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Vokiečiai veržiasi Fin
landijon

iš Petrogrado amerikiečius išve
žti laivu.

Morris praneša, kad visos tal
kininkų misijos, apart Anglijos, 
važiavusios iš Rusijos j Švediją

Našlė carienė prašo pagelbos

Paėmė miestą Abo
Odessa irgi paimta

Austrai pabėgėliai gelbsti Rusijos 
Raudonąja! Gvardijai

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Murch 15, 1918, 
is required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 14 Reu- 
leris iš Pefrogrado praneša, kad 
buvusi carienė našlė Marija Fe- 
odorovna atsikreipė į komisarų 
Tarybą, piašyduma pagelbos. Ji 
sakosi kenčianti skurdą iš prie
žasties konfiskavimo caro šei-l 
mynos turtų ir pinigų.

Revoliucijos sukaktuvės

VOKIEČIAI VERŽIASI 
FINLANDIJON

Paėmė miestą Abo

True translation filed with the post- 
master at (’hiea^o, March 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 13. —« 
Gauta žinių, kad stiprus vokie
čių pulkas paėmė Abo, Finlan
dijos pajūryj, į vakarus nuo He- 
Isingforso.

Vokiečiai tuojaus pradėjo

Ištrėmė į Perm.
/

Didysis kunigaikštis Michail 
Aleksandrovič, areštuotas sąry- 
šyj su vokiečių įkvėptu suokal
biu sugrąžinti Rusijoj monar
chiją ir pasodinti jį ant sosto, li
ko ištremtas į Perm miestą, a- 
pie 700 mylių į rytus nuo Mask
vos, arti Siberijos rubežiaus.

ALAND SALOS REIKA
LAUJA BALSAVIMO

Truc translation filed with the post- 
masler at Chicago, March 15. 1918. 
as reąulred by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 14. —Ex- 
change Telegraph ('.o. Copenfa- 
geno korespondentas praneša, 
kad Aland .salų gyventojai pa
siuntė atsišaukimą į Finlandijos

jos monarchus, prašydami, kad 
jų norai butų apsvarstyti pirm 
galutinos taikos konferencijos.

Reikalaujama, kad butų pada
rytas visuotinas gyventojų bal
savimas.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
ODESSĄ

True translation filed witn the post- 
inaslcr at Chicago, March 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Kovo 14. — Per
eitą naktį oficialiai paskelbta, 
kad vokiečių kareiviai įėjo į ()- 
i lessą.

Vokiečių kareiviai, kurie užė
mė Odessą, buvo pasiųsti sutar
ty] su Rumunijos valdžia.

AUSTRAI DEZERTIRAI 
GELBSTI BOLŠEVIKAMS.

Vokiečiai juos šaudo

True translation filed with the post- 
muster at Chicago, March 15, 1918, 
h> required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 13. — 
Reiniscbe Wcstfalische Zeitung 
paduoda žinią iš Berlino, kad 
mūšiai Ukrainoje darosi smar
kesniais ir kad bolševikai susi
laukė pagelbos ir čechų ir aus
trų dezertirų. Vokiečiai jau tu
rėjo daug smarkių susirėmimų 
su jais ir kada tie dezertirai pa-

puola į vokiečių rankas, jie bū
na sušaudomi.

DALINSIS RUMUNIJOS
ALIEJUM

True translation filed wlth the post- 
m.Mster at Chicago, March 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 14. —

išspausdino iš Vienuos žinią, kad 
Rumunijos aliejaus lauką teri-

rijos. Tie laukai bus valdomi 
bendros Vokietijos, Austro-Ven
grijos, Rumunijos ir Bulgarijos 
kontroles tarybos. Gautasis a- 
liejus bus padalintas vėliau nu
statytomis proporcijomis.

Nekurie vokiečių laikraščiai 
yra susirūpinę atsitikimais toli
muose rvhtose.

Austrija ir Vokietija dalinsis 
Ukrainos grūdais.

WASHINGTON, Kovo 14. — 
Sulig oficiąlės žinios iš Copen- 
hageno, cituojančios National 
Tidende, Vokietija ir Austrija i- 
ki liepos 31 d. dalinsis pusiau 
gautais iš Ukrainos grūdais.

Verčia stoti Baltojon 
Gvardijon

True translirtion filed wilh the post- 
inaslri* at Chicago, March 15, 1918, 
as reųulred by the act of Oct. 6, 1917.

Oficialė žinia iš Stockholmo

tani net ir konservą t vvius laik- •r
raščius, yra labai pasipiktinusi 
vokiečių besielgimu ant Aland 
salų, kur švedai gyventojai yra 
verčiami stoti Raltojon Gvardi
jom

Atvykstantįs ant salų civiliai 
anglai, sakoma, yra vokiečių a- 
reštuojami.

FINAI SULAIKĖ AMERI
KIEČIUS

Baltoji Gvardija jų nepra
leidžia

Tnic translation filed with the post- 
master at Chicago, March 13, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Kovo 14. — 
Iš Stockholmo šiandie praneša
ma valstybės departamentui, 
kad amerikiečiai, kurie apleido 
Finlandiją ant neutraliu laivo 
po vokiečių užėmimui, liko su
imti.

Amerikos konsulas Kelsi ng- 
forse Haincs praneša ambasado
riui Morris Stockholmo, kad 25 
amerikiečiai liko sulaikyti Bjo- 
rneb6rg, vakariniame pakrašty-

(įvardija atsisakė juos praleisti.
Daroma pastangų bėgančius

SOVIETŲ KONGRESAS 
RATIFIKUOSIĄS TAIKOS 

SUTARTI

Bet tuoj aus pradės rengtics 
prie revoliucinės kares.

TIBETO GYVENTOJAI 
SUKILO

Paėmė keletą miestų

No. 63.

Kaukazas atmeta taikos

True translation filed vrith the post- 
inaster at Chicago, Maręh 15, 1918, 
as required by the act of pct. 6, 1917.

| PETROGRADAS, Kovo 13. — 
Utarninke buvo metinės sukak
tuvės Rusijos revoliucijos. Tą 
dieną valdžios įstaigos nedirbo, 
taipgi dirbtuvės ir spaustuvės. 
Gatvekariai irgi tą dieną nevai
kščiojo. Tečiaus viešų demon-i 
stracijų nebuvo.

True transhdion filed with tne post- 
inustcr ut C.hicugo, March 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 14.
Manoma, kad ulelei įvairių frak
cijų padaryto ^kompromiso, vi
sos Rusijos Siivietų kongresas, 
kuris susirenka ryto Maskvoje 
ratifikuos vokiečiui padiktuotą 
taiką, bet tuojaus pradės rung
ties prie revoliucinės karės.

Kongresas taipgi nutars apie 
pastovų perkėlimą sostinės iš 
Petrogrado.

Kongrese dalyvaus apie 3,000 
delegatų nuo darbininkų, vals
tiečių, kareivių ir kazokų.

True triinslation filccl witH the post- 
muster ai CliiciiHo, March 15, 1018, 
as rcųuircd by the act of Oct. U, 1917.

PEKINAS, Kovo 11 (suvėlin
ta). — Pasinaudodami sumiši
mais Szechuan provincijoj, Ti
beto gyventojai sukilo ir eina į 
Szechnąn provinciją, kur jau 
paėmė keletą miestų. Sukilėlių 
skaičius siekia 10,000 ir jie yra 
apsiginklavę moderniškais šau
tuvais.

PELNAI DIDĖJA

CHICAGO. — Gyvulių sker
dyklos JVilson and Co. pereitais 
metais grynas pelnas siekė $6,- 
504,422. 1916 m. grynas pelnas 
siekė $4,913,878.

PLĖŠIMAI PETROGRADE

Plėšia valdžios įstaigas ir 
muzejus.

UŽGRIEBS ^OLANDIJOS 
LAIVUS

Inteikta apie tai Holandijai 
nota.

i

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, D.C. Kovo 
14. — Suv. Valstijos ir Anglija 
įteikė Holandijai galutiną pra
nešimą, kad jei iki kovo 18 d. 
nepriims sutarties apie talkinin
kų vartojimų Holandijos laivų, 
laivai bus talkininkų užgriebti.True translation filed with the post- 

inaster ai Chicago, Murch 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

PETBOGRADAS, Kovo 14. — 
Vandalai užpuldinėja ant vald
žios ofisų, išvogdami brangius 
rakandus ir piešinius, gabenda-las reąuircd by the act of Oct. 6, 1917 
mi juos namo ar parduodami WASHINGTON, Kovo 14. 
juos ant gatvių kampų už kelis | Suv. Valstijos ir Anglija paims 
rublius.

Jurininkai vežimais vežasi da
ilės barngmenis, krauna juos

Paims 600,000 tonų laivų.
True transUHon llled with the post 
mastei* at Chicago, March 15, 1918,

Pelnas irgi padidėjo

NEW YORK. — United Cigar 
Stores Co. grynas pelnas perei
tais metais siekė $3,423, 501, ar
ba $363,568 daugiau negu 1916 
m.

Laimėjo 45c į dieną

STAMFORD, Conn. — Sbeet 
Metai Workers unija laimėjo pa 
kėlimą algos 45c į dieną. Jos pir
mesnė sutartis neišsibaigusi.

Pelnas padidėjo pusiau

sutari;
Wilsonas nekalbės 

apie taikę
Trockis stoja už karę

Nauji sukilimai Chinijoj; prezi 
dentas nori rezignuoti

KAUKAZAS ATMETA 
TAIKOS SUTARTI

TROCKIS PRIEŠINGAS 
TAIKAI SU VOKIETIJA

i

Tečiaus nori vesti taikos ta
rybas su Turkija

Stovi už karės tęsimą ir re
organizavimą armijos

dtą. .
Valdžia yra taip užimta laika 

ir Siberijos situacija, kad nega
li pasirūpinti sustabdyti tų plė
šimų.

600,000 tonų įtalpų Holandijos 
laivų, esančių talkininkų uostuo
se, kad paskubinus privežimą 
Amerikos kareivių i Franci ją.

Bus duotas pilnas atlyginimas 
jų savininkams, taipgi bus pa
sirūpinta pasiųsti maisto į Ho- 
landiją.

Nusižudė

»Yue translation filed with the poV 
mastei* at Chicago, Mareli 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 14. •—Reu- 
teris iš Petrogrado šiandie pra
neša, kad nusižudė gen. Dumba- 
dze, Vladivostoko porto koman- 
duolojas.

AUSTRIJOS KRIZIS UŽSI
BAIGĘS

lankai nutarė nesipriešinti

True translation filed with the post* 
mastei* at Chicago, Murch 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

Su Francijos Armijomis, Ko
vo 14. — Austrijos krizis laiki
nai atsitolino ir biudžetas liko 
priimtas, ačiū galutinam lenkų 
nutarimui susilaikyti nuo opozi
cijos.

Lenkai gavę iš valdžios priža
dų, apleido čechus ir nors atsi
sakydami išreikšti pasitikėjimą 
valdžiai, nutarė susilaikyti nuo 
balsavimo, kad Seydleriui nerei
kėtų paleisti parlamento.
Socialistai prieš karės kreditus.

Civiliai kreditai liko priimti 
240 balsų prieš 121. Prieš kre
ditus balsavo čechai ir slavai. 
Socialistai balsavo už civilius 
kreditus, bet atsisakė balsuoti 
už karės kreditus, kurie tečiaus 
liko priimti 203 balsais prie 165 
balsus.

Darbininkų Ju 
dėjimas

KNYGŲ APDARYTŲJŲ 
LAIMĖJIMAI

FRANKLIN, Pa., Organizuoti 
knygų apdarytojai laimėjo pa
kėlimą algos po $3.00 j savaitę 
dėl vyrų, moterų ir mokinių.

FRANKFORT, Ky. Knygų 
apdirbėjai susitaikė su samdyto
jais ir jų streikas užsibaigė.

OKLAHOMA, CITY, Okla.
Sulig padarytos su 5 didelėmis 
spaustuvėmis 2 metų sutarties 
pakeliama alga knygų apdirbė
jams po $1.00 į savaitę kasmet 
vyrams ir $1.50 pirmais metas 
ir $1.00 antrais metais moterim.

Laimėjo pakėlimą algos 
I

HOBAKEN, N. J. — Organi
zuoti spaustuvių darbininkai pa- 
dąrė dviejų metų sutartį, sulig 
kurios naria gaus $25 į savaitę 
už rankinį darbų ir $27 už ma
šininį, dirbant dienomis. Nakti
niai darbininkai gaus $28 ir $30.

Laimėjo $2 savaitėje

BALT1MORE, Md., Šio miesto 
organizuoti alaus bonkų darbi
ninkai laimėjo $2.00 algos pakė
limą į savaitę.

True translation filed with the post- 
inuster at Chicago, March 15, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, Kovo 14 — 
Kaukazo valdžia kreipėsi j Kon
stantinopolį klausdama, ar Tur
kija nenorėtų vesti taikos tary
bas, delei Turkijos vyriausio ko
manduotojo pasiūlymo, kad 
Kaukazo armija evakuotų Ba
ltinio, Kars ir Ardagan distrik- 
tus sulig Brest Litovsko sutar
ties.

Kaukazo valdžia jau paskelbė
NE\V YORK. - The Loosc-| kl"1 j' los sutarties.

Wiles Biscuit Co. pelnas padidė
jo beveik pusiau Pereitais me
lais jis siekė $2,062,361. Neku
rtos kompanijos akcijos pakilo 
nuo $27.98 ant $58.91.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Kovo 14. — 
Amerikos ambasadorius Fran
cis, dabar esantis Vologdoje, 
praneša valstybės departamen- * 
tui žinių, kad buvusis užrubeži- 
nių reikąlų ministeris Leonas

Turi tarties su Kaukazu

reso ratifikavimui Vokietijos 
laikos sąlygų ir taipgi stovės už 
reorganizavimą armijos ir var
tojimo jos apgynimui Rusijos.

Francis sako, kad Trockis vie
name pasikalbėjime kovo 11 d. 
skaitė karę neišveigtina ir stovė
jo už “geležinę discipliną 
mijoj. AmbasadoriusLONDONAS, Kovo 14. -Tur- 

kų-vokiečių pienai Kaukaze, ku- ,ked tas gal turi, o gal 
rie reikalavo iš Rusijos atidavi
mo trijų Kaukazo provincijų, 
kati atidarius kelią į Persiją ir 
prie Kaspijaus jurų, susitiko o- 

’CHARLESTON,W. Va. —W |.porciją iš pusės Kaukazo val- 
Virginia 
praneša, 
valstijoj 
šiai. ,

25 angliakasiai užmušti 
j vieną mėnesį.

kasyklų inspektorius Į'džios.
kad sausio mėn. šioj Turkijai liko pranešta, kad 
užmušta 25 angliaka- Kaukazo valdžia nepripažįsta su 

tarties su bolševikais ir kad Tur- 
 Į kija turi tarties tiesiog su Kau

kazu,.Sudegė mokykla

JACKSONVILLE, III. — Va
kar ryte čia sudegė augŠtesnioji 
mokykla ir šalę jos stovėjusi e- 
piskopalų bažnyčia. Nuostoliai 
siekia $140.000.

PREZIDENTAS NEBE
VEŠ TAIKOS DISKUSIJŲ

Taikos negali būti kol vokie
čiai spaus Rusiją.

reikšmės.

Lietus pridarė daug 
nuostolių

DETROIT. Mieli, Kovo 14.
Bėgyje pastarųjų 24 valandų čia 
lijęs smarkus lietus, kaip ap
skaitoma, Michigano valstijoj 
pridarė nuostolių už $1,060,000. 
Nekurtose vietose sustojo vaik
ščioję traukiniai. Detroito a- 
pielinkėse yra beveik potviniai.

Potvinys Rochestery

ROCHESTER, N. Y. — Treč
dalis miesto užlietas vandens, 
daugybė šeimynų liko be namų 
ir visa pramonė suparaližuota 
iš priežasties pratrūkimo debe
sio ir po to sekusio užliejimo 
Canisteo klonio.

True translation filed with the post- 
master at ‘Chicago, March 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, D.C. Kovo 
14. — Prezidentas Wilsonas tū
lam laikui galutinai atsižadėjo 
nito taikos diskusijų su Vokieti
ja ir Austrija ir nutarė suvartoti 
visą savo energiją jų pertikrini- 
mui, kad negali būti jokios lai
kos, kol jos (Vokietija ir Aust
rija) tebetęs veržimąsi, priespa
udą ir vertimą Rusijos ir Rumu
nijos prie tokios taikos, kokią 
jos išdėstė savo sutartyse su to
mis šalimis.

Bolo Pasha turės mirti

Prezidento telegramos visos 
Rusijos Sovietų kongresui, ku
ris susirenka Maskvoje apsvars
tymui Vokietijos taikos pienų, 
tikslu buvo pranešti Vokietijai 
ir Austrijai, taipjau ir Rusijai, 
kad Suv. Valstijos nebekalbės a- 
pie taiką, kol bus paminta de
mokratija ir žmonėms nebus 
duota apsisprendimo teisė, kaip

ar- 
priduria, 
ir neturi

užsiinlc-| Trocki parodė didelį 
resavimą pranešimu, kad Japo
nija nori įsiveržti j Sibcriją, ar 
viena ar kartu su kitomis valsty
bėmis ir buvo tuo susirūpinęs.

NAUJA REVOLIUCIJA 
CHINIJOJ?

Prezidentas nori rezignuoti.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PEKINAS, Kovo 11. Paslap
tingas judėjimas Mukdeno pro
vincijos gubernatoriaus Chang 
Soulin kareivių ir žinia apie pre
zidento Fęng-Kwo-Chang norą

jimus sostinėje.
Gen. Chang Soulin nesenai 

perėmė didelį siuntinį ginklų iš 
Japonijos, skiriamų vartojimui 
Chinijos valdžios. Užgriebimas 
padarytas remiu n ties Ino, kad y- 
Ta pavojus, jog ginklai papuls į 
šiaurinių karinių vadovų prie
šų rankas per blogus valdžios 
patarėjus.

Neužilgo po to gen. Chang 
Soulin su savo kareiviais pra
dėjo eiti i pietus, matomai su 
noru pagelbėti šiaurės vadams 
prieš pietų sukilėlius. Jo karei
viai dabar yi*a L\van Chow, Sha- 
nhaikwan ir Tientsin miestuose, 
Cliihll provincijoj, kur yra ir

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, March 15, 1918, 
ns required by the ąct of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, Kovo 12. (suve-Įtus padaryta Rusijos-Vokjetiji^ 
linta). — Peržiūrėjimo teismas 
šiandie atmetė kariško teismo
nuteisto ant mirties Rolo Pasha1 skelbti, kad prezidentas galuti- 
apeliaciją ir patvirtino pirmes- nai atsisakė nuo tolimesnių tai- 
nįjį nuosprendį.

sutarty!. J
Tečiaus tik šiandie leista pa-

Prezidento Fcng noras rezig
nuoti liko išreikštas kabineto su- 
siripkime, kur jis perskaitė te
legramą, kokią nori pasiųsti lai
kinei valdžiai, užreikšdamas, 

4<ad jam perdaug sunku išrišti 
situaciją. Prezidentas, sakoma, 
patariant kabinetui, atidėjo savo 
rezignaciją, kol bus vedamos ta-

kos di
pašalinimą jo kareiviu ir sugrą-Skaitykite ir Platinkite 
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S vetimas Dievas” " “ “ ’ ‘ ’Br. Vargšo 3-jų veiksmų drama

Nedelioje, J
Kovo-March 17tą Dieną, 1918 |

M. MELDAZIO SVET.,
2242 W. 23rd Place

Pradžia 5:30 valandą vakare. Inžanga 35 ir 50c ypatai

■
< Los LSS. 234 kp. nariai, režisieriaujant p., J. J. ZOLP.

Taipgi busxdar sekama koncertinė dalis:
1. Daina, dainuos.......................................Keistučio Choras
2: Monologas ................................................... J. Balchiunas
3. Mandolinų Orkestrą L.S.J.L. 1-mos kp. vedama F. Juodžio 
Programą atidarys Drg. Grušo Orkestrą grajinant Marselie
tę. Po programui—-linksmi šokiai.

Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti, Komitetas
—r

Lietuviu “Grūdo" Draugijos 
atsišaukimas j Lietuvos 
Šelpimo Fondą Amerikoj

Gerbiamieji. — Aname savo 
laiške, kurį mes Tamstoms ra
šėme rugsėjo 7 d. š. m.*), trum
pai paminėjom apie musų 
Draugijos įsteigimų ir tuos prin
cipus, kuriais mes vadavomės, 
teikdami pagelbos dėl karo nti- 
kentėj ilsiems Lietuvos gyvento
jams. šiuo tarpu mes norėtume 
Tamstoms pranešti apie ta pozi- 
tivį darbų, kuris musų padarytas 
ir apie tas perspektyvas, kurios 
laukia musų Draugijų ateity.

“Grūdo” Draugija šendien tu
ri savo skyrių: Pskove (su pas
kviliais Ostrove ir Porchove),

Lugenske (Ekaterinoslavo gub.) 
ir įgaliotinius: Rezanėje, Šklove, 
Lozovaja Pavlovka, Samaroj,

l iek Pskove, liek Mogiliove 
ankščiau veikė Centro Komiteto 
N. D. š. skyriai. Ilgainiui tie 
skyriai pradėjo irti. Išpradžios 
jie paleido iš prieglaudų vaikus, 
kurie turi tėvus, galų gale tapo 
išmesti gatvėn ir našlaičiai. Ne
kalčiausios karo aukos - vaikai 
paliko badui ir šalčiui. Negalė
dama šelpti visų Mogiliovo trem 

• linių—maža buvo pinigų—“Gru 
do” Draugija dar pradžioj rug-I
pj učio mėnesio įsteigė ten vai
kams prieglaudų, kur tilpo 33 
našlaičiai. Kartu su prieglaudo
mis C. Komiteto skyrius likvida
vo ir savo mokyklas. Prieglau
da be mokslo negalima. Nemo
kant vaikų gerumo, jie išmoks 
blogumo. “Grūdo” Draugija ne 
galėjo palikt vaikų be mokslo - 
šalę prieglaudos ji įsteigė prade
damųjų mokyklą. kurių lanko 
dabar 80 vaikų. Tų prieglaudos 
ir mokyklos įrengimas Draugi
jai kainavo 25(X) rub., o jų užlai
kymas HOOrub. per mėnesį. Vė- 
---- --------- 7---- . J I•) jo kopijas išsiuntėn) L. ši F. Wor- 
cesterio Skyriui, “Laisvės” ir “Nau
jienų” redakcijoms. (Mes jo negavo
me.—N-ny Red.).

*

Linksmas

liati paaiškėjo, kad dar nemažas vyksta sulyginant nebrangiai 
trenilinią vaikų skaičius norėtų gauti ar stačiai iš fabrikų, ar iš 
įstoti į prieglaudą. Spalio mėne
sio pradžioj į prieglaudą priitn- Į visuonjenės įstaigos. Rezanėje, 
ta dar 18 vaikų. Čia brangumas 
auga ne savaitėmis, bet dieno
mis; dėlto spalio mėnesį padidin
tos prieglaudos užlaikimas ap-

2320 rub., mokyklos 
ub.

vyriausybės sandėlių, ar kokios

siėjd jau 
gi - 1(M) r

žiemai 
šilčiau aprėdyti, nes jie buvo pu
stau pliki ir basi. Tam tikslui 
Draugija išleidol850 rub. Ši
tų pinigų toli gražu neužtenka. 
Norint bent kiek žmoniškiau ap
taisyti, reikėtų da apie 6000 rub. 
Bet neturėdama lėšų, Draugija 
daugiau duoti negali.

Pskovo Skyrius šendien užlai
ko ,3 prieglaudas: Porcbove ir 
(Įsirovė (virš 1(M) vaikų), Psko
ve - 50 vaikų ir 3 mokyklas Os- 
trovfi ir Porchove. Joms užlai
kyti reikia apie 4200 rub. per 
menesį. Be to Pskove steigiama 
mokykla, kurių ketina lankyti 
apie 1(X) vaikų, aprodymui Drau
gija jau asignavo 3000 rub.

Rezanėje ir Šklove tebeveikia 
Centro Komiteto skyriai. Bet 
jie taip iširę, kad neįstengia ap
rūpinti pačių svarinusiųjų rei
kalų. Ypač vargu dabar, žiemos 
šalčiams artinantis: nemaža da
lis t r e m t i n ų ypač moters 
ir vaikai menkai apsivilkę ir nu
driskę. Škloviečių aprodymui 
Draugija jau išleido arti 1000 r. 
Bezanėje pastaraisiais mėnesiais 
išleista: 1) šiltiems drabužiams 
pirkti 18(M) rub.; 2) vaikams ap
rėdyti ir apauti - 900 rub.; 3) val
giui ir malkoms pirkti - 400 rub.

atėjus, vaikai reikėjo

do” Draugija pinigų nebedalina 
tremtiniams, nes “alniužnas” da
linant, nepasieki tikslo - priešin- 

lažnai tik tvirkini tremti- 
Tremtinis, duokim, gavės 

ar keliolika rb. rūbams, ne- 
jų nupirkti. Kodėl? Nes

provincijoje arba visai nėra me
džiagos, arba ji tokia brangi, kad 
prieinarna tik gerai pasiturin
tiems. Kas kita pirkti didelėmis 
parti jomis pačiai draugijai. Pa-
-------  » ..... . "* m... . . i .! ■■ * 9 *

nius. 
kelis

duokim, buvo pirkta 500 aršinai 
milo i>o 8 rub. aršinas. Tiems 
tremtiniams, kurie šiek tiek už
sidirba, “Grūdas” parduoda me
džiagų, kitiems gi - visiškai be
turčiams - atiduoda dykai.

Spalio mėnesį tam tikras Dra
ugijos įgaliotinis apvažiavo Sko- 

| pinų, Michailovą ir kitus mažes
nius Bezanės gub. miestelius. 
Buvo gauta žinia, kad dar lig- 
šiol ten esama vietų, kur trem
tiniai jokios paramos negauna. 
Įgaliotinis rado ten apie 1(M) lie- 
tuvių-tremtinių. Nuolatinės pa
galbos negalima buvo organi
zuoti. Visi jie buvo surišti su 
vietos svetimtaučių organizaci
jomis karo aukoms šelpti.

Kitose vietose kaip Puzovkoj, 
Jurjevkoj, Lozovaja Pavlovka ir 
kt. plačiau tremtiniams pagel- 
bos organizuoti nepavyko. Trū
ksta lėšų. Vienok daugely vietų 
reikalo esama labai didelio. Sa
kymui, Juzovkoj yra nemaža lie- 
tuvių-tremtinių. Dar daugiau 
artimose šachtose ir kaimuose. 
Pasak žinių, kurias sjirinko mu
sų įgaliotinis, apvažiavęs Jekąte- 
rinoslavo gub. Juzovkoj ir jos 
apielinkėse yra apie 800-1 (MM) 
lietuvių-tremtinių. Jokios lietu
vių organizacijos be “Grūdo” 
skyriaus Juzovkoje nėra. Tre
mtiniai gauna pašalpos (8-10 i\ 
per mėnesį) iš vietos lenkų Ko
miteto. Suprantama, kad to
kiais pinigais žmoniškai negy
vensi. Didžių didžiausių vargų 
tenka kentėti vaikams. Jie aps
kurę, išalkę ir be kokios dvasios 
paramos sėdi namie. Kiek kar
tų tremtiniai prašė įsteigti Ju
zovkoje prieglaudų. Draugija, 
mažai teturėdama lėšų, turėjo 
jiems atsakyti. Tokių atsitiki
mų yra daugybė. Čia mes ilius
tracijai paėmėme vienų pavyz-

sveikata
malti tliimmiHMimiHuii
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ir Įdomus

Balius
SU ĮVAIRIU PROGRAMŲ

šitas balius bus įdomus tuo, kad jame kalbės 
tik-ką pargrįžęs iš Rusijos drg. P. M. KAITIS, 
kurs papasakos daug įdomių dalykų, ką matė ir 
girdėjo apie dabartinius nuotikius Rusijoj.

Vakarą rengia L. S. S. 4-toji Kuopa

SUBATOJE, KOVO-MARCH 16, 1918, 
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted St.

Durįs atsidarys 6 v. vak. Programo pradžia lygiai 7 vai. vakare. 
Inž^nga 25c ypatai.

Šio Vakaro Programas

Tiesa daugely vietų muius pa- 
I vyko įsteigti pradedamąsias mo
kyklas (Juzovkoj, Jurjevkoj, 
Samaroj, Lozovaja Pavlovka ir 
kt.) . Bet reikalauja ncsulygi- 

[ nant daugiau. Mokyklų užlai
kymas apsieina apie 1000 rub.

[ per mėnsį.
Iš šitos bendros apžvalgos ma

tyti, kad esamoms “Grūdo” Dra-, 
ugijos įstaigoms užlaikyti reikia 
aipic 8500 rub. per mėnesį, ne
kalbant jau apie vienkartes pa
šalpas, kaip prieglaudų įrengi
mas, tremtinių aprodymas ir 1.1. 

I Nekalbame ir apie vietas, kur 
prašoma pašalpos, bet kur, ne
turint ištekliaus, negalimą jos 
duoti. Juo toliau, juo daugiau 
matyti išlaidų.

Be to karė eina golop. Lau
kiame jos likvidacijos. “Grūdo” 
Draugijai teks naujo sunkaus ir 
atsakomo darbo - surankioti.lie
tuvius - tremtinius iš įvairių Ru
sijos miestų-miestelių ir kaimų 
ir padėti jiems sugrįžti namo. 
Reikės daug jiegų ir nemažą lė
šų.

Draugai, mes vėl kreipiamės į 
Jus. Jus nemaža jau padarėte— 
vaikus aptaisėte, juos pavalgydi
note, daug vargdienių priglaudė
te. Tikimės, neliausite ir toliau 
tai darę. Mes tikri esame, kad 
Jus taip, kaip ir mes, jaučiame 
vienų didžiumenčs akyse priede
rmę^—savo kraštui gružiųti vai
kus, likusius čia be pastogės ir 
širdies artimos - juo daugiausia 
jų gražinti, apsergėjus nuo ba-

Valdybos pirmininkas
V. Zubov

Už sekretorių J. Krikščiūnas.
(Antspaudu)

Lietuvių “Grūdo” 
adresas: Petrograd, 
destvenskaja, d. 10,

MUZIKANTAI, jicškantįs apsaugos 
ir darbo, turėtų pristot i uniją. Spe- 
clalis įstojimas' iki kovo-march 1G d. 
—$5; po kovo 1G d. bus .$25.00. A- 
mcrican Musicians Union, 218 S. 
Clark St., Chicago.

4

Laisvos Rusijos himnas.............
Kalba ...............................................
Solo—pianas: “Conccrt Walce”
Duetas (instrumentinis)): “My Friend” 
Deklemacija: “Laisvės Karžygiai” .. ?/. 
Solo daina: “šių nakcelį per nakcelį...

akompanijuojant VYTAUTUI BRIEDŽIUI
Extra.
licklemacija ....................................... A. KULIKAUSKIVT®
Duetas ...... ALG. BRIEDIS ir p-lė ŠTEINĄ STANIULIUTĖ 

akomponuojant p-lei SALOMIJAI STANIULIUTEI.
Extra. I ’ ’
Po programo — šokiai iki vidurnakčių, griežiant gerai drg. • 

j, Grušo orkestrai. Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti.
L.S.S. KETVIRTOJI KUOPA, (f

3
4
5
G
7
8
9

10

. J. GRUŠO ORKESTRĄ 
____ drg. P. M. KAITIS 
_________ V. BRIEDIS

.... A. G. ir J. G. 
j ALDONA TRAINIUTfi 

ALG. BRIEDIS,

arba tiesus kelias į sveikatą, pa 
matinės žinios anatomijos (žm 
ogaus kūno surėdymo), fiziologi 
jos ir hygienos. kad vaizdžiaus 
apsakius sveikatos klausimą, 
knygoje telpa daugelis paveikslų, 

jeigu jūsų stuboje dar nesi
randa ši knyga, kuri yra musų 
kalboj didžiausiu ir labai svarbiu 
šiame klausime veikalas, tai 
skubikitės įsigyti ją; nes kągi 
žmogus apie užsilaikymą težinai 
jeigu dar nesi sveikatos skaitęs.

turi 339 puslapius, drūtuose 
audimo apdaruos, kaina . . $2:00

reiklaudami kriepkįtes šiuo adresu:

1840 S. Halsted St, Chicago, III

KRUTOMŲ PAVEIKSLŲ 

KAMERA!Stebėtina
Naujiena

Ka-tik išėjo iš spaudos
D i 1 g i o

Tiktai
Draugijos 

9-j a Rož- 
kv. 10.

Nariai Cook County Seal Katate Taryta*
A. PETRATIS & CO.

BmI Katate Oflaaa 
Paskolina pinigus. Parka, parduoda Ir 

maino aamus, lotus ir iarmas.
Apsaugoja turtą nu j ugnie*.

Peržiūri apatraktus, padaro popieraa
NOTARY PUBLIC 

761 W. I5ta gatvl 
kampas Halsted Dr«m IMI

ir Filmos
kratomus paveikslus

$4.75 Kamara
Su šia Kamera jus galite rodyt 

savo locnuo.se namuose. Tas nereikalinga, kad jus bū
tumėte ekspertu, kad operuoti ją, nes ir vaikas gali su 
ją'dirbt. Nėra būtino reikalo turėt šluboje; elektrikus 
šviesą, ši kamera neužima daug vietos ir jus galite pa
statyt ją bile kur. Ji yra taip subudavota, kad jus ga
lite rodyt kaip mažus, taip ir didelius paveikslus.

Visi įrankiai: liampa, 8 l‘ilmos( su 50 paveikslų kiek
viena — viso 400 paveikslų—an.es duodame dykai su a- 
paratu. Filmos yra lygiai tokios pat, kaip tos, kurias pa
rodo krutumų paveikslų teatruose.

Su šia kamera mes siunčiame spausdintas instrukci
jas, kaip nustatyt kamerą ir kaip rodyt paveikslus. Jus 
galite rodyt tų pačių aktorių paveikslus, kuriuos jus ma
tėte teatruose ir tokius mes duodame su kamera.

Tokios kameros visur* yra parduodamos po $10.00, bet 
mes jas parduodame no $4.75 ir prie to priedai) mes 
duodame visai dykai 8 filmas su 400 paveikslų. Tos fil
mus yra skirtingų vaizdų būtent Šios: mylintis, nulin
dęs, komiškas, karės paveikslai ir tt. Jeigu jus ir dau
ginus jų norėsite, mes visuomet jų turime sankrovoje 
suvirs 1000 veikalų. Chicagoje gyvenantis gali ateit 
pas mus ir pamatyt kamerų, taipgi paveikslus. Mes c-

MulkiuApašlalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Račkulį, 
begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerika • 
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę. .

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

Kad kam ko
U

Tarptautiškas Balius
Rengiamas L. S. J. Lygos 2-ros Kuopos, Cicero, UI.

Nedelioje, Kovo-March 17tą dieną, 1918 
M. JANKAIČIO SVETAINĖJE,, 4837 W. 14th St, 

Atsidarys 2 vai. po piety. Pradžia lygiai 3 valandą po piety.
Kalbės WM. F. KRUSE ir kili. 

Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti. KOMITETAS

same tikri, kad bile kas, kuris pamatys šią kamerą, jų pirks, nes ji yra la
bai aiškiai ir puikiai padaryta—ir nieks nęgal sugesti Mes turim tuksian
čius užsiganėdinusių pirkėjų ir mes gauname užsakymus kasdiena vis 
ant daugiau kamerų. To prirodymui n>es žemiau laipiname laiškus, ku
riuos jus galėsite pcrskaįyli ir įsitikinti. Taigi skaitykite paliudijimus: 
Royal Sales Co.:-

Aplankiau jūsų kamerą ir filmas ir Mu užganėdintas. Malonėkite man 
Išsiųst $1.00 vertės filmų. — Mike Klahovvicz, 1519 Stiles St., Frankford, 
Philadelphia, Pa.
Royal Sules Co.:-

Su kmreru esu užganėdintus ir kiekvienam savo pažįstamam jus reko
menduosiu. — B. Zywjec, Bok 23(1 Slc-.v ’imcldn, Pa. 
Rovei Sales Co.:-

Malonėkite man prisiusi $1.00 vertė,, filmų skirtingų vaiz
Massok, Box 72, \Vhitesville, W. Va.
Royal Sales, Co«> r , ... ...Aš pirkau kamerą už 80.25, jeigu as bučiau žinojęs, kad ,iųs parduodate 
jas tiek daug piginus, aš bučiau nuo jūsų pirkęs, bet aš noriu daugiau fil
mų pirkt nuo jūsų.- Joseph Ti'opek, Bos 251, Slurgeon, Pa.

Jus galite spręst iš tų laiškų, kad musų kostumieriai yra užganėdinti, 
taipgi ir jus busite. Mes nereikalaujam pinigų iškalno, prisiuskit mums 
20c kraso's ženkleliais, arba sidabru, o likusius jus galėsite užmokėt, ga
vę siuntinį. Rašykite greičiaus, kol dar kainos nepakeltos.

1 ’ • <

ROYAL SALES CO., Dep. 30— 1015 W. Huron St., Chicago, 111.

Albert

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies Nau jie- 
n ų Reikajavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių knsdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel
bi mą ir tas jūsų pasi- 
skelbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

*r

locnuo.se
paveiksl%25c5%25b3%25e2%2580%2594an.es


KORESPONDENCIJOS
-............................................ r.------------------------ -- - —I----

patarč tarties su vyčiais dėl de-

VALPARAISO, INI).

L.L.l). ir davatkų “pro
testas.”

X d. kovo š.m. Lietuvių Lite
ratiška l)r-ja Valparaiso Univer
siteto turėjo savo savaitinį su
sirinkimą. Tarp kitų Dr-jos rei
kalų lapo išneštas papeikimo žo-

Išreiškus keletą minčių už ir 
prieš tą seimą. didžiumos nubal
suota. kad seimas nėra ir būti ne 
gali “visuotinus”, nes ne visos 
lietuvių partijos jame ima da- 
Ivvtimo.

Esą, tai 
esą, mes 
laisvės ir

dr davatkos ir davatkinai su 
“protesto rezoliucijomis,, prieš 
tą L.L.l). nutarimą.
taip negalima daryti, 
“trokštam” Lietuvai 
štai protestas!

Ir kas čia dabar? 'l ik ką nu
tarėm, viskas buvo gera ir tei
singa. o čia vėl šmakšt, koks 
vabalas šm< kštėlėjo pro davat
kos ar davatkino nosį, ir jau — 
protestas!

'Paine pačiame susirinkime 
nutaria kviesti į Valparaiso d. 
P. Grigaitį, Naujienų redaktorių, 
kalbeli mums, mokiniams. Tai
gi gal būt, kad musų davatki
nai irgi išneš “protesto rezoliu
ciją” ir prieš šį Dr-jos nutarimą.

Gaila tų žmonių, ir reikia pa
sakyti, kad musų dabininkų kle- 
sa nieko negali sau laukti iš jų. 
Vienas tokių davatkinų pasakė, 
kad esą socialistus reikią visus 
iškarti. Ot, ir “progresas”. Jiems 
viskas galima ir jie maino savo į 
kttilį taip dažnai, kaip jie mato 
reikalinga.

Laimingos kelionės valparai- 
siečianis į kunigų Draugą. “Pa
laiminti ubagai dvasioje”, ir mes
jums to nepavydime. Jie bu
vo klebonijų tarnautojai, tokiais 
ir tolinus bus. Nors kai-kuric 
save vadinas “bepartiviškaia”,

lam, kad nemačius ylos lendan
čios iš maišo. Bet nerti to bloga, 
kas neišeitų ant gerą. Ką grei
čiau gausim pažinti jų veidus 
tuo greičiau mes nuo jų apsiva
lysim.

Kovo 9 (h čia siautė didele 
vėtra. Mokyklos namas, koply
čia likosi labui apdraskyta iš va-

sienos apdraskytos.
Lietuviai pamylo Valparai- 

so mokyklą; kas bertainis vis at- 
važuoja naujų mokinių.

— Mokinys.

VVESTVILLE, ILI

Šis ir tas.

Kovo 2 ir3 d. vietos vyčių kuo
pa surengė prakalbas žinomam 
klerikalų' agentui Hačkui. Ką jis 
kalbėjo pirmą dieną, nežinau, 
nes ten nebuvau. Bet antrą va
karą teko ir man būti. Nors 
daug visokių prakalbų esu gir-

Dttbar socialistų kuopa išrin
ko komisiją ir žada kreipties j 
vyčius, kad jie uždėtų 200 dol. 
kaucijos už Bačkų ir pastatytų 
jį debatuot su socialistais. Socia
listai dės iš sa,vo pusės kauciją ir 
statys savo kalbėtoją debatams. 
Tegu! publika patirs, kur teisy
bė.

Kov 4 d. vietos kunigas buvo 
sušaukęs viešą susirinkimą rei
kalu siuntirtio delegatų į New 
Yorko “seimą”. Pirmiausia su
lošė kažinkokį farselį apie di- 
nerkių tuštinimą, paskui vyčių 
choras dainavo (labai menkai iš-

kaip Katkaus, niekados neteko 
girele t. Kritikavo jis socializmą.
Vienus iš dviejų: arba Bačkus | »H>'vinVs). gulinus kalbėjo P«'» 
ne turi nė mažiausio supratimo 
apie socializmo mokslą, arba, 
jei turi apie jį kokią nuovoką, 
tai tyčia viską išvirkščiai pris- 
stato, tyčia meluoja, kad suklai
dinus savo klausytojus, kurie

su jo principais ir siekiniais. 
Juk argi girdėjo kas kur kvaile
snio nupasakojimo apie socializ
mą, kaip kad Bačkus nupasako
jo, būtent, kad socialistai norį 
plasaulio turtus išdalinti visiems 
žmonėms po lygią dalį! Na, ir 
tokį absurdą pasakęs, jis argu
mentuoja: “Jeigu socialistai
taip ir padarytų, padalintų tur
tus |>o lygią dalį kiekvienam, 
ta i nepraslinktų nei savaitės, 
tai nepraslinktų nei savaitės, 
ar šiaip kaip nors išaikvotų, o ki 
ti vėl pasiliktų turtingi. — Na, 
argi tai ne kvailystė sociitlistų?

klausia pasididžiuodamas Ba
čkas.

I kunigas Deksnis. Be deklama
cijos apie tėvynes meilę, jis kai 
ką ir išmintingo pasakė. Pavy
zdžiui, jis štai ką užreiškė: “Mes 
turime savo protu vadovautis, 
nesekti aklai, netikėti aklai nie
kam, nė socialistams, pei kata
likams. Mes pakviečiani kalbė
toji ir užmokame jam. Jis kal
ba, kaip jis išmano, bet jus, dar
bininkai, turite į visa ką kritiš
kai žiūrėti.”

Kunigui pabaigus kalbėt, L. V? 
pasiprašęs balso prddėjo kalbėt 
apie seimą, kas jį šaukia, ir ari 

įverta darbininkams jame daly
vauti. Bet kunigas atima jam 
balsą (kaip tai sutaikyti su pir
mesnių kunigo užreiškimu, kad 
mes turim savo protu vadovau
tis ir “kritiškai” į visa ką žiūrė
ti?) . Keista, kad daugiau niekas 
nenorėjo kalbėt, nors socialistų 
buvo daug. Ir delegatais tapo 
išrinkti: pats kunigas Deksnis 
ir vyčių viršila J. Jurgutis.

Išpardavimas Vyrų ir Moterų 
Velykinių Aprėdalų

Išpardavimas Moterų Siutų
Tatai Atminsite Per Daug Mėty

New Yorko išdirbėjus, kuris liko priverstas pasitraukti iš biznio— 
pasiuvo juoiš nuims iš maturijų, kokias turėjo prie rankos, sulig nau

jausios pavasarinės stailės dėl pra 
__  ktiškos musų pačių kainos.

Mos taipgi priskaitome prie šio 
‘ išpardavimo apie 60 pavyzdžių

siutu, kuriuos mes turėjojme lai- 
T T mę įsigyti žemiau kainos.

Mes jaučiamės esą teisingi saky- 
zOi \ 1 pN. darni, Kad čia pat (Jiicagoje jus

llįlM pK/ rasite lokius puikius siutus —
\ A-a gražios Išveizdos ir darbo — pa-

] L J puošimo, stailč kokia šie siutai
ZSO/ Vii I /cf turi, už bite kurių beveik tąja pa-

K® $16.75 ir $25

puniuvo mm n h iš materijų

Moterų ir Merginų Siutai, puikios 
«« kokybės vilnonės serąe bei pop- 

lino; nįešla nauja dviejų tunikų, 
kvalduota, pasiutą rankomis, su 
diržais modeliai, dauguma pa
puošta šilkine pyne ir knypkiais, 
nuleistais kalnieriais Eaille šilko.

Sijonai gerai pasiūti ir pritai
kyti prie kaulo — spalvos, juo
dos, tamsiai mėlynos, žalios, Jof- 
re mėlynos, Pckin ir rudos.

Vyrų Pavasariniai Siutai Del Dėvė
jimo Laike Velykų

Mes daug nedėsime prie antgalvio, 
kadangi nė vienas nereikalauja mi
singinių rankų, kuomet jis turi ma
terijų. Mes tikrai galime kvnlifikuol 
kuomet prieina prie klausimo koky
bės už šių kainų. Nė vienas šių siu
tų negali Imt padvigubintas šiandie 
uz šių originalę kainų dėl mitsų — 
ne gi šių kaina dėl jūsų.

Puikiausi Cliicagoje pasiūti dra
bužiai, kurie buvo parodyti už tų / 
kainų laike dviejų metų! Jeigu dar ( 
dabar turėtunr&ne tos nuderimos, iš 
kurios yra pasiūti šie drabužiai mes 
dargi galūninėm dovanų parduoda
mi jų jardais, šie siutai — tiktai 801) 
jų — pasiūti pagal augštesnės kle- 
sos būdų., patvirtinta naujausios pa
vasarinės stailės, užtektinai inierų 
vyrams ir vaikinams, taipgi inieros 
dėl storų ir vyrų, kurie vartW|a ex- 
tra mierų.

$20
VYRU SIUTAI

Vilnoni ir kašmieriniai, konservaty- 
vės ir jaunų vyru stailės, puikią ru
svų ir pilką maišytų, rausvi taške
liai, lygus ir kaikurie papra-.$4A 
slų spalvų....................... ’ I U
Vyrų siutai su dviem porom 
kelnių už ...................   I V
Daugiausiai tamsiai mėlyni, visi vil
nonės serge, taipgi k<4eta maišytų 
ševitą.

KLEIN BROC;
11 HALSTED. 201” ST’S ■ i ■ H c A N A L P O RT AVĖ

Vaikų vilnoniai tamsiai
Siutai dirmavonei. šie siutai yra pa
rankąs, tvirti ir gerai atrodo, vilno
niai yra geros senos rąšies, tvirtos 
spalvos, gi stailės yra naujos, mie- 
ros iki 18 melą, šiame iš E/j 
pardaviine po ................... O»wU

mėlyni serge

GARY, IND.

Victos kunigas per pamokslą 
kovo 10 bare parapijomis ir

L.S.S. 209 kuopa rengia kovo 17 
vakarą šit prakalbomis, taigi ku-Kovo 2 d. LSS. 26 kp. buvo su

rengus balių Kromelio svetainėj. I n^yči.j.
Pavyko gražiai. Pelno liko per 
50 dolerių. — Karysis Latras.

Taip, kvailyste tai kvailyste, 
lik ne socialistų, bet pono Bač- 
kans, kurs taip nukalęs “sociali
zmą” jį kritikuoja. Kur gi po
nas Bačkus rado, kad socializ
mas “nori padalint turtus po ly
gią dalį kiekvienam žmogui?” Į BINHAMTON, N. Y. 
Socializmas nori paimti visuo-b .
nu nės nuosavybėn visas dirbi- K()V0 s d bt|vo LSS kuopos 
tno ir paskirstymo įstaigas ir prukalbo8- Kalbėjod.K.Petri- 
pfiemones, kad visi daiktai bu-|kien5 is Brooklyno. Aiškino 

apie darbininkų kliasos reikalus 
įla visose 

šalyse socialistų judėjimas, nors 
žiauriai persiakiojamas per va
ldančiąją klesą. Kalbėtoja pra 
še a u kati t LSS. Apsigynimo Fon
dui, ir tam tikslui surinkta apie 
33 dol. Padengimui lėšų surin
kta $ . 76. Antru atveju d. Pet- 
rikienč kalbėjo apie moteris ir 
ragino jas šviestis ir veikli išvien 
su vyrais darbininkų gerovei.

Drg. Petrikienė jau antru sy
kiu kalbėjo mus mieste ir savo 
aiškia iškalba publiką labai mo
ka ūži n teresuoti.

Aukų LSS. Apsigynimo Fon
dui binghamtoniočiai jau sudėjo 
apie 90 dol.

tų gaminami žmonių vartoji-1, 1 L
imii, o ne atskirų žmonių pelnui. Į nurodinėjo, kaip ki 
Gi kalbėti, kad buk socializmas 
norįs padalinti turtus po lygią 
dalį kiekvienam žmogui” gali 
lik panašus Bačkai, kurie apie 
socializmą neturi menkiausio su
pratimo.

Pabaigęs savo marmalienę 
pranešė, kad jei kas norįs duot 
klausimų, tai tik ant ipopierėlės.

Vienas socialistas, L. Valin
ėms, atsistojęs pakvietė Bačkų 
stoti į debatus su socialistais. 
Bačkas pradėjo aiškintis ir išsi
sukinėti, reikalavo kaucijos 500 
dolerių, nes jis bijąs, kad socia
listai jį nesumuštų (!) ir galinus

FARMOS Lietuvlį Kolonijoj
PIRMA DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ KOLONIZACIJA 

AMERIKOJE
Dabar geriausias laikas pasižiūrėt ir pasirinkt ge

rinusią žemių-farmų Lietuviškoj kolonijoj, kur visi lie
tuviai perka. Pirmiau negu pirksi fariną, kad nereiktų 
gai Ieties, tai klausk platesniu paaiškinimą j kolonizaci
jos ofisą pas: Liberty Land Investment Co., kurie yra 
savininkai 10,000 akrą geriausios žemės Wiseonsine— 
išdirbtos ir ncišdirbtos—ant kurios uždedame lietuviš
ką miestą su lietuviškais bizniais.

Taipgi mainome ant miestą praporčių. Norintiems 
kituose steituose taipgi gali gauti dideliame pasirinkime.

Platesnių paaiškinimų klauskite pas:

LIBERTY LAMO & INVESTMENT CO.
3301 S. HalsVed St., Chicago, Iii?

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

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

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK

Kovo 10 d. buvo LSS. kp. na
rių diskusijos. Tema buvo: 
“Kas geresni, menševikai, ar bo
lševikai?” Diskusantai, kaip vie
nų, taip ir kitų, nurodė tuhis ne
gerus žingsnius taktikoje. Tik 
gaila, kad mažai narių dalyvau
ja diskusijose pakeltu klausimu 
Dauguma tik klausosi, o balso 
neima.

'lame pat susirinkime perskai
tyta laiškas nuo socialistų atsto
vų iš NeW Yorko valstijos legis- 
la t liros, kurie kreipiasi į visus 
socialistų lokalus, kad nariai pa
tartų, kaip jiems laikytis klausi
me kas link blaivybės, ar balsuo
ti už blaivybę, ar prieš. Nes par
tija iki šiol nėra tarusi, kaip ji 
žiuri į tą klausimą. Susirinku
sieji visi pritarė, kad draugai 
assemblymanai balsuotų už blai
vybę.

1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. ------- -------- v F MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co 

GITO KUBIN 
prez. Atlaf 

[Brevving Co

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR 
vice-prezidentas

VVILL1AM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSKl
pirklys
H. E. OTTE 

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

vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEE SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Kovo 10 d. buvo LMPS. kp. 
paskaitos. Skaityta knygutė 
“Moteris prieš teisybės ir logi
kos teismą”, ir kita paskaita 
“Namų hygiena”. Publikos buvo 
tik 17 ypatų. Aukų lėšoms pa
dengti surinkta .151.04.

kad dabar esanti gavėnia ir to
dėl, lodei nevalia pramogos kel
ti. Sako, kas eisiąs socialistų 
vakaran,; tas Dievą išjuokinsiąs, 

ir “m JIštiknį jei ne kunigai,tai dau
gelis žmonių nežinotų apie so
cialistų veikimą. Bet geradėjai 
kunigėliai visados socialistams

kp,, kuri beveik nieko neveikia 
ir dagi — kaip kas ten man sakė 
— pamiršus ir kandidatus nomi
nuoti į centro viršininkus.

Lietuviškų biznierių, politikie
rių ir bedievių taipjau yra. .

Ape klerikalų šaukiamąjį sei
mą čia niekam nė į galvą neatė
jo ką nors pasakyti. Mat, baž
nyčios nėra, o kliubo saliune iš
kabinėta notos, kad apie visokią 
politiką, ar ji butų šventa ar 
priešingai — nekalbėti. Nariai 
klauso.

garsina socialistų vakarus, socia
listų pakalbus, |ir žmones bū
riais susirenka. Tiesa, gurbąvo

kiamas socialistus kunigas visa
dos dfaudžia, kad parapijonai 
neitų į susirinkimus, bet — 
(h’adžiamas vaisius visados sal-

Darbai — daugiausia visokių 
blekių išdirbiniai — eina vidu
tiniškai. Uždarbiai taip jau ne
blogi, bet darbas begalo sunkus 
ir karšias. — Paėmęs.

GREAT NECK, L. I. N. Y.

LSS 209 kuopos susirinkime 
kovo 10 dieną prisirašė kuopon 
trįs nauji nariai, iy visos trįs — 
moters. Bravo — Reporteris.

VANDERGRIFT, PA.

Tai vienas Pensilvanijos mie
stelių, apie kurį retai kada tenka 
kas pastebėt lietuvių spaudoj. 
Taigi šj-tą pranešiu apie vietos 
lietuvius. Jų čia yra pusėtinas 
skaičius. Turi pasistatę nuosa
vą įnašą su svetaine, saliunu. ku 
i'iame yra “pooltėibelis” ir keli 
stalai kortoms pliekti. Berods 
dar ir šėpa su knygoms. Biznis 
eina po šimts knipelių. Kliubas, 
kurs tą namą pasistatė, turi na
rių “kaip šimtą.” Mat miestelis 
“drai”, taigi naujų narių, norin
čių kliuban įprisidėti, nei pagaliu 
negali atsigint: žino, kad ten yra 
gero daikto, bet nebūdamas na
riu, nors mirk, negausi. Be to, 
yra ir kitokių draugijų — “cnat- 
lyvų”, “neperstojančių”, ščesly-

Kovo 10 d. 168 kuopos suren
gtame susirinkime d. Jukelis sk
aitė referatą lema “klesų kova 
iš materiališko atžvilgio.” Gai
la tik, kad publikos buvo labai 
maža. Nežinia, ar nebuvo gerai 
išgarsinta, ar gal musų publika 
jaučiasi visa ką jau žinanti ir ne
matanti reikalo ką nors daugiau 
sužinoti. Bet tie, kur atsilankė, 
nepasigailės. Jie išgirdo šį tą 
jiems nauja, pagalios ir patįs tu
rėjo progos savo mintimis pa- 
sidanlint su kitais įvairiais klau
simais. O klausimai buvo kelia
mi tokie, kuriais šiandie kiek
vienas interesuojasi.

Kalbant apie patį referatą, ga
lima rasti jame ne vieną klaidą, 
ypatingai išvedžiojimuose pabai
goje. Bet tas tik sukelia: klau- 
silojuose gyvesnes diskusijas, gi 
rimtos ir draugiškos diskusijos 
mums, socialistams, visados pa
geidaujamos. Jomis mes lavi- 
nąmės nuosekliau protai!t ir gre
ičiau įžvelgt kur liesa ir kur ne 
tiesa. •/ — M. Z. B.

PITTSBURGH, PA.

Kovo 10 d. buvo Pittsburgo ir

Ar Tamsta Mums Padėsi?
Dramatiškas Ratelis nutarė pastatyti paminklą mirusiam musų ra
šytojui ir vienam veikliausią liet, scenos darbininką, a.a. BR.
VARGŠUI-LĄUCEVIČIUL
Tuo tikslu jis rengia vakarą, ryto. Kovo 1(1 d. M. Meldažio svetainėj.
Scenoje statoma pirmasai n.a. Vargšo veikalas—

“PIRMI ŽINGSNIAI”

. pirkt buteliuką uz 05 centus, nes jame yra 
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

--------------- --- -- >----------------- - '

gijos studentas” iš Chicagos.
Žinoma, klerikalų prakalbose ką

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

■ Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažų buteliukų ir iki 65 centų 
didel|.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tų senai išbandytų 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuothis vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienių.
Šių senų tikrų gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” >r eodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EaPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame

apielinkės klerikalų mitingas sei
mo reikalais. Pirmiausia išėjo 
kalbėt apie seimą Miliauckas. 
Kalbėdamas susipainiojo klausi
muose ir pasakė, kad tuos klau
simus tik kunigas Sutkaitis ga
lėsiąs išrišti. Partigojo ant so
cialistų, kad jie nenorį eit prie 
vienybės, o paskui pradėjo duot 
vėjo kunigų organams, Draugui 
ir Darbininkui, kam jie rašo vi
sokių biarių prasimanymų ant 
socialistu, v 

f

Kalbėjo dar vienas delegatų — 
pusiau angliškai, pusiau lietuviš
kai — apie kokias tai slaptas po
licijas. Mat pas mus atsiranda 
tokių gerų paukščių.

Gabaus ponas Miliauckas pra
šė, kad delegatai išreikštų savo 
mintis, ką jie maną apie seimą 
Bet delegatai nieko neišreiškė, 
nes, matyt, jie patįs nežinojo, 
ką apie tą seimą pasakyt. Jų 

buvo susirinkę apie pora tuzinų, 
bet pasėdėjo, kaip kad “muvin 
pikčer šou”, ir išsiskirstė.

“kolegijos studentų,” kaip plū
dimą socialistų. Parapijos cho
ras sudainavo Lietuvos himną, 
o p-lė Viršulaitė solo: “Amžius 
per amžius,” paskui vėl su p-h* 
Vaičiūnaite duetą.

Nesenai susiorganizavęs lai
svasis Aido Choras sparčiai au
ga. Choristų turi rodos jau apie 
keturiasdešimts žmonių.

Kovo 17 dieną Germaniu tū
lėje Busijos išeivių jiegomis ren
giamos dideles prakalbos, regis 
2 vai. po pietų. Bus aiškinama 
apie dabartinį padėjimą Busijoj, 
o taip gi kas yra bolševikai ir ko 
jie nori atsiekti. Vietos lietu
viams Vertėtų susirinkt kuoskai- 
tlingiausia, nes daugelis nežino, 
kas yra bolševikai.

— J. Martin.
h... .............................      . , i.Ml

A.

KENOSHA, WIS. ZMOKYKLA
Kovo 10 d. vietinis klerikalų 

Tautos Fondo skyrius šv. Petro 
svetainėj rengė prakalbas Lauk
ta atvažiuojant profesoriaus ku
nigo Pr. Bučio, bet jis neatvyko. 
Vietoj jo kalbėjo koks tai “kole-

| Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli- 
| Skai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų 
I mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama 
llLietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Rašymo
HLenkų ” S.V.Valdybos Prieky bos Teisių

Lotynų ” S. V.Pilietybės Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt i
Ir GRAMMAR ir HIGH SCH00L Kursų. Gyve-I 
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas! 
aiškinama lietuviškai. |

American College PrenaratortSchool j 
j 3103 S. Halsted St. Chicago tuu] 
|P KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ R

Lošime dalyvauja gabiausios chicagiečių spėkos—J. Šimkūnas, .1. 
Briedis, J. Buragas, .1. Stasiūnas, J. Prušinskas, Pr. širvinskas, p-lė 
Žemaičiutė, p-ia Miller ir kiti, 'taigi atsilankiusieji nelik prisidės 
prie gero darbo, kuri Batelis pasiėmė įvykinti, bet kartu turės pro 
gos pamatyti tikrai puikų perstatymų. ChieagieČiai rodo savo pri
jautimų tam prakilniam darbui. Daugelis vielos biznierių prisiža
dėjo, o kiti ir prisidėjo prie to. Pav, geri). Meldažis mielu noru 
suliko duoti svetainę veltui. Tai yra didelė auka. Tikimės susi
laukti tokio jau prijautimo ir iš draugų chicagiečių, kurių mylimiau
siu rašytoju ir darbininku buvo a.a. Vargšas-Laueevičius.
Lošimas prasidės lygiai 8 vai. vakare. Inžanga 50 ir 35c; j šokius 25 c 

Po Perstatymo bus smagus Balius.
AR TAMSTA MUMS PADĖSI? Tamsios atsilankymas bus geriausiu 
atsakymu. — RENGĖJAI.
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NAUJIENOS, Chlcago, III
ja, nes tokia mes skaitome 
musų politinę partijų A L. T 
Sandarų. Toji Taryba yra vi
sai savaranki organizacija, kil

———
ŽEMAITE.

Svetur
■B

Pėtnyčia, Kovo 15, 1918.
—■ -• -  J.'. ....  . ■_!!.' 

Musu Moterims

95.0U
1.65 
1J5

7.00
0.00

puhmiis rei’tUs siųsti Pačto Money 
'v.hriu, kuriu su užsakymu.

Kušloji) ir korespondentu prašome 
•lunCiHiiius išstpuusdinimiu laikraš- 

i i linki nčius adresuoti tiesiai 
Kaupelių Redakcijai, o ne Redakto- 
• ..,<!> varilu Reikia būtinai rašyti 
.•Akiai ir ant vienos popieros pu- 

be to p>ilk*kant platesnius tar
pus larp eilučių. Redakcija pasilai- 
k.i visas leisi s rankraščius taisyti ir 
»• uiupinii. Netinkami spaudai raš- 
bo naikinami, arba gražinami algai, 
Iri bėgiu dvieju savaičių autorius 
OHreikalauja jų ir atsiunčia krasos 
tinkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

lan^niškni Reduktorių matyti gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Seimrt 
nauda.

■ I "IĮ I ........................ .. ..............................

Socialistai ir tuomet dar drąsiai atmest Rusijos rei- 
negalės pilnai apgint darbi- kalavimus delei Lietuvos ap
ninku reikalus miesto tary- sisprendimo teisės, nurody- 
boje. Bet jie pajiegs jau darni, kad “Lietuva jau ap- 
daug lengvinus, negu dabar, sisprendė”. 
sutrukdyt bent aršiausius 
kapitalistiškų partijų suma
nymus.

Ypatingai daug reikštų di
desnis socialistų aldermanų 
skaičius tokiuose atsitiki
muose, kuomet susipeša tarp 
savęs kapitalistui partijų at
stovai. Kapitalistų reikalai 
anaiptol nėra perdėm vieno
di. Jie nuolatos varo tarp 
savęs konkurenciją, ir jie 
dažųai susiremia tarp savęs 
tai dėl vieno, tai dėl kito da
lyko. Todėl kovoja tarp sa
vęs ir jų atstovai miesto ta

pyboje ir kitose įstaigose. Ir 
šitoje kovoje ne retai jų bal
sai pasidalina taip, kad re
zultatas priklauso nuo to, 
kaip balsuos socialistai.

Aišku, kad socialistai ši
tokias progas gali išnaudot 
tuo dažninus, juo jie yrn sti
presni.

Bet didelę, reikšmę turi ne 
tiktJi išrinktų atstovų skai
čius, o ir balsuotojų skaičius. 
Juo dauginus žmonių pnduo- 
da savo balsus už socialistų 
kandidatus, tuo labiaus ka
pitalistiški politikieriai bijo
si darbininkų. Jeigu socia
listų balsų skaičius sparčiai 
auga, tai republikonai su de
mokratais netenka drąsos 
perdaug skriausti darbinin
kus.

Taigi lietuviai darbininkai 
privalo dėt visas pastangas, 
<ad 2 d. balandžio butų pa
duota kuodaugiausia balsų 
už socialistus ir kad kuodau
giausia socialistų butų išrin
kta į aldermanus.

Kiek galima spręst pagal 
polemikas tarpe klerikalų ir 
tautininkų, jų seimas New 
Yorke nepadės pamato jo
kiam pozityviam veikimui, 
nes kiek tavttininkai buvo 
padavę bendro veikimo su
manymų, klerikalai visus 
juos griežtai atmetė.

Vienok i seimą suvažiavo 
1000 žmonių — kunigų, pa
rapijų komitetų, vyčių ir 
šiaip žmaneliii. Nugfabe- 
nimui ir pargabenimui tokio 
ųbunčiatis” delegatų, žino
ma. bus išleista labai daug 
ninigų. Kokids-gi naudos 
bus atsiekta už tuos pinigus?

Kaip musų koresponden
tas pranešė, vienas naudin
gas daiktas padaryta pačioje 
seimo pradžioje: seimas ta
po atidarytas su malda. Lai
svamaniai, užkietėję bedie
viai, kurių atsilankė į seimą 
apie pusketvirto šimto, kar
tu su kunigėliais ir davatko
mis pasimeldė dievui. Jeigu 
ne seimas, tai tie bedieviai 
kažin ar butų kada sulaukę 
progos atkartoti 
poterius.

užmirštus

Rinkimai 
Chicagoje.

-t—•• f r ;
Rinkimai Chic?.y;oie.

Mažiaus kaip trjs savaitės 
laiko beliko iki aldermanų 
rinkimų Chicagoje. Šitas lai
kas turi būt išnaudotas taip, 
kad po balandžio 2 d. šio mie
sto darbininkai turėtų kuo

Miesto taryboje dabar y- 
ra tiktai tris socialistai', 
r’tieš juos stovi 67 republi- 
konais ir demokratai, uoliai 
ginantis kapitalistų reikalus. 
Tris sociai’stai, turėdami 
tiek daug priešų, žinoma, ne
daug ką. gali nuveikti. Chi- 
cagos darbininkai privalo 
pasirvTiint, kad į pagelbą 
tiems trims draugams butų 
Į) įsa > ;■ .(.h- i-i (ksimtis 
sock ’istų aldermanų.

True translation filed with tbe post- 
inaster at Chlcago, March 15, 1918, 
as reųuired by tbe act of Oct. 6, 1917.

Kaizerio politika 
užkariautose 
šalyse,

Bet kada Lietuvos “land- 
ratas” atliko šitą patarnavi
mą Vokietijos imperialis
tams, tai'jisai pasidarė jiems 
nebereikalingas. Ir štai, mes 
matome, kad vėliaus kaize
rio valdžia jau tariasi apie 
Lietuvos likimą ne su “land- 
ratu”, o su vyskupu Karevi
čium, kuris aiškiai užreiškė, 
kad Lietuva turi būt po Vo
kietijos globa. 0 trejetas die
nų atgal, pagalios, atėjo ži
nia, kad Vokietijos valdžia 
latsisakė net ir kalbėt apie 
kokį-nors Lietuvos “nepri- 
gulmingumą”: lietuviai, gir
di, esą^ dar “nepribrendę” 
prie to!

Ta pati istorija dedasi 
Kurše. Vokiečių sutverta- 
sai “landratas” tenai irgi su
lošė kaizerio įrankio rolę, 
paskelbdamas, kad Latvija 
atsiskyrė nuo Rusijos ir yra 
neprigulminga nuo Rusijos 
valstybė. Šituo pasiremda
mas, vokiečių generolas von 
Hoffmanas atsisakė Brest 
Litovske išpildyt rusų reika
lavimą, kad šiai buvusiai Ru
sijos provincijai butų duota 
apsisprendimo teisė. Jisai 
pąsakė, kad Latvija “jau ap
sisprendė”. 0 dabar, kaip 
praneša telegrama iš Berli- 
no, jau koks tai Kuršo “sei
mas” (veikiausia, susidedan
tis iš vokiškų baronų ir ku
nigų) nutarė, kad Kuršas tu 
ri būt kunigaikštyste, ir pa 
siūlė kunigaikščio titulą kai 
žeriui.

Lygiai tas pat darosi ir 
Belgijoje. Per Londoną atei
na žinia, kad flamandiškoje 
Belgijos dalyje esanti įsteig
ta “flamandų taryba”, kuri 
sausio 20 d. paskelbusi “vi
sišką Flamandijos nepri
klausomybę” nuo Belgijos, 
po Vokietijos globa. Su pa- 
gelba šito flamandiško “lan- 
drato”, išrinkto, žinoma, vi
sai nedemokratišku budu, 
Vokietijos valdžia stengiasi 
atskelt dalį Belgijos ir pada
ryt savo provincija.

Amerikos įlietovių Darbi
ninkų Taryba, susidedanti iš 
protaujančių darbo žmonių, 
senai permatė šitos vokiečių

Sandaros (arba tokia turėtų 
būti) ir gali veikli, kaipo ji 
randa reikalingu ir galimu, 
bet josios veikimas neužmeta 
jokių priedermių ALT.Sanda- 
rai, nei jos nariams. Taip mes 
žiūrime į jų dabar.

Kad jų ALT. Sandaros sei
mas užgyrė ir pastatė net au- 
gščiau savęs, tai jis padarė 
klaidų, kurių ir reikėtų atitai-

Boto, ALT. Taryba nėra ir 
taip suorganizuota, kad jai 
nebūtų galima padaryti už
metimų. Visų pirma ji yra 
daugiau panaši į lokalę d-jų, 
bet ne centralę. Tiesa, yra 
penkios Centralūs organizaci
jos, kurios turi 6 narius iš 22, 
esančių valdyboje ir net pir
mininkas ir sekretorius, tos 
organizacijos nėra minėtų or
ganizacijų ir nei kitų deleguo
ti. Žinodami drėugišku bu
du jos organizavimą, tokiu 
pat budu skiriama delegatų 
nuo organizacijų ir matyda
mi, kad joje dalyvauja vidu
rinės srovės daugiausiai tik 
vieno sparno žmonės, (ir vos 
keli vidurinio), mes negali
me sakyti, kad ji galėtų visų 
srovę patenkinančiai dalykų 
išrišti, nesileidžiant vienpusiš
kumo. Todėl ji atstovauti 
srovės poltinius dalykus nega
li taip, kad nekiltų nesusipra
timų.

MERGAITĖMS SUKNELE.-Pavyzdys No. 8695.
Jaunų, mokyklos amžiaus, 

mergaičių motinoms, be abeji), 
labai patiks šitokia suknelė su 
atskiriama vestuke (chemiset- 
te). Ji daroma iš plaujamos 
materijos* tokios kaip organ- 
die, plonos drobelės, arba pique, 
ir pritaikoma taip, kad lengvai 
galima nuimti. Suknelės gor- • 
sas sukirptas tiesia kerčia, taip 
kad matytųs vestuke. Ranko
ves gali būt ilgos arba trumpos, 
betgi abiem atvejais jos pasibai
gia plaujaiuais antrankoviais 
tokios pat materijos kaip ir ves
tuke. Vieno gabalo sijonėlis, 
apie juosmenį sustulpuojamos, 
yra vienodo platumo iki apa
čiai.

Sukneles* pavyzdys No. 8695

8695
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KODĖL ŠIOS KUOPOS 
NEBALSAVO? .

Kaizerio politika užkariau
tose šalyse.

Vokiečiai užėmę Lietuvą 
pradėjo tenai tverti’ “tauti
nės savyvaldos” organus. 
Ktvipo gal u t i n a.s šito darbo 
vaisius, temai atsirado vadi- 
namasai “landratas” arba 
krašto taryba.

Tokj-pat “landratą” vokie-(imperialistų politikos pasia
utų valdžia sutvėrė ir Kurše ptis ir nutraukė kaukę nuo 
(Latvijoje), ir Estonijoje. veido musų atžagareivių, ku-

Koks yna vokiečių tikslas rie tą politiką remia. Ir Dar- 
tokius “landratus” tverti ? bininkų Taryba nesiliaus ko- 
Kad pravedus užkariautose Tvojus ir toliaus kaip su kai- 
šalyse savo politiką! f zeriškais grobikais, taip ir su

Vokietijos plėšikai nedrįs- jų agentais ir pritarėjais, 
ta tiesiog užgrobti užkariau- - 
tasias šalis, nes tam griežtai Įf 
priešinasi ne tiktai priešin
gos valstybės, o ir demokra
tija namie. Todėl jie sten-| 
giafci atskelti tas šalis nuo 
valstybių, kurioms jos pri
klausė pirma, o paskui pri
jungti jas prie Vokietijos, 
neva pasiremiant pačių gy
ventojų noru.

Kaip žinome, Lietuvos 
“landratas” šitokiam Vokie-| 
tijos imperiaiistų tikslui ir 
patarnavo. Kada Rusijos 
atstovai Brest Litovske ne
sutiko pasirašyt po taika, 
kol Vokietija neprižadės iš
traukt savo armijas iš Lietu
vos ir Kuršo ir duot šioms 
šalitns pačioms nuspręst sa
vo likimą, ir kada delei to 
suiro taikos derybos (2 d. 
sausio), tai vokiečių valdžiai 
tuoj atėjo į pagelbą Lietuvos 
landratas. Sausio 8 d. jisai 
paskelbė, kad Lietuva per
traukia visus ryšius su Ru- 
sija ir skaito save nepriklau- nas ••Ateitis” šitaį rato apie 
soma nuo Rusijos valstybe. ,ininkų Taryb 
Todėl, kuomet sausio 10 d. 
vėl atsinaujino taikos dery
bos Brest Litovske, tai Vo
kietijos atstovai jau galėjo

•______j »

Paskelbtos “Tėvynėje” kandi
datų į S. L. A. Pildomųjų Tary
bų nominacijų pasekmės paro
do taip kitko, kad daugelis SLA. 
kuopų visai nedalyvavo balsa
vimuose. • ’ " J'-,

Kiek galima buvo pastebėti, 
sekančios kuopos visai nėra pa- 
davusios savo balsų:

Miestas
Divernon. III.,
Millinocket, Me

Farmington, III

Apžvalga
“KRIKŠČIONIŠKAS” DŪ
SAVIMAS. /

Klerikalų “Draugas”, iškeikęs

šo:
Gaila labai, kad nėra įstaty

mo, kurs draustų tokiems iš
gamoms rašyti, kalbėti ir ne
patinkamus sau žmonės šmei
žti visų darbininkų vardu.

Tai yra ne pirmiena, kad kle- 
1 rikalai atvirai pasisako norį įsta
tymais uždrausti savo priešams 
skelbti savo idėjas. Neseniai jie 
rašė, kad “krikščioniškoje” Lie- 
voje “bedieviai” bus vaišinami 
“beržine koše”.

kuopa 
. .9 
...26 
.. 40

Clinton, Ind...................
Na komis, III. j .........

Benton, III........................
Eastpn, Pa........ ........
Madison City, Ioiwa .... 
Herrin, III. ............
Maryville, III....................
W. Frankford, III. ..........

Williamstown, Pa. .. 
Chicago, III.................

Dės Moinės, Iown .... 
Blanford, Ind.............

. 84 
. 86 
121 
148 
156 
164 
178 
181 
184 
191 
204 
210 
226 
227 
236 
249

Maspesth, N. Y.................250

Tai tuo labiau metasi į akis, 
kad visos šitos kuopos yra pro
gresyvūs, kad'jose veikdavo ir 
tebeveikia nemaža- socialistų ir 
šiaip pirmeivių. Tai delko-gi 
dabar jie ėmė ir nebalsavo? Ar 
gal kas atsitiko su jų balsais? 
Rasit, jie kur cenzūroj užkliu
vo?

(Žiur. nr. 56).

—Pasilik pas mus — sako — 
iškaršinsi m abi mamas, užteks 
duonos... ko čia vargsi, važinė- 
sies ?

Važuojant į kita miestelį, užė
jo lietus, — net į •vagono langus 
kerta. Privažiavome stotį, savo 
kelionės galų. Lietus nenustoja, 
bet reikia išlipti, nebeveš toliau.

Lietus pila, ant stoties, po pas
toge susitraukę, kenčiame; ant 
vėjo šalta.

Rodos truputį nustojo lyti. 
Einame. Adrisų turime, bet ne
žinome, kurioje pusėje ta gatvė. 
Niekas nevaikščioja per lietų, nė 
ko pasiklausti.

Vėl smarkiau ėmė pilti. Šo
kom ant trepu su stogiuku lau
kiame. Kiek nuščiuvus, einame 
toliau, taškome per purvynų. 
Smarkiau ėmė kirsti,vėl įlindom 
į kažkokio saliuno tarpdurį. 
Beišeinąs žmogus. Paklausėm: 
kame čia tokia ir tokia gatvė?

—Ogi —sako—tuja pačia ir 
einate. — Nuėjo sau . Pliauš
kiame toliau, sušlapę lygu viš
tos nuo sparnų, mes nuo drebu-' 
žiu vandenį varvindami. Žiūri
me jau į numerius, dairortiės. 
Gatve čia rodos platesnė paliko.

Beatpliauškiųs skersai gatvės 
vyras. Priėjęs arčiau klausia:

— Ko čia jus jibškote.. šiokiu 
oru?
Pasakėme numerį.

— A-a! Ant prakalbų atva
žiavote? Salės numeris... Štai 
jau ir durįs. — Klibina duris:
— Uždaryta, dar nieko nėra... 
raktas pas pirmininkų. — Dairo
si. — O šiai ir jis!

Atbėgęs pirmininkas graibosi 
po kišenės rakto, skubia greit a- 
tidaryti, nesiseka, o čia lietus ty
ška.

— O-je! kad sušlapę, sušalę!
— guodžioję pirmasis: — reikia 
pirma kur pasišildyti... Te kvo- 
derį, — išsitraukęs kiša man pi
nigus: — eik į saliunų išsigersi, 
apšilsi... Tokia senė pamėlyna
vus, gali susirgti ant šalčio... 
saliune už kvoterį apšilsi, te!

Pertraukė pirmininkas, liepė 
mus į viešbutį nuvesti kol apšil
dys salę. Čia pat ir viešbutis 
beesąs, Nupliauškėmc skersai 
gatvės.

Ar gi čia ne užuojauta, ar ne 
gera širdis? Nuo savo burnos 
nutraukęs žmogelis kvoderį man 
siūlo, gal paskutinį, ir į saliunų 
perša. Kaip sakoma: kas kų 
liubija tų ir triubija,

* * *
Kitame miestelyje laike pra

kalbų vėl vyras, manęs pasigai
lęs, iš publikos suriko:

Verčiau tau, sene, reikėjo na
mie ant pečiaus gulėti, ne ko po 
Ameriką valkiotis!

— Bėda, kad Lietuvoje nebėra 
pečių, — sakau. —> visus karė 
sugriovė. Butu gerai bet nebe-

Nebeleido toliau mums rokuo- 
ties: kiti vyrai mano geraširdį iš
prašė laukan.

Redakcijos Atsakymai
Ant. Joneliui. •—- Eilutės ne 

tinka.

Kitame mieste, nuvažiavus, 
vėl mus perskyrė. O lenai teko 
mums pabūti keletu dienų. Ma
ne nusivedė labai malonus žino-' 
nuliai. Viename bute gyvena 
dvieji, ir abieji mane priėmė. 
Žemai miegojau, o ant augšto

sukirptas penkeriopo dydžio, mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 metų am
žiaus mergaitėms. 8 metų mergaitei reikia 2% jardo materi
jos 38 colių platumo, arba 2 jardų 44 colių platumo, ir V2 jar
do kitokios materijos 36 colių platumo. Taipgi skurinis dir
žas.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai suknelei 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 PATTERN DEEP., 1840 S. Halsted Street, 
Chicago, III.

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

čia Įdedu 10 centų, už kuriuos prašau atsiųsti man Pavyzdį

No. 8695 — Mergaitei metų ........................ colių

VARDAS IR PAVARDE..................... .......................................................

ADRESAS:

I K I 1 1 111 1 '

nesušalčiau, kad butų patogu.
Rytų atsikėlusi šeimininkų ne

beradau namie, buvo išėję į dar
bų. Virtuvė šilta, pečius kūre
nas; vanduo šiltas. Apsirengusi 
lipau ant augšto, kur mane su 
pusryčiu laukia. Taip mylima 
ir lepinama, nė justi nepajutau, 
kaip tas keletas dienų lygu vėju 
lira lėkė.

Surengė prakalbas, einame.
Salėje dvejos duris į laukų, 

tarpe ---- estrada. Iš vienos pu
ses įeina daugiausia moters, iš 

iš kitos — daugiau vyrai.
Jauni vyrai eina būriais, pa

sišiaušę, pasipūtę, išdidžiai žen
gia, rodos, pasipainiotų kas ųie- 
ms po kojų, tuoj sutryptų, o ne, 
Dieve, kas paerzintų, tuoj skel
tų į galvų. Tokių pasipūtėlių 
nemaža prisirinko. Sykiu su 
moterimis ir kitais pilna salė pu
blikos prisipildė.

Kalba Bulota.

klausimų įsipildžiau, būtent:
— Ko bloga padarė Yčas nu

važiavęs pas popiežių?
— O tamsta pasakyk, — vėl 

Bulota klausia, — ko gera kam 
padarė iš tos kelionės. Ar tam
sta turi iš to kokių naudų, ar kų 
gera?

Kad Bulota į visus užmetinėji- 
mus vis atsikirto, tai pakilo sa
lėje triukšmas: — taušku tauš
ku! Šuru šuru! bildu bildu! — 
tokia betvarke lygu karčiamoje. 
Po kelis balsus šaukia žemai ir 

nuo galerijos: — Meluoji! me
luoji! — tik girdėti.

Vieni šaukia, kiti tildo, barasi.
Šokęs pirmininkas, — tylėkit! 

— sušuko: — kas nenorite klau- 
syties galėjot neateiti, niekas čia 
jūsų nevadino betvarkės daryti! 
Nenuoramos tuoj laukan! 
Truputį nusiramino publika. Kai 
kurie išėjo, kiti nutilo. Tuomet 
Bulota, paėmęs bukietų ir, vy
niodamas iš popieros, kalbėjo.

— Kokia poni, ar panelė, pa
metė man po kojų bukietų, — 
labai ačiū už dovanų.

Išvyniojo vienus stagarus su- 
džiuvusių žolių, tik vienų mažų 
raudonų žiedelį radęs, sako:

— Štai raudonas žiedelis, dar 
nenuvytęs: tas man. — Prisi
segė prie krutinės. Stagarus ėmė 
dalinti, vienus paskyrė tautinin
kams, kitus labiau sudžiuvusius, 
kunigams:
vaisiaus, — aiškina, — tokios ir 
žolės jų sudžiuvusios. O štai — 
rodo — vyčių nugraužtas kor- 
nas: grūdus jau nugraužė, dabar 
nabagai vyčiai kornų stimberius 
turės graužti.

(Bus daugiau)

Įeina jauna moteriškė, ar mer
gaitė. Ant galvos didžiausis 
skrybelis, aplenktas plačiu ilgu 
šydru, iki-pat krutinės akis užsi
leidusi. Klebėj turisi popierin su 
vyniotų rodos bukietų. Atsisėdo 
pirmoje eilėje greta manęs. 
Žiūrėdama į ją maniau: — Tu
rbūt čia jauna našlė arba mer
gaitė tėvų ar motinų numarinu
si: mat, juodu šyru veidų užsi
leidusi gedėją. Po valandėlės 
atsikėlusi tik pic pic prie “stei- 
čiaus”, tų savo popieron suvynio
tų buketų šnapšt, pametė Bulo
tai j)o kojų, pati kaip iš pypkės 
pa taukšt, pro duris laukan: Dau
giau nė dvasios jos nebemačiau.

Bulota, nesustodamas kalbėti, 
įasilenkęs paėmė nuo žemės bu
ketų, padėjo greta savęs ant sta
liuko. Pabaigęs kalbų, kaip vi
sur ir visuomet, sako:

—Jei kas turite kakių klausi
mų, ar kas buvo kam neaišku 
mano kalboje, meldžiu,su norų 
atsakysiu,

Kaip-gi neužpuls tie pasipūtė
liai atakuoti Bulota savo klausi
mais, tokioje betvarkėje, nė at
minti, nė sugaudyti jų užmeti-

Vienų tik juokingų

Nes jie patįs be

Kazimieras Gugis
vaikiai žmones, abudu eina j 
darbų. Augštai turėjo vienų vai
kelį, negalėjo abudu išeiti, tai 
pati ėmė į namus darbų.

Miegojome šaltame kambary-

Naujas “patriotų” žygis.
()TTUWA, la., Kovo 12. —Ką0TTUWA, la., Kovo 12.

daugi Albia augštesnėfcės moky
klos mokytojas Leonas Batting 

tau- [i)asakč» ka(l jo tikėjimas yra 
Į priešingas karei, govėda žmonių 
pereitą naktį nuvilko jį prie mie- 

Musų nuomone šioji Tary- sto salės ir nuplėšusi dalį jo dra- 
ba visu pirma negali būti au- bužių, ištepė jį visų geltonais 
gščiausia politinė organizaci- dažais ir aliejum.

PEIKIA TAUTINE TARYBĄ.
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
1222 S. Halsted SI.

Ant trečių lubų
Tai. Drover 1310

Miesto Ofisas t
III N. Dearbirn SI.

1111-1S Hnlty BMC.
T ei. Central 4411

šildė. Prieš atsigulant mano šei
mininke šiltais buteliais, užkai
tintais prosais apšildė lovų, šil
tai apklostė, aptupinūjo, kad lik liejimų!

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

V
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Jaunuomenes Skyrius
J. Baltrušaitis )in

KELYJE.

KARES
LAUKEžmo

pats vis likimas

Steponaičio Raštai”)

SVAJŲ ŽEMĖ

sienas

Klajūnas

Cente

Asmuo

Rusiikos ir Turkiškos Vanos

Lietuviškai Kalbantis Pardavėjai

bus linksmas pasimatyt su

(iarsinkis ‘Naujienose

•Mkv. ■M

ir visuomenė.
(Tąsa).

dalis sako, kad mes

12th St Tel. Kedzle 8902 
Paulini. Tel. Weatern 15 
5514-16 W. 12th St., arti 
St. Louts Avė. ir 1115-17 
8o. Paulina St., arti 12th 
SU Chicago, 111.

Negirdįs ant medžių jų rūbų jaunųjų 
ir viskas, lyg nakčių byloj...
l ik aidas neilstančių žingsnių manųjų
Vien dunda būtybės tyloj.. ♦

mano širdis dreba, šala

Toli, toli, svajų žemėj, 
Žydi mano laimės gėlė 
Ten
Vis, kas dienų, ilgis vėlė

jus kiaurai per visą krautuvę 
ame n (e Jys norėsite jo, taipgi 

parėdniij departamente, 
f)ry goods departamente.

Velykiniai Tavorai 
Visokiu Rusiu

HALSTED & 14T?

Ežero bangos, žmonių pris
paudėjams ramumo neduokit 
juos persekiokit, jiems neblizgč 
kit, ant savo bangų jų nesilpno

Išdirbėjai auSMĮ»»jĮ»S-niŽį£?. T“rki- 
£ky ir Egipliiky Cigaretų Pasaulyje

Silpnas lempos žiburėlis 
Vos apšviečia baltas 
Rodos nuolat jos kartoja

Didžiausia Krautuve West Sideje

bangos ir man, darbo 
duokite ramumą ir aš 

myliu, bet man reikia nešti 
nimo naštą, man reikia dir-

Generalis Pardavėjas palydės 
ir patarnaus jums bite (lepint 
MINNIE Bl’RClt — moteriškų 
MĄRYENA KRIKSCRJNIUTĖ —

ir tiktai dešimts už antrą. Ir 
kas mane labiausiai stebintų, tai 
tas, kad tarpe tų devynių dešim
tų dalių rasčiau beveik visus 
tuos, kurie turėjo progos lanky
ti mokyklą. Nesakau, kad vi
sus, bet beveik. Tokiu bildu 
šis klausimas pasidaro dar pai
nesnis.

Tiesos pažinimo ištroškusius širdįs 
Aptvino akliausiuos rukuosį— 
Bet tikslas jų, barfų akordais jam girdis 
lik proto pramnituos takuos...

Nei keiksmo likimo, nei verksmo dėl duonos, 
Nei šnabždesio krūme žaliam, —
Vien mirgančios žvaigždės kaip želmėj aguonos 
Bemirksi sau skliaute meiliam...

Mokslininkai, kurie nepada
ro šio išskyrimo, arba daro tai 

' tam tikrais išrokavimais — yra 
i irba progreso priešai, arba pa
prasti nežinėliai.

“Žmogaus gyvenimas priklau
so žmogui”; šis pasakymas ga
ni teisingas. Pirma visko tu
rime atminti, kad žmogus yra 
’oks gyvūnas, kuris turi ran
kas ir protą, kas jį ir išskiria iš 
tarpo žemesnių gyvūnų (Ne vi
lai taip. Skyr. Vedėjas). Pro
tas be rankų nieko nereiškia;! 
rankos be proto — irgi neturė
tų vertės. Bet protas ir rankos, 
veikdami sykiu, padaro žmogų 
— žmogumi. Žmogus, turėda
mas tuo du dalyku, šiandie su 
pilna teise sako, kad jis “civili-1

pirmą klausimą,"'zuotas”. 7

rasis čia, kad jums prigelbčjus—
\VM. PICKTORMAN

TELEPHONE YARDS 2721
*OR. J. JONIKAIYIS

Medikas ir Chirurgas
• 3315 Halsted St, Chicage

dideliame pusi rinkime— 
mis krautuvė Chicagojc 
nebūt pasirėdyme rūbai: 
stalo

buvo, kas bus dar— 
Ir dulkės, rukai praeitie 
Jieškojimas Dievo, teisybės troškimas 
Ir siaurus keliai ateities...

Saulėleidžio purpuras gęsta ir bala 
Vžsitiesė slėniai miglš,— 
h* liūstanti 
Ir apėmė žemę tyla

Antroj
Į turime pagerinti tas aplinky- 
I bes, kuriose asmuo gyvena, o 
I tuomet susilauksime sveikų ir 
Į tvirtų draugijos narių. Nes 
I žmogaus gyvenimų, jo būdų, y- 
patybes nustato esamosios aplin
kybės, kurios gali būti geros 
arba blogos.

Taigi, kaip matome, šiedvi 
numoni yra priešingos viena ki
tai. Abidvi jos turi milionus 
pasekė j ų.

Todėl gvildenant šį klausimą, 
turime būti labai atsargus, kad 
neapsilenktume su tikrenybe. 
Mano siekis yra kaip galima 
trumpiau ir aiškiau pakelti kla
usimą: Ar mes turime laukti 
ateinančio, geresnio asmens, ar 
pagerinti asmens aplinkybes, 
kurios išauklės geresnių asmenų 
-individualų?

Jeigu čionai butų susirinkę 
šimtas žmonių ir aš leisčiau ta 
klausimą nu'balsavimui, esmi ti-1 
kras, kad devynios dešimtįs iš]

Bile kuris iš šių pardavėjų 
Jumis ir jums patarnaut.

Utarninkais ir Subatomis atdara iki 9:15 P.M

Vyrams, Moterims ir Vaikams bus rasta čia 
ši yra didžiausi populerėmis kaino- 

Kokis jūsų velykinis reikalavimas 
š naminėmis reikmenimis, arba prie

lųžero bangos. ..
Ežero bangos, jus meiliai pri- 

traukiat jaunas mergaites, jos 
labai myli blizgančias bangas, 
jos geria vėsų jųsų ramumą, jos 
trokšte trokšta jųsų vėsumo, sy
kiu su jumis jų širdis banguoja. 
Čia lietuvaitė, lyg jauna pušai
tė, krantu vaikštinėja, gėris gra
žumu, jos veidas, širdis ir vėlė 
banguoja. ‘ LM

Ežero Iki ngos... •
Ežero

,, Ežero 
žmogui, 
jus 
«yva 
bti sunkius, .sunkius darbus, 
tamsusis likimas mane suraki
no. .. ,

Ežero bangos..,
Ežero bangos, su jumis aš tro

kštu liuosybėj banguoti, jųsų 
vagose aš trokštu supuotis... 
Jus mane paverskit į mažą žū
va tę, po jųsų krutinę aš ten plau- 
kinesiu, jųsų gražumu aš sal
džiai gerėsi uos.

Ežero bangos...

Ežero bangos, jus mane pa
verskit į mažą paukštelį. Ant 
ežero kranto aš trokštu giedoti 
ir jųsų bangas kasdieną matyti.

Ežero bangos...
Ežero bangos, mane paskan- 

dykit, savo bangose mane sutir- 
it, sykiu su jumis aš noriu 

banguoti ir gamtos turtams gra
žumą priduoti.

Ežero bangos...
Ežero bangos, mane jus pa

verskit į ką tiktai norit, aš jau 
nebenoriu sunkų jungą nešti, ai 
jau nebenoriu retežiuos skam
bėti, aš vergu-žmogum jau ne
noriu būti. Sunkusis likimas 

sulaužė, gyvenimo

Toli, ti
Ko jos
Svajų žemės laimės klonyj
Parinktuosius tik įleidžia..

Ežero Bangos.
Ežerų bangos blizgančios, vė

sios, glostot, bučiuojat žaliuo
sius krantus ir švendres -r se- 
saites prie širdies priglaudžia!.

Ežero bangos...
Ežero bangos valtį kilnojai, 

blizgat ant saulės sidabro spal
va, rangotės mirga t, žuvytes sil
pnoj a t ir pliauška t vėžiams 
krantų urvuose.

THE NEW RIVER COMPANY
The Ne\v River anglies laukuose dirba 15 kasyklų. Daugiau 
šiai iš jų guli prie dviejų geležinkelių, gaunanti užtektinai va 
gon 
l Dirbairta pilnai. Geri inainieriai 
$125.00 j dvi savai!i. šiuo 
inainierių, vien tik geri I .. 
jami su šeimynoms. Jeigu Jus žingeidaujate 
parašykite mums savo prigimtoje kalboje.

MR. C. P. ANDERSON, 
McDonald, W. Va.

; ių ir dirbanti kasdien. Geros mokyklos, bažnyčios ir tt. 
Parduoda stubas savo darbininkams ant lengvų ištnokesčių.

uždirba nuo $100.00 Iki 
laiku yra reikalingi keletas gerų 

tegul atsišaukia. Labinus pageidau- 
!, ateikite arba

mane jau 
jungas man jiegas pagriaužė, aš 
trokštu banguoti taip, kaip jus— 
laisvai.

Ežero bangos...
I »

Ežero bangos, kodėl aš nesu 
gražioji mergaitė, kode! aš nesu 
pušis ar eglaitė, kodėl aš nesu 
laisvės paukštelis, kodėl nesi
džiaugiu bangų gražumu?

Ežero bangos...
Ežero bangos, mane jus paim

kit, į orą, j gazą mane sutirpin- 
kit sykiu su vėjais ore telakio- 
siu, laimingesniam būviui išnau- 
jo tegimsiu, žalioje pievoj žoly
nu tebusiu, netoli vandens gra
žiai težydėsiu.

Ežero bangos. .Į,
Ežero bangos, jus mane pa

verskit j lengvą vėjalį. Kad jų
sų krutinę speigai apkal 
gvą širdį suspaus, suvaržys, jų
sų numylėtąją laisvę atims; ta
da aš švelnutis jus aplankysiu, 
maloniu kvapu ant jųsų papu
siu ir jus varžantieji raiščiai'su
truks; aš pusiu, kvėpuosiu aš, 
kietus ledus sir meile tirpinsiu; 
aš jųsų priešus į putas paversiu 
ir vėl jus gražiai, laimingai ban
guosi t.

Ežero bangos...
Ežero bangos...

N A U J I E N O S, Chfcaffo, III.

Kas-gi padarė žmogų civili
zuotu? Atsakymas trumpas — 
mokslas. Mokslas padarė žmo
gų milžinu. Bet visa tai sto
josi tikrenybe tik žmogaus pro
to ir rankų dėka.

Bet kas-gi yra mokslas? ) 
šauks kitas. Mokslas yra įran
kis, kuris pagelbsti žmogui pri
sitaikyti prie aplinkybių,* arba 
pritaikyt tas aplinkybes sulig 
savo noru. Gamta tečiaus visai k 
nepripažįsta mokslo. Kiekvie
na mokslo dalelė yra priešinga 
gamtos įstatymams. Kiekvie
nas įrankis, pagamintas 
gaus rankomis, yra įrankis ko
voti prieš gamtą. Šiandieninis 
žmogus, vadinas, sužiniai kovo
ja su gamta.

Ežero bangos...
Ežero bangos, kad žmonių 

prispaudėjai ant jųsų krutinės 
valtį padės, kad plaukyt pano
rės; jus pasikelk i t, laivą apver- 
skit, po baltųjų putu juos pa- 
kavokit ir teeinie į gelmę mais
tui žuvims.

Ežero bangos...
Ežero bangos, kas Dievo var

dan žmąnės kaukiu, kas daros 
.'ardau vargšus išnaudos ir tam 
sias minias apgaudinės, tuos 
žvėris — tironus visus paskan- 
dinkit.

Ežero bangos...
Ežero bangos...

(Iš “Poezijos”)

—“Kaip?
— “mokslas yra gamtos prie
šas?”

—“Nesąmonės” — pastebėjo 
mano draugas.

—Taip. Jeigu mokslas yra 
Įrankis taikymuisi prie aplinky
bių, tuomet pažvelgkime į žemės 
skritulį, kuris apgyventas gyvy
be, ir klauskime patįs savęs: 
Kas tą gyvybę pritaiko prie ap
linkybių, kitaip, kas aplinkybes 
pritaiko prie gyvybės? štai au
ga medis. Jis nepažįsta mok
slo, bet jis auga, bujoja. Med
žio juk tokia pat gyvybė, kaip ir 
žmogaus. Kaip užgęsus gyvy- 
iės kibirkščiai žmogus miršta, 
aip ir medis. Arba štai ten 
diaužioja kirminas, kuris irgi 
leturi supratimo apie mokslą, 
zienok gyvena. Rodos, aišku, 
kad gamta, suteikdama organi- 
sniui gyvybę, nustato ir aplin
kybes, kuriose ta gyvybė, galė
tų plėtoties.

Leiskite man padaryti tokį pa- 
yginimą. Gyvybės palaikymui 
gamta nereikalauja mokslo. Mo
kslas yra įrankis žmogaus kovo
je prieš gamtą. šiandieninis 
nuogus be mokslo ir vienos die
nos negalėtų gyventi. Dabar už- 
luokime sau klausimą: Jeigu, 
>av., vienai dienai atimtumėm 
smogui visa ‘tai, kas yra paga
minta mokslo pagelba — kaip 
įtrodytų žmonija?. Liktų griu
vėsiai ir lavonai.

Gerbiamieji, civilizuoto žmo
gaus gyvenimas ir to gyvenimo 
aplinkybės yra moksliškai dirb
tinės. Šiandie žmogaus siela ir 
kūnas daugiau priklauso nuo 
mokslo, o ne nuo gamtos. Pa- 
’ieku kiekvienam apie tai pagal-

Mes sakome, kad draugija, 
pavyzdžiui, yra milžiniškas kū
nas, susidedantis iš tūkstančių 
ir milionų vėlelių. Tos vėlelės 
yra atskiri asmens-individualai 

Žmonijos arba draugijos na
riai. Žmogaus kimša taipgi su
sideda iš cėlelių. Rodos, priei
name prie to, kad draugija kai
lio vieųas kūnas, reiškia tą patį, 
ką žmogaus kūnas. Paviršuti
niam. tėmytojui taip ir atrodo, 
kad čia skirtumo nėra. Nes 
kaip kūno cėlelė turi atlikti tam 
tikrą užduotį, taip ir draugijos 
narys, kaip jos “kūno” cėlelė, tu
ri atlikti jam pas paskirtą už
duotį. Kaip žmogaus kimo ce
lių veikimas nustato jo kimo y- 
patybes, taip ir draugijos, nario. 
Einant dar toliau, mes suranda
me, kad visos tos ypatybes, ku
rios reikšdinas žmogaus kūne.' 
tos pačios ypatybės randasi ir 
milžiniškame draugijos kūne 
Vadinas, viena žmogaus kimo 
celė reiškia tiek, kiek reiškia vi
sas žmogus draugijoje. Taigi, 
rodosi, butų nesąmone bandyt 
pagerinti draugijos kūną, kuo
met to kimo dalįs yra netikę ii 
netobulos. Tik evoliucijos ke
liu gamta pagerins, patobulint 
tas celes, kurios palaikys visi; 
kūną. Reiškia, mes tuirme ati- 
siduoti gamtos malonei. Dau
gelis mokslo vyrų turi prirašę 
milžiniškus tonus « knygų, kur 
gvildenama “gamtinė parinki
mo” teorija. Jie prirodinėja, 
kad gamta sunaikina tuos, kur 
neatsako gyvenimui, o auklėje 
tuos, kur. atakantįs. ši teorijų 
yra puiki, bet tankiai netaip su
prantama. Taip žiūrint, mef 
galų gale nebematome kitokie 
išėjimo, kaip tiktai sutikti su jų 
nuomone, būtent, kad kuomet 
gamta patobulins asmenį, tik ta
da susilauksime prakilnesniu 
visuomenės narių, žodžiu, su
dėję rankas mes laukiame, kad 
gamta pasibiaurėtų tom nedo
rybėm, kurias atlieka draugijos 
nariai ir panaikintų jas sutei
kiant geresnių draugijos narių.

Dabar pažiūrėkime, kokių Į 
tvirtinimų duoda mums tie, ku-1 
rie sako, kad mes turime ge-1 
tinti draugiją, tariant esamą I 
tvarką, jeigu norime susilaukti I 
prakilnesnių, geresnių vienučių I

Gamtinė parinkimo teorija I 
buvo senai, labai senai — pra-| 
5jilsiose gadynėse, kuomet žmo-1 
gus dar buvo miškinis ir nio-| 
vėsi su plėšriais žvėrimis, kaipo I 
savo nuolatiniais priešais. Ga-I 
intinio parinkimo ypatybės tuo-1 
met palietė žmogų, nes pasta-] 
rasis buvo veik pilnoj jos pri-1 
klausomybėj. Gamtinio parin-| 
kimo teorija šiandie mes gali-1 
me pirtaikint prie visos eilės! 
žemesnių gyvių. Prie žmogaus! 
ji lieka toli gražu nepritaikoma I 
— nors ir nevisai. f

vienas... vienas... vie
nas...”

fcUSSlAN Z . ’ * 25
TURKIS!! 75’

. 20*

Gamtinis parinkimas sako, 
kad silpnesnis turi užleisti vie
tą silpnesniam. Silpnesnis turi 
mirti, tvirtesnis — gyventi. Ga
uta suteikus organizmui gyvy
bę ir trukumus vėliau sunaiki- 

| na jį ir tveria naują gyvybę.
Dabar pažiūrėkime, ką daro 

■ civilizuotas žmogus. Visų pir
ma, sakysime, žmogus apsigy
vena tokiam žemės kampe, kur, 
mlig gamtos “įstatymo”, gyvy
bei nėra vietos. Bet žmogus ten 
gyvena. Vadi n a s i, vie- 
n u r g a m t a negali kon
troliuoti vienutės, kitur sako, 
kad silpnesnis turi užleisti vie
tą tvirtesniam. Imkime kitą 
pavyzdį. Tos šešios dešimtįs 
milionų jaunų žmonių, kurie y- 
ra paaukauti karės pragarui, ar 
jie nėra tvirčiausi ir atsakan- 
čiausi gyvenimui? žodžiu sa
kant, šiandien žmogus eina 
prieš gamtą. Jis apverčia gam
tinio parinkimo teoriją augštyn 
kojomis. — Civilizuotas žmo
gus sako: Silpnesnis, netikesnis 
turi gyventi, o tvirtesnis, tobu
lesnis ir atsakantesnis turi nu
mirti — pasitraukti šalin. Čia 
taigi mes matome kovą tarp ci
vilizuoto žmogaus ir gamtos 
(?), nors, liesa, labai negmį’ią.

(Bus daugiau).



I ;iviniluos klasiniu
Praktiškas patėmijlmas.

lis. kurio autorė pageidauja, kad I 
jaunuoliai padėtų jai išrišti kla
usima: Kode! jaunuoliai užmir
šta savo reikalus? Girdi, nors 
daug vaikinų veikėjų yra ati
traukta iš musų tarpo, t. y. pa
imta į kariuomenė, bet kų-gi esu 
veikia merginos?

t uriu pasakyt, kad musų me-| 
rginos tol veikia, kol priesivillo- 
|u vaikiną. Štai faktas. Buvo 
viena mergina, nuolatinė eilių 
rašytoja. Bendradarbiavo ji 
Jaunuomenes skyriuj ir Karde. 
Bet vėliaus prapuola. Pasirodo, 
kad ji... apsivedė. Vėliau ji iš
davė ir savo slapyvardį. Bet j 
nuo to laiko apie jų nieko ne
girdėt. Aš nemanau, kad ir Ne
vystanti Gėlė ilginus žaliuotų... 
kaip kad Laimutė. '

Visiems v ra žinoma, kad di- •r

nutaria, kad išdiriiystė leiski
me drabužio butų Įsteigta ir 
vedama pačių salos gyventojų. 
Tokia išdirbvstė, savaimi aiš- 

Ir -

ku, luti būt jos, draugijos, sa
vastis. Dirbtuvės valdžia, kurią 
renka patįs žmones, pasiskirta 
Sau reikalingus technikus, kurių 
užduotis — tvarkyt visus bėga-
imts reikalus: priimt darbiniu-i bininkų atsiduria baisiausiame 
kus, rupinties pristatymu reika-' padėjime.

Tie “apsukrieji” ko 
kapitalistai, ačiūvotojai

viešpataujančiai tvarkai ir žmo
nių tamsumui, žeriasi sau aukšo 
kalnus. (U kuomet jie pamato, 
kad visokių išdirbinių jau per
daug, kad jų nebegalima iškišti 
su pelnu
tu ves ir šimtai tūkstančių daf-

• uždaro savo <lirb-

tvarkyt išdirbystę.

rti nuo veikimo... Taigi nėra
reiklaauti, kad jie veiktų, j

Jie Im i perleisti visą laiką ino-' 
kinimuisi “karžygiu” amato. i

k a

dyli musų sesės merginos. Bet 
aš, kažin kodėl, nelidkęs tikėt, 
kad jos tai galėtų padaryt.

—J. Balandėlis.
Nuo vedėjo. — Dedame šį 

d. J. B. rašinėlį, bet kartu turime 
pastebėti, kad jo autorius daro 
bereikalingų ir stačiog nedera
mų priekaištų musų bendradar-| . 
lai 
kad ji padarys taip, kaip jo nu
rodytoji eilininke? Pagalios, ar 
dera užsipult kad ir ant pasta
rosios, nežinant jos gyvenimo 
apystovų? •

Jaunuolių tarpo turėtų būti 
daugiau draugingumo. Užsiva- 
rinėjimai ne aiškina, o tik pai
nioja keliamą klausimą. —

—S. S.

Iškur jis žino,

Vailionis.

Kur link mes einame?
Kas tie socialistai ir ko jie 

reikalauja?

Socialistai tai tam tikros 
organizacijos nariai, kuri, orga
nizacija, eina prie to, kad visi 
gamtos turtai: Žeme, išdirbystės 
įrankiai ir pati išdirbystę butų 
draugijos nuosavybe, o ne kelių 
atskirų asmenų grobis; kad iš-

ne pelnui — rinkai, bet savo rei
kalams. Trumpai sakant, soci-

smo dabartinėje, esamoje tvar
koje. Vieton šiandieninio pra
keiksmo jie taigi nori pilnos lai
svės ir gerbūvio.

Imkime vienų pavyzdėlį. Sa
kysime, Šetlandb salos gyvento
jai viena gražių dieną ima ir

tariant
Visuose salos kampuose pasta- 

[ tonui dideli sandėliai sukrovi- 
mui pagaminto drabužio, kurie 
palaiko nuolatinius ryšius su 
dirbtuve: ima iš jos reikalingus 
drabužius ir veda tam tikrą at
skaitų su pastarųjų. Sandėliai 
irgi turi patyrusių žmonių, ku
rių uždavinys pririnki drabužių 
sulig ėmėjo skoniu ir jniera. 
Tuo tarpu dirbtuvė gamina iš- 

| dirbinius sulig salos gyventojų 
skaičiumi, apie kų jai praneša 
centrą lis biuras. Taigi, dirba
ma tiek kiek to reikalauja patįs 
gyventojai.

Kadangi dirbtuvė yra įsteig
ta ir tvarkoma pačiais salos gy
ventojais, tai ir jos išdirbiniai 
yra draugijos savastis. Vadi
nas, kiekvienas gali imt iš šau
lelio tiek, kiek reikalingas 
vęs aprodymui. Ir už visa 
nieko nemoka.

Bet gal tūlas ims daugiau,
411 jam reikalinga, norės pasi- 

| naudoti svetimu triūsu? Juokin
gas klausimas! Kas gi visa tai 
:š jo pirks, jeifcn bus galima 
jaut sankrovoje — sulig skoniu 
ir miera 4— uždyką?

Dabar prisistatykime sau, kad 
Vietos gyventojai nepasitenkina 
vien tik drabužių gaminimu. Pa
našų dirbimo būdų jie įveda ir 
kitose išdirbystės šakose: ukė- 
jc, kasyklose ir 11, čia mes ir 
turime socializmų arba sociali
stinę išdirbystės tvarkų. štai 
kas visame trumpume, yra so
cialistai ir ko jie reikalauja.

Taigi aišku, kad esamąja tva
rka džiaugiasi ir lobsta tik meit- 
ka žmonių dalelė. Didžiumai ši 
tvarka yra prakeiksmu, šių r

pininkai neša kuosiinkiansių 
nnštų, niekuomet neatsiekdand 
“žalios šakos”. Darbo stoką 
kas metų, mėnesį, savaitę ir dic<- 
nų, tarsi kokia šmėkla, sekioja 
jį, neduodama jam nei vienos 
ramios valandos.

Ar dar reikės įvardini šių tva
rkų? Ne. Tamsta ir aš gerai ži
nome ir kuždame sau: ji nege
ra... Skirtumas tarpe musų, j 
gal būt, yra tik tame, kad vie
nas prieš jų protestuojame, au
tais atsiduodame “dievo va

liai”; vienas sakome “dirbkim!” 
antras — “melskimės”. ..

sa- 
tai

ne-

Prieš tą ligūstą ir kultūrai 
kenksmingą veiksnį musų vi
suomeniniame gyvenime, kuris 
daugelį ir pačių kapitalistų įs
tumia nep^ldjmos sukuriu, 
prieš jį yra sukilusi susipratu- 
sioji darbininkų dalis. Pradžio
je ta kova buvo netobula, ačiū 
darbininkų nesusiorganizavi- 
niui. Ilgainiui betgi jie supra
to, kad norint kovot prieš ben
drų negerumą reikalinga kovo
ti bendrom spėkom, reikalinga 
Vieny! ies.

To vienijimosi principus pir
mų sykį moksliškai išdėstė di^ 
dis darbininkų teoretikas Kari 
Marksas. Jo laikais — pirmoj 
pusėj 19 šimtmečio — Anglija 
ir Francija buvo vienintelės ša

Didžiausia Mieste Rūbų ir

Čeverykų Krautuvė
-

kampas Milwaukee ir Ashland Ave’s Atdara Utarninko, Ketve-i 
rgo ir Subatos Vakarais ir

Išryto Nedėldieniais^ |

VELYKINIS KTITYImS
CONTINENTAL KRAUTUVĖJE

Platus įvairumas Puikiausi! Sezono
IEKVIENAS vyras žino, kad vienas didelis drapanų 
pirkime žodis yra Ekonomija—tikra ekonomija. Jus juk 

negalite leist $3 iki $5 nusprust šalin nuo savęs per neatsargų 
pirkimą. Tas ir yra, kodėl mes užkviečiame jus ateit j Con
tinental ir pirkti sau velykinį siutą šiandie. Mes norime, kad 
jus pamatytumėte šitą nepaprastai puikų stock’ą pavasarinių 
drabužių, kuomet jų esti daugiausia ir geriausių pasirinkimui, 
turėsime didelį smagumą išrodyt jums šiuos 
rinktinai siutus drabužius. Mes žinome,fina 
, kad mes jus užganėdinsime stylium, Priti-^K H H 
kimu, gerumu ir su kaina —

Stailiu

linkime tokį jau trum|>ą pa
vyzdį esamosios, kapitalistinės 
tvarkos. Ji perdėm individua
listinė. “Sau, sau!“ — girdi 
veik kasdieną. Kiekvienas bėga 
-triūsia lik dėl savęs, nežiūrint 
ir visa tai kenkia jo artimo ge
rovei, ar ne. Sakau “dėl savęs“, 
o ne patenkinimui savo reika
lų. Nes išdirbystę šiandie tar
nauja rinkai. Todėl kiekvienas 
joje nori būt pirmutinis, išmin
tingasis ir laimingasis. Vadi
nas, lenktyniuoja, stengiasi už
bėgt už akių tokiam pat savo 
draugui žmogui, parblokšti jį 
ir pasinaudoti jo nepasisekimu. 
Tose imtynėse taigi lieka per
galėtoju tas, kuris apsukresnis 
ir sumanesnis savo biznyje”. 
Tame sukuryj diena iš dienos 
žųva didelė daugybė t. v. “silp
nųjų kovotojų” — .%iulkiųjų 
pramonininkų. Jų vieton atsi
randa stambioji pramonija —

lįs, kur buvo įleidęs šaknis ka
pitalizmas. Nuo to laiko dar-

čiai progresuoti. Per K. Mar
ksų jis, taip sakant, surado sa-l

rio veltui j ieškojo paskubusieji 
utopininkai — Ovvenas, FurjeJ 
Saint Simonas ir daugelis kitų. 
Tasai radinys buvo: “vienyki-! 
mes kovai už geresnę ateitį!“

siekis yra panaikinti privatinę* 
nuosavybę ir paimti visas išdir- 
bystės įmones į draugijos ran-| 
kas, idant dirbus bendrai ne rin
kai, bet patenkinimui savo rei-į 
kalavimų. Išdirbystę reikia vi
suomenių t. Socializmas nori 
padaryt jų visų reikalu, o ne ke
lių atskirų asmenų grobiu.

Draugija — dirbančioji jos

Nežiūrint j tai, kas jums geriaus tinka, jus rasite čia 
siutą, kuris užganėdins jūsų patikimus. Vėliausio augšto mi- 
litario styliau^, arba daugiau konservatyvių petrenų — mes 
visus juos turime puikiausių madų petrenų. Viena sagučių ei- n . '
le, dviem sagučių eilėm. Plačiais pečiais ir siaurais pečiais. 
Apsiūtais kraštais ir su kišeniais. Visi vėliausių spalvų: 
rusvos, mėlynos, mirtos žaliumo.

Bart, Schaffner & Marx
Mes taipgi parduodame pilną siutų ir pavasarinių over- 

kotų rinkinį pasiutus Hkrt, Schaffner & Marx, Kuppenhei- 
mer, išeiginius ir kitas gerai žinomas augštas rųšis po $15 
iki $40. Geriausi sezono modeliai su visais aiškiais nurody
mais rankų darbo drabužių.

Vaiky Pavasariniai x Siutai
Mes taipgi galime užčėdyt jums pinigus ant vaikų siutų. 

Audeklas yra labai stiprus ir pasiuvimas atsilieps į abu — į 
vaikus ir motinas. Styliai yra paskučiausios dienos. Atsi
ves^ savo vaiką. Visų mierų — nuo 6 iki 18 metų.
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Darbo Žmonių 
KNYGYNAS
BRANGUS DRAUGAI Iii DRAUGfiS:-

Jau atėjo momentas taip įdomus, taip interesingas, kad net ir tie, 
kurie nei svajot nesvajojo apie mokinimąsi skaityti knygas bei laikra
ščius, šiandie skaito ir svarsto, kas tolinus dėsis, kas buvo ir kas bus. 
Delio pranešu jums, kad aš įsteigiau grynai darbininkiškų knygynų, 
kad aprūpinus naudingomis knygomis kiekvienų darbo žmogų. Jau 
dabar gana daug šiame knygyne randasi knygų, keletos kurių žemiau 
paduodu su rašų.

Trimitas, Laisvos dvasios gies
mės ir dainos. Apdaruose — $1.00 
be apdarų.........................  75c

Meilės laipsniai, jų išsivysty
mas. (Aprauose $1.25) kaina $1.00 

Badas (apdaruose $1) be ap. 75c 
Vokiečių Kareivio Karės Atsi

minimai. Apdaryta ............. $1.00
Velnias ............................... 20c
Sauja Pipirų Senberniams ir 

Senmergėms. Kaina ............. 35c
Kareivis................................. 10c
Parlamentariškų Tiesų Knyge

lė. Kaina ..............................   10c
Darbas. Kaina .......................75c
Rasputinas, arba kaip bemoks

lis F.asputinas pavergė carų ir ca- 
riene. Kaina .............. .

prisidėt

3346 So. Halsted St., 
Tel. Bouievard 7328.

Enihcijos Revoliucija.........40c
Krikščionybė ir Socializmas 15c 
.Nuo ko priklauso žmonijos nuo- 

tikiai. Kaina..............................10c
Beto turiu dainų, eilių monolo

gu ir deklamacijų, kurias delei 
vietos stokos Čia neminėsiu.

Taipgi turiu gražių, puikiai nu- 
nleštų Rusijos Revoliucijos pavei
kslų: Kaip Rusijos Caras Mikė 
nusirito nuo sosto. Kaina 25c.

NAUJIENŲ STOTIS
Užrašau ir kitus laikraščius me

tams, pusei metų, etc. Pavienių 
numerių galima gauti pirkti: Ke
leivį, Laisvę, Kardų ir Dilgėles.

Laiškus ir pinigus siųskite šiuo 
.... 40c.adresu.:
J. B. AGLINSKAS,

Chicago, Illinois. 
Atdara kiekvienų dienų.

ngų. Ji apdirba laukus, pievas, 
vyno kalnus, miškus ir sodus; 
ji augina įvairius naminius gyl 
vulius; ji stato ruimingus, svei
kus ir žėrinčius namus; ji pa-j 
gamina maistų, siuva aptaisų įre-i 
ngia puikius vieš'bučius-hote- 
lius, teatrus, muzėjus ir tt. Tai
gi kiekvieno darbą dirbt pajie-į 
giančio uždavinys
su savo triūsu prie to didžio da
rbo. Ir kiekvienas, atlikęs nau
dingų draugijai darbą, turi pil
nų teisę naudoties tuo visu, kas 
reikalinga žmogui, idant žen
gus linkui tobulumo.

Daugeliui, be abejo, tas išro
do perdaug juokinga, pasakiš
ka, negalima; jis visų tai pri
sistatys sau nei anas kaimietis, 
kuris niekad dar nebuvo peržen
gęs savo kaimo ribos, bet vieną 
syk staigu vieši kokiame nors 
musų didmiesčių viešbutyje, va
žiuoja garvežiu ar kokiu nors 
juros milžinu Titanic’u. O bet
gi čia nėra nieko stebėtina, ne
galima. Tai, ką graikų filoso
fas Aristotelis laike fantazija,

' sapnu, kuris tąsyk priklausė tik dora .ir skonis — o

pasukų sekėjui — tas šiandien 
stojosi kurni — faktu, lechni- 
kos genijus be atvangos atiden-| 
gia mums naujų ipadlapčių. Gaj 
nitu, žmogui jau nėfti kokia tai 
tamsi, nežinoma ir neprieinama 
jo spėkoms paslapčių karalija^ 
Jei senovės žmogus drebėjcĮ 
prie kiekvieną gamtos apsirei-f 
škimą, mate jame kokią tai ne-i 
suprantamą jam spėką, tai šian
die tas pats žmogus toms galin
goms pajiegoms uždeda savo 
jungų. Milžiniškos mašinoš 
su savo spižo muskulais, kelia iŠ 
tamsių troškių požemių neap- 
kainuojamų turtų bei pabrangų 
ir lyg žaizdamos jais — per
keičia visa lai įvairia pabrango. 
Jei taip, tai mums lemta Tikėt, 
kad toji pažanga prie sicialisli* 
nės tvarkos bus dar našesne. 
Nes žiauri kova už būvį, kurioje 
“žmogus žmogui yra vilkas”, 
kurioje žųva viskas, kas yra ge
riausia, prakilniausia žmbguje- 
inteligentiškumas, jausli širdis, 

nęsykį net

sveikata ir gyvastis, — 
va socialistinėj draug

tižiųjų dalį šiandieninių prasi
žengimų. Ateities žmonėms bus 
sunku sau prisistalyt, kokiose 
skurdžiose, nedateklingose ir ap-i

no jų prabočių giminės...

pATRIJOTIZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis - 

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

Jackson Sts.
SI0UX CITY, IA.

Skaitykite ir Platinkite

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

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

KARDAS
Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais. 

^9** Jame rmite.
Eibes juokingų straipsnių,
Svrnljackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus, 

fF Kunigų Žiedus.
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir jų storukių gnspadmių pikčerius, 
Tikictų į Dangų, etc., etc.

Wa© Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

“KARDAS
251 Broadway, So. Boston, Mass.



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

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

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platl'o aptiekos 
Tėmykite j mano parašų 

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

Pėtnyčia, Kovo 15, 1918

Apielinke

Kandidatas Kongresan

HA5TEH 5Y5TEH

PRANEŠIMAS

4tasis Dfetriktas

Užreiškimas

nuo 4-tos

Dramatiško Ratelio nariai

KALBOS

mo

AKI 
Akis

RANKVEDIS 
ANGLIŠKOS

kurie vaidins “Pirmus žingsnius” subatoje, kovo, 16 d 
M. Meldažio svetainėje ♦ >

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 
kame 4comišiną.

SCHOOI
612 W. Madison St., Chicago

1- P. Kem 
vinskas 
Augusi

Rengiasi iiždaryt 
tris panšapes

Mirsi
kalant, kad

KAZIMIERAS GUGIS
Socialistų kandidatas | kon 

gresmanus iš 4-to kon
gresinio distrikto.

nas ir
su naujokais susirinko skaitline 
gus būrelis draugų ir pažįstamų, 
kurie juos palydėjo į Union sto-

Kovo 12 d. iš šios apiclln- 
kės tapo išleisti į San Antonio 
stovyklas trįs lietuviai naujokai 
— Fel. Beinoris, Just. Prakupi- 

Ig. J. Zolp. Atsisveikint

Tegul nei viename 
socialisto

ppCių
už jų

Kuo visa tai užsibaigs, dar tu
rėsimt

Vėliau betgi, kuo- 
Šventosios 
i, kuriais 
bedievius”

Madison nt 
shland BouL, vir 
, Boom 600. .
: 10—12 rvtc; 5—<

Pasarga 
apima Chicagos miesto dalį tarp 
51 ir 22 gatvių, ir nuo State st. 
iki Cicero avė., vadinasi, apima 
visų 29 ir 30 wardų dalis į šiau
rę nuo 51-mos gatvės; visų 5 
wardą; vakarinę dalį 3 wardo 
(į vakarus nuo State st.); visų 
vakarinę 4-tojo wardo dalį tarp 
35th st., iki Parnell avė., iki 34th 
st. iki Halsted ir visų dalį į va
karus nuo Halsted st.; vakarinę 
dalįį 10-tojo wardo tarp kanalo, 
S. La i ii n st. iki 22nd st., ir visų 
pietinę dalį 11 ir 12 vva^dų į pie
tus nuo 22nd st.

Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa- 

gelbos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, III.

Rinkimų Kampanijos 
Reikale.

Rengiamo
Baltos Rožės Kliubo 

Nedėlioj, Kovo 17 d. 1918, 
7 valandų vakare.

COLUMBIA SVETAINĖJ, 
Kampas Paulina ir 48 gatvių 
Dalyvauja giarsieji lietuviu 
drutuoliai: Geštautas, Šim
kus, Norkus, Poškevičius ir

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Drg. Adolfas Petratis yra se
nas Lietuvių Socialistų Sųjun
gos narys ir pasižymėjęs jos vei
kėjas. Lietuviai darbininkai 
privalo balsuoti už jį sekamais 
rinkimais balandžio 2 dienų.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1 c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir 8?-ra GATV«8

Jūsų laikraštyj, No. 58, 9 d. 
kovo, 1918, patėmijome mu
sų draugystės vardų tarpe 15

Liekuos dideliame nuliūdime 
Antanas Trijonis, 

(Pusbrolis)

i draugijų, protestavusių prieš 
visuotinų seimų. Gerbiamai 
Redakcijai pranešame, kad 
Lietuvos Mylėtojų Draugys
tė pripažino lietuvių seimų, 
kuris bus New Yorke 13—44 
d. kovo, 1918, už Visuotinų ir 
legališkų. Kreipiamės į Jūsų 
Redakcijų, kad viršminėta 
draugystė, kuoveikiausiai bu
tų prašalinta iš skaitliaus pro
testavusiųjų draugijų per jū
sų laikraštį. Su pagarba, 

Pirm. F. Strelczunas, .
1839 W. 14 st., Cicero, III.

Bašt. Joseph Karpus,
1135 S. 49 av., Cicero, III.

Red. Pastaba, ~ Butų gera, 
kad Cicero draugijų atstovų su
sirinkimo, kovo 7, sekretorius 
paaiškintųĮ kokiu budu protes
tavusiųjų prieš seimų draugijų 
surašau pateko ir vardai drau
gijų, kurios^labar užreiŠkia, jog 
jos neprotestavusios.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrcnij Kirpimas, De- 
signing, dcl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. , Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas > 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st.
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 rytft, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards GS7

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

jų valdyba atsiuntė mums laiš
ką, kuri čia dedame:

Traukia tieson policistų
Atsakomosios įstaigos- ren

giasi patrauki tieson vyriausį 
valstijos liudininkų, prieš buvu
sį policijos viršininkų Healey, 
Tlioma Costello. Įtariamas ky
šiu ėmime.

DR. A. MONTVID
Gydytojas ir Chirurgas 
OFISAS: 1553 V.

kampas A 
šu!j bankd

VALANDOS
vak. PHONE Haymaikct 2563.
REZIDENCIJA: 3332 Norlh av. 
VALANDOS: 7—9 vakare.
PHONE Albany 5546.

ŠOKIAI
Kiekvieną utarninką, sabalą ir ned. 
vakarais. Įžanga 15 c. šokis, 2’ZiC. 
porai už šoki. Pradžia 7 valandą 
vakare. Muzikantai 7 Jazz Band.

Blue Bell Jennie Dancing 
Academy,

35th ir Archer Avė., Chicago

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 it 

Telephone Yards 4317

kad sau* 
nepasiduosių.

bus reikalo, jie kreipsies 
Beto 

kad apkaltini* 
prohibicionistų, 

inko žmonių parašus, esąs 
gudrus bravorų šalininkų 

pasikėsinimas ant probibicioni- 
ba, jei ištiesų kaltinamic- 
pa pildę suktybių, tai tatai 
būti padaryta irgi su tų 

bravorų šalininkų žinia— 
pinigus.

remti soc. 
d. Kazi- 

, tai šiuo drįstame 
isas vietos draugijas 

idant jos juoveikiau

Socialistų Partijos kandida 
tas į aldermanus 

wardos.

Kėsinus nunuodint savo 
numylėtinę.

P-lė Fillie Albrecht, 1834 So. 
California gt., išėmė varantų 
savo mylimai James Linki n, 
518 N. Green gt. Kėsinosi nu- 
nnodinti jų, kuomet ji atsisa
kiusi likt jo moterim. F. 0. Carter, M. D.

Akiy, Ausy, Nosies ir Gerklės 
120 S. State Gat. 1 duris j žiemius.

nuo The Fair
Priėmimo vai: nui 9 ryto iki 7 v. vak 
nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 dieną

CICERO-7 
Švarbios^prakalbos

Šiandie, 7:30 vai. vakare, 
M. Jankaičio svetainėje, 
(1837 VV. 14 PI.) rengiama 
didelės prakalbos. Rengia 
Soc. Rinkimų Kampanijos 
Komitetas. Kalbės geriau
si anglų ir lietuvių kalbė
tojai.

Visi tie, kuriems įgriso 
kapitalistinių partijų šei- 
myninka vimas, kviečiami 
atsilankyt į šias prakalbas 
ir išgirsti, kaip mano mie
sto reikalus tvarkyt darbi
ninkų atstovai; kurie turės 
būt išrinkti balandžio 2 d.

—Komitetas.

Pranešu visiems Keistučio Kliubo 
nariams, kad jučnesinis susirinkimas 
vyks nec ‘ 
Svetainėje,39 plac 

vai. pO pidių. 
visi būtinai, n:. 
dmo liko dar nepabaigta konstitu
cija svarstyti ir .šiame susirinkime 
mis baigiama. Taigi atsilankyki! vi
si ir atsiveskite su savim naujų na
rių. KLIUDĄS.

Visi trįs min. vyrai dirbo pas 
graborių J. Judeikį. Kadangi 
jie buvo patyrę darbininkai, tai 
įastarasis turės nemaža vargb, 

kol susiras jų vieton kitus.
Ig. Zolp, yra brolis chicagic- 

čianis žinomo veikėjo, Jono

Kovo 17 d., Liberty 
eir Kedzie avė.' 

Nariai turite būti 
nes nuo ekstra susirin-

tiko užmuštas gatvekariu Ko
vo 13 d. 1918 m.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
Kovo 18 d., iš namų 914 W. I8II1 
Place, 9 vai. ryte, j Dievo Ap- 
veizdos bažnyčią ir į Sv. Ka
zimiero Kapines.

Kviečiu gentis ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Mat, “Slapieji’ 
butų išbraukt 
“sausųjų” peti 
jie nebeturi rt 
parašų, kuris 
mas 
žmonių

Prohibicionistų vadas, Dr. Yi 
rro\v, betgi užreiškė 
šieji taip lengvai 
Jeigu 
net į augščiausį teismų 
Yarro\v pasakė 
mas {rštuonių

r SPECIALISTAS 
Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
L u tuščias, kada pra 

nyksta regėjims. 
Ry Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
tbalmometcr. Y- 

b patinga domu at- 
< Kreipiama 
nuo 9 ryto iki

Rczid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Huymurket 2544

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

VA LANDOS t 10—11 ryto; 2—8 popietų; 
7—8 vakare. Nedėliomis 10—12 diena.

Telephone Humboldt 1273

M. SAHUD M. D.
Senas Kuštu Gydytojas ir Chirurjris 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų, taipgi Chro.iiikų L'.ru 
OFISAS: 1579 Ml!wattlcee Avė..

Kampas North Avė. Kambarys 206 
VALANDOS: 8:20 iki JO išryto 

1:30 iki 3 ir 7:30 ik’. 0 vaka.-c

Tikimės, 
stųiras reik 
mums į pagt iba.

L. S. S. VIII Rajono įgaliota 
sai Rinkinių Komitetas:

J. PruŠinskas,
C. Kairys,
K. Jamontas.

MOKYKIS KIKPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRftDAI.Ų

Musu sistema ir ypatiftkas mokinimas pa
darys jus žinovu j trumpą laiką.

Mes turinte didžiausius ir gerinusius kirpi- 
mo-designinR Ir siuvimo skyrius, kur mes su
niksime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkvieėinmi aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile Iniku dieną ir va
karais ir gauti speclalilkai pigią kainą.

l’atrenos daromos pagal Jūsų mierą — bile 
stailės arba dydžio, iš bile madų knygos.

MA8TER DESIGNING 8CIIOOL
J. F. Kasnicka, Perdštinls,

118 N. La Šalie gatvė. Kambarys 416-417. 
prieš City Hali.

Pranašume giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, kad—

Jonas Lėkis

snlius trijų ‘‘pnnšnpių” saviuin 
kams. Susekta, kad min. pan 
šapėse yra priįniama vogti dai
ktai.

Draugijų poniai.
Kadangi daugelis vietos (Irau 

gijų jau pasižadėj 
kandidatu į kongi 
mierą G ūgį 
kreipties į v 
prašymu 
prisidėtų Įirie to taip svarbaus 
darbo. Taigi šiuo kviečiame 
visas draugijas ir kuopas, idant 
jos išrinktų savo įgaliotinių ir 
atsiųstų juos į sekamų susirin
kimų, kuris yra šaukiama nedė
lioj, kovo 17 d.. Liet. Soc. Head- 
ųuarteryj, 3227 So. Halsted st. 
Pradžia lygiai 8 vai. vakaro.

Kurios draugijos nespėtų iš
rinkti savo įgaliotinių, tegul at
vyksta jų valdybos.

DR. A. J. KARALIUS
GydMas Ir CMrmps 

X-8PIN DŪLIAI 
2121 N. WMtort av<.

Valandos: •—-12 ryU; 1—•

ziene, 2 St. S
J. I. Briedis, 8 

i na vyčius.

TELEPHONE YARDS SK.U

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandom nuo 8 iki 1) 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
8325 So. Halsted St^ Chicaga.

Prohibicionalistų peticijos 
klausimas bus išrištas ryto.

Rinkimų komisionieriai 
ryto galutiną! turės nuspręsti 
“sausųjų” peticijos likimą. “Sa
usieji” tečiaus netiki, kad klau
simas bus išrištas jų naudai.

1 pasirūpino, kad 
i daug parašų iš 
rijos, tuo budu 
ikiamo skaitliaus 
yra re i kala u j a- 

idant atidavus klausimą 
nubalsavimui.

trazdas, 3 J. Stasiūnas, 4 J. Bu ra gas, 5—.
P. Pethiičiuiė-Miller, 9 J. PruŠinskas, 10

Tel. Yards 3654. AKUSERKA

B
 Urs. A, DIDIKAS 
laigusi Akušerijos Ko- 
egiją; ilgai praktika- 
u« Fennsylvanijos ho- 
pitalėae ir Philadel- 
•hijoj. Pasekmingai 
>atarnauiu prie gira- 
lymo. IJždyką duodu 
odą visokiose ligose 
noterim ir merginom. 
118 So. r Halsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

tuose warduose, ku- 
ipgyventi fabrikų darbinin- 

kaik. Į Socialistų rengiamas pra- 
kal jas lankosi nepaprastai daug 
klausytojų. Visa tai matydami 
kapitalistinių partijų klapčiu- 

nebeišmano kų bedaryti. Jie 
itinėja savo specialių šnipu- 

gavus progos prisika- 
niusų kalbėtojų .ir ka- 
Jų pastangos tečiaus 

lauktų pasekmių, 
tikėties, prisiartinanti 

kova bus atkakli. De- 
r republikonų samdi- 
socialistų balsus kiek 

Musų draugai

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda pc $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iii 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50' 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu parnVf- 
tų overkotų.

Visa* Liažai vartoti siutai ir over* 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, danai 
$5 ir aurfHHnu. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $5.00 
Iki $7.50.

Atdara kasdietą, nedėliomis ir vs? 
karais.

* S. G O R D O N
1415 S. Haliited St,, Chlcasu^ L1L

SIU 
kų, kad 
biiit prie 
ndildatų. 
neduoda

Reikia 
rinkimų 
mokratų 
niali vogs 
ir kur tik gale 
todėl turi gerai prisirengti prie 
tos kov 
p rečiu k te nestokuos

Rinkimams 
besiartinant

Iki sekamų rinkimų beliko 
vos 18 dienų. Kapitalistinių 
partijų politikieriai daro di- 
žiatisį “šurum-burum”. Ir spau
doje ir šiaip viešuose susirinki
muose jie varo atkakliausią agi
taciją už “gerus žmones” -— re
publikonų ir demokratų kandi
datus. Kova už savo “partijos 
garbę” veik nepastebima. Betai 
kini susipeša republikonų ir de
mokratų samdytiniai. Užtaigi 
visą savo energijų jie pavartoja 
STovai prieš socialistus, jų išsta
tytus kandidatus. Ten, kur ne
galinta prisikabinti prie socia

listų kandidato asmeniškai, jie 
stengiasi diskredituoti partiją, 
primetant jai “nelojališknma” 
ir tolygių dalykų. Socialistai 
tečiaus nepaiso tų atakų ir da
ro, kas jiems reikalinga. Jų 
darbas randa didelio pritarimo 
ypatingai 
rie

WESTSIDE.
Inkvizicijos paveikslai

Utarninke, kovo 12 d., vieti- %
nė liet, laisvamanių kuopa rodė 
inkvizicijos paveikslus M. Mel
dažio svetainėje. Žmonių prisi
rinko ganų daug ir visi nekan
triai laukė, kada čia prasidės pa
veikslų rodymas.

Atidarius susirinkimą, prele
gentas atsiprašė susirinkusiųjų, 
kad buvo imama įžanga, po to 
prasidėjo rodymas. Pirmiausia 
parodyta puošnioji švento Petro 
katedra Ryme, kur tilpsta kelio
lika tūkstančių žmonių. Toliau 
sekė eilė popiežių, kardinolų ir, 

‘mažesnio stono šventųjų, kurie 
tuo ar kitu budu turėjo bend
ra su “Šventąja Inkvizicija”. Iš- 
pradžių daugelis parapijonų, 
girdėjau, rugojo ant savo gany
tojo, kam šis draudęs žmonėms 
lankytis Į šį susirinkimą. Gir
di, tokie gražus paveikslai, o jis 
juos niekino 
met pradėta rodyt “ 
Inkvizicijos” įrankiai 
tėveliai kankindavo “I

žmonelės suprato, delko juos 
drausta 
gailini ;
ką nuo mus taip slėpė musų va
dai. Tikrų tėvelio vergų rados 
vos trįs, kurie spruko pro du
ris.

Rodant paveiksiąs duota tin
kamų apie jų reikšmę paaiški
nimų.

Žmonės buvo labai patenkinti 
parengimu. —J. Jankus.

S
Jųsv akis gali reika
lauti gydymo arba gali 
'reikalauti akinių. Mes 
užimame vietą okulis
to ir galime patarti 
jums teisingai.' Jeigu 
būt reikalinga akinių, 
juos galima gauti mu
sų optiškame departa
mente. Kainos daugiau pigesnės ne
gu pas optikus.

19 metų paauksuoti, nuo $3 iki $4 
I ikro aukso ....... nuo $5 iki $8.

leiv,.ls ,,,,,. g2. 
^^•deMj^dyd^d^TipSima  ̂j*mo? 
kyklą lankančius vaikus. Jeigu jums 
skauda galva arba silpnos akys, at
eikite pas sena ištikimą okulistą, gy
dytoją ir chirurgą, gyvenanti ant 
State gatvės per 20 metų. Prilaiko
ma dirbtinės akys.

TOWNOFLAKE
Išleistuvės. ,

O:

į

(Sergėkite savo akis j



NAUJIENOS, Chicago, m. Pėtnyčia, Kovo 15, 191 S.

g.W.' ■ ■■■ ■ -- —— -----------

Pranešimai
Atsišaukimas į chorus. — “Susiv. 

Liet. Soc. Dain. Am.” I apskričio 
konferencija išrinko komitetą — (Ir
us. .1. Mitchell ir J. Jankaucką — dc 
sutvarkymo Sus. reikalų, nes seno
ji v.ild\ b.i pih'k.) į k.iriii'>inriie \c 
turėdami antrašų chorų iš kitų mie
stų, atsišaukiame | |ie>s. k ui prisius 
tų savo choro sekret. antrašą, tai mes 
prisiusime jums dainų, kurias ką-tik 
Sus. pagamino. —J. Jankauckas,

1523 \Vicker Park Avė., 
Chicago, UI.

Roscland, UI. —Liet. Mot. Pr. Sus. 
25-tos kuopos susirinkimas įvyks 
nedėlioj, kovo 17 d. 1 vai. po pietų, 
Aušros kambariuose, 10900 Michigan 
avė. Narės malonėkite visos atsi
lankyti, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarimui, taipgi nesivėlinkito 
draugės, nes ta pačia diena turime 
rengties prie musų vakarėlio. Na
rės, kurios dar ne gavot įžangos ti- 
kietus ant vakaro, galėsite gaut po 
susirinkimui. Draugės, kurios prisi
rašys ant šio susirinkimo taip-gi 
gaus įžangos tikietus dykai.

Sekr. J. Grybienė.

PARSIDUODA fotografiškoji ga
lerija ant žemutinio floro. su trimis 
aparatais: 5x7, 8x10 ir 11x14. Dvi 
šiaurinės oro šviesos. Elektros ir du
jų kambarinė šviesa. Biznis kostu- 
mieri.škas ir nuo 13 metu išdirbtas, 
prie viešos gatvės, aplinkiniais gy
ventojoj susideda iš visokių tautų. 
Mieste yra apie 25 tūkstančiai gy
ventojų. Pardavimo priežastis ant 
užklausimo, šiame menesyje turi 
būti parduota. L. Jucius, 
760 Marinu St., Waukegan, III.

DRAUGIJOS DRAUGIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROJ

ASMENŲ JIEšKOJIMAI

kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po įlie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

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

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

A. Grebelis,
10737 Indiana avė., Roscland, III. 

(antros lubos).

Rockford, III. LSS. 75 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks kovo 17 d. 
1:30 po pietų, K. of P. svet., 218 S. 
Main St. Draugai ir draugės, meld
žiu atvykti paskirtu laiku, nes ran
dasi daug svarbių reikalų.

—Rašt. A. Meldazis.

KRETlNGISKIS VEVIRžENIšKIS 
pajieško brolio Antano Galdiko. Pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pavie
to, Veviržėnų valst, Misgirių kaimo. 
Pajieškau aš brolis Povylas Galdi
kas, staliorius, virš 20 metų. Kretin
goj gyvenęs savininku dirbtuvės. Aš 
atvažiavau į Chicagą June 6, 1913, su 
visa mano familija. Labai dėkin
gas bučiau, kad pats ar kas kitas jį 
žinantis praneštų man laišku. Girdė
jau, pirma gyvenęs Ne\v Yorke. 
Mano adresas: P. Galdikas, 
819 W. 34th Str., ' Chicago, III.

PARSIDUODA 2 bučernčs ir gro- 
sernė, 2auto-packerd ir Ford. Lor
das su dviem bodies. 1 bučernė ir 
grosernė, 1 aulo- parduodame. Prie
žastis — partneris eina kariuome
nėn. Parsiduoda pigiai. Atsišaukil 
laišku tokiu adresu:

Naujienos, No 173.
1810 So. Halsted St., Chicago, III.

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO
8. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

v
K.1 Rugis, pirmininkas,

1714 Wabansia Avc.
J. Dauginis, vicc-pirmininkas, 
1604 North Avc.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen avc.
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 Marshfield avc.
J. Antanavičių, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio scredų, vakare, 1822 
Wabansia avc.

H. Labanaflskas, pirmininkas,
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas,
728 Park Ct.

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

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

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

L. Šulskis, Iždo globėjas,
462 Jenne Strėct 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas,
267 Mihvaukee Avė.

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

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

RAKANDAI

Chicagos Liet. Draugija Savitarp. 
Pašelpos rengia Gerb. žemaitės nau
dai vakari) Kovo 31, Didžiojoj Scho- 
enhofeno svet.. Kampas Milvvaukce 
ir Ashland ava. Ch. L. D. Sav. Pas.

Liet. Mot. Progr. Suaivknijimo 43- 
čia kuopa rengia lavinimus susirin
kimą pėlnvčtoj, kovo 15 <1. Gudga- 
lio svetainėje, 1147 So. 49 avė. Pra
džia 8 vai. vakare. Bus lekcija te
ma “Parlamentarinės tiesos”. Narės 
Imtinai privalo atsilankyti. Kviečia
ma ir pašaliniai. —M. Bukienė.

Pajieškau savo švogerio Kazimiero 
Ziebiesklo, kuris liepos mėn. 1917 
n). išvažiavo iš Chicagos kur tai į va
rio kasyklas. Aš dabar esu Ameri
kos kariuomenėj ir norėčiau su juo 
greičiausiai susižinoti, .lis pats ,ar 
kas ji žinote, malonėkite atsišaukti.

Alex Lapinski,
Maehine Gun Co., 129th U. S. Inft. 
(lamp Logan, Houston, 'Lok.

UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
nu;, 10 metų gvarantuoti, ir keletu 
rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, Krankus, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

Koseland. III. — LDLD. 79 kp. su
sirinkimas įvyks kovo 17 d. 10:30 y. 
i vto “Aušros” mokykloje, 10900 Mi
chigan avė. Draugai, susirinkite vi
si, nes mums yra reikalinga prisi
rengti prie busimo kuopos vakaro, 
kuris įvyks Velykų dieną. Belo, ku
rie dar'neužsimokėjote už 1918 m., 
ateikite užsimokėti. A. Grebelis. rast.

Pajieškau brolio Stanislovo Pilipa
vičiaus. Kauno gub., Šiaulių pav.. Pa- 
šiušvės parap., Šaukoto miestelio.— 
Turiu daug svarbių reikalų; kas ži
note jo adresą malonėkite man pra
nešti arba jis pats lai greit parašo.

Julijona Mačiutaitė (sesuo) 
4631 So. \\’ood SI., Chicago, III.

PIGIAI FORNIČIA1
Iš priežasties išvažiavimo ant ri

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

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

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia avė.

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

Jonas Slancauskas, nutarimų rašt., 
3316 Wallace St. 

Kostantas Vaitkus turtų raštininkas, 
2617 4Oth Street 

Kazimieras Chapulls, iždininkas, 
1840 So. Halsted st.

Kazimieras Yaras, kasos globėjas, 
1742 S. Union Avc.

Franciškus Glrdwainis, kasos glob., 
2000 So. Halsted 

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, D. ShimaiČio 
svet., 175Q S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino į- 
stojimo mokėstį tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

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

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

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

27 E 102n d place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

Rockdale, III.: via Jollet, D. Lukšą, 
140 Moen Avė 

WestviHe, III.: St. Mazremas, 
f Barber Shop, State St
Waukegan, III. J. Miloszevlče,

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

8950 Houston Avė.
Rockford, III.: St. Petrauskas ir 

Račkeviče. 1012 S. Main SI 
W. PgUcaan, III.: W. Pilypas.

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

15725 Finch Av« 
Chicago Heights, III.: P. Steimontas, 

144 E 16 St. 
Spring Valley, UI.: Joe. Siurvilas

324 W. Third si r.
Livingston. III.: K. E. Bertulis,
E. St. Louis, II)1.: Žičkus,

539 Collinsville Avė 
Sprlngfield, III.: K. Stočkus,

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

123 St. CJair Ava 
MASSAC11U8ETTŠ VALSTIJo”

Lavvrence, Mass.: P. A. Jotui
144 Elm Streei 

Montello, Mass.: B. P. Miškinis.
35 Arthur S> 

VVorccster, Mas*.: 14. Paltanavičius,
15 Millbury S» 

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

RANDAI

NAMAI-žEMe
MAINAU mūrinį namą ant barber- 

nės, saliuno ar kitokio biznio. Na
mas gražioje vietoje— North Wesl 
dalyje, Chicagoje. Turintis kokį nors 
biznį mainams, atsišaukite pas savi
ninką laišku arba vakarais ypati.škai.

V. ASC1LLA
1649 Girard Si., Chicago. III.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLIU >r SESERŲ VALDYBA

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames 

Lowell, Mass.: J. BaumilL 
50 Charles 

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas 
101 Oak S-

Montello, Mass.: P. Stiga, 
5 Arthur S:

Si
Si

J SKAITYTOJUS IR
BENDRADARBIUS.

269 Skyriaus susirinkimas įvyks 
.nubotoje, kovo 16 d. 7:30 vai. vak. 
GrinccviČiaUs salėje, 1843 S. Halsted 
St., Kiekvieno nario yra priedermė 
atsilankvti: yra svarbių dalykų svar
styti. -AValdyba.

PABANDAVO.IIMl'I sankrova, što- 
ras, gera vieta grosernei arba bar
benu*!. Eelektros šviesa.
4637 S. Paulina Si., arti 47th Street, 

Chciago.
—e?

KEIKIA DARBININKŲ

PARDUODU —savo ūkę (farmą) 
Wisronsino valstijoj. 120 akrų, apie 
40 darbamos, likusi miškas. Turiu 
eiti kariuomenėn. Parduodu greitai 
ir pigiai. Rašykite į Naujienų ofi
są pažymėdami No 172

..LSS. 231 kuopa stato scenoje trijų 
veiksmų “Svetimas Dievas ’, nedėlioj 
Kovo 1 7 d. M. Meldažio svet.. 2242 \V. 
23 place. Pradžia 5:30 vai. Bus dai
nų ir monologų, 
apgarsinimą.

žiūrėkite musų 
LSS 234 kuopa.

■ ■ Vvr«n->« ir Motrrinu VI-II A O D ii I ŠOKIOS rąiiM m«t*lo| | U K |S U I arba mediio dirbamo**
U O ll U n I Manose, fabrikuose, ko

teliuose, restoranuos, »a- 
.1 j nuošė, ligunbvčiuoae, raktinėse, *ankrcvoa«, 
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI *u- 
ra|a. Otriausio* mokesti*.

Advance Employment Erchpnge 
2-ras augštas.—179 W. Washington st

AUTOMOBILIAI

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
10707 VVabash avė.

Fr. Grigula, vicc-pirmininkas,
10449 Wentworth avė. 

Juozapas Urbutis, jirot. raštininkas, 
35.) Kensington avc. 

Vladislovas Markauskis, kasierius,
355 Kensington avc.

Ant. Bertašius, pinig. raštininkas, 
349 E. 115 St. Kensington, III.

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

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

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

f. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 Wallace str. 

P). Ulkulė, finansų raštininkė.
2137 W)-21 PI.

P. Baleckicnū, iždininkė,
3543 Union avė

S. Pouiškienč, iždo globėja
5417 Shields avc.

J. Savickaitė, iždo globėja,
3514 So. Wentworth avė.

Siunčiant į centrą mokestis, tno- 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
aštimtiKei.

------------------------------------------------ . L.- ....... .. . ..................... .........................................

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SIIEBOYGAN. W1S. VALDYBA

OHIO VALSTIJOJ:
Cleveiand, O.: A. Valenton,

2120 St. CIair Avt

PENNSYLVAN1A VALSTIJOJ)

Unugevilie, Pa.: T. Gelchts.
P O Box 407 

Cuddy, Pa.: Savlkaitis, Box 262.
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt News (> 

Liberty Avė and Grant > 
Kulpmont, Pa.: Wally Yodoc, 

Box 45 
PitUburgh, Pa., F. Krasovvski.

2809 Peno A*
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbes * 
’ittsburfh, Pa.: F. Tevlovich, 

2228 Tustirt t 
Ouųuesne, Pa.: K. Lideka, 

306 H a milto n

MOTOR TRUCKS

Lietuvių Socialistų Jaunuomenės 
Lygos pirmoji kuopa, rengia vakarą 
su perstatvmu. subatoj, 6 balandžio, 
M. Meldažio svet., 2242 \\T 23rd pi. 
Gerb. draugijos malonės nerengti tą 
dieną jokių pramogų, kad neužken
kus vieni kitiems. —Komitetas.

REIKALAI JAMA jaunų vyrų dir
bti maišų dirbtuvėje. Geras, pasto
vus darbas.
WESTERN BAG and BURLAP CO., 
2449 Wallaee St., Chicago, III.

LSS. 4 kuopos. LMPS. 9 kp. ir L. 
S.J.L. 1 kp. bendras lavinimus susi
rinkimas įvyks nedėlioj, kovo 17, 
9:30 vai ryto, Lietuvių Socialistų 
Head(|uartervj, 3227 S. Halsted st. 
Laikys lekciją d. A. (k Bertašius, me: 
dicinos studentas, tema “Iš pelenų į 
pelenus”. Visi atsilankykite.

—K. Virbickas,

REIKALAUJU trijų gerų kriaučių 
prie naujų vyriškų drabužių siuvi
mo, taip-gi prie scwių taisymo.

S. Geležius
10504 Michigan Avė., Chicago, III.

rast.

LMPS. 9 kuopos choro extra repe
ticija įvyks pėtnyČioj, kovo 15 d. 8 
vai. vakare Mark \Vhile Sųuare sve
tainėje, prie Halsted ir 29 gatvių.— 
Visos dainininkės pribukite pažymė
tu laiku. —Komitetas.

RUKAI.INGA dviejų kriaučių, ku
rie galėtų gerai dirbti skiurtus ir 
kautus. Mokestis geresnė negu kur 
kitur. Atsišaukite

WM.
3549 Ogden avė., ‘

tuojaus.
POCIUS

Chicago, III.

LSS. 22 kp. extra susirinkimas į- 
vvks pčtnyčioj, kovo 15, 7:31) vai. 
vak., Meldažio svet.—Visi nariai bū
tinai atvykite, nes yra svarbus rei
kalas. —Valdyba.

Reikalingas .antrarankis kepėjas,

2935 W. 25 St., Chicago

Roscland.—Nariai LSS. 137 kp. no
rintis gauti apdarytą knygą “Anar
chizmas ir Socializmas" malonėsite 
tuoj priduoti po 25<‘ už apdarus, iki 
kovo 18 d., nes pinigai reikalingi pa
siųsti sykiu su užsakymu. Kurie 
mųniduos minintų mokesčių iki 18 
kovo, gaus knygą neapdarytą.

—Fin. sekr. P. F. Grybas,

LSJL. 1 kuopos dvisavaitinis susi
rinkimas įvyks subatoj, kovo 16 <1. 
8 vul. vak. Aušros svet., 3001 S. Hal- 
sled gt.—Visi Ivgiečiai atsilankyki
te, nes turime daug svarbių reikalų 
apkalbėti. —Valdyba.

RUKAI. UJAMA: kompelentiško 
vyro prie čeverykų. Turi kalbėti 
lenkiškai ir lietuviškai. Taipgi lo
kio, kuris g iii pirkti ir parduoti če- 
Vkiykus, ir turėti bent kiek supra
timo Įiirklystėjc. Pastovi vieta ir 
mokėsime gt’i-ą mokestį geram žmo
gui. Atsišaukite į Uarson Pirie 
Scott and Co. \VholesaIe House, A- 
dams and branki i n sis., apie 2 vai. 
po i>ietu, Sereddie. Klauskite Fred 
(Mark. Kenosha, Wis.

So. Englewood, III. —LSS. 170 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks kovo 
17 d.. 11 v. ryto, J. Butkevičiaus sve
tainėj, 8132 Vinceiines Avė.—Drau
gai, meldžiu atsilankyti paskirtu lai
ku, nes randasi daug svarbių daly
kų apsvarstymui. —Sekr. K. Kreiza

REIKALINGAS antrarankis kepė
jas. MAROZAS BROS.
1617 S. Paulina St., Chicago.

Drover 9799

LMPS 9 kp. hertainini« susirinki
mus įvyks nedėlioj. Kovo 17, 2 vai. 
po pietų, Fellowship svetainėje, 831 
\V. 33 pi. Visos narės malonės at
vykti paskirtu laiku. Turime daug 
svarbių dal\ku aptarti. Geistina, 
kad naujų narių atsilankyti.

—-Sekr. M. S. B.

REIKALINGA merginų prie leng
vo dirbtuvės darbo. $8 į savaitę. .

ARBl’CKI.E BROS.
Section L.

Pugh Tei-ininal Warehousc, 
365 E. Illinois St., Chicago

Rockford, III.—C. D. Tarybos vie
tinis skyrius rengia dideles prakal
bas Nedėlioj, kovo 17 d., lygiai 2 y. 
po pietų Mendelssohn svet. I....... 
drg. P. Grigaitis, 
visi susirinktų.

RIŠI KAI.AUJAME karpenderių ir 
kalvių prie senų ir naujų vežimų 
darbo. Atsišaukite pas:

K. K. Burkauski, 
4428 S. Ashland Avė. Chicago.

skyrius rengia dideles prakal- ..... . _ . . .. j .j v
, Kalbės 

Geistina luitų, kad 
—J. Petrauskas.

Socialistu Partijos 4-to wardo rin
kinių kampanijos komiteto posėdžiai 
įvyksta 7:30 vai. vak.. adresu 3227 
S Halsted St.—Draugai darbininkai, 
vra užprašomi skaitlingai atsilankyt 
it susipažint su mpsų veikimu.

Kviečia —Komitetas.

REIKALINGAS banko klerkas į 
musų taupymo departamentą. Turi 
kalbėt angliškai ir lenkiškai apart 
lietuviškos kalbos. Atsišaukite pas 

L. Drvvenski, Peoples Bank,
Ashland Avė., Corner 47th St.

Prelekciją moterims ir merginoms 
- Lyties Hvgiena—, rengia L M A 
I)r ja, seredoje. kovo 20 d. 8 valandą 
vak ICC Mark White S. Parko svetai
nėj,., pi ir S ll.dM^I n I" • "Ji'ii.i 
pi rlcg.-ntii \ r.i |> ' u K "
jas J. Kulis. Vietos ir apielinkės nio- 
teris yra k viepiamos skaitlingai al- 
silank\ ti. Mcrgiims lik \ n s Iii melu 
srmimo bus įleidžiamos. Vy

REIKALINGAS vyras arba mergi
na paduoti valgius prie stalų. Nuo
latinis darbas. Gera mokestis.
3305 So. Halsted St., Chicago.

pardav Si ui
PARSIDUODA. Turiu parduoti sa

vo Studio, Paimsite už rimtą pasiū
lymą. Priežastis —. liga. Gera vie
ta. 5 bažnyčios anielinkėje — lietu
vių, lenku, amerikonų, Irancuzų. — 
Randa $20. Parsiduos dalis, arba vi- 

srnunio bus įleidžiamos. Vyrai ne-’sa. Atsišaukite vakarais, 
bus įleidžiami visai. Inžanga dykai. 3861 Archer Avė. 1

Prieš pirksiant sau naują motori
nį trucką atsilankvkite j musų san
krovą REPUBLIC TRUCKS, nuo % 
iki 5 tonų. Taipgi geri jau vartoti 
ir perbudavoti truck’ai už žemą kai
ną, ant išmokėjimų. Pirkite 
pakilsiant kainoms.

Rašykite, arba ateikite pas 
MR. JOS. DVORAK, 
1702 S. MICHIGAN 

arba šaukite Calumct 6820.

LIETUVIU JANITORIŲ VYRU IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

prieš

AVĖ

DRAUG ?OS IR ORGA
NIZACIJOS.

Juozapas Užubalis, pirmininkas, 
2823 Jhckson Blvd.

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

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

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

Mykolas Kaziunas, iždininkas,
1501 S. Harding avė.

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

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė. 

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt., 
1602 Indiana Avė. 

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadway avė. 

Antanas Pulką, iždininkas,
1128 N. 8th St.

Andrius Jakučionis iždo globėjas,
1424 So. lOth St. 

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avė. 

Motiejus Žemaitis, maršalka,
...................... 1309 Broadvvay avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėlnyčią kiekvieno mėnesio Eaglc 
Hali svetainėje.

Scranton, Pa.: J. Teleysh, 
1726-28 Jackson t

Scranton, Pa.: Petrikys J, 
Ct. and Albright Avr

Savo bendradarbių ir kores
pondentų labai prašome, kų- 
nors rašant, kiek galint prisilai
kyti šių nurodymų:

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.

Rašyti tik ant vienos popic- 
ros puses.

Rašant, palikti kiek galint 
platesnius tarpus tarp eilučių 
— bent pusę colio. 4

Kiekviename rašinyj, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa- 
vardę ir pilnų adresą.

Rašant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratos, skelbimų, 
knygų užsisakymo, adreso per
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver- 
te, kuriuo siunčiama raštai Re
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O tai dėl
to, kad laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips
nius spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rupinas biz
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos ar šiaij) straipsniai 

turi bu t adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

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

MICHIGAN VALSTIJOJ:

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinską*
452 W. LeAnard H 

Saginaw, Mich.: S. Joškeylče,
2707 Washington

m.
A. C. W. of A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 

ADMINISTRACIJA:

Amerikos Lietuvių
Darbininkų Taryba.
Laikinasai Komitetas:

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

K. JURGELIONIS, Vicc-Prcz.,
3133 Emerald Avė., Chicago, III.

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

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

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

2919 W. Division St., Chicago, UI.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald A ve.

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

F. AžuscniSj, nular. raštininkas, 
1956 Canalport Avė.

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

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

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

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

J. Kalainč, raštininkas,
1965 Evergreen avė. 

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

Telefonas Ilumboldt 182.
J. Katilius, iždininkas,

1685 Milvvaukce avė.
Susirinkimai atsibuna 1-mą pėlnv- 

čia kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Milvvaukce avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
«l., 7:30 vai. vak.

DRJOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS 

L. Burba, pirmininkas
2003 Jefferson st. Chicago.

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

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

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

A. Slrole, kontrolicrius-rašlininkas 
2018 So. Pcoria St.

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

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

5013 Tad rv.
Indiana Ilnrbor, Ind.: P. Matonis, 

3727 Deodor Si
Gary, Ind.: V. Voičilaitis, 

Box 122 Tolleston Stati®
Gary, Ind.: D. Bassin, 

1214 Broadw*>
Clinton, Ind.:

M. Aliliunas, 112 So. Mjiin st.
WISCONSIN VALSTIJOJ:

Kenosha Wis.: K. Paukštis.
809 Park t

Rasine, Wis.: Tony Vegela,
237 Lafayette a»*

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

Petrauskas, pirmininkas, 
1747 North 

čepelis, pirm, pagelbininkas, 
1060 Noble St. 

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt, 
2228 Coblenz st. 

M. Žukas iždininkas, 
1608 North avė. 

Z. Lankas, finansų raštininkas, 
1621 Girard street. 

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

J.

J.
Avė.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS.

Sam. Venckus, pirminikas.
1903 Ruble str. 

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

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

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

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

Kaz. Kalinauskas, ligonių globėjas, 
3041 \V. 42 Str. 

.........  Draugystė savo mėnesinius susi;
Liberty Studio. rinkimus laiko kas antrą nedėldienį

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

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

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

V. Briedis, turtų raštininkas.
1049 i N. Marshfield avc. 

K. Čepukas, iždininkas,
1648 W? Division st.

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

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

Lietuvišku Tautiškų Kapinių
VALDYBA 1918 METAMS

BEN. LltlBINAS, pirmsėdis,
2129 W. 21st St.

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pagelb., 
634 W. 181h SI.

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

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

EI). ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lilhuanian National Ccmctery, 

Summit, UI.
Phone Willow Spriiįgs 10.

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

NAUJIENŲ AGENTŪROS

CONNECTICUT VALSTIJOJ) H
Bridgepor t, Čon m'lT'^V^Mai 1 a n d,

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

62 Levvis »
Waterbury, Conn.: J. Prnselaitit,

775 Bank i
New Haven. Conn.: J. ValtkeviviBi

286 Wallace S

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ*
Mindei), W. Va.: J. Kalrunas,

Box 49.

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

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

Paterson, N. J.: A. Atkind,
373 River St

Newark, NJ.: P. Lukšis,
314 Walnut Si 

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

I KIŠENINIS 
ĮžodynėlisĮ 
I Lietuviškai-Angliškas i 
j L.--.- -:-J l-r i. .....J
į Angliškai-Lietuviškas
A Talpina savyje reika- 
| lingiausius, kasdie var- j 
t tojamus, žodžius. La- j 
j bai paranki knygutė ne- j 
♦ žiotis ir kiekviename j 
| reikale pasinaudoti j 
j . Kaina 50c paprastu j 
I ir 75c geru skuriniu ap- j 
? daru. j
f Galima gauti “NAU- j 
f JIENŲ” Administraci- j 
| joje, 1840 S. Halsted St, j 
f Chicago, III. 1

DRAUGYSTES LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS., VALDYBA 1918 m.

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str. 

Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas, 
653 Garden str 

Felix Bartkus, prol. raštininkas,
R. R. 3. Box 33 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jennc Street 

Ant. Pakšis, iždininkas.
462. Jenne Str. 

Juozas LesČauskas, iždo globėjas, 
165 Pleasant St 

Pranas Kimontas, iždo globėja,
730 Engei str. 

Jonas Kasiulis, maršalka,
653 Garden Str. 

Mikolas Nakrušas, maršalkas,
420 Orange Str. 

Ant. Bubele, teisėjas
313 Quince str. 

Juozas JureviČia, vėlavnešvs,
152 Main Str. 

Petras Miliauskas, vėlavnešys.
R. t, Box 56. 

Petras Rimkevičia. durininkas,
424.N. Pleasant Str. 

Nikodimas Janpvičia, durininkas,
614 Markct Str.

Agentai, už žiūrint ja platinimą “N- 
n<j” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkt! 
“Naujienas” pavieniais numeHals.

CHICAGO, ILL.
18-tos gatvės Skyrius: F. j. Malley, 

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

North Side Skyrius: Wilberty Strege 
2018 Greenyvich Str. 

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

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

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

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

Kensingtono. Rn«:p1ando ir Burnai- 
dės Skyrius: S. Misiūnas.

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

2337 S. Leavitt St. 
Town of Lake Skyrius: A. Bartašus, 

.-.-j??! ¥enni*fl|Įf* Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ:

Cicero, l‘n~MatuHs7u 
1437 S. 49th Ct., Cicero, III. 

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

Melrose Park, III.: M. Kartaskl,
1908 Man str.

DeKalb, UI.: Mike Taruti.
1148 Market St. 

Dlveii.^on, III.; W. A. Žilinskas,
Box 211.

NEW YORK VALSTIJOJ:
Brookiyn, N. Y. F. Pashiewski, 

87 Grand Strcel
New York, N.Y.: Louis Kram, 

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

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

102 Riverdale Av«
Brookiyn, N. Y.: A. Struminski, 

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

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

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

451 Hudson Av«
Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas, 

235 E. Main Bi

MARYLAND VALSTIJOJ:
*^*^^4*^^^^>^>>W*^***^«*** l%^*^^a^^*%*^^^*^W%^W**W*****»^»^* 

Baitimore, Md.: J. Aleknevtcz, 
650 W. Lombard B 

Baitimore, Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Paca B

Baitimore, Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard St

IOWA VALSTIJOJ:
iioux City, la.: Jos. M. Budrakas.

2510 Correctionville R4

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

NEBRASKA VALSTIJOJ:
So. Omaha, Nebr.: A. Zalnis.
B'MUKmujb* »» 5418 So. 33 St.

Norint
Ko

Pirk ties
eikite į tas sukro

vus, kurios skelbia

si jūsų dienraštyje 

NAUJIENOSE

---------  t

/1 ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto- 

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro- 

! vas, kurios skelbiad 
Naujienose.


