievių“, o tik sau nuoskau
dos pasidarytų. Tie tariamieji 
“bedieviai“ už savo pinigus juk 
gaus ir kitur “burdą“, gi para
pijonas, kunigo zaunų paklau
sęs, netektų kelių dolerių. Ku
nigo klausant tai parapijiniams 
reiktų bėgti ir iš tų darbų, kur 
“bedieviai” dirba; o kur kitų dar- 
bų rasti, t'ai vargiai kunigas ga- 
lėtųjiems prirodyti.

Užtikrinu kunigėlį, kad čia, 
Briagevillčj, jam nepasiseks, su 
“bosų“ pagalba, mėtyti jo ta
ria rijus “bedievius“ iš darbų. 
Čia mat tai ne Donorą. Bridge- 
villės darbininkai yra organizuo
ti, turi savo unijų, ir tamsybės 
apaštalams nepavyks su savo 
juodais darbais siausti.

Antra vertus, patsai kunigas 
žino, kad čionai jis negalės ta
ria m ų|jų ‘'‘bedievių“ išnaikinti, 
visa ko jis nori, tai tik pasėti ne
sutikimų lietuvių tarpe. Mat, li
gi šiol Bridgevillės lietuviai gy
veno gražiam sutikime, nesipra- 
vardžiuodami nė “bedieviais“ nė 
“šventakupriais“. Tai dabar ku
nigas užsigeidė drumsti vandeni, 
kad pasėjus ncsutikipius ir kerš- 
štavimus. Ar jis npmo, kad iš 
lo turės didesnio biznio?

Aš tvirtai tikiu, kad Bridge- 
villes lietuviai supras kas kimi 
gili rupi ir pasakys jam, kad jis. 
geriau, užsidarytų savo armoni
kų. —Bridgevillietis.

socialistų partijai ir Visai nėra! 
socialistas. Jis yra paprastas 
tautietis. Turi nedidelę popie- 
rų ir knygų sankrbvėlę ir iš to 
sau pragyvenimų daro. Kokį ti
kslų turėjo tie papaikėliai me
lagingai įskųsdami Katkų, sun-j 
ku sužinoti, tur būt turėjo kokį 
asmeniškų piktumų. — P. A.

Mums atsiųsta iškarpa iš vic- j 
no Pittsburgo anglų dienraščio, 
kur sakoma, kad J. K. Katkus 
skundžiamas buk už trukdymų 
naujokų ėmimui. Petras Mor-, 
gėla, gyvenus 77 South 19 th st., ; 
davęs skundų valdžios agentams, I 
buk jis girdėjęs Katkų atkalbi-; 
nėjant jaunus lietuvius, kad jie! 
nesiregistruotų, etc., ir kad jo ( 
sankrovoj, po vidurnakčiu, esu 
laikomi bolševikų mitingai. — 
Katkus pastatyta po 1000 dole
rių kaucijos.

KEWANEE, ILL.

Kovo 2 ir 3 dienomis buvo čia 
klerikalų prakalbos su kalbėto-! 
jais parsikviestais iš Peru, 111. 
Tie kalbėtojai — jų buvo du — 
titulavosi save “mokytais stink-, 
ntais”, bet iš to, kų jie kalbėjo,

BRIDGEPORT, CONN.

Susitvėrė bendrovė (koopera
cija).

kieriu užmačias kalbėti visos v
Amerikos lietuvių visuomenės 
vardu klausimuose, paliečian
čiuose Lietuvų, o ypač-gi šau
kiamame 13 ir 14 kovo š. m. 
New York, N. Y., seime, kuria
me negali ir neprivalo dalyvau
ti pažangioji Amerikos lietuvių 
visuomenės dalis.

Mes manome, kad jeigu jau

susirinkime vasario 24, nutarėm 
paaukauti LSS. Apsigynimo Fo
ndam Aukavo natini: po $1: 
K. Micpovilis, J. Kuzminskas, 
P. Karčiauskas, J. Didžiūnas, K. 
Bičkauskas; po 50c.: P. Rimei- 
kis, S. Rimeikienė, J. Kiršu; 35 
c.: S. Subas; po 25c.: S. Micpo- 
vilienė, M. Miejaras. Viso $7.35. 
Aukos pasiųstos LSS. Aps. Fon
do kasimui. Visiems aukauto
jams tariu nuoširdų ačiū.

Rašt. K. Micpovilis.

DEETROIT, MICH.

BLANFORD, IND.

Pasidarbavimu L.S.S. 41 kp. 
narių, tapo atidaryta gruodžio

nepaprastai skubus. Bet tas sku
bumas atnešė gerų pasekmių.

Kuomet ben-vės reikalais pa
daryta visa tvarka, buvo paves
ta Bridgeporto lietuviu visuome
nei naudotis jos įstaiga. Ben
drovei gali prigulėti kiekvienas 

.lietuvis, kas tik mato reikalo ir 
supranta jos svarbų. Bendrove 
šiandien stovi ant stiprių pama
tų, ir yra prižiūrima miesto val
džios.

Dabar šios kolonijos lietuviai 
turi progos nusipirkti sau val-

žangioji Amerikos lietuvių vi
suomenės dalis turėtų sušaukti 
atskirų seimų, kuriame ir tartų 
savo žodį kaip Lietuvos nepri- 
guhnybės, taip ir kitais svar
biais šiandie lietuviams darbi
ninkams klausimais. Iniciatyvų 
šitokio seimo šaukimo galėtų 
paimti Liet. Soc. Sąjunga, arba 
Liet. Darb. Lit. Draugija, arba

Susirinkimo Pirmininkas.
D. Petrauskas,

SIOUX CITY, IOWA.

Rezoliucijos seimo ir lietuvos 
laisvės klausimu.

Auka L.S.S. Apsiginimo 
Fondui.

rikoj 236 kuopa laikytame mė
nesiniame susirinkime kovo 3 
vienbalsiai nutarė paaukauti L. 
S. S. Apsigynimo Fondui, pusę 
pelno nuo savo baliaus kurį kiek 
laiko atgal kuopa turėjo ir kurs 
davė pelno keturioliką dolerių. 
Taigi septynis (7) siunčiam Nau 
j ienų Redakcijai, kuri malonės 
persiųsti Apsiginimo Fondui.

persiųs Apsigynimo Fondui.

BRIDGEVILLE, PA.

viškoje bendrovėje ir tai piges
nėmis kainomis.

Bendrovė įsteigta toj daly j 
miesto, kur užgyventa lietuviais 
ir li ukais, būtent 476 Lafayette 
str. kampas R.R. avė.

— Pranas Naunčikas.

nosinį susirinkimų. Užbaigus 
kuopos ir abelnus organizacijos 
reikalus svarstyti, prisiminta a- 
pie klerikalų šaukiamąjį “visuo-

ROCKFORD, ILL.

Margumynai.

Patarle sako: boba neturėjo 
bėdos, nusipirko paršiukų. Taip 
ir su vietos parapijonais, keli 
melai atgal užsimanė būtinai į- 
sisteigti lietuviškų bažnytėle.

apie “visutinųjį“ seimų, o taipgi 
apie Lietuvos laisvės klausimų 
tapo išnešta sekama rezoliucija:

Mes pilnai pritariam visuoti
no Amerikos lietuvių seimo šau
kimo idėjai, kur butų atstovau
jami visos Amerikos lietuviai. 
Bet kadangi dabartinis seimas 
šaukiamas ne demokratišku bil
du, vieninteliai delko kairioji uiti

Viena sauglauslųlų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

Saugioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Batikoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Cl^aring House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. ---------------- --------------------- ------------- v F MASHEK 

prez. Pilsen Lumber Co.
J. PESHEL 

sek r. Turk Mnfg. Co.
OTTO KUBIN . 

prez. Atlas 
[Brewing Co.

W. KASPAR 
prezidentas . 

OTTO KASPAR 
vice-prezidenlas 

W1LLL\M OETTING 
prez. Oeting Bros, Ice Co. 

CHARLES KRUPKA 
vice-prez identas 

PADfiJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSKI
pirklys
H. E. OTTE 

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

vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Kun. Kazėno atakos prieš 
“bedievius”

Kovo 3 vietos kunigas Kazėnas 
pradėjo kryžiaus karę prieš “be
dievius“. Per pamokslų jis grau
deno savo parapijomis, kad ne
laikytų “bedievių“ ant “burdo“, 
kad nedraugautų su jais, kad ša- 
linlųsi nuo jų, kad nerinktų “be
dievių“ į draugijų viršininkus.

Man regis, kad tokia agitaci
ja ir kurstymu žmonių kunigas 
Kazėnas nieko nepeš. Bridgevi
llės parapijonai nėra tpip kvaili, 
kaip kunigas juos sau įsivaizdi
na ir mano juos sufanatizuoti. 
Žmonės laiko “burdingierius“ 
dėl to, kad jie jiems užmoka, o 
ne dėl to, kad jie eina, ar neina, 
išpažinties. Taip jau ir į drau
gijų valdybas renka tokius, ku
rie tam tinka, moka vesti drau
gijų reikalus, nežiūrėdami, ar 
kurio jų kelnės vienaip dryžos ar 
kitaip, vadinas ar kuris eina baž
nyčion, ar ne.

Bet kaip čia bus su tuo ne
si d r a u g a v i m u su “bedie
viais“, jei geriausias bažnyčios 
narys turi dirbti vienų darbų ir 
viename “pleise” su “bedieviu”? 
Kaip čia to draugavimos išven-

... i .f J . »a. i

Susivienijimo 17 kuopa stale 
scenoj trijų veiksmų veikalėli 
“Kova“. Sulošta neblogiausia 
Svarbesnėse rolėse dalyvavo: 
d-gė Jočionienė — Kimantienės 
rolėj, dgė M. Šniukicnė — Rai- 
šienės, dgė Jasudienė — senės 
Kimantienės^ F. Montuzas — Ki- 
manto, E. Z^ramavičius — Bu
drikio, visi lošė gerai, ypdč mo
ters, Kiek silpniau lošė R. Čiu- 
berskis, bet tai atleistina, nes 
scenoje buvo dar pirmą kartą

Publikos betgi nedaugiausia 
atvyko, o tam buvo dvi priežas
tis: viena, pervėlai begauta iš 
Kovos administracijos skelbia
mieji plekatai, antra — gavėnia. 
Čia mat žmonės prisilaiko seno
vės prietarų ir gavėnioj į vaka
rus kaip ir bijosi lankytis.

Klerikalų seiman iš Detroito 
važiuoja kunigas Skrypka ir dar 
koks ten parapijomis. Jie mat 
astovausių šio miesto lietuvius.

— Keleivė.

PITTSBURGH, PA.

Kovo 3 dienų buvo čia sureng
tas (kieno?-Red.) vakaras. Ai
do choras sudainavo kelias dai
nas, kurių geriausia išėjo: “Ant 
barikadų“ ir “Ko lindi“. Daug 
juokų pridarė kareivis “su ofi- 
cierium,” bet kad paskui d. Bu
lis išėjo su gatvine lempa, dai
nuodamas apie puotų su vyčiais, 
žmones juokės net pilvus susi
ėmę. Dg. Navulinckas dailiai pa- 
dėklania-vo, paskui vėl Laisves 
choras iš N. S. gražiai padaina
vo. Žodžiu, vakaras buvo grh- 
žus, publikos taip jau buvo ne
maža susirinkusios, tik bėda su 
tais vaikučiais: programo laiku 
jie, motinų valioj paleisti, bėgio- 
glioja po salę ir trypia, kad sunku 
apsiklausyt. Reikėtų motinoms 
kaip-nors stengties bent lošimo 
laiku prie savęs vaikučius laiky
ti ir neleisti trukšmo kelti.

Kažin-kokie papa'ikėliai, už kų 
tai spykę ant krautuvninkų J. 
A. Katkaus, įskundė jį valdžiai, 
buk pas jį esu laikomi slapti bol
ševikų mitingai ir jis esųs neiš
tikimas vyresnybe'!. Dabar žmo
gus turi daug nesmagumų nu
kentėti.

Visi vietos lietuviai žino, kad 
J. A. Katkus yisai nepriklauso

2)
3)
4)

Penki Daiktai
Paskučiausi:

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

Tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku-Jei ' 
ciausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:

A. MAIJSNER, Lietuvis Siuvėjas
Avė. Phone Yards 4608 Chicsgo, III
užlaikau didžiausį sandėlį užsieninių ma'ei »j 

taipgi, kaip vielinių, taip ir užsieninių sampelių, ir kiekvienas 
pasirinkti sau tinkamų drapanų. Mano vieta mina atdara nuo < 
ryto iki 9 v. vakare kaip paprastom dienom, taip ir šventadieniu 
Reikalui esant aš galiu pribūti į jūsų namus, ar ofisų.

3247 S. Emerald 
PASARGA:—Aš

Darbo Žmonių
KNYGYNAS
BRANGUS DRAUGAI IR DRAUGAS:

Jau atėjo momentas taip įdomus, taip inl.-’rsii 
kurie nei svajot nesvajojo apie mokiiiim;, i kait> it 
ščius, šiandie skaito ii

mes ir (luinos, vpiimimse 
be npdarų .........................

iH'gu ko mokinosi. Visa, kų jie • 
kalbėjo, tai buvo tik padrkluma- 
imas apie tėvynės meilę ii- slv ■ 

kščiausiais žodžiais koliojimas 
socialistų. Naujienas ir jų re- ! 
daktorių plūdo, kiek tik jų k vai- į 
la galvelė ir palaidas liežuvis su- • 
gebėjo. Ragilo susirinkusius ne I 
i ik Naujienas, bet ir visus kitus 
laikraščius, kurie ne kunigų ar 
jų zakrastijonų leidžiami, šluo
ti laukan. Pliauškė, buk socia
listai trokštą nelaimės Lietuvai, 
nesirųpiną jos šelpimu; už tai ^ns* 
jie, klerikalai, neįsileisiu tokių 
išgamų Lietuvon, kada vyskupas 
Karevičius išgausiąs iš kaizerio 
Lietuvai laisvę, žodžiu, pliau
škė tuodu kunigų klapčiuku vi
sa, kų tik jiems seilė atnčšc, kad 
atsimokėjus davatkoms už suri
nktus iš jų dešimtukus.

Bet nepasitenkino vien melais 
ir pliovojimais ant socialistų. 
Leido burneles ir ant tautininkų, 
ypatingai šliupo, kurs išvažia
vęs Europon už žmonių suauko
tus pinigus rūkąsrcigarus po 25 
dolerius štukį.

Taip mulkino tie begėdžiai sa 
vo klausytojus. Vienas žmogus 
norėjo gaut balso, bet jam ne
davė; girdi, jei norįs, galįs duot 
klausimą raštiškai. Mat, buvo 
dar ko klausti tokių begėdžių 
Ta ypata, kuriai nedavė balso, 
rengia dabar debatus; klerika
lų klapčiai mat pasižadėjo stot 
į debatus, jei su jais stosiąs deba
tuoti nemažiau kaip keturių klc- 
sų asmuo... Man regis, kad su 
tokiais nepraustaburniais ir pa
prastam darbininkui peržema 
stot į debatus, o ne tik inteligen
tui. — Jurbarko Vincas.

SIOUX CITY, IA

Aukos LSS. Apsigynimo 
Fondui.

Aukavo šios ypatos:
F. Rožmanas $5.00*
Po $2: J. Morkūnas, J. Budrei- 

ka, J. Kuprionis, J. Strolis; po 
$1.50: V. Budreika, J. Kavolas, 
A. Tila; po $1: J. Markūnas, J. 
Balčiūnas, J. Savickas, T. Ger- 
viekas, V. S a d a ti
ekas, A. Dūda, M. Valušis, P. 
Julevičius, B. Gintis, J. Juknis, 
J. Bagočiunas, M. češunas, P. 
Pelekas, J. Kuprionis, J. Pučin
skas, M. Rudokas, J. Gražis, J. 
Mozūra, A. Ablanickas, P. Ur
bonas, J. Stankevičius, J. Guni- 
brevičius, J. Biliūnas, A. Žeme- 
ckis, A. Kazauluckas, S. Juoza- 
paitis, J. Kiškis; po 50c.: K. 
Strolis, F. Žemaitis, K. Sedels- 
kis, M. Šakėmis, M. Pelekas, J. 
Žemaitis, J. Banis, A. Baltriu- 
nas, A. Bepirštis, A. Petkevičius, 
M. Baltakis, A. Skuja, J. Vago
ms, P. Podžiunas, A. Jenickas/ 
J. Seniau, A. Podžiunas, J. Kaz-

i

iv.Vsh

ip. 7;>< M.l

rbi ’.inkišl'

ih1 net ir tie, į 
is bei laikra-

kas ims.
kn> g' nų, j
>gų. -Imi

k 10

Hl<
Socializni

10c

>mi;.i lapini
Sciiim-i ličius, h

. . *1.181 

... 20c 
ims ir•) r.. . . 3;>c

nusirito nu<

u. kiiriaš dūlei 
neminusiu.
ižiij, puikiai uu- 
.’oliuriįos pavei 
os Caras Mikė 
>. Kaina 25e.

■rgė eurą ir < 
................ 40c

3346 So. Hnlsted SI., 
Tcl. Boulevard 7328.

lauckas, K. Giežu is, J. Smetona, 
P. Pelekas, M. Norgėlas, A. Če-

J. Vaičiūnas, P. Turlulis, 
P. Grite, P. Gailusis; po 25c.:
Petras Urbonas, K. Petronis, K. 
Petronis, V. Tila, K. Morkūnas, į 
J. Žibąs; po 20c 
čius.

Visiesm aukautojams tariame

tams, pusei metu. etc. Pavienių 
numerių palima eauli pi'kti; Ke
leivį, Lais\v- Kardų i Dilgėles.

Laiškus ir pinigus siuskite šiuo

( h: -ago, Li nui-

*

INDIANA HARBOR, IND

K^so 6 d. A. Mikaločiaus svr- 
lain., buvo LSS. 217 k. mėnesinis 
susirinkimas. I kuopų įstojo 

I vienas naujas narys. Prakalbų 
Jur. Amalam, rengjino komisija pranešė, kad 

i prakalbos rengiamos dienraščio 
“Naujienų“ redaktoriui drg. P. 
Grigaičiui, kurios įvyks kovo 
24 d. Ivanovo svet. Tad vietos 
lietuviai turės progos antrų syk 
išgirsti žodžių nenuilstančio da
rbo žmonių včikėjo. Prakalbų 
laike tėmykite pranešimus.

Nutarta netolimoje ateityje 
' surengti vąkarų-balių su per- 
i statymu ir šiaip įvairiais pama- 

K>iomis dienomis teko sužino— ; rginimais. Taipgi apvaikšČiot 
nauja darbininkų šventę pirmą dieną 

gegužės.
- Kuopos korespondentas.

Pinigai tapo pasiųsti LSS. 
Apsigynimo Fondui.

—M. Češunas.

PITTSBURGH, PA.

Organizuojasi nauja draugija

Ii, kad organizuojąs i—:~ 
draugija vardu “Lietuvos Žmo
nių Laisvės Draugija“.

Sumanymas tokių draugijų or
ganizuoti kilo tarp Pittsburgo
ir apielinkės veiklesnių draugų, f VALENTINE 1)RESSMAK! NG^

Draugijos tikslas tai kova su 
Lietuvos žmonių laisvės parda- 
Vikais ir gint Lietuvos žmonių | 
teises.

Laimingos kloties naujam da
rbui. “N.” Reporteris.

6205 So. Halsted M... 2336 W. Ma- 
dison, 1850 'Velia St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Refrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir jaunų. Vie
tos .duodamus dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK Pirmininkė ,

CHICAGIEČIAI, ŽINOKITE, KAD

Saugiausias Pinigams 
ankasPasidėti

Yra tas, kuris turi didelį Kapitalų ir Valdžios Kontroliuoja n • 
šitas Valstijinis bankas, kurio čia paveikslėlį matot., \ i a

KAPITALU IR PERVIRŠIU $350,000.00'
BANKO TURTAS VIRŠ $3.500,000 90

•u

i:ta, po ųai 
•iėz.'iira ir_ 
gino atskiri 
ik į melą, 
moku 3 nuo.Š.

Taipgi 
Valdžios* 
dmaiantis 
penkis ku 

Bankas 
rotomis ant metų už pa
ikins pinigus, duoda pa
skolas ant budavojimo ir 
pirkimo namų mieste 
Chicagos, siunčia pinigus 
' visas svieto dalis, par
traukia pinigus iš kitzų 
bankų po visų Ameriką 
ir abelnai atlieka viso
kius bankinius reikalus. 
Bankinės Valandos: nuo 
9 ryto iki 1 po pietų.
SUBATOMIS VAKARAIS 
nuo 6 iki 9 vai. atdaras.A STATEBANK Kalbama Lietuviškai.

Seniausias ir Didžiausias Bankas ant Bridgeporto

Central Manufacturing District Bank 
1112 West 35th St., Tarpe Racine ir Morgan Gatvių, 

Chicago, UI.
Randasi ant 35-tos gatvės Strytkarių Linijos,r.—'— « ■ — — •-
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tija bus priversta dau 
skaityties su jais. Tuo tar
pu progresu 
nori jokių malonių iš kaize
rio.
vieno dalyko: kad jisai neki
štų nosies į Lietuvos reikalus 
ir pripažintų jai teisę pačiai 
nuspręst savo likimą.
| Progresistai, vadinasi, ski
riasi šitame klausime nuo 
atžagareivių 
(progresistai)

Apžvalga
syviai žmonės ne- jam reikėtų dirbt nuo tam- 

iki tamsai, kad tiktai už-
jo tiktai dirbus duonos kąsnį!

rių inspektorių apsiejimas 
padare begalo prastą įspūdį”. 
Pataria nevartoti priespaudos

‘‘Butų geriaus pavelyti

— --------------------- —-----rr-r.,- • ,■ ■ ■• . ---------

Musu Moterims

■ vienyto 
ičtu:
Metams
Pusei meto ................
Trims mėnesiams ... 
Dviem mėnesiam ... 
Vienam mėnesiui ... 
madoj, metams ........
■ur kitur užsieniuose

n i gu s

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o na Redakto
riaus vardu. Keikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popleros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
Jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

^meniškai Bedaktorių matyti gail
ia tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

i Redakcijos 
Į Straipsniai

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, March 9, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.

Atžagareiviai ir 
Pirmeiviai

tuo, kad jie 
reikalauja 

Lietuvai apsisprendimo tei
sės. Kas šitą teisę mėgina 
apeiti arba pakeisti kokiais- 
nors kitais dalykais, tas nu
sideda prieš pamatinį demo- 
kratybės principą tautų kla
usime ir todėl negali vadin
ies progresyviu žmogum.

Bet jeigu mes stojame už 
tai, kad apie Lietuvos ateitį 
privalo spręst patįs Lietuvos 
žmonės, tai jau yra netaip 
svarbu, kokia yra musų 
konkretė nuomone apie bu
simus Lietuvos santykius 
su kitomis tautomis. Vienam 
.rali išrodyt, kad Lietuvai 
butų geriau įsitaisyt visai 
nepriklausomą valstybę; ki
tas gali norėt, kad Lietuva 
susijungtų tam tikrais ry
šiais su kuria-nors kita val
stybe. Bet tai bus tiktai mu
sų pageidavimai, kurie jokiu 
budu negali siaurinti Lietu
vos žmonių teisę nuspręst 
Lietuvos likimą.

Mes, pavyzdžiui, skaitome 
labai klaidingu demokratijos 
žvilgsniu musų klerikalų ir 
didžiumos tautininkų palin
kimą sujungt Lietuvą su 
Vokietija. Bet už tai mes 
dar nevadintume juos deino-

Laisvė Darbo žmonėms tė
ra tiktai tenai, kur jie turi 
žmoniškas gyvenimo sąly
gas, kur jie gali laisvai kovot 
už būvio pagerinimą ir kur 
jiems yra atdaras kelias prie 
apšvietos ir kultūros.

Bet ar musų atžagareiviai, 
kalba apie tai? Ne tiktai ne
kalba, o ir draudžia žmones 
apie tai kalbėt. Sako: “Da
bar mes turime visi išvien 
stot už Lietuvos ‘laisvę’ ir to
dėl privalome atidėt į šalį vi
sus savo atskirus reikalus; 
kas, delei savo klesos reika
lų, šiandie ardo lietuvių ‘vie
nybę’, tas yra ‘tautos išdavi
kas’.” Taigi matote, kad tie 
atžagareiviai pasmerkia 
kaip tiktai tą, be ko visai ne
gali būt tikros laisvės darbo 
žmonėms. Sukaudami apie 
“Lietuvos laisvę”, jie nori, 
kad darbininkai užsimerkę 
eitų į vergiją.

Stipriausioji srovė tarpe 
musų atžagareivių, klerika
lai, ypatingai priešinasi vie
nam svarbiam progresyvių 
žmonių reikalavimui: sąži
nės ir apšvietos laisvei. I

Jie nori padaryt Lietuvą 
“krikščioniška”; jie nori y- 
pač, kad “krikščioniškos” 
butų mokyklos Lietuvoje. Ką 
tai reiškia? Tai reiškia, kad 
Lietuvoje, pagal jų pieną, 
bažnyčia turi būt padaryta 
valstybine įstaiga: kad val
džia mokėtų kunigams al
gas; kad valdžia užlaikytų 
kunigų seminarijas ir akade
mijas; kad šliubas, krikštas

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, Mareli 9, 1918, 
h s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
A. RIMKA BUVO VAL
DŽIOS AGENTU.

B.-K. Susivienijimo organas, 
‘Garsas,” perspauzdino iš “New 
York Tribūne” p. Pilono laišką, 
kuris parodo, kad to laiško au
torius įdavė Anglijos valdžiai L. 
Trockį,kuomet šis keliavo perei
tais metais iš Ncw Yjorko į Rusi
ją. Ačiū Pilono skundui. Troc
kis buvo suareštuotas Halifaxe ir 
sulaikytas apie pusantro mene
sio.

Be ats laiškas parodo taip 
pat, kad A. Rimka, buvusia So. 
Bostono ‘‘Ateities” redaktorius, 
tarnavo už agentą pj Pilėnui, 
kuris jau nuo seniai buvo slap
toje* Anglijos valdžios tarnystėje. 
Dabar tur-but išsiaiškina, kodėl 
p. Bimka pernai taip staigiai iš
važiavo iš Amerikos ir iš kur 
jisai gavo pinigų savo kelionei. 
Tokio “paukštelio” butą to “liau
dininko” ir plataus “socialisto”.

P-o Pilėno laiškas skamba:

jiems keliauti be jokių var
žymų. Priespauda, nežiūrint 
nuo ko ji pae ina ir kokie įeis 
tikslai nebūtų, negali suteik
ti naudos nė vienam, l ik 
dabar Trockis ir jo palydovai 
lapo atgabenti ant laivei, kas 
reiškia, kad jie* pakisti, .lis 
ugnia spjaudė) ant Anglijos 
ir sakei koaršiausia atkeršy
siąs angliškai kalbantiems 
žmonėms”.

Trockis nepaminėtas ant 
pirmųjų dviejų laiške) lakštų, 
kur p-nas Bimka duoda žin- 
geidų piešinį apystovų ant lai
vo Helig Olav, kol laivas bu
vo sulaikomas llalifax’e.

P-nas Bimka dabar randasi 
Rusijoje, kur jis pasiliko per
važiavęs jūres su Leonu 
Trockiu ant Helig Olav. Pa
starasis buvę) paleistas keliau
ti tik tuomet, kuomet anglų 
valdžia apturėjo pranešimą 
nuo Kerenskio, kviečiant jį 
paleisti važiuoti Rusijon.
Visokių žmonių, pasiroelo, 

esama tarpe* lietuvių. Vieni

MOTERIŠKA SUKNIA.—Pavyzdys No. 8702.
'Lai yra suknia, kuri tinka ne

šiot visur. Ji visur ir visados 
madoj. Ji pritinka kaip jaunai, 
lainiai mergelei taip ir kiek 
stuomeningai moteriškei. Pa
prasta bliuska papuošta grakš
čiu ilgu kalnieriuni ir tiesiu 
gorse vestuke, kitokio dažo ir 
materijos. Kalnie riaus kraštai 
gali blit apjuosti pinikais arba 
adyti pavidale* guzikų skylučių. 
Rankovės gal būt ilgos arba 
trumpos. Sijonai dvie jų palų, 
dailiai apl'ink juosmenį paslul- 
puotas. Suknia pajuosiama 
diržu arba dailia juosia.

Tokiai sukniai pavyzdys Ne). 
8702 sukirptas ketveriopo dy- 
džio, mieros 30, 38, 10 ir 42 co
lių per krutinę. Sijono apačios 
plotis 2'/i jarde). Kaip paveik
slėly}, sukniai mitros 30 colių 
reikia 4% jardo materijos 36 
colių pločio, 3% jardo 44 colių 
pločio, arba 3% jardo materijos 
51 colių pločio, ir % jarde) kito
kios materijos.

Leonas Trockis, dabartinis 
Rusijos užsienio dalykų m’ini- 
steris, apleisdamas pereitame 
balandyje Ameriką su aiškiai 
išreikštu tikslu nuversti Ke-

skolino Trockini j/migų pagrįžt. 
j Rusijų, o kiti skundė jį ir pa
dėjo Anglijos valdžiai suareš-
tliot jį.

Nors visi žino, kad New 
Yorko seimas bus atžagarei
vių seimas, bet abejonės nė
ra, kad į jį pateks ir vienas- 
kitas pažangus žmogus. Bu
tų net labai keista, jeigu iš 
kelių dešimčių kolonijų, ku
rios siunčia delegatus, nebū
tų išrinkta nė vieno progre
syviai protaujančio žmo
gaus.

Bet dar didesnis skaičius 
tahpe delegatų bus tokių, 
kurie turi pretenzijų prie 
progresistų” vardo. Tokių 

į visųpirma turi
“] 
pretenzijų 
New Yor

kaip butų geriaus nustatyt 
Lietuvos padėjimą tarpe ki
tų tautų, gali juk suklysti ir 
tikriausis demokratas. Kle
rikalams ir didžiumai tauti
ninkų mes prįkišame nusidė
jimą prieš demokratiją to-1 tavoje, kokį ji turėjo prie 
dėl, kad jie nori išrišt Lietu-1— 
vso klausimą aplenkdami jo
sios valią, nes tuo budu jie 
remia imperialistų politiką.

Musų atžagareiviai sako: 
“Mes reikalaujame Lietuvai 
nepriklausomybės”. Bet juk 
ir Vokietijos plėšikai sako, 
kad jie duosią užkariautomsI ja žmonių sąžines ir mokyk- 
tautoms “nepriklausomybę,” ias, tenai negali pasekmingai 
kuomet jie ištiesų nori tik- plėtoties žmonių protas ir

kontrolėje, ir kad viešose 
mokyklose butų išguldinėja- 
ma religija, žodžiu, jie nori 
tokio bažnyčios padėjimo Lie

carizmo Rusijoje.
Kad kunigams tatai butty 

naudinga, tai aišku. Bet 
taip-pat aišku yra, kad išsi
pildymas tokių kunigų norų 
butų pragaištis Lietuvos 
progresui. Kur bažnyčia su 
valdžios pagelba kontroliuo-

ngiečiams kerštų.
Anglų agento, kuris saugo

jo Trockį, pereitų pavasarį gy
venusį Bronx’e, ir kuris pasi
rūpino, kad kas Trockį sektų 
bevažiuojant Rusijon, vakar 
viešai paskelbtas laiškas pa
rodo, kokiame dvasios stovy
je Trockis iškeliavo. Jo pyk
tis nežinojo rybų» kuomet an
glų slapti agentai sulaikė jį 
Halifax’e ant Skandinavų-A- 
merikos laivo Holig Olav.

“Aš priversiu juos užmo
kėti už šitų.” jis prisiegavo.

Po laišku, kuris buvo rašy
tas ant laivo Helig Olav, Hali- 
fax’e, 29 d. bal., 1917, pasira-

vaitraščio “Ateities”, išeinan
čio Roslone, redaktorius, ku
riam buvo pavesta sekimas 
dabartinio bolševiku vado

Karštai smerkia.

Sveikatos Skyrius
■ ...      I I .............—■■—SI

Atsakymai į klausymus.

A. M-kis iš Chicago rašo: “Kas 
gali būti 3 metų mergaitei, jei 
tyilva iiušašus per pusantrų me
tų? Šašai valandom išnyksta 
Miega ji prastai. Norsės sakiu-

išnyks.”
Atsakymas. — Spėt ligų ligo

nio nemačius nugalima, lode i ir 
klaust nereikia. Šiame atsitiki
me išrodo, jog yra šašų liga 
(ring worm), kuri paeina nuo 
tam tikrų parazitų. Užlaikymas 
galvos pilnam švarume ir pilnas 
plaukų nukirpimas yra būtinai 
reikalingi. Parazitus mušančius 
nieislįs, tokios kaip sieros gyvo
jo sidabro- druskų ir panašios, 
turi būt vartojamos ant galvos 
odos. Bet visgi pirma reikia eit

vaut seime kartu su klerika
lais. Nors seimo rengime 
jie eina išvien su kun. Ke
mėšio partija, bet jie labai 
nemėgsta, kad visuomenė 
juos skaitytų klerikalų ben7 
draminčiais.

Kitas dalykas yra viduri
nis Lietuvos susitvarkymas.

Atžagareiviai skelbia, kad 
Lietuva bus “laisva”, jeigu 
tiktai ji įgis savo valdžią, 
daugiaus ar mažiaus nepri
klausančią nuo kitu valdžių. 
Kada atėjo žinia, kad vysku
pas Karevičius kartu su Hin- 
denburgu ir Hertlingu pie
nuoja įsteigt Lietuvoje krik- 
ščioniškai-konservatyvę mo-j 
narchiją, tai musų klerika
lai sušuko, joge i tas vysku
pas darbuojasi “Lietuvos 
laisvės” labui! Mes-gi tokį

plėtoties žmonių protas ir 
apšvieta. Visi tikri progre
so šalininkai todėl reikalau
ja, kad kiekvienoje šalyje 
butų atskirta bažnyčia nuo 
valstybės ir mokykla nuo ba- v v • znycios.

Lietuvos antrą Ispaniją, o 
progresyviai žmonės yra 
griežčiausiai priešingi tam.

“Jis spjaudo ugnia ant An
glijęs,” laiškas skamba, “ir sa
ko, jis koaršiausiai atkeršy
siąs angliškai kalbantiems
žmonėms.”

P-nas Bimka, lie tuviškai ra
šydamas save> viršyki. Pilė
nui, aprašo, kaip anglų inspe
ktoriai sukėlę Trockio pykti, 
sulaikydamii jį nuo išvažiavi-

apie ligų.
Ligos Vergas iš Chicago klau-

sakyt, jog žmogus turi akmeni 
inkstuose po šlapumo išegzami- 
navimo?

3. Ar silpnos sveikatos žmogus

šitie žmonės parodys seime 
savo skirtingumą nuo kleri
kalų. Pagal jų darbus vi
suomenė juos apkainuos. 
Nuo to, kokią poziciją jie 
užims svarbiausiuose klausi
muose, priklausys, ar visuo
menė pripažins juos tikrais darbą skaitome Lietuvos lai- 
klerikalų klapčiukais, ar tik-lsvės pardavimu.
tai negudriais politikais, peri 
nesusipratimą pakliuvusiais* 
į atžagareivių kompaniją.

i Ar Lietuva bus visai ne- 
!priguĮminga valstybė ar po 
kurios kitos valstybės globa, 
ji nebus laisva, jeigu jos val
džia bus monarchiška. Lai
sva šalim gali skaitytiem tįk- 
tai tokia šalis, kurią valdo 
pačių žmonių renkama val-

Visų seimo klausimų cen
tre stovės Lietuvos laisvės 
klausimas.

Šitame klausime prgresy-
viai žmonės griežtai skiriasi džia. žmogus, kuris abejoja
nuo atžagareivių. Pastarie- šitame dalyke, negali vadin- 
ji nori pavest jį išrišti karės ties progresistų. 
viešpačiams, o pirmieji sto
ja už tai, kad jį išrištų žmo
nės
ro visokius
kietijos valdžia arba remia 
tuos “diplomatus”, kurie ve
da su ja derybas. Jie neat
sisako, žinoma, ir nuo to, 
kad gavus paramos iš talki- 
rinkų valdžių pusės, nes jiems

Pagalios yra svarbus ir ki- 
Atžagareiviai todėl da-jti vidurinio Lietuvos susitva- 

skymus” su V o- rkymo klausimai.
Žinome, kad ir respubliko

je laisvė gali būt įvairiais bu
dais susiaurinta. O darbo 
žmonės žino, be to, da ir tai, 
kad ir iš plačiausios laisvės^ 

nėra naurfbs, kuomet

Kaina pavyzdžiui 10 centų.

Norint gauti tokiai sukniai sukirpti ir pasiūti pavyzdį, 
prašom iškirpti žemiau paduotų blankutę, pažymėti mierų, pa
rašyti savo vardų pavardę ir aiškų adresų ir, įdėjus kartu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešimtukų), pasiųsti šiaip užadre- 
savus: NAUJIENOS.PAITERN DEPT., 1840 S. Halsted Street, 
Chicago, III.

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

Čia jeleelu 10 centų, už kuriuos prašau atsiųsti man Pavyzdį

No. 8702—Miera per krutinę .....................  colių

VARDAS IR PAVARDE

ADRESAS:

laike). Labai reti atsitikimai, 
kad dėl operacijos ant inkstų 
kas mirtų. r

4. Kaela apmarinimui vartoja
mas aetlu'ras, visuomet iš apma-. 
rinimo išsiblaivoma, išskyrus 
tuos atsitikimus, kad ir be ope
racijos galėję) ligonis mirti tanu* 
pačiame laike. Nue) apmarini- 
mo paties mirčių nėra, ar eina
ma su baime ar be baimės ant, 
e);peracije)s, bite, lik vartojamas į 
aelheras ir bite* tik apmarintojas 
moka save> darbų.

5. Niekas negali pasakyti.

bet gali daryt skaudėjimus, šla
pumu trukdyt, savo spaudimu 
gali nusilpninti inkstų mėsą ir 
duot progų uždegimui ir ke li ki
li keblumai gali sekti, 'rentei

Taigi mes pažiūrėsim, ko
kią poziciją šituose klausi
muose užims ta busimojo sei
mo dalis, kuri nenorės būt, 
priskaityta prie atžagarei
viu.

Ar jie aiškiai išsireikš už 
Lietuvos apsisprendimo tei
sę? .

Ar jie atmes monarchiją 
ir pasmerks Karevičiaus pa

kaizerio vergiją?
Ar jie stos už darbo žmo

nių teises ir reikalus busimo
je Lietuvoje?

Ar jie stos už atskyrimą 
bažnyčios nuo valstybės ir 
mokyklos nuo bažnyčios.

Palauksime ir pamatysi
me.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriniinališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisan:

3323 S. Halstod St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

MieHto Ofisas f

127 N. Dearborn St. 
1111-19 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

C. Pilėnas dabar gyvena 
Bronx ir per 22 metu buvo 
čia po Scotland Yardo in
strukcijomis. 15 d. spalio 
1017, p-nas Pilėnas rezigna
vę) iš anglų slaptos tarnystes.

Tikėdamas, kad, atsižvel-

stovį, gali būti labai naudin
ga žinoti rusų užrubežinių 
dalykų minis torio palinki
mus, p-nas Pilėnas ir perda
vė Tribūne redakcijai laiškų, 
aprašantį Trockio pažiūras 
grįžtant Busijon.

Pačio antspauda parodo, 
kael laiškas tapo iš Halifax’o 
išsiųstas 5 d. gegužio, 1917. 
Kopertas užadresuotas: “C. 
Pilėnas, Esą., P. O. Box 29, 
New York City, N. Y.” buvo 
atplėštas ir pažymėtas “Ceh- 
sbred”.

Laiškas rašytas ant lakštų 
su antgalviu “Scandinavian 
American Line”, ir ant tre
čio puslapio randasi p-no Ri
mkos lietuviškas post scrip
tum, kurį p. Pilėnas išverčia 
sekančiai:

“Aš turėjau progą pasikal-j 
bet i su kelintu rusų, ant ku-

lų, kaela akmue) iš jų imamas?
4. Pinantis su elidele baime ant 

operacijos ar gali atsibust iš ap- 
marinimo?

«). a r ilgai gyventų žmogus su 
akmenų inkstuose*, je i neitų ant 
operacijos? ,

galima sužinoti širdies ir plau-

jeigu jie žymus. Bet laike) pas- 
kirte> nėra.

dies ligų negalima sužinot, tik 
galima matyt padidėjimus arba 
iš vietes išstūmimų, ką galima 
atrasti puikiai ir be* X-s;pindidių. 
Paprastusieis plaučių ligos irgi 
tikriau al'ranelamos kitais bu
dais, negu X-spinduliais. Tū
li daktarai pataria vartot X-spin-

’ 7. Jei žme)gus turi plaučių nes-1 dalius džiervos jieškojinie, bet
| veikumų, ar pavėsinga jam eit pasirodo, kad jei liga nėra toli 
ant bile kokios operacijos? nuėjusi atmetimas nėra galimas 

Atsakymai: ' ir tuomet jis teisingiau sužino-
1. Negali tikrai pasakyt, bet mas iš ligonio istorijos ir senų- 

spęt galima. jų egzaminavę)jimo budu. Apla-
. 2. X-spinduliai yra netoli vie- mai, X-spineluliai turi labai men- 

nintėlis tikras buelas surast inkš- ką vertę širdies ir plaučių ligų 
tuose* akmenį, žineuna, j ieško- egzaminavime ir išspėjime. 
tojas turi būti expertas ir tureli 7. Anl bile kokios operacijos, 
atsakančių mašinų, o ne tokių, tokios kaip tensihi išėmimas, 
kokių priviso visu apgavikų ofi- ne>sies operacija ir tūlos kitos, 
sai ir kurios dėl savo netobulu- kitos, nėra pavojinga eit. Anl 
mo yra pigios. Taip vadinamų tūlų operacijų, kael ir didžiausių 
X-spindulių mašinų yra didelis] jis gali eit, bet je i plaučiuose ne- 
ivairumas ir tūlos jų yra niekam 
nevertos.

tus nuo pat paprasto fiziško 
silpnumo iki mirties. Fiziškai 
silpnas, bet pusetnai sveikas žmo 
gus gali lengvai atlaikyti opera-

sveikumas didelis, tuomet jis ne
turi būti apmarinamas aethero, 
šniaukinu, o turi būti apmarin
tos jo nugarkaulio snieginis tin
kamu budu, ir tuomet nėra 
pavojaus.

Dr. A. Montvidas.

PUS-PALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu, kael 

smuiką grajisi j 
4-ias lekcijas per 

pus-balsio sys- 
temų ,kad ir ne
žinai nė vienos 
notos. Taip aiš
ki ir lengva pus
balsio systema, 
kad net eiyvai 
kaip muzikos 

kompozitoriai 
nesinaudojo jąja 
anksčiau. 
Privatiškos lek- 
cijos ant smui
kus, mandolinos, 
gitaros ir har-

monijos.
NAUJAGADYNIŠKA

KONSERVATORIJA 
FRANK BAGD2IUNAS 

Direktorius
3343 So. Union Avė. Chicago.

*
Nariai Cook County Keal Katate Tarybas 

A. PETRATIS & CO. 
Raal Ertate Ofiau 

Paskolina pinigus. Perka, parduoda tr 
maino namus, lotus ir farmas. 

Apsaugoja turtą nuo ugnies.
Poriiurt apatraktua, padaro popieras 

NOTAKY PUBLIC 
7kl W. 85ta gatvi 
kampas Halsted Drover S4M

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviiiaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirinaa Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie siy kainų priskaitonųi ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir 52-ra GATVES

"".MOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai temokti Angli

škai kalbėti, skaityti Ir rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:-
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Rašymo 
Lenkų ” S.V. Valdybos Prieky bos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybės Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.n
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve-' 
nančlus toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama UetuviškaL

American Coliege Preparatory School 1 
3103 S. Halsteo St. Chicago III. K

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ ji

,ių



Suirti :1. Kovo 9, 1918. NAUJIENOS, Chicago, III.

Mintis — žmonių
valdytoja.

(Tusu). \

Žmogus, kuris bijoki adatos į- 
durimo, ;irba kuris be uziiia- 
riniino negali pakęsti danties iš
traukimą bei lengviausia opera
cija, galį pakestį rankų bei ko
jų nupjovimų su daug mažesniu 
bitiinę. Jeigu jį nelaimė patik
tų kur nors toli nuo civilizaci
jos. kur ne galima įgyti tuos 
visus patogumus.

Kiekvienam teko matyti Ugne 
gesius-drulus vyrus —drąsiai ei
nant ant pražūties ugnin. Nors 
paskutinė proga išsigelbėjimo 
tampa atkirsta, bet jie nesvyruo
ja ir neapreiškia mažiausio bau
gumo.

Mumyse randasi toji galinga 
spėka, kuri, kilus katastrolai, su- 
drulina mus ir padaro mus ly* 
giais ūmam reikalui.

Laike apgyvendinimo vakari
nių valstijų, kuomet dar nebuvo 
nei telefonų, nei telegrafų, nei 
gelžkelių, reikėdavo keliauti ši
mtus mylių, kad pasiekus kur 
nors daktarą.

lodei daktaro pagelbos žmo
nės negalėjo pasitikti. Pasek
mėje tokių aplinkybių, žmonės 
buvo privers t į atsiduotį patįs ant 
savęs ir tik baisiose nelaimėse 
ir kraštutiniuose nuotikiuose 
gaudavo šaukiamo daktaro pa
gelbos. Didžiausios šeimynos bū
davo išauklėjusios ir nėra matę 
daktarą savo namuose. Žmo
nės, užklausti ar jie apserga kuo
met, atsakydavo maž-daug pa
našiai: •

“Ne, mes nesergame tik todėl, ’ 
kad esame priversti būti svei- , 
kais. Mes neišgalime pasikviesti| 
daktarą; bet jeigu ir išgalėtu-1 
nėm, tai vis vien reikėtų numir-j 
tį pirmiaus negu daktaras pasie
kiu mumis.” v

Viena iš blogiausių pasekmių 
“augšlos civilizacijos” yra tas, 
kad žmonių užsitikėjimas savi-( 
mi, jų spėka ilgų pasipriešinimų 
tapo sunaikinta. Dideliuose mie
stuose žmonės daro didelius pri
sirengimus ligas patikit. Jie pa-, 
pasitikiu susilauksią ligos, jie 
priešinas joms ir galų-galc jie į- 
gija jas. Anaiptol negalima ste
bėtis iš tokio dalykų stovio.

I'iktai varstas arba du iki 
daktaro ofiso, aptiekus ant kie
kvieno kampo; taigi apsireiškus 
kokiai negalei arba skausmui 
noras nueiti pas gydytoją arba 
parsinešti vaisių iš aptiekus da
rosi vis didesnis ir didesnis: rei
škia, susidedančios aplinkybes 
gundo žmogų atsiduoti ant iš
laukinės arba pašalinės pagelbos

it- t > i <» >. i:i lis k < >n t rol i no l i snvo i'i- 
z.iškus trukumus.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad daktaravimo paplotis dau
gelio šeimynų tarpe apsireiškė 
silpnumu kūdikių sveikatos. 
Daugelis molinų nuolatai šau
kiami daktaro pagelbos, kaip tik 
ipatemija mažinusį kūdikio neri- 
maslavimą. Rezultate yra tas, 
kad kūdikis išauga turėdamas 
savo omenyje paveikslą daktaro, 
vaistų ir visokių ligų ir tas.til- 
i<i įtikinę jo visa n gyvenimai!. 
Jeigu vaikai butų priderančiai 
išauklėjami, jeigu jie butų iš
mokyti meilės, tiesos ir santai
kos mintyse, jdigu jie butų iš
mokyti teisingai mąstyti, dakta
ras ir vaistai labai retai tebū
tų reikalingi.

Laike paskutinio desėtko me
tų, desėlka'i tukstapčių šeimy
nų nėra ragavę vaistų ir apsiė
jo be (lak tašo pagelbos. I’as nu
rodo, kad laikas ateis, kuomet 
žmonės supras, kad reikalingu
mas lopyti gamtos darbą yra 
klaidingiausiu nuomonė. Visa
tos tvėrėjas nevelino, kad žmo
gaus sveikata, laimė ir gerbū
vis priklausytų nuo to nuotikio, 
kad žmogui pasitaikė apsigyve
nti arti gydytojo.

Gamta nevelino, kad tobuliau- 
sis josios tvėrinis butų auka 
nuotikių, žiauraus likimo arba 
aplinkybių; gamta nevelino, kad 
gyvastis, sveikata ir gerbūvis 
bei vieno iš jos prakilnių sūnų 
priklausytų nuo vietos jo apsi
gyvenimo, kur rastųs vaistai iš
gydymui jojo negalių; nevelijo, 
kad jo sveikata ir laimė prikla
usytų nuo to nuotikio aplinky
bių, kur rastųsi tam tikros žo
les bei mineralai, kuriais jis ga

lėt ų gydyti save.
Nei kiek keistesnė nėra nuo

monė, kad gamta paslėpė viso
kius vaistus nuo žmogaus ne
galių pačiame jame, jo minty
je, taip kad tie vaistai visuomet 
butų jam prieinami bei pasie
kiami, negu ta nuomonė, buk 
gamta paslėpė visus vaisius žo
lėse bei mineraluose, nekurtose 
dalyse pasaulio, kur tik ma-‘ 
žiausi dalelė žmonijos galėtų 
naudolies jais arba atrasti juos, 
kuomet miliona'i kitų butų pri
versti kankinties ir mirti abso
liutiškoje nežinystėje to vaisių 
buvimo.

Kiekviename iš mus randasi C 

užs|opt;i spėka, spėka nesunai
kinamos gyvybės, nemirtinas 
principas sveikatos, kuris, jeigu 
išvystytas, užgydytų musų žaiz
das ir suteiktų balzamą pasau
lio žaizdoms.

Kaip retas yra nuotikis žmo
nėms apsirgti laike kokio nors 
svarbaus apvaikščiojimo bei 
pokilio, kuriame jie yra paskir

ti n>.ii>iti Mvarl>ių rolv l>oi psirei- 
gą. Kaip nepaprastas nuotikis 

yra moteriškei apsirgti, nors ji 
butų ir silpnos sveikatos, tuo
met ji yra užkviesta kokian 
nors puikiau pokilin arba at
lankyti Baltąjį Namą VVashing- 
tone arba tam panašiuose atsili- 

'kimuose.
Chroniški paliegėliai esti iš

gydomi, kuomet kokios nors 
svarbios ir neatbūtinos pareigos 
esti užkraunamos aut jų. Iš 
priežasties giminaičio bei taip 
artimos ypatų mirties, arba, iš 
priežasties praradimo nuosavy
bės bei kitokios nelaimės, kuo
met urna pagelba priklauso vien 
lik nuo jų, jie esti priversti už
miršti savo skausmus ir nega
les, pažvelgti išlaukiniu gyveni- 
man ir, deja, simptomai patįs 
pranyksta.

'rūkstančiai vyrų ir moterų 
dirba ir triūsias šiandien, kuo
met. jeigu jie nebūtų aplinky
bių verčiami, jie gulėtų lovoje 
ir mąstytų apie savo negales. 
Kasdieninė duona bei k'itos rei- 
kmenįs priverčia žmogų akty
viai dalyvauti gyvenime, nepai
sant kaip jis jaučiasi; aplinky
bės taip slegia juos, kad jie ne
gali liauties dirbę. Neatbūtinas 
reikalas neatsižvelgia į aplinky
bes, bet prievarta verčia žmo
gų atlikti savo pareigas.

Ir ką gi pasaulis neturi, ką gi 
jis neįgyja pasidėkojant tam ne- 
tbutinam reikalui — įtemptoms 
jiegoms bei kraštutinėms pas- 
langonnis, kurias mes sudeda
me, kuomet mes esame įstumti 
desperacijon, kuomet visokia 
pašalinė pagelba esti mums at
kirsta ir kuomet viskas prikla
uso nuo niusŲ pačių, mes surin

kę paskutines paJieįAs stengia
mės pasiliuosuoti iš to nelemto 
padėjimo.

Kiek didžių darbų pasaulyje 
tapo nuveikta ir kiek “stebuk
lų” apsireiškė po prievarta to 
“netbutino reikalo”.

Kiekvienas žmogus, kuris 
re iškia šį-lą šiame pasaulyje, 
jaučia tą galingą spėką savyje, 
kuri stumia jį pirmyn ir ragi
nu jį linkui nesiliaujančio pasi
tobulinimo. Nepaisant jo norų, 
vidujinė spėka verčia jį prie los 
jo pareigos.

I’as neallydus “netbulinas rei
kalas” sekioja musų kiekvieną 
žingsnį, ragina ir varomus; jis 
priverčia mus noriai kentėti 
sunkenybes, nepatogumus ir ne- 
parankumiis^jis priverčia mus 
kaip kokius vergus dirbti, kuo
met palinkimai vilioja mus tin- 
gin'iauli ir vesti lengvą gyveni
mą.

Skurdas yra nenorimi lis žmo
gaus padėjimas. Jis nėra tin
kantis nei vienam žmogui bei jo

I >i-iin<• i ;>i. prieštn-
rauja dieviškam žmogaus paša

ukimui. Gamta nevelijo, kad 
žmogus liktų skurdžiu, elgeta, 
bei vergu. Žmogaus stebuklin
game kūno mechanizme nėra 
nei mažiausio ženklo, kuris ro
dytų, kad žmogus yra sutvertas 
gyventi skurde. Žmogaus pa
šaukimas lemia jam daug aps- 
tesnį ir puikesnį gyvenimą, ne
gu nesiliaujančią vergiją — 
duonpelnystčs problemą.

Nei vienas žmogus negali at
likti savo pareigas geriausiai ir 
iššaukti geriausius jame paslė
ptus mierius, kuomet jis jaiičia 
nedatckllų sekiojant kiekvieną 
jo žingsnį; jis esti supančiotas, 
aprubežiuotas ir liekasi auka j 
nemalonių aplinkybių ant vi
suomet.

Biedniausieji žmonės, dedan
tieji visas savo pastangas, kad^ 
neįsilcidus vidun prie durų sto-i 
vinčią bado šmėklą, negali buti( 
savistoviais. Jie negali vadova-1 
uti savu gyvenimu. Labai tan-i 
kiai jie negali net išreikšti savo| 
nuomonės arba net turėti ypa-> 
tiškus pažvalgas. Jie neišgali j 
gyventi žmoniškose aplinkybė-į 
se nei erdviuose bei sveikuose 
kambariuose.

(Bus daugiau).

ATSKAITA

Parengto gerb. Žemaitės nau
dai vas. 22 d. M. Meldažio svet.

įplaukos:
Už tikietus..............$127.85
Už garderobą................ 19.00
Už gėles........................... 4.70
Už saldainius..........................4.72
Už barą ............................. 69.95

■ _____ ___ _______ _ ________________

Viso įplaukų.. $226.22
Išlaidos:

Spauda .. .............. $20,00
Rožės ....r............... $3.75
Lončius ir saldainiai.. 20.27
Baras .........................  35.05
Karės taksdi ........ 12.70
Telefonas ........................... 25

Viso išlaidų $92.02 
Gryno pelno lieka.. $134.20 
Likęs vakaro pelnas įteikta 

gerb. Žemaitei. Be to dėkojame 
M. Meldažiui už suteikimą sve
taines veltui. Taipjau ir P. 
Grušo orkestrai už pasia litavi
mą ir, abelnai, visiems dalyva
vusiems programe.

LMPS. 9 kp. Komitetas.

Mes turim daugiau 
lietuvių pardavėjų, 
negu kokia kita san 
krova Chicagoje.

Išpardavimai Panc- 
dėlyje, Utarninke, 
Seredoje ir Ketver.

Musų Pavasarines Stailes Sanvaite
Parodome didelį įvairumą naujausių pavasarinių madų mo
terims ir merginoms už populcres kainas. .Mes pasisten
gėme hjgyti tokį didelį įvairumą populeriai apkainuotų 
drapanų., šis yra daug geresnis parodymas pavasarinių 
drapanų, kurį mes kuomet padarėme.

Siutai
Naujos mados nauji pavasa
riniai modeliai puikios ko
kybės l'rancuziškos sorge 
arba poplino, pamušta augš
tos rųšies penu de cygne, 
naujas platus kalniečius ap
siūtas šilku, smulkia <?OE 
suvilniuoti užpakaly fcv

Suknios
Pavasariniai modeliai mote
rims ir merginoms augštos 
rųšies taffeta, puikios išžiu- 
ros, išsiuvinėta Georgette 
vestee ir rankovės, plačiais 
apjuostais diržais, .*50050 
mieros 36 iki 52, po fc-E

Nauji Pavasariniai Kautai
Augštos rųšies modeliai, paikios kokybės, vilnonio velour, 
geros sergės, vilnonio poplino, audeklas ir burrella, nau
jausi platus jūreivio kalnieriai, apsiūti šilkiniu $4Q75 
poplinu, empire ir su diržais

Pavasariniai modeliai — ge
ros rųšies Georgette erepe, 
dideli kalniečiai, puikiai iš
siuvinėtos stailės, baltos ar
ba spalvuotos, — mie- $|J 
ros 36 iki 46, po w

kokybes, vilnonio vi
nulekiąs ir burrella, 

apsiūti šilkiniu 
stailė ......... I
Motery Skrybėlės

Didelis rinkinys puikių pa- 
iįuoštų skrybėlių, naujausios 
hado.s, įvairios išveizdos, 

papuoštos kvietkoms, plun
ksnoms ir įvairiais pa- 
puošniais ............ v

Specialis Supirkimas 2-jų Prikrautų vagonų

Vollrath’o Palevotu Geležiniu Indu
Augštos rųšies palevoti geležiniai indai iš Vollrath (>»., Sheboygan, 
Wis., beveik už trečdalį pigiau pažymėtos kainos. Mėlyni ••• baili ir 
vien balti palevoti geležiniai indai trigubu pakasiu ant plieno—pui
kiausio darbo, parduodama PanedČly j.

Invairių mierų mėlynai ir 
baltai palevoti 4
puodų dangčiai I U C

No. 40 'extra didelės mie
ros mėlynai ir baltai pa- 
Jevoti plovimui /ĮCIr* 
indas, po ....
3-kvortų pilkai palevotos 
pyragams skaura- 4 
dos ............. IOC
6-kvortų mėlynai ir bal
tai palevoti Berlin kati
lai, palevotu ant- 
vožu, po ......... Ovv

12-colių baltai palevota 
mėsai kepti skau 4 
rada, .................. lOC
Invairių didumų palevo
tos mėlynai ir bal- OQe 
tai, pailg. skaurad 
įvairių mierų mėlynai ir 
baltai palevotos pyragam 
ir Jelly skaurados, 4 
specialiai po.... Iw 
4-kvortų, baltai palevoti 
alui viedreliai, 59c 
Didelės baltai pa- EOtf* 
levotos kameros—©'S1 G

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagu 
Tek-phone Ilaymarket 2541

DR. A. A. ROTH?
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Teleplione Drovcr 9693

V*I.ANn«»S- U' -11 rvto: 2- 6 popiety 
7—8 vakare. Nedėliomis 10—12 dietiy.

PANEDĖLYJ TIKTAI

Amhers skalbyklos muilas, spe
cialiai už šmotą tik- 4 ** C

Apribota 5 šmotai

Vyrų fibre šilkinės pančiakos, juo 
dos ir spalvuotos, specialiai šia
me išpardavime, už pora IEm 
tiktai ... ..............
Indo suktiniai siūlai, baltų ir gel
svų spalvų — specialiai šiame iš
pardavime, už malkelį tik O % 
tai................... O G
Vyrų, senipeliai, pavasariniai ma
rškiniai, darbas Ferguson 
McKinney, kiekvieni po
Raitytas muslinas, 36 colių pločio, 
minkštas atidirbimas, įvirtos ko
kybės, specialiai jardas 15e 
parsiduos po ...... 1 Mv
Moterų union siutai, balti, šveica
riški kaspinukai, ilgumo nuo ke
lių iki riešo, — 88c ir 98c EEp 
rūšis, specialiai siutas wwv 
Moterų pasipuošimui ploščiai, švie 
saus arba tamsaus perkelio, rink
tinų figūrų, petrenos mie- ĄAf* 
ros 36—44 ............ “t“t U
Moterų čeverykal, patentuotos ku
melio skilios, arba oškos skuros, 
audeklo arba skuros viršai, mie- 
ros iki 8; šiame parda- $4 O E* 
vinie porai................ ■

Turkiškos Vanos
121 h St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Weateru 15 
8514-16 W. 12th St, arti 
St. Louls Avė. Ii 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

TURKISH < 75

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

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

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

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

Mokame 3 procentą už padėtus pinigus.
STOCK 
YARDS

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

■' ' L..J.

Tel. Yards 3654. AKUŠEREA

Mrs.A.VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legijų; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
pitalėse ir Philadel-

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

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

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

dėldieninis 10—12 išryto.
Tel. Canal 4946. Chicago, III.

IŠKOLEKTUOJAME SKOLAS VISUR
Sohhh skolas, notas ir visokius ifijieškojimus darome Suvie
nytose Valstijose if Kanadoje Absoliutiškai dykai; mokėsite 
mums, je. mes iakolektuoalme. Nepaisoma, kur jų* gyve
nate, nei kur jūsų skolininkas gyvena, mes iškolektuosime. 
Jums nieko nekaltuoju duot mums išmėginimui. Rašykite 
arba ateikite pas mus šiandie. Gyvenantis kituose miestuo
se kreipkitės laiškais, įdėdami 3c markę atsakymui .
OFISAS ATDARAS Panedčlyje, Seredoje ir J'ėtnyčioje, nuo 
1 iki 6 vai. vakare Utarninke, ketverge ir Subatoje nuo 1 
iki 9 vai. vakare.

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY
3114 S. Halsted St., Chicago, III. Fhone Boulcvard 4899 
“Patarimas, kuris nekasiuoju pinigų, bet suėėdyja juos“.

Tel. Armitage >84

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-SPINDUUAI 
2121 N. Weater* ava.

Valandos: I—12 ryte; >—• 
vakare.

Dr. A. L. VUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

Vai 0—11 ryte; 1—2 popiet; 7—0 va*.

Ofisas:
1900 S. Halsted St.

ViriuJ Blechoff'o Apttekoa.
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pieta 
Uskirtant Nedildieaiue ir Seredaa

Reumatizmas Sausgėla.
Nešiką nkykitę savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pactą 28c.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

Knyga :“ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Telephone Yards 5032

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

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

ROCKFORDIEČIŲ ATIDAI

Puikiausia čevervkų Krautuvė 
naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailią drabužių. 
Ateikite, o persitikrinsite žemumu 
musų kainų. DUB1N BROS., 
1025 S. Main St., Rockford, 111.

3003-3039 S. Halsted St

Kaip Rašyti

Lietuviškoj ir

Kaina 75c. Gražiu tvir

Chicago, III

tu apdaru $1.00. Gali 
ma gauti Naujienų Ad
įpinistracijoje,—

1840 So? Halsted St,uitą ir ned. 
šokis, 216c. 

Pradžia 7 valandą

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Dury, Lentų Rėmų ir Stogines Popieros.

CARR BROS. WRECKING CO.
Chicago, III

I
AKIV SPECIALISTAS

Akis Egzaminuoja Dykai 
'i Gyvenimas yra

\^Hik c tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.

Mes vartojame 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at-

< kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 v ak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną.

4649 S. Ashland Av. kainp. 47 st
Telephone Yards 4317

ŠOKIAI
Kiekvieną utarninką, 
vakarais. Įžanga 15 
porai už šokį. F— 
vakare. Muzikantai 7 Jazz Band.

Blue Bell Jennie Dancing 
Acadeniy,

35lh ir Archer Avė., Chicago



G N A U J I E N O S, Chicago, III. Subata, Kovo 9, 191 S.

So. Omahos kolonija 
nepritaria dabar šau

kiamam seimui
So. Omaha. Nebr. Vasario 

21 dienų čia įvyko didelė visų 
vietos draugijų ir parapijos de
legatų po tris nuo kiekvienos 

konferencija pasitarimui apie 
klerikalų ir tautininkų šaukia
mąjį seimų.

Atidarius susirinkimų pirmi
ninkas paaiškino konferencijos 
tikslų, .lis pasakė taipgi, kad 
jau ketvirti metai kaip draugi
jos renka delegatus į vietos drau
gijų sąryšį, bet dabar, sako, vis
kas buvo kaip ir apsnūdę. Tik 
nuo pereitų metų lapkričio mė
nesio apsireiškia kiek didesnis 
veikimas.

Raštininkui perskaičius proto
kolą, sekė svarstymas Lietuvos 
gelbėjimo reikalų. Čia kunigas 
Jonaitis šoko priešintis, kad. gir
di, mes atėjome ne gelbėjimo 
reikalų svarstyti, bet visuotino 
seimo reikalu. Jis pats, kunigas 
Jonaitis, priklausąs prie Tautos 
Fondo ir esąs priešingas aukų 
rinkimui, nes pinigai niekur ne- 
nueiną ir tiek, kaip kad nič

niekas negelbėjo. Susirinkimas 
nubalsuoja, kad seimui jokių 
“padėkojimų” nusiųs. Apmau
du nesitverdamas kunigas rėkia:1

Aš, katalikas, išeinu! Ir visi 
katalikai eikit paskui mane!

Klebonas išbėga pro duris, bet 
katalikų draugijų atstovai nė 
vienas paskui jį neseka ir pasilie-

Guliau tapo išrinkta komisija 
sutaisyti rezoliucijai, reikalau
jančiai. kad seimas butų atkeltas 
ant toliau.
ma po vienų asmenį nuo kiekvie
nos draugijos. — Gilė Žolelė.

Komisijon išrenka-

Omahos Draugijų Atstovų
Seimo klausimu Rezoliucija

Omahos Lietuvių Draugijų ir

jie išbyrėtų, taip ir aukos išbį* 
pančios.

K. Junevičienė atsakė: kad 
mes, sako, ne tautos Fondui dir
bam, tai klebonas ir priešingas, 
Jei dirbtume jo tautos Fondui; 
tai jis butų patekintas.

nie, įvykusiame vasario 24, kas 
dėt šaukiamojo NeAv Yorkan ko
vo 13 ir 14 dienomis Seimo, pri
ėmė sekamą Bezoliiicijų:

T Kad. dėl geresnio prisirengi
mo, butų šis seimas nukeltas 
dviem mėnesiais paskiaus.

2 Kad laikas Seimo ir vieta bu
tų paskirta bendru suvienijimu 
visų sriovių ir kad kiekvieno 
omenėje turėtų būt tauta, o ne 
sriovė.

3 Kad vieta seimo butu Chica-c

goję arba Clevelande.
4 Kad visi šelpimo fondai, šel-

Į Redakcijos Atsakymai į h
I

Draugams korespondentams. |
Draugui, prašomi' labai raši- I 

nėti mums kuo dažniau. Korės-1 
pondencijos labai pageidauja- I 
mos. Apie atsilikimus praneški- |J
'te urnai, kad žinios visados bu- I 
tų “šviežios”, o ne pasenusios. I 
Bet prašome rašyti trumpai, kuo ! 
trumpiausia. Visados atsimin- j 
kitę, kad vietos laikraštyj nedau- į 
ginusia, taigi ji labai brangi. Kad 
vienas prirašo mastų tai kitam, 
nei pussprindžio nelieka.

Be to, prašomi' draugų korės-j 
pondentų pratinties rašyti ne j 
lik apie balius ir vakarus, bet iri 
apie kitokius atsitikimus, ypa
čiai apie darbus, apie, darbo są
lygas, apie darbininkų judėjimų, 
apie streikus,kas veikiama uni
jose, etc. Iki šiol musų kores
pondentai visai mažai Į tuos da
lykus teatkreipia (lomos, o juk 
lai svarbesnes žinios, ne kaip va
karai vakarėliai ir pramogos.

Išgandintam, Ke\vanee. Vi
sa, ką ta mis ta surašei ant 22 lak
štų, butų galima buvę pasakyt 
22 eilutč.v- Nesuvartosime. 
Pratinkitės rašyti trumpai.

Koncertinų

Deimantinis

Laikrodis

šliubinis

žiedas.

žiedas

Pcarl Queen ConceHina

Armonika

Nemokėk Pinigus Bereikalo.
Musų Krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje

Parduodame už žemiausia kainą, kur kitur taip negausi. ‘Ma
šinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujausios 
mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir 
deimontinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir koncerti
nų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbys€ių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame visokius 
ženklus draugystėms; taisome laikrodžius ir muzikališkus in 
strumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų centų krasa-žen- 
klį, gaus katalogą veltui.

Pirmininkas paaiškina, kad 
draugijos įsteigė sąryšį nuo ka
rės nukentėjilsiems lietuviams 
gelbėti, o ne seimui; bet parėjus 
ant kelio seimui, darbuosis, jei 
matys reikalo, ir jam.

Pradėta svarstyti seimo reika
lai ir apie delegatų siuntimų. 
Pasirodo įvairių nuomonių —• 
už ir prieš. Vieni delegatų sako, 
kad seimas nėra visuotinas, nes 
šaukiamas be susitarimo su ki
tomis srovėmis, kiti — kad sei
mas reikalingas, bet turi būt at
keltas bent dviem mėnesiam vė
liau, kad visuomenė galėtų tin
kamai prisirengti, ir tt. Pasta
roji nuomonė tampa viso susi
rinkimo priimama. Kunigui tai 
labai nepatiko. Jis įneša, kad 
butų priimta rezoliucijų ir pa
siųsta seiman, išdėstant, ko mės 
norime, o taipgi padekonę seimo 
rengėjams.

K. J. atšauja: “O v.., mes 
jiems dėkosimi Kurių galų jie 
šaukia seimą nepasiklausę visuo 
menės pritarimo?

Ir vėl ginčai ir diskusijos. 
Hrminikas paaiškina, kad šei
nių šaukia "savo užsiniaiiymu 
klerikalai. Kunigas šoka:—“Aš 
protestuoju prieš tų žodį... Aš 
esu katalikas, myliu Dievų ir tė
vynę!. . Socialistai, laisvamaniai 
ir bedieviai — jie tik tiki duo
na ir pilvu... ”

Buvo baisiai įsikarščiavęs, bet

į viena kūnų.
5 Kad Lietuvos busimoji vals

tybė apimtu visus tuos žemės 
plotus, kurie neužginčijamai yra 
Letuvos.

6 Kad valstybė turėtų užtikrin
tų politiškų ncpriguhnybę, gva- 
rantuota tarp tautiniais sutari
mais.

7 Seimui 13 irl t d. kovo nepri
tartam ne dėl to, kad socialistų 
partija nepritarė, bet dėl laiko 
ir vietos.

šių rezoliucija priėmė sekan
čios draugijos.

1) šv. Antano Pašelpinė Drau
gijai ,

2) Šv. Marijos Panos Rožan- 
cavos.

3) šv. Antano parapija.
4) Savy tarpinės Pašelpos Mo-

Tėvynės Mylėtojų Draugi-
ja.n

8
Draugija.

Birutės Dainorių Kliubas. 
Moterių ir Vyrų Šviesos

131 kuopa.
10) Viešo Lietuvių Susirinki

mo ir

priguimybės komitetai.
Pasirašo:
Pr. Zigmantas, K. Akromavi- 

čia, J. Juniavičia, Tamošius Zar- 
nauskas, J. Navickas, A. Poskus, 
E. Maslauskienė, V. I’aškienė,J. 
Marijonaitis, Bernardas Maslau- 
skas, M. Maslauskiutė, K. Junia- 
vičienė.

Rezoliucijos Komisija:
Pirmininkas,J. Juniaviėius.

Bastin. AI. A. Zalpis.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir įlan
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus j šią Tvirtą IJetuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

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

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

DIREKTORIAI: ‘
PRANAS GELSTAR
PRANAS GRIBAUSKAS
JULIUS C. BRENZA.

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS
ANTANAS BRO2IS
KAZ. MATULIS

BRENZA 
KROTKAS

KLAIDŲ PATAISYMAS.

dalyvavusių 
Dari). Konfe- 
prie Waukc-

1. Paskelbtame 
rašė ofganizaeijų 
Chieagos Rajono 
rencijoj, kovo 3,
gano klaidingai priska'ityta Lie
tuvių l’kėsų Kliubas, dcl. V. 
Grabauskas, ir Lietuvos Simų 
ir Dukterų Dr-ja, dėl J. Mont
vilas ir A. Vilkaitis. Abidvi 
draugiji yra iš St. Charles, o ne 
iš Waukcgano.

2. Paskelbime (nr. 51) aukų 
surinkta Lietuvos Laisvės Fon
dui konferencijoj kovo 3, 5 ei
lutėj nuo apačios pažymėta: A. 
Leonas 50e., o turėjo būt A. 
Lemesh 50c.

Pranešimas
Prclekcija Moterims ir Mer

ginoms temoje “LYTIES IIY- 
GI JENA, rengiama LMPS. 9-tos 
kuopos, ivyks—

NEDeLIOJ, Kovo 10 dieną 
6-tą valandą vakare,

Mark M hite Sąvare Svetainėj,

Prelegentu v ra pakviestas 
DR. A. MONTVIDAS

Vielos ir apielinkčs moteris— 
• kviečiamos skaitlingai atsilan

kyti. Merginos bus įleidžia
mos tik nuo 16 metu. Vyrai ne
įleidžiami. įžanga dovanai.

Kviečia KOMITETAS.

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

Taipgi išjieškoma iš skoli
ninkų, kur jus nebemanote 
patįs išjieškoti. Teisingai ir 
greitai patamaujam. Krei
pkitės ypatiškai ar per laiš
kus.

P. A. YONONIS,

Merchants Service
Agency

Chery 1959 
220 Telegraph Bldg. 
Congress ir Shelby

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimų 
4712 So .Ashland Avė. 

arti 47-los gatves.

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

Telcphone Drover 7309 Drifkuojama Mašina

Phone Canal 1256.
ŠOKIŲ MOKYKLA

Geo. M. Chernaucko 
Svel., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19> 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik i vienintelę 
šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokinai 

siu į trumpą laiką, 
tokiai atsibuna kas panedėlį ir ket- 
zergą; pradžia 7:45 Vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
oagelbininkėm. ll 
1900 S. Union avė., Chicago.

Šokiu

Prof. J 
Tel. 

Mokiname 
kius. 
nedėliais

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis būvu. Di^pep- 1 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų 11 
alielnas spėkų nustojima.s viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutara.s vaistų, Billeria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėl, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadf krutinę. Vidurių rėži.ma
išiuko po užrnvŠimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių iŠgerdsvtVA ka* s& 
vaitė po buteli Salutaras, Bittetia, Ir po 3 mėn. savo paveiksle pu 
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1U0U sykių dykuoju Salutaras mylislų ge- 
radčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsilikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

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

Mokykla

KLOVAS 
nnal 7270 
sulig naujausia mada visokhu lo
diname pasekmes. Mokiname Pa 

Pėtnyčiom. Pradžia 7:45 v. vak.

731 W. 18th St.
Duodama Prh

Prof. J. 6LA2AS

Privatinės Lekcijos

Bridgeport Painting Co.
Puintcrs Paper Hangers, 

Calciminers and Artists.
Hardvvare, paini, oil 

and varnlsh.
Atliekame darbą greitai, teisingai

” v ’ ' Dirbame po visas,už žemų kainų, 
dalis Chieagos.

A. Evanauskey 
Tel. Yards 7282 
3149 S. Hulsted st.,

J. Romane
Yards 3064

Chicago

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

BU RKE BARBER SCHOOl
612 W. Madison St., Chicagc

^Nauji neatimti, daryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai, vertės nuc 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryli gatavi nuo $15 ik 
?35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik 
18 doleri 4.

Pilnas pasirinkimas kailiu 
tų overkatų.

VisaJ Mažai vartoti siutai ir ovcf 
kotai, vtfi-iSs nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir nug^Siau, Kelnės nuo $1.50 ik 
$4.50. Vaikinams siutai nuo S5.0U 
Iki $7.50

Atdara kasdiei.o.edėliotnts ir 
karais.

H. G O m N 
1115 * tfahted SU *>1cMNk.

VIBNATINIB tCOISTBŪOTAl KUŠA* APTI»KO*nJ8 ANT 0RIDGBPOKTO

SUAUGIEMSVYRAMS IR
Akiniai aukto r«muo<« nuo St.O* Ir «•- 
eičiau Sidabro rėmuo** nuo ll.H tr 
autfičlau. Prilaikoma akiniu* uidyK*. 
Atminkit i Galvos sopėjimą*, narrilkn* 
mu*. ūkių skaudijimaa, užvilkima* !r 
tt. yra valniaia (vairių lisų, kurt* vai) 
būti prnialinto* gerų akinių pritaiky
mu. Ilty r hna* uidykų, j*i p*rlti ar 
skauda akis. Jei jo* raudono*. M gai
va sopa, jei blogai matai, jei aki* *U* 
p*ta, netfsk ilgiau, o jieikok pagalba* 
aptlekoj, kur kiekvienam pritaikoma 
kiniai utdykų. Atmink kad m«* kai 
nam gvarantuojam akinio* ir ki*nkia 
nam garai prirenkam.

8. M. MJKSJBOrr, Bk*p.rtaa Optika*.
J*i Jų* sargai* ir reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit pas man*. Al buvau ay 
ttekortu* Husijoj viri 10 m«tų. Amerikoj 11 matų. Ai duodu patarimu* DTKA1. Gali, 
padaryti bil* kokiu* rusllkn* vaistu*. Al r«kom*nduojn tik OEltUS daktaru*. Ai m 
draoga* įmonių 8. M MRSninFV, 114# «O. MORGAN AT.. rwrr*HO u •

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

K®Eibes juokingų straipsnių, 
^^šventjackio Misijas,

Kunigo Bimbos pamokslus,

C Kunigų Žiedus,
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir jų storukių gaspadinių pikčerius, 
Tikietą į Dangų, etc., etc.

MA® Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

251 Broadway,
“KARDAS”

So. Boston, Mass.

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

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

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

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje:
Metams 9 rubliai

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

Sngabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago 

V -----------

H. A. MONTifi?)
Gydytojas ir Chirurgas
OFISAS: 1553 W. Madison st., 

kampas Ashland Boul„ vir- I 
šu*j banko, Room 600.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—C Į 
vak. PHONE Haymarket 2'»33. i 
REZIDENCIJA: 3332 Nort’i r? . Į 
VALANDOS: 7—0 vakare.
PHONE Albany 55-16.

■nr»iwt£MrMrwRrisMKMManMBaaBaMiMwr3MBrw'wu w 4 ‘ f
M-r-eanam* t • • *

Htru

DU. IIUSEB
Praktikuoja 27 indai
Gyvenimas ir Ofisą. ft 

3149 S. Morgan St.. keru 32 st. 9 
Chicago, U!.

SPECIA TĮSTAS 
Moterišku, VyrUk ir \aii:ų R 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO V.1 T.A'nns: 

iki 9 ryto, nii:> ’2 iki - jvct V 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nr-’člio- 3 
mis vakarais ofisas ūžti ta*. «

Telcphone Yards 637

Plumberis, Kontraktorius
prie naujų budinki) plumberio dar
bo ir pertaiso senus, l'ž visų darbą 
gvarantuoja. Rezidencija ir šapa 
2956 VValiace St., Tel. Yards 5758 
Skyrius ir šapa 922 W 33 St. Chicago

n ------------
p ERB. Naujienų akab 
” tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei 
kalais eiti į tas sankro 
vas, kurios skelbiasi 
N aujienose.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”
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P C h icag Apiehnke
—

Cicerą draugijos nedalyaus 
klerikalų “seime”.

Klerikalai išardė bendrą
susirinkimą

Tad mes, apleidę jų svetainę, 
susirinkome kitoj svetainėj ir 
protestuojame prieš tokį jų pa
sielgimą, ir

Kadangi jų svetainę apleido 
visos socialistinės ir tautiškos 
draugijos, taigi pasiliko tik vie
ni klerikalai,

Mes todėl protestuojame prieš 
nederamą jų pasielgimą, kartu 
persergstime klerikalų delega
tus, kad jie nedrįstų kalbėti mu
sų vardu, o tik klerikalų.

Taipgi persergstim ir Ameri
kos visuomenę, kad ji nesidėtų 
su monarchijos rėmėjais-kleri- 
kalais.

Trukšmadariai šaukėsi 
policiją.

Kovo 7 d. šv. Antano parapi
nėj svetainėj turėjo įvykti ben
dras Visų vietos draugijų įgalio
tinių susirinkimas, kad pasita
rus apie klerikalų šaukiamą sei
mą New Yorke ir siuntimą de
legatų nuo vietos draugijų.

Klerikalai, pamatę, kad susi
rinkime gali paimt viršų pažan
giųjų draugijų įgaliotiniai, tuoj 
pradėjo statyti reikalavimų, bu* 
tent, kad svarstyme dalyvautų 
tik tų draugijų įgaliotiniai, ku
rios yra nutarę siųsti delegatus j VisaipusiškaP apsvarstę klau- 
ir, matoma, norėjo kad susirin- j siiną sieimo, kuris yra šaukia- 
k i m a s niek o n e- • mas į New Yorką, mes Cicero 
svarstyt ų apie patį seimą. * draugijų delegatai nutarėme: 
Pagalios jie, klerikalai, vadova-’ Kad tas seimas yra rengiamasi

Protestuoja prieš klerikalų 
“seimą”.

Rezoliucija.

Pa šalpos Ktiubas, Vyrų ir Mo
terų Apšvietos Draugystė, Lietu
vių Socialistų JaunuomeMčs Ly
gos 2 kuopa, Liet. Soc. 138 kuo
pos choras, Vakarinės Žvaigždės 
Pas. Kliubas, Liet. Mot. Progr. 
Susivienijimo 43-čioji kuopa, 
LicLs Darb. Uit. Draugijos 93 
kuopa, Cicero distrikto Naujienų 
Bendrovės dalininkų ryšys. Liet, 
šelpimo Fondo skyrius, Liet. 
Soc. Sąjungos 138 kuopa, Sus. 
Liet. Am. 194 kuopa.

Nori priverst gazo kompa
niją pildyt miesto tarybos 
patvarkymą

Iš patikėtinų šaltinių sužino
ta. kad miesto valdžia rengiasi 
kreipties į augščiausį valstijos 
teismą, idant privertus gazo ko- 
mp. pildyt miesto tarybos pat-

kai reikalauja pripažinimo uni
jos, didesnių algų ir kad prieš 
darbininkus nebūtų praktikuo
jama jokia diskriminacija. Čia 
mat yra madoj persekioti dar
bininkus, kurie bando suorga
nizuoti savo draugus. Darbda
viai turi įsivedę špiegavimo sis
temą taip, kad už veikimą or
ganizacijoj žmonės dažnai ne
tik esti prašalinami iš darbo, 
bet negali gauti jo ir kitose fir
mose, kur priklauso prie darb- 

j davių asociacijos. Chicagos ru- 
' bsiuviai dar turės vesti sunkią 

Jeigu į kovą prieš darbdavių asociaciją, • • • • 1 • 1 t i * t

Balsuotojai 
užsiregistruokite!

Registracijos? diena—kovo 12.

Kovo 12, taigi sekamą utar- 
iiinką, bus registracijos diena. 
Tai vienintele 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 
užsiregistruoti kovo 12. < _ . 
neužsiregistruos, neturės teisės nes hgai taip negalės kentėti to- 
balsuoti. Užsiregistruoti rci- persekiojimų. --Koresp. 
kia savo balubjamanie prccin- \ 
kte. Bus atdara nuo 8 v. ryto Didelis 
iki 9 v. vak. • ” mitingas

varkymą, išleisiu 1911 metais, Reikalauja daugiau pra-
I t I i t > / X tl 1 tL1 I < 1 I t r r < t «to o / \ Iz < 1 1 _  ’ •• * • • v v

I-Jkių persekiojimų.

Rinkimų kam 
panija

Kampaniją ^pradedant

rinkimai ir
Užtat visi

12 d., 7:30

V * r l I

ujami paskilbusio klerikalų rė- nedemokratišku budu, kadangi 
ksnio Rackaus, sukėlė tokį ne- jo vieta ir laikas tapo nuskirta 
svietišką triukšmą, kad progre- j 
šyvių draugijų įgaliotiniai, nors 
ir didžiumoje būdami, turėjo 
apleisti susirinkimą ir eiti į ki-

be jokio pasitarimo su visuo
mene arba su visuomenės or
ganizacijomis;

Kad to seimo rengėjai elgia
si neteisingai, skelbdami jįx kai
po “visuotiną”, kuomet jį šau-Susirinkimą apleido 15 drau

gijų įgaliotiniai, viso 52 žino- hia tiktai dviejų srovių vadai, 
Svetainėje taigi liko tik visai nedalyvaujant trečiai sro

viem klerikalai, atstovaują ke-jV(i;
lias mažytes, pusiau apmiru
sias draugijėles.

Vos tik spėjo apieLsfi susirin-

nes.

Uoliniai, prie Antaninės priva
žiavo du policijos vežimai. Va
dinas, klerikak/i netik kad su
kėlė triukšmą ir išardė susirin
kimą, bet dar pašaukė į pagel
tą policiją. Didesnės begėdys
tės nebegalima nei įsivaizdink

gresyvtf| draugijų įgaliotiniai 
nutarė griežtai užprotestuoti 
prieš begėdišką klerikalų pasi
elgimą ir jų “visuotiną seimą”, 
lapo išnešta sekamos dvi rezo
liucijos:

Smerkia Cicero klerikalus.

Rezoliucija.
Kadangi klerikalai, pasijutę

darni valdyti susirinkimo, vietoj 
išrinkti tvarkos vedėją, sukėlė 
trukšmą ir neleido klausimo 
svarstyti,

kuriuo buvo nustatyta gazo kai
nos nuo 68 iki 75 centų už 1000 
kubiškų pėdų. Gazo kompani
ja ignoravo šitą miesto tarybos, 
patvarkymą, nustatė savo kai
nas po 80 centų už 1000 kub. 
pėdų. Užtai miestas patraukė

J tieson gazo kompaniją. Iki šiol 
;' betgi ta byla vis yra sulaikoma

žemesniajame teisme.. Dabar Sl’hamų metų.
esQ nutarta jį ignoruoti —’ krei-' ,ll,u«elis v,,ik1 ,ur6‘M lik,i bc 
pianties tiesiog į augJčiausjjį ’ ",,,ksk>* ka<lunrfi j'"’|
tejsni„ | ir dabar esą perpildytos moki-

Bylos vedimas iki šiol miestui nials- \ 
kaštavo apie 200 tūkstančių do-1
lerių. Nepavykęs bandito žygis

Nedėl'ioj, kovo 10, Imą valan
dą po pietų, įvyks didelis Mi
tingas Mildos svet., 3138 So. 
Halsted gtv.

Kalbėtojais bus:
Vyskupas Wm. J. Johnson,

dinių mokyklų
Mokyklų superintendentas 

John D. Sboop, praneša, kad 
miestui būtinai reikia šešioli
kos naujų pradinių mokyklų ir,, 
kad taipjau reikalinga padidint' Advok. K. Gngis, soc. kandi- 
25 senąsias mokyklas. Visa tai datas į kongresą, lietuviškai, 
turės būti atlikta begiu kelių ^l,s muzika E. Bakše-

Draugai, artinasi 
musų laimėjimas, 
prie darbo!

Utarninke, kovo
v. vakaro, įvyks svarbus rinki
mų kampanijos reikalais VIII 
to Rajono socialistų kuopų val
dybų susirinkimas Lietuvių So
cialistų Headąuarteryj, 3227 S. 
'Halsted st.

LSS. 4tos, 22ros, 37tos, 174tos 
ir 234tos kuopų valdybos malo
nės būtinai atvykti į tą susirin
kimą, kad prideramai sutvar
kius ir nustačius rinkimų agita
cijos darbą.

LSS. VIII Rajono Komitetas
S. S. Meškauskas,
K. Ragaišis,
J. Jurgaitis, sekr.

ZEI’HIERE PEPIN

Socialistų kandidatas į aldrema- 
nus iš 9tos wardos.

Priešingai — vičiaus orkestras.

[ Kviečia visus kuoskaitlingiau- 
! šia atvykti.

TMD. 22 kp. Valdyba.

Kandidatas Kongresan

Naujas lietuvis daktaras

Kad į tą seimą, kaipo nevisuo
tiną ir nedemokratiškai rengia-

lietuvių

Nepavykęs bandito žygis
Neįvardintas banditas vakar 

Cb. K a u f m a n kompanijos 
kasininku ant kertės Canal ir 
Vau -Būreli gatvių, nešusį 5000

mokėti. Banditas žėrė kasinin
kui j akis raudonųjų pipirų ir 
ištraukęs šernolę su pinigais 
pasileido bėgti. Jį betgi užtė
mi jo detektivas Sullivan ir po 
neilgo vaikymosi pagąvo.

_______ CICERO_______
Šis ir tas

Kaip ir buvo tikėtasi, musų 
klerikalai, kur nuolat dekla
muoja apie “vienybę”, “tėvynės 
meilę” ir kitus “augštus daly
kus”, ketvergo vakare pasirodė

Kad tas seimas neturės teisės 
kalliėti visų Amerikos lietuvių 
vardu ir jo nutarimai negalės 
skaitylies Amerikos 
balsu;

Kad jeigu kas važiuųš į tą sei
mą iš Cicero, III., tai jisai netu
rės teisūs atstovauti šio miesto 
lietuvių yisuomenę.

P a s a ę g a. Kad privertus 
klerikalus neperžengti šių pro-

me čion visų draugijų sąrašą, 
kurių delegatai, viso 52, atsto- 
vaujantjs 15 draugijų, šią rezo
liuciją vienbalsiai priėmėm.

Draugystč Lietuvos Mylėtojų, 
Cicerus Lietuvių Pešelpos Kliu-

vių, Cicero Lietuvių Kooperaci
ja, Lie tuvių Raudonosios Rožės

Muzikališkai

I VAKARAS
Vokališkas

<
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Suvienytos Chicagos Lietuvių 
Socialistų Spėkos

Naudai LAISVĖS ir NAUJOSIOS GADYNĖS

Sub., Kovo-March 9, 1918
o ' I '
M. MELDAZIO SVETAINĖJE, 2242 \V. 23rd Place
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PROGRAMAS RENGIAMOJO VAKARO 
VEIKIANTIEJI ASMENS:

Marselietė .................................  GRUŠO ORKESTRĄ
Kalba ........................f............... DR. A. MONTVIDAS
Deklemacija ..........A,....................... J. I. BRIEDIS
Daina ................ LIETUVIŲ SOC. VYRŲ CHORAS
Duetas: “Mano draugas’’ (kornetas ir trambonas)—

GRUšlUTĖ ir DAUPHINAIS 
Dialogas: “Atsiliko” UKTVERIS ir UKTVERIENĖ 
‘‘Two of us”—Trombone solo ..A. J. DAUPHINAIS 
Deklemacija: “Ko švilpia, ko staugia šiaurinis vė- 

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

PAUL R. DERSENSKE 
.. LIETUVIŲ KVARTETAS 
........ S. BARTKEVIČIUS 
LIET. SOC. VYRŲ CHORAS

Dainų ..........
Solo Clarinet
Daina .......... .
Šokiai ir žaidimai iki vėlyvai nakčiai. ,
Po programai šokiai ir kiti įvairus žaidimai.

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

Kviečia visus KOMITETAS.

D. J. BAGOčIUS

manąs apsigyventi Roseland, 
III. Linkime jam geriausio 
sisekimo savo profesijoj.
Paminėkime Rusų revo
liucijos sukaktuves.

Eile svarbių lekcijų

pa-

People’s Council — rengia eilę 
svarbių lekcijų apie Internacio
nalizmą. Lektorium yra vie
nas gabiausiųjų Liaudies Tary
bos veikėjų — d. Irwin St. John 
Tucker. Lekcijos laikoma Ma- 
sonic Temple budinke, svetai
nėje n r. 412. Sekamoji lekcija 
bus kovo 10 d. 8 vai. vakare. 
Lietuviai, ypačiai socialistai, tu
rėtų atsilankyt, kad susipažinus 
daugiau su tuo taip svarbiu 
'klausimu.

Irwiu St. John Tucker yra So
cialistų Partijos narys, ir šitas 
Liaudies 'Karybos rengiamas le
kcijas remia Cook pavieto Soc. 
P. Organizacinis Komitetas.

“Slapieji broliai” susipešė 
su “sausaisiais”.

“šlapieji*4, taigi bravorų ša
lininkai, vakar skaudžiai už- 
pliekė savo “sausiemsiems bro
liams”. Mat “sausieji”, kurie 
daro visa, idant Chicaga liktų 
“sausa”, buvo patiekę peticijų, 
reikalaujančių atiduot prohibi- 
cijos klausimą nuspręsti visuo
tinam balsavimui kartu su val
dininkų rinkimais, kurie pripuo
la balandžio mėnesyj, 
rašų “sausieji broliai” 
rinkę net visą vagoną.
kūjo įvykti nelaimei: tarpe pa
sirašiusiųjų) esą daug nepilna
mečių 'ir šiaip “abejotinų pilie
čių” parašai. Čia “šlapioji” ir 
prisikabino. Jie dabar reikalauja 
pertikrinimo pasirašiusių po pe
ticijom piliečių ir net visiško 
atmetimo tų peticijų.

Jei kaip, tai “sausieji” ištiesų 
gali pralošt savo “gėmį”.

Matydami, kad jų yra mažuma, 
taigi kad negalės šeimyninkau- 
ti kaip tinkami, jie sukėlė triuk
šmą ir tuo privertė progresy
vių draugijų jgaliofiinus aplei
sti Antaninės skiepą.

Tatai betgi išeis jiems ant dar 
didesnės nesveikatos. Viena, 
jie galutinai parodė savo veidą; 
antra, savo ‘seime” dabar jie ne
galės veidmainingai atstovauti 
visų Cicero lietuvių: jiems pasi
lieka tik Antaninė ir pora “pa- 
leipusių” sosaidžių. Tbt’s alk

KAZIMIERAS GUGIS
Socialistų kandidatas į kon- 

gresmanus iš 4-to kon
gresinio distrikto.

Tų pa
turi su- 
Bet rci-

Rubsiuvių streikas 
dar tęsiasi

Kalni Bros, firmos darbinin
kai tebestreikuoja. Darbinin-

iš-

Paminėkime Rūsy revo- 
’iucijos sukaktuves. '

• Ryto, kovo 10 d. Rusijos 
eivių socialistinių organizacijų
Konferencija rengia masinį susi
rinkimą apvaikščiojimą meti
nių Rusų revoliucijos sukaktu
vių West Side Auditoriume, ke
rtė Taylor ir Ručine gatvių.. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Kalbės 
rusiškai Dr. Rovin, angliškai 
Seymour Stcdman ir d. »K1. Ju
rgelionis lietuviškai. Bus ir

alistinių organizacijų Konferen
cijoj turi savo atstovybę ir vie
linės LSS. kuopos, tai draugų 
priedermė yra daulyvaut min- 
apvaikščiojime - kuoskaitlin- 
giausia.

pasilikę dirbtuvėj ir dirba, lai
kosi tvirtai, Pas mus taip pa
sitaiko gana dažnai, kad siuvė
jai streikuoja, o kirpėjai dirba. 
Toks dalykų stovis labai apsun
kina streikininkams laimėti sa
vo kovą, o kartais padaro ją net 
visiškai negalima.

Kalni Bros, firma nepriklau
so prie darbininkų asocfacijos, 
bet kiek patirta, tai asociacija 
ją remia visokiais budais. Kuo
met darbininkai pareikalavo pri
imti atgal jų draugus, prašalin
tus iš darbo, tai vienas firmos 
atstovas užreiškė, ka<į firma ne
priims jų atgal ir jiesiskaitys su* 
jokia organizacija bei jos ats
tovais. Darbininkai tuomet at
sakė, kad jie privers ją streiku 
priimti tuos darbininkus.

Firma sakosi genaus išmokė
sianti tūkstančius dolerių poli
cijai ir vesianti kovą prieš dar
bininkus, kad tik sutruškinus 
darbininkų Vienybę. Darbiniu-

Musų “tėvelis” prapuolė iš Ci
cero lygiai 1 dieną kovo, taigi 
sukakus vieniems metams nuo 
ano “nekalčiausio užsimiršimo’’.

Dideli smutkai ir ašarojimai 
dabar visoje parapijoje. Verkia 
visos “nekaltos” mergelės, die
dai ir dėdienės. Labiausiai Ma
rytė. Jai vargšei daugiausia 
širdgėlos: Užuomarša Antanėlis 
užmiršo....

Bėdos ir vargai dabar Cice
re.

Pasarga. —Itasis Distriktas 
apima Chicagos miesto dalį tarp 
51 ir 22 gatvių, ir nuo State st. 
iki Cicero avė., vadinasi, apima 
visą 29 ir 30 wardų dalis į šiau
rę nuo 51-mos gatvės; visą 5 
wardą; vakarinę dalį 3 wardo 
(į vakarus nuo State st.); visą 
vakarinę 4-tojo wardo dalį tarp 
35th st., iki Parnell avė., iki 34th 
st. iki Halsted ir visą dalį į va
karus nuo Halsted st.; vakarinę 
dalįį 10-tojo wardo tarp Jurnalo, 
S. La f Ii n st. iki 22nd st., ir visą 
pietinę dalį 11 ir 12 wardu į pie
tus nuo 22nd st.

Socialistų Partijos kandida
tas j aldermanus nuo 4-tos 

wardos.

nominavo kandidatu į alderma- 
nus draugą Zepbiere Pepin. Tai 
yra jaunas (gimęs 1881, Man- 
teno, III.) ir energingas darbi
ninkas, amatu da'ilydė. Visą sa
vo liuosesnį laiką pašvęsdamas 
Studijavimui socialiu klausimo, 
ir ypačiai gerai susipažinęs su 
municipalėmis problemomis, 

jis bus šaunus bendradarbis 
kaip savo tos-pat wardos drau
gui Johnsonui, taip ir kitiems 
socialistams aldermanams mie
sto taryljoj.

A

Aleksandras Kraujalis
36 melą amžiaus (kuris liko 
nušautas Blue Island, III. Rock 

I .laml Bouml Housc) lapkričio 
-November 19, 1917.

Laidotuvės įvyko lapkvičio- 
Nov. 28 d., 1917 Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Velionis paliko dideliame nu
liūdime moterį Kotryną ir vai
kus — Aleksandrą, 2 melų, ir 
dukterį Marytę, 3 mėnesių, ir 
švogerį Augustiną Kaupą.

Tegul jam būna lengva ši že
melė.

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

Pranešame giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, kad

Vincentas Erčius
liko užmušiąs darbe Vasario- 
•l'ehruary 21 d. 1918. Laidotu
vės įvyko Vasario 21 d. Peel, 
\Vashingtoir.

Velionis 28 metų amžiaus.
Paėjo iš Kauno got)., Basei-; 

nių pav., Žvingių parap. Go
rainių kaimo.

Paliko dideliame nubudimeI naująjį savo vadovą parapi-

MARIJONA VILAIčIUTė

pačiai “nekaltos” mergelės la
bai raukosi: tai ne buvusis... 
ne buvusis... Mažiuks ir senas. 
'Bet tai augščiausio valia: ką jis 
duoda, turi būt gera.

—J. Aceris.

Tai yra “Mere”, apie kurią 
ciceriečiai daug kalbėjo, dar be
esant knu. Ežerskiui šv. Antano 
parapi jos klebonu. Bet dar dau
giau jie kalba apie ją dabar.

“Merė”, arba lietuviškai — 
Marė, sako, pirma buvo vyčių 
kuopos narė, o dabar priklauso 
tiktai į vieną katalikišką drau
gystę — Motinos Dievo Sopulin
gos.

Skaitykite ir Platinkite
«NT A TT T T 17 M A C »

A. PETRATIS
.Drg. Adolfas Petrulis yra se

nas Lietuvių * Socialistų Są jun
gos narys ir pasižymėjęs jos vei
kėjas. Lietuviai darbininkai 
'privalo balsuoti už jį sekamais 
rinkiniais balandžio 2 dieną.

N TELEPHONE YARDS SIU.

J 0 r. P.G. Wiegner
H Priėmimo valandos nuo 8 Iki 1>

3325 So. Halsted 81., Chicaąa. |

Neuž.sihkCkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptickoriui ,mikseriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blpgo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu Ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite į mano parašą 

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

1801

t

J



NAUJIENOS, Chicago. IH Subata, Kovo 9, 1918.

..LSS. 158 kp. mėn. susirinkimaH į- 
v\ks utarninke, kovo 12 d. 7:3(1 v. 
vak. 1110 So. Centre Park avė. — 
Draugai ir draugės, malonėkite pri
imti paskirtu laiku: turime daug 

Extra susirinkimas Lietuvių Vie-1 neatidėtinų reikalų. Organizatorius.
Šu Kmųsiio l‘ V l> I Iii. ----------
V .<l’|k<»VO- /i:‘vvo-1*'I Dr-stės Lietuvos Mylėtojų susirin- g.Miu bute, 731 . 18th st . ' kinius (mėnesinis) jAks šiandie, ko-
rnahmėsde‘ piributi | susirink v<> 9 d. 7:30 vai. vak., Kazimiero
utiustns s,ll| s kl" 11 (laliniskp svet., 3338 S. Auburn avė.
trumpame laike išleisti. Valdj ba. | \fn|onėkite visi nariai atsilankyti pa

skirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų apsvarstyt.

— Nut. Rašt.P. Orlauskas.

J . Į I ■■■ —T*.' —

Pranešimai REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAMAI-ŽEM8 DRAUGIJOS
REIKALAUJAM

l.SS. VIII Rajono Biznio Komiteto 
nariai kviečiami susirinkti nedėlioj, 
kovo 10, 10 
ofisą n, 1810

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

CHAS ZEKAS Gen. Manager.
117 N. Dearborn St.. Room čTl 

Chicago, Iii.

TURI BŪT parduota augštos rų- 
šies mahogany pianas ir puikus pho- 
nographas su daug rekordų, labai 
pigiai. 3844 W. 12 st., 2-ras aug
alas, arti Independence Blvd. Chgo.

NAMAI-ŽEMĖ

i
valandą ryto Naujienų 

S. Halsted St. —Kviečia 
K« Jamontas.

kp., LMPS. 9-tos kp. ir 
LSJ1. 1 mos kp. jv\ks bendras lavi
nimus susirinkimas nedėlioj, kovo 
10, 9:30 vai. ryto. Lietuvių Socialis
tų Headųuarters, 3227 S. Halsted St. 
Rus debatai tema: “Ar krikščiony
bė priešinga civilizacijai?”—Malo
nėkite visi atvykti, nes debatai la
bai įdomus. —K. Virbickas, Rašt.

Racine ,Wis. — Svarbus susirin
kimas TMD. 121 kuopos bus t() d. I 
kovo "Union Hali”. Pradžia 12:30 v.i 
po pietų. Sis susirinkimas šaukia
mas tikslu, kad išdalinus nariams 
knsgas — paskiausį leidinį 1917 m. 
Taipgi, kad išrinkus mokesčius, ku-1 
rie dar nėra užsimokėję. 1\_ ‘—
svarstoma svarbesni reikalai Lietu
vos klausime ir apie sudarymą tar
pe draugijų bendro sąryšio. Visi na- Į 
riai ir narės kviečiami susirinkti.

—Nut. Rašt. .M. Kasparaitis.

LSS. 4-tos

Roseland, III. — Pirmo repeticija 
švarko ir Milinės" įvyks panedčlyj 

izn iri kovo 11, 7 valandą vakare. Dovjato 
i,; P’; svet., Michigan avė, 10501. Malonėkit

’ * J susirinkti visi, kurie turite roles.
Telksnis.n

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau savo moters—Juzefos 
' | PuJeikienės (iš namų Karvcliutė). 

Prasišalino Kovo 7 d. 1918. Paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pavieto, žigai
čių parap. Vidutinio ūgio, apskri- 
to veido kairioje pusėje ant smak- 

m husl10 ,UI * k^'iur. Kas tokią palčmysi- 
1 te. malonėkite pranešti sekamu ad
resu, už ką busiu labai ’ dėkingas.

Juozapas Puleikis,
1615 S. R<»ck\vell St., Chicago, Ill.l

Springfield, III. — LSS. 29 kuopa 
rengia didelį balių paminėjimui pas
kutinės Rusijos revoliucijos, nedė
lioję, kovo 10 d., Carpenter Hali’ėj, 
kampas 7lh ir Adam gt. 
lietuvis ar I .
lankyti, nes tai bus puikiausias ba
lius. Bus gražus programas: dialo
gų, monologų, deklamacijų, prakalba 
Pradžia 7:30. —Rengimo Komitetas.

„ . Kiekvienas 
lietuvaitė privalote atsi-

Pajieškau švogerio Juozapo Maš- 
tausko ir jo dukterų, Onos, Juzefos ir 
Teresos. Iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Andriušiųnų kaimo. Turiu la
ibai svarbių reikalų. Malonėkite at
sišaukti ar pranešt man apie juos. 

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

REIKALINGA gabi, gerai prityru
si prie namų darbo mergina arba 
moteris. Nedidelė šemvna— 3 ypa- 
tos. Gera mokestis. Tel, Yards 2673.

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

REIKALINGAS siuvėjas prie vy
riško koslumieriško darbo. Malo
nėkite atsišaukti luojaus.

St. Alckno,
911 W. 33rd St

Geresnis už 
Bargeną

40 akrų farma, pusė mylios nuo 
miesto ir fabriko, 5 ruimų namas, 
nauja barnč, ant gero kelio, naujas 
sodas 256 geriausių išrinktų maišytų 
fruktavų medžių, antrus metus vai
sių nešančių, priglaudant pusę ak
ro greipsų ir puse akro žemuogių. 
Gera žemė, auga viskas. Didelis pi
gumas už kėš arba ant išmainymo 
ant namo. Taipgi turiu ir daugiau 
didesnių ir mažesnių farmų pasirin
kimui. Už pinigus arba mainymui 
ant namo bile kur. 14 metas šiame 
biznyje. Del platesnių žinių kreip-j 
kilęs pas:

KAZIMER Z. URNIKIS j 
1818 W. 461h St., Chicago, III.

I

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

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

K. Čep tikas, iždininkas,
1648 W. Division st. 

A. Monlvidas, Daktaras
3332 W.’ North Avė.

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

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

Chicago.

REIKALINGI prie žirklių vyrai ir 
dirbt ant sengelcžų kiemo Feffennan 
and Morris Co., 2627 W. 12 Street.

REIKALINGOS merginos prat( 
prie adatos ir merginos, kurios gal 
valdyt jiega varomas mašinas. A 
si.Šaukilc prisirengę dirbt luojajus.

ALI-RED, DECKER and COIIN 
Employment Office.

123 So. Markei St., ('.hieago

PIGESNĖ Už BARGENUS
Farma 12 akrų geriausio juodže

mio. Dobilai auga iki juosmens. Au
ga viskas, labiausia daržovės. Ke
lionės tikietas iš Chicagos, ant gat
vinių karų, liktai 28 centai, arti gat- 
vekarių linijos. Del platesnių infor
macijų kreipkitės pas mane, o aš 
lamstą netikėliu nudžiuginsiu su pi
gumu, ką dar nė vienas negirdėjo. 
Taip pigiai ir taip arti ('hieagos. Ar
ba gal ir sutiktumėm mainyti ant na
mo.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

'J. Petrauskas, pirmininkas, 
1747 North Avė.

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

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

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė. 

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street. 

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

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS.

BEI K ALINGAS anlrarankis kepė- 
MARŽAS BROS.

17 S. Paulina St., ('hieago 
Drover 9799 Turėk ^savo nuo

Atsišaukimas j chorus. — “Susiv. 
Liet. Soc. Dain. Am.” I apskričio 
konferencija išrinko komitetą — (Ir
us. J. Mitchell ir J. .lankaucką — de 
sutvarkymo Sus. reikalų, nes seno
ji valdyba pateko į kariuomenę. Ne
turėdami antrašų chorų iš kitų mie
stų, atsišaukiame į juos, kad prisiųs
tų savo choro sekret. antrašą, tai mes 
prisiusime jums dainų, kurias ką-tik 
Sus. pagamino. —J. Jankauckas,

1523 Wicker Park Avė., 
Chicago, 111.

JIEŠKO PARTNERIŲ

REIKALAUJU keturių kriaučių 
prie naujų siuvimo ir senų taisymo. 
Atsišaukite greitai. Phone 1-161. 
351 N. Chicago, St., Kenosha, Wis.

savus namus
NAUJAS COTTAGE

TIKTAI $1,975

Cicero, III. — Lietuviu Moterų Pro- 
gresyviško Susiv. 43 Kuopa laikys 
savo mėnesinį susirinkimą panedėly- 
je, kovo ll d., 7:30 vai. vakaro, Gud- 
galio svetainėje. Draugės, turite at
silankyti, nes randasi daug svarbių 
dalykų kas link rengimo vakaro.

Prelekcija moterims ir merginoms 
temoje: “Lyties higiena” rengiama 
LMPS. 9 kuopos įvyks nedėlioj, ko
vo 10, 6 vai. vakarę, Mark White 
Square svetainėje, Halsted ir 29 gat. 
Prelegentu yra paskirtas daktaras 
Montvidas. Vietos ir apielinkčs mo
teris kviečiamos skaitlingai atsilan
kyti. Merginos bus leidžiamos tik 
nuo 16 metų amž. Vyrai nebus lei
džiami. Inžangai dovanai. Komitetas

Roseland, III. — Nuo kovo 3 die
nos aš užimsiu LDK. Vytauto No. 2 
Draugystės protokolų raštininko vie
tą. Todėl gi visais draugystės 
kalais kreipkitės šiuo adresu: 

A. Grebelis,
10737 Indiana avė., Roseland, 

(antros lubos).

rei-

III.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
įvyks pandėlyi, kovo 11, 8 v. vaka
re, M'. Meldažio svetainėje, 2212 W. 
23 Place. Visi nariai malonėkite at
silankyti, nes turim daug svarbių 
dalykų aptarti, ypatingai apie vaka
ro surengimą, kuris atsibus kuvo 16 
dieną. Valdyba.

Dramatiško Ratelio repeticijos į- 
vyks subatiiį, kovo 9 d., p. Rašinskio 
svetainėje, lygiai 8 vai. vakaro. Na
riai lošėjai maloniai prašomi atsi
lankyti paskirtu laiku.

Rengimo Komisija.

Rockford, III. — LSS. 75 kuopos ir 
LSJ. 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 ką naujo, kviečiame visus ateiti, 
nes programas bus labai įvairus.

—Komitetas.

LDLD. 19 kuopos susirinkimas j- 
vyks nedėlioj, kovo 10 d , š. m., 1:30 
vah po piet, Mark White Sųuare 
svetainėje ant antrų lubų.

šiuomi pranešame, kad yra kele
tas draugu dar nealsiėmusių savo 
knygos “Karė kodėl?” Todėl ant 
sekančio susirinkimo teikitės atsiim
ti, o kurie neatsiims. tai tos kny
gos pasiliks LDLD. 19 kp. savastim.

—M. T.

Ateities Žiedo —vaiky draugijėlės 
—susirinkimas įvyks nedėlioję. ko
vo 10 d. 2 vai. po pietų, Mark Whitc 
S. svet.,. Halsted ir 29 gt.—Visi Atei
ties Žiedo nariai ir narės atvykite ir 
atsiveskite savo draugus prisirašyti.

—Komitetas.

W. Pullman.—SLA. II Apskritys 
rengiu prakalbas nedėlioj, kovo 10, 
7 vai. vak.. W. Pullman Park svetai
nėj, prie 123 st ir Steward avė. Kal
bės I)r. Graičiunas, Br. Janulis, Sim. 
Kvietkauskas ir Petras Šimaitis. 
Kviečiame vietos lietuvius, vyrus ir 
moteris, susirinkt kuoskaitiingiau- 

sia. —SLA. II Apskr. Valdyba

LSS. 22 kp. nariai, būtinai atsilan
kykite S. Spurgio barzdaskutykloje, 
2209 So. 23rd PI. nedėlioj 10 d. ko
vo, 8 vak ryto. Bus dalinama rinki
mų kompanijos literatūra nuo 11 
vvardos. Visi kiti nurodymai bus 
suteikta ant vietos. —Komitetas.

RE ĮKALA 1’ J U pusininko su $500 
prie bučernės biznio. Gera vieta, 
lietuvių ir lenkų apgyventa. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Mokama cash. 
Norintįs galėtų ir visai atpirkti. Par
davimo priežastis — nemku .lenkiš
kai. Atsišaukite į 
3015 W. 43 St.

REIKALAUJU patyrusių siuvėjų 
prie moteriškų kostumeriškų dtg'bų. 
(>( įtinsiu mokestis. Atsišaukite:

37 akrų farma, arti Batavia, III. ir 
Glenwood Park. Niu^ja šluba, nau
jas piklcrius, didelė višlinyčia, gra
ži barnč ir kiti visi reikalingi budi- 
nkai. Pardavimo priežastis—senat
ve. Aurora ir Elgin karais galima 
nuvažiuoti. Didelis bargenas už pi
nigus.

Turiu ir daugiau farmų pasirinki
mui, didesnių ir mažesnių visose va
lstijose. Mano teisingas biznis laiko 
mane 11-tUK melus jame. Pasiųsk 
savo namo aprašymą, jeigu nori 
mainyti jį ant fanuos, ir aš pririn
kęs fanną su pilnu aprašymu, pusių-1 
siu tamsiai mainiui'.

Sam. Venckus, pirminikas,
1903 Ruble str. 

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

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

Frank Micklin, turtų raštininkas,
1906 S. Union Avė. 

Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 
2129 W. 21st Str. 

Kaz. Karinauskas, ligonių globėjas, 
3041 W. 42 Str. 

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas antrą nedčldienį 
kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

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

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

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

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

173 Mi)waukee avė. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas,

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka,

917 Jenne
Ant. Bubelis, teisėjas,

313 Quince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis,

152 Main
Petras Milauskas, vėlaunešis, 

R. 35 Box 
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Market

St.

St.

str.

90.

St.

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

$1(10 INMOKĖT, $18 KAS MĖNUO
Chicago.

1NIMANT VISUS NUOŠIMČIUS

Chicago, III.

RANDAI

REIKALINGAS atsakantis buče- 
>. Atsišaukite greitai.

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

Te). Forest 98.

1 DIDELI KAMBARIAI IR MAU-
1.306

DYNES KAMBARYS. EXTRA AU-

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

PARANDAVOJIMUI sankrova — 
(storas). Gera visokiam bizniui. 
Randa pigi. 1717 S. Halsted SI. ka
mpas 18-tos gatvės. Kreipkitės į 

Davylą Rutkauską
1633 So. Canal St., Chicago, III.

REIKALAUJAMA 2 arba 3 mergi
nos į saldainių šapą.

Altman Bros.
1042 W. 14th st. Chicago

PARDAVIMUI

KLEIN BROS.

HALSTED AND 20TH STS.

AR TU GALI?

lu-seliolika jaunų moterų, kurios 
rėjo patyrimą pardavime siutų, skry
bėlių ir abelnai visa ko. Gerai ap
mokamas darbas, puiki ateitis išsi- 
diibime.

Atsišaukite
Superintondents’ Office 

3rd floor.

REIKALAUJAMA — 10 siuvėjų 
iric moterų kautų ir sejonų, taipgi 

, aunos merginos prie lengvo ofiso 
darbo ir mokylies siūti moteriškus 
rūbus. Mes taipgi reikalaujame pir
mos klesos siuvėjo į biznį, supraš
ančio siūti moteriškus rublis.—Di

delė progįi teisingam žmogui. Biznis 
( [erai įsteigtas ir gerai apsimokantis 
—reikalingas mažas kapitalas. Biz
nis įkorporuotas ant $10,000. Vienas 
musų vyrų dabartiniu laiku pasi
raukė ir išėjo į kariuomenę, todėl 

yra proga teisingam vyrui. Ateikite 
ir pasimalykite su manimi ypatiškai. 
4102 W. Madison St., ('hieago.

REIKALINGAS geras kriaučius 
>rie vyriško abelno darini. Geram 

vyrui pastovi vieta. Sąlygų klaus
kite laišku. \VM. THOMAS, 
220 \V. Main St.. Collinsville, III.

benčiaus ir floroREIKALINGI 
molderiai prie grei geležies ir braso. 
Geriems darbininkams gera moke
stis. MASON DAVIS and CO 
7710 S. Chicago Avė., Chicago.

ll
REIKALAUJAMA patyrusio vyro | 

junk yard” Į Dixon ,111. Gera inoke- 
tis, Atsišaukite dėl platesnių žinių 
: 3041 W. Madison St — 

HRENNEH BROS. STORE

REIKALAUJAMA padori moteris 
arba mergina prie abelno namų da
rbo, mylinti vaikus. Gera mokestis. 
98 mylios nuo Chieago’s — Dixon, 
III. Del platesnių žinių atsišaukite i 

DRENNER BROS. STORE
3011 W. Madison St., Cichago, HL

Roseland. III.—LSS. 137 ko. mėne
sinis surinikimas įvyks nedėlioj. ko
vo 10 v. ryto, 9 wardos socialis
tų salėj, Roseland Hali. 11100 Michi
gan avė., ant trečių lubų. Geistina, 
kad visi nariai susirinktų, ir tie, kur 
neužsimokėję mėn. mokesčių. Ku
rie neužsimokės užvilktų mokesčiu, 
negaus knygų, kurias centras keti
na prisiųsti greitu laiku vieton laik
raščio KoS'os. N— tas. —

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

Atsišaukite
M. Shields and Co., 

24 N. Jefferson st., Chicago

11

REIKALINGA moterų finišerkų 
ant moterišku žiponų (coats>.
1575 Ogden Avė., Monroe 6703.

GšTAS S'KLEPAS GALI BŪT PER

DIRBTAS IN FLATA SU MAŽAIS

ŠKAŠČIAIS. AUGSTAS VIRŠUS,
ELEKTROS SVIESA.

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

2159 W. 46 Place Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai gera jbučer- 
nė arba atiduosiu randon. Lietuvių 
apgyventa vieta. Turi būt parduota 
greitai. Joe Kulash,
1610 Jefferson St., ('hieago, III.

VISAI PIGIAI parduodu vieną iš 
geriausių apielinkOJ bučernę ir gro- 
sernę už pigią kainą. Turiu išva
žiuoti pas Savo vyri) ant ūkių pirm 
kovo 15 š. m. Kas gaus tą vietą, ne
sigailės. Kreipkitės dėl platesnių in
formacijų laišku ar ypatiškai 

Novickienė,
1330 So. Wood St., Chicago, III.

PARDUODAMA pirmos klesos lie
tuviška valgykla geroj lietuviškoj a- 
pielinkėj. Biznis labai geras, per 8 
melus išdirbtas.
3228 S. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA. Turiu parduoti sa
vo Studio, Paimsite už rimtą pasiu- 
lymą. Priežastis — liga. Gera vie
ta, 5 bažnyčios apielinkėje — lietu
vių, lenkų, amerikonų, franeuzų. — 
Randa $20. Parsiduos dalis, arba vi
sa. Atsišaukite vakarais.
3861 Archer Avė. Liberty Studio.

GERA PROGA

Parsiduoda Hotelis ir Restauran- 
tas. Vieta plati, yra 18 ruimų ir pil
nai fornišiuoli. Kaina $1,400; turite 
progos pirkti pusę arba yisą.

Taipjau yra gerai išdirbta vieta 
ir nuo senai lietuviais ąpgyventa.

Pardavimo priežastis — esu pa
šauktas į kariuomenę. Platesnių ži
nių kreipkitės laišku, arba ypatiš
kai šiuo adresu: Stanley hring,

Box 801, Westville, III.

T—5-
RAKANDAI

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografa, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandii už pirma pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firunkas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

PIGIAI FORNIČIAI
Iš priežasties išvažiavimo ant u- 

kio, parduodu labai pigiai dar mažai 
vartotus keturių kambarių forni- 
čius. Parsiduos visi kartu, arba ir 
po vieną šmotą. Atsišaukite vaka
rais.

J A Budzinskis, 
1408 49 Ct., Cicero, 111.

NAiljI PIANAI
Tik viena mėnesį vartoti pianai,— 

parduodu labai pigiai, važiuoju u- 
Kininkauti, todėl man labai reika
lingi pinigai. Tavo geriausia pro
ga įsigyti geriausią pianą už gerai 
sumažintą sumą pinigų. Del plates
nių žinių kreipkitės laišku, arba y- 
patiškai į namus nuo 5 vai. vakare. 
J. Kaldinąs, Phone Kenvvood 4471, 
4710 S. Calumet avė. Chicago

JIDEL1S LOTAS 30x125 PĖDAS—

’UIKUS DARŽUI.

IMK ARCHER CICERO KABA IR

ŠLIPK ANT TRIFF AVENUI

Wessel Savings & MortgageBANK
ATDARA KASDIEN IR NEDĖLDIE-

NIAIS NUO 9 IKI 6 VALANDAI.

H

PARSIDUODA mūrinis cottage. 4 
cambariai viršuje, 2 kambariai že
mai, elektriška šviesa. Prie moky
klos, kaina $1806, 3726 Loxve avė. 
Inmokėt pusę, likusius po $15.00 | 
mėnesį, prirokuojant nuošimčius. At
sišaukite pas savininko į 3238 So. 
Halsted St., ('hieago', III.

BARGENAS
Turiu murini namų, noriu išmai

nyti bile į kokį biznį, lotus, bučernę 
ar salimu), farmas, automobilius ir tt. 
Aš galiu mainyti ir kituose miestuo
se į biznį, Indianoje ir kitur.

F. Jogminas,
11212 Michigan avė., ('hieago, III. 

Tel. Pullman 439.

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.
823 W. 34th Place, Chicago

i APMAINYSIU
2-jų nagyvenimų narna ant 42nd si. 
ri Albany avė., prie Grane Co., ant 
mažesnio namo arba loto. Rašyk 
luojaus į “Naujienas” pažymėdamas 
No. 171.
1840 So. Halsted st., Chicngo

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia

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

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield 
iždininkas.

1719 Eilėn st. 
atsibuna pirmą kick- 
seredą, vakare, 1822

110 akrų farma, tiktai $3 tikietas iš 
Chicagos. Graži stuba, 2 barnės ir 
kiti reikalingi budinkai. Arti mies
to, mokyklos, prie pat vieškelio. 
Pačias ateina j pat namus. Ką už
augini tą ir parduoti čia pat ant vie
los. Dabar užsėta rugiais ir kvie
čiais. Ant visos farmos auga du
bliuotas šienas. Turint $500, galima 
pirkti šią farmą. Arba gali apsimai
nyti— narna. Gal susitaikysime'.

Kiti vargšai agentėliai mėgina 
mulkinti žmones pasigirdami turintįs 
12,000 akrų žemės viename gabale 
ir siūlo žmonėms, kad pirkių, šian
dien pagalvokime: jeigu kur nors 
liek daug žemės randasi dar viena; 
me gtibule. tai tenai tokia vieta nCra 
npgy veli (;i ii- netinkama. 'Coli, tyrai, 
akmenis, km- kirmėles šnypščia po 
akmenis. Nesiduok save mulkint. Ir 
nemėgink eit lenai ant farmos, kur 
niekas neina, ha pargrįši išalkęs ir 
greitai nepadarysi gyvenimo. Geros 
žemės yra apgyventos visur. Ateik 
pas mane ir aš tokias turiu ir par
duodu dar pigiau, negu kiti akme
nuotus tyrlaukius, ir toli nuo civi
lizuotų gyventojų. Mano 14 metas 
šiame biznye duos tamstai dykai in- 
'ormaciją, kur ir kaip žemę pirkti, 
<ur galima ne tiktai gyvenimą pa
daryti, bet ir didelį pelną. Farmos 
.ieškantis apsauga dykai. Rašyk:

Puikiausis namas ir pigiausias, ką 
dar niekas nepirko Cicero, III. Ar- 

i 12-los gatvės. Elektra, gazas. mau
dynė ir kiti visi parankumai. Dabar 
aikas pirkti ir nudžiugint save su pi

gumu, ir didžiu uždarbiu. Turi būt 
larduotas. Nepraleisk tos progos, 
>a kita tokia nebeatsikartos.

Taipgi 2 lotai ant Mozart gatvės ir VOS BROLIU ir SESERŲ VALDYBA 
I5lh Galvės, kampinis ir antras nuo Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
kampo. Tikros vertės tuodu lotu yra ' 10707 Wabash avė.
$1.500, bet priseina, kad turi būti Fr. Grigula, vice-pirmininkas, 
parduota, nors nemažinus už $675.. 10449 Wentworlh avė.
Dabar laikas yra pirkti sau dideliu Juozapas Urbutis, jprot. raštininkas, 
pelnu. De) platesnių žinių kreipki- 355 Kensington avc.
lės pas: Vladislovas Markauskis, kasierius,

KAZIMER Z. URNIKIS 355 Kensington avc.
1818 W. 4Gth St., Chicago. Ant. Bertašius, pintg. raštininkas,

349 E. 115 St. Kensington, III.
—-1 Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare.

ARKLIENA MAISTUI. I1'} Shedwilįo svetainėje, 341 Kensįn- 
irL'i11111 :s,.ock<) Vrta l)nslV,1yz.rt tiems įstoti į Dr-stę už numažintą
i ill.sburgo l aekmg Hoiise po $1.00 luokestj paliko tik 1 kovo ir 5 ba- 
iiz serą. Reikalaukite pilnų paaiš- iun(]žiO, o paskui įstojimas bus pa- 
kimmų. - I gal konstituciją. —Juozapas Urbutis(dobė Packing (.o., Dfpt. L, Į
Anderson Hotel, Pitlshirgh, Pa. --------- -

.L Antanavičių,
Susirinkimai 

vieno mėnesio 
Wabnnsia avė.

Avė.

avė.

ave.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
17i4 Wabansiu avc.Antanas Andriauskas, jjirm. pagelb., 

2300 W. 23rd St.
Jonas Slancauskas, nutarimu rast.,

3316 VVallace St.
Kostantas Vaitkus turtų raštininkas, 

2617 40th Street 
Chapulis, iždininkas, 

1840 So. Halsted st. 
Yaras, kasos globėjas, 

1742 S. Union Avc.
Girdwainis, kasos glob., 

2000 So. Haįsted Str.
Petras Luza, kasos globėjas, 

1916 Cirtudport Avė.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

subatą po pirmai dienai kiekvieno i 
mėnesio, 8 vai. vakare, D. ShimaičioJp 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke-/ • 
lių mėnesių Draugystė numažino j- 
stojimo mokestį tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

Kazimieras

Kazimieras

Franciškus

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas,
728 Park Ct.

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

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

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

.. Šulskis, iždo globėjas,
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas,
267 Milwaukee Avė. 

)r. L N. Palt, daktaras kvotėjas ,
165 Main Street. 

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

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

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

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

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

27 E 102nd place 
«. Shedvilas, kasierius

. 341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

LIETUVIŲ MOTERŲ APšVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

Katkevičienė, vice-pirmininkė 
m - 2252 W. 22nd St.
L Pabarškicnė, nutarimų raštininkė,

3429 Wallace str.
E. (Tikutė, finansų raštininkė,

2137 W. 21 PI.
Baleckienė, iždininkė,

3543 Union avė
Poniškienė, iždo globėja

5417 Shields avė.
Savickaitė, iždo globėja,

3514 So. Wentworth avė.
Siunčiant į centrą mokestis, mo-

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

K.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU-

STOCK’AI—ŠĖROS

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS. 
Juozapas Užubalis, pirmininkas,

AMERIKOS LIETUVIU MOKTKU |povi)„s Atkočiun^U^ Mgelb.;'' 

Mokinama: angliškos ir lietnvi* 342 S. Crawford avc.
kos kalbų, aritmetikos, knygvedy* Jonas Burčikas, nutarimų rašt..

" 1217 S. Spduldnig av.
Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 

807 S. Spoulding avė.
itin, lauiiiiiinuS,

I 1501 S. Harding avė.
I Susirinkimai atsibuna 29 dieną 

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

I užsimokėti tik vienas doleris.
A. C. W. of A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 

ADMINISTRACIJĄ:
A. Chepaitis, pirmininkas, 

4812 W. 15th St., Cicero, III.
1*. Shvelnis, pirm, pagelbininkas, 

2156 Alece PI.
J. Kalainė, raštininkas,

1965 Evergreen avė. 
P. Galskis, fin. rašt. ir biznio agent., 

Ofisas: 1579 Mihvaukee avė., 
Telefonas Humboldt 182.

J. Katilius, iždininkas, 
1685 Mihvaukee avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pčlnv- 
čią kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Milwaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
«♦., 7:30 vai. vak.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

MOKYKLOS

lės, stenografijos, typewriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, • .
beluos istorijos, geografijos, pollti 807 S. Spouldini
kinės ekonomijos, pilietystės, (kilis Mykolas KaziunasA iždininkas 
rašystės. r................ '

Mokinimo valandos: nuo 8 ijtt kiekvieno mėnesio^
iki 5 po pieių; vak. nuo 7:30 iki
3106 So. HUsted St.. Chicago, O)

DRAUG ’OS IR ORGA 
NižiACIJOS.

p.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.
Laikinasai Komitetas:

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

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

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

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dcarborn St., Chicago, Iii.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

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

2919 W. Division St., Chicago, IB.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

W. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 W. 191h St.

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

P.

S.

J.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHĘBOYGAN. WIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus MakareviČia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt., 
Justinas

1602 Indiana Avė.
Taukevičia, turtų rašt., 

1023 Broadvvay avė. 
Pulką, iždininkas,

1128 N. 8th St.
Jakučionis iždo globėjas, 

1424 So. lOth St. 
Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas

1124 High avė.
Motiejus žemaitis, maršalka,

1309 Broadvvay avė. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

Antanas

Andrius

L.

A.

P.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS 

Burba, pirmininkas 
2003 Jefferson st. Chicago.

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

Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 So. Auburn avė.

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

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

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

Lietuviškų Tautiškų Kapinių
VALDYBA 1918 METAMS 

rEN. LIUBINAS, pirmsMis,
2129 W. 21st St.

KL. BUOZIUS, pirmčdžio pagelb.,
634 W. 18th St.

JOS. SKUTAS, iždihinkas,
3106 So. Halsted St.

S. DANTA, raštininkas,
812 W. 19th St.

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Cemeterj’, 

Summit, III.
Phone \Villow Springs 10.

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirmą šventadienį kiekvieno mėne
sio, o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
pasamdomą per valdybą.

Galskis, pirmininkas, v
1356 N. Hoync Avėi.bibo m. iioyiic rtve.

V. Ascila, nutarimų raštininkas, į 
1649 Girard SI.

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

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
r. iialsted St. Chicago


