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Rusija ratifikavo taikos sutartį?
Bolševikai užgyre taikos 

sutarti
Rusija veda taikos tarybas 

su Ukraina
Ex=premieras Lvov suimtas
Visos valdžios įstaigos jau persi

kėlė j Maskvą
DARBININKŲ KONGRE
SAS RATIFIKAVO TAI

KOS SUTARTJ?

Ratifikavęs 453 balsais 
prieš 30.

Truc translntion filed with the post- 
inaster at Chicago, March 16. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, kovo 14. — 
šiandie Maskvoje susirinkęs vi
sos Rusijos Sovietų kongresas 
153 balsais prieš 30 nutarė rati
fikuoti taikos sutartį su centrą* 
linčniis valstybėmis.

Žymus bolševikų teoretikas ir 
atstovas visų profesionalių uni
jų,. Riazonov, po balsavimui iš-/ 
stojo iš bolševikų partijos.

(ši žinių galbūt nereiškia, kad 
visas kongresas nutarė ratifi
kuoti taikos sutartį, o tik bolše
vikų partijos konferencija (cau- 
cus), kaip tą nurodo žemiau pa
duodama žinia. Delei tokio ne
aiškumo žinių, reikia palaukti 
tikresnių žinių. Teciaus neabe
jojama, kad kaip ten nebūtų, 
atsižvelgiant į visos Rusijos ka
rinį padėjimą, visas Kongresas 
ratifikuos, jei jis dar to nėra 
padaręs, taikos sutartį).

Lvov areštuotas.
Rusijos telegrafo agentūra 

praneša, kad šiaurinio fronto 
komanduotojas areštavo buvusį 
Rusijos premjerą kunigaikštį 
Lvovą, v

(Kovo 9 d. iš Irkutsko, Sibėri- 
joj. buvo pranešta, kad kuni
gaikštis Lvov sutvėrė naują Ru
sijos valdžią tolimuose rytuose 
ir laukia išsodinimo japonų ka
reivių Vladivostoke, kad kartu 
su jais įėjus į Siberiją).

Veda nereguliarę karę.

Polotsko apygardoje valstie
čiai veda nereguliarę karę prieš 
vokiečius (Polotsk yra tarp Dvi
linko ir Vitebsko ant Dauguvos 
upės).

Persikėlė į Maskvą.
Rusijos štabas vakariniame 

fronte persikėlė iš Smolensko į 
Maskvą.

Paskelbia, kad komandavi
mas Balliko įlotu liko pasiūly
tas admirolui Rozvozov.

Gen. Gilinski, buvęs caro ad
jutantas ir vėliau prie did. ku
nigaikščio Nikolai Nikolajevič 
buvęs štabo viršininku, liko a- 
reštuotas Maskvoje. Kaltinamas 
sus i nešimuose su kazokų liet
ui inu gen. Kaledinu. '

BOLŠEVIKAI REMS TAI
KOS SUTARTI

True translntion filed whn the post- 
iiuistcr at Chicago, March 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONIX)NAS, kovo 15. — Re- 
uterio žinia, vakar išsiųsta iš 
Petrogrado, sako, kad bolševikų 
didžiuma Maskvos konferenci
joj 153 balsais prieš 30 nutarė 
remti taikos sutartį.

(Ši žinia parodo, kad tik bol
ševikai atstovai Maskvos konfe
rencijoj dalyvavo balsavime, ku
ris galbūt buvo tik didžiumos 
partijos pasitarimu. Menševi
kai ir kitos frakcijos galbūt da
lyvauja konferencijoj, bet iš 
priežasties stiprumo bolševikų, 
netikėtina, kad jų balsai permai
nytų nutarimą. Laukiama 1000 
delegatų. Delei dabartinių kabe
lio veikimo sąlygų, gaunamos iš 
Rusijos žinios yra nepilnos ir 
lankiai net neišskaitomos).

Ar gavo VVilsono telegramų?

True translntion filed with the post- 
inaster at Chicago, March Ū>, 1918, 

reųuired by the act of Oct. 6, 1917. 
VVASHINGTON, D. C., Kovo 

15. Apart presos pranešimų, 
VVashingtonas neturi žinių apie 
visos Rusijos Sovietų kongreso 
nutarimą ratifikuoti Vokietijos 
taikos sąlygas. Neatėjo jokių ži 
uiti nė nuo ambasadoriaus Fran
cis Vologdoje, nė nuo generalio 
konsulo Maskvoje.

Valdininkai neturi žinių, ar 
ratifikavimus buvo padarytas 
prieš, ar po gavimui prezidento 
VViisono telegramos, prižadan
čius Rusijos žmonėms Amerikos 
pagelbą įgijime nepriguhnybės 
nuo Vokietijos užpuolimo. Te
legrama liko išsiųsta kovo 11 d., 
o kongresas nutarė ratifikuoti 
taiką su Vokietija kovo 14 d. 'Pe
čiaus Amerikos generalis konsu
las Maskvoje nepranešė apie ga
vimą telegramos, o jam ta tele
grama buvo adresuota.

žinia buvusi neteisinga 
r - - I

LONDONAS, Kovo 15. -Reu- 
terio telegrama iš Pekino sako, 
kad pranešųnai apie įsteigimą 
naujos Rusijos valdžios tolimuo- 
serytuose, vadovaujamos buvu
siu premjeru Rusijos pirmos po 
revoliucijai laikinės valdžios, 
kunigaikščiu Lvovu, yra be pa-
mato. talkininkams.

MASKVA—NAUJA RUSI-
* JOS SOSTINĖ

Visa bolševikų valdžia jau 
persikėlė į Maskvą.

Truc translntion filed with the post- 
master at Chicago, Mareli 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

MASKVA, Kovo 12 (suvėlin
ta). - Maskva vėl virto oficialu 
Rusijos sostine, 'Tai buvo Pet
ras Didysis, kuris perkėlė sosti
nę iš Maskvos j Petrogradą, ku
rį jis pabudavojo ir kurį pavadi
no savo vardu. Ir dabar po 200 
metų valdžia, vadovaujama Ni- 
kolui Leninu, vėl persikėlė į isto
rišką sostinę, pačiame viduryje 
Rusijos.

Leninas ir beveik visi valdžios 
komisarai, apart Leono Trockio, 
atvyko į Maskvą šiąnakt ir šian
die oficialiai atidarė įvairias mi- L
nisterijas, kartu rengianties prie 
visos Rusijos Sovietų kongreso 
kovo 14 d. Daugelis namų sena
me Kremline, žymesnieji vieš
bučiai ir kiti namai liko rekvi
zuoti, kad parūpinus vietą įvai
riems valdžios darbininkams.

Darbininkai jau buvo vežami 
per keletą savaičių, taipgi ir val
džios archivai, bet šiandie, pir
moji sukaktuvė Rusijos revoliu
cijos, pažymi tikrąjį persikėlimą 
valdžios ir yra švenčiama kaipo 
autinė šventė.

Nekurto iš biurų ir daugelis 
archyvų nugabenta į Nižni Nov- 
gorod, bet didžiuma ministerijų 
yra Maskvoje, kur jos pasiliks 
neaurubežiuotalm laikui, jei bent 
vokiečių besi veržimas privers 
Uos trauklios toliau.

Trockis pasiliko viršininku lia 
udies komisarų Petrograde, ku
ris suorganizavo savo armijos, 
aivyno, finansų ir maisto mini

sterijas.
Bus tik laikinė taika.

Delegatai į kongresą atvyksta 
<iekvienu traukiniu. Iš laukia
mų l,dbO delegatų, 400 jau yra 
atvykę. Yra nurodymų, kad 
.eninas išlaikys savo valdžią ir 
<ongresas ratifikuos taikos su- 
arlį. Teciaus visų partijų ir 
’rakcijų nariai atvirai sako, kad 
Laika bus tik laikinė, duodanti 
jertrauką demobilizavimui se
nosios armijos likučių ir suor
ganizavimui naujos socialiliškos 
valdžios.

Temytojai sako, kad bolševi- 
; » valdžia persikeldama į Mas

kvą parodė savo stiprumą. Ke- 
renskis irgi mąstė apie perkėli
mą valdžios, bet niekad neban
dė to padaryti.

Petrogrado Telegrafo Agentū
ra ir kiti nacionalini biurai per
sikėlė į čia, kaĮ'tu su valdžia.

v
Vokiečiai grąsina Holandijai

True translntion filed with the post- 
master ai Chicago, March 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 1,5. Ex- 
change Telegraph Copenhageni 
korespondentas praneša, kad An 
glijos ir Suv. Valstijų įteiktoji 
Holandijai nota apie paėmimą 
Holandijos laivų talkininkų uo
stuose, sukėlė Vokietijos preso- 
je didžiausį pyktį. Laikraščiai 
reikalauja, kad Vokietija grieb
tųsi aštriausių priešingų prie
monių, jei Holandija nusileistų

STREIKAS AUSTRIJOS
GELEŽINKELIŲ DIRB

TUVĖSE

Streikas plėtojasi * t
True translntion filed witn the post- 
mastei* ai Chicago. March 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

COPENHAGEN, Kovo 15. — 
Berlino Lokal Anzeiger rašo, 
kad Austrijos geležinkelių dirb
tuvių darbininkai sustreikavo ir 
atsisako klausyti kariškosios va
ldžios paliepimo grįžti prie dar
bo

Streikas plėtojasi tarpe kitu 
dirbtuvių.

PRASIDĖJO TAIKOS TA
RYBOS

Tarp Rusijos ir Ukrainos

a*rue translntion filed with the post- 
niastcr ai Chicago, March 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 13 (su
vėlinta J. Berlino Vossische 
Zeitung išspausdino žinią iš Vie
nuos, kad Kijeve prasidėjo tai
kos tarybos tarp Rusijos ir Uk
rainos.

Žinia taipgi sako, kad neuž
ilgo susirinks Ukrainos Rada, 
ratifikavimui laikos sutarties su 
centralinėmis valstybėmis.

—---------.
VOKIEČIAI NORI SUSI
TAIKINTI SU LENKIJA

Vedamos apie tai tarybos

l'ruc translntion filed with the post 
mastei* ai Chicago, March 16, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMSTERDAM, Kovo 15. — 
Varšuvos laikraštis Kurjer Pol- 
ski rašo, kad vedamos yra tary
bos už susitaikymą tarp Vokie
tijos ir Lenkijos ir kad neužilgo 
bus paskelbta apie naują išriši
mą Lenkijos klausimų,

AMERIKA SUTINKANTI 
SU INTERVENCIJA

Japonija jau rengiasi 
prie jos

True translntion filed v/ith the post- 
master ai Chicago, March 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

TOKIO, Kovo 15. — Manoma, 
kad Japonijos internacija S i be
ri joj yra lik laiko klausimu. Ja
ponijos mobilizacijos padidėji
mas ir viskas kitas į tai nurodo, 
nors valdžia dar nepasakė savo 
nuomones apie Siberiją.

Amerika pradeda sutikti su 
intervencija. Talkininkai jai 
pritaria.

Patirta yra, kad Japonija ma
no taikinti šiaurinę Chiniją su 
pietine, kad visos frakcijos susi
vienytų pasitikti Rusijos krizų.

OFENSIVAS TURI
ĮVYKTI

Sako von Hindenburg

True translntion filed with the post- 
inaster ąl Chicago, March 16, 1918, 
bs reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM. Koko 15.
Sulig čia gautų žinių, ficldmar- 
šalas von Hindenburg pasikalbė
jime Berlino pasakė, kad talki
ninkai šaltai atsinešė j Vokieti
jos laikos pageidavimus ir lo
dei vokiečių ofensivas turi įvy
kti.

SMARKUS KUNIGĖLIS

Atsisako apleisti parapiją ir 
net šaudė į komitetą.

ELGInĮiII.. Kovo 14. — Ka- 
tulikų Šv. Marijos bažnyčia turi 
labai smarkų kunigėlį — John 
J. McCann, kuris ten yra klebo
nu jau 20 metų. Jis netik yra 
klebonu, bet kartu ir vienu žy
miausių katalikų rašytojų.

Penkios savaites atgal Rock- 
fordo diecezijos vyskupas Mul- 
doon jį pašalino iš tos parapijos 
ir jo vieton paskyrė kun. Gilbert 
Flynn. Tam nuvažiavus kun. 
McCann taip gražiai jį priėmė, 
kad tasis kuogreičiausiai turėjo 
neŠdinties iš klebonijos.

Paskui vyskupas paskyrė ko
mitetą iš trijų žmonių, kaipo 
naujus bažnyčios globėjus, ku
riems buvo pavesta ^atimti iš 
kun,. McCann parapijos knygas 
ir turtą.

Vakar tas komitetas ir nuėjo 
pas kunigą. Ir tasis juos labai 
gražiai “priėmė”. Tiesa, jie ku
nigo nė nematė, tik susilaukė 
nuo jo labai gražų “pasveikini
mą”, pavidale 5 revolverio šū
vių iš antro augšto klebonijos 
lango. Komitetai nuo tokio pa
sveikinimo taip greit pabėgo, 
kaip jų kojos spėjo juos nešti.

Dabar ketinama kreipties į 
teismą, kad tasis su pagelba “dė
džių” iškrapštytų smarkųjį ku
nigą.

Anglija nesitaikins Rusijos 
. kaštais

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, March 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 15. — Pa
klaustas apie teisingumą gandų, 
kad gautas yra iš Vokietijos pa
siūlymas taikinlies Rusijos ka
štais, blokados ministeris lordas 
Robert Cecil šiandie pasakė at
stovu bute:

“Ant kiek aš žinau, jokių to
kių pasiūlymų nesvarstoma ir 
nebus svarstoma.”

Atgavo savo žemes.

True translntion filed with tne post- 
mastei' ai Chicago, March 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 15. — Au
stro-Vengrijos karės ofiso ofici- 
alis pranešimas snkq:

“Paskutinis siauras plotas Au
stro-Vengrijos teritorijos, buvęs 
užimtas rumunų, liko evakuo
tas. Rytinis monarchijos rube- 
žius po dviejų ir pusės metų di
džiausių karės sunkenybių vėl 
yra visiškai liuosas.”

Nušovė žmogų.

CLEVELAND, O., Kovo 14. — 
9 ginkluoti automobiliai plėši
kai užpuolė ant 6 geležinkelio 
darbininkų ir vieną jų nušovė, o 
du sunkiai sužeidė, kartu atim
dami iš darbininkų $240.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”
Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

Vokiečiai paėmė Bachmač
20,000 žm. krito Turkestane

Amerika pavarys laikrodžius 
1 valandą

VOKIEČIAI PAĖMĖ
BACHMAČ

Vokiečiai jau 100 mylių už 
Kijevo

True translation filed with the post- 
imislci' ai Chicago, March 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Kovo 15. — Ka
rinis veikimas Ukrainoje tebe
sitęsia. Teutonų kareiviai iš
vaikę priešo bandas, kurios gra
sino sunaikinti geležinkelius iš 
Gomelio ir Kijevo, paėmė mie
stą Rachmač, apie 100 mylių į 
Šiaurryčius nuo Kijevo.

20,000 ŽMONIŲ KRITO 
TURKESTANE

Kilo civilė karė

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS Kovo 14. - 
šiandie čia gauta žinių, kad 'Tur
kestane kilo civilė karė tarp So
vieto šalininkų ir vielos tautelių. 
Invyko keletas smarkių mūšių 
ir, sakoma, juose sužeista ir už
mušta 20,000 žmonių.

Turkestanas yra didelis plo
tas žemes Azijos Rusijoj, į ry
tus nuo Kaspijaus jurų ir j šiau
rę nuo Afganistano. Jis yra ap
gyventas mongoliškos rašės ka
ringų tautelių.

DAR 35 I.W.W. NARIAI 
APKALTINTI 

34 jų jau areštuoti

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 16, 1918, 
as reųuired by the'act of Oct. 6, 1917.

VVICHITA, Kaus. Kovo 15. — 
Federalis prisaikintojų teismas 
šiandie apkaltino 35 I.W.W. na
rius. Apart viemt, visi apkaltin
tieji yra areštuoti, o keli yra in
ternuoti karės laikui.

Jie yra kaltinami perjengime 
šnipinėjimo akto ir kliudyme iš- 
dirbime aliejaus ir kitų karei 
reikalingų' produktų.

Amerikiečiai Finlandijos 
revoliucijoj

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, March 16, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, kovo 15. — 
Keli žmonės iš Amerikos vei
kliai dalyvauja Finlandijos Ra
udonosios Gvardijos veikime. 
Vyriausiu Raudonosios Gvardi
jos komanduotoji:, sakoma, yra 
Wesley, kuris 17 metų atgal, 
kad nepakliuvus į kalėjimą už 
platinimą nelegalūs literatūros, 
kartu su savo tėvu pabėgo į A- 
meriką. Jis per keletą metų 
dirbo kaipo inžinierius Ameri
kos automobilių dirbtuvėje.

Vienas iš Raudonosios Gvar
dijos koma nd no tojų, Lektima- 
ki, irgi gyveno keletą metų A- 
merikoje.

PAVARYS LAIKRODŽIUS
1 VALANDĄ

Kongresas priėmė šviesos 
taupymo bilių

Truc translntion filed with the nost- 
master at Chicago, March 16, 1918, 
as require<rby the act of Oct. 6, 1917.

WASHlNGT()N, D.C., Kovo 
15. Dienos šviesos taupymo 
bilius šiandie liko priimtas 252 
balsais prieš 40.

V aidžios ekspertų apskaito
ma, kad bėgyje 7 mėnesių, kad 
laikrodžiai bus pavaryti 1 valan- 
na, bus sutaupyta už milionus 
doleriu kuro. €

Bilius sako, kad kasmet pas
kutini nedėldienl kovo mėn. 2 t *

vai. ryte laikrodžiai turi būti 
pavaryti vieną valandą i priekį, 
o paskutinį nedėldienį spalio 
mėn. 2 vai. ryto visi laikrodžiai 
bus atvaryti atgal 1 valanda. Tos 
(MTmainos pasekmė, bus ta, kad 
visi bizniai ir višos dirbtuvės 
pradės dirbti vieną valandą ang- 
šciau, taipgi darbą baigs irgi. 1 
vai. augščiati.

Senatas priims atstovų buto 
bilių be jokios opozicijos. Bi
lius bus patvirtintas senato ir eis 
prezidento pasirašymui sekamų 
savaitę, taip kad pienas jau bus 
įvykintas sekamą kovo 31 d.

NEW YORKO RUBSIU- 
VIAI GAVO PAKĖLIMĄ 

ALGŲ

NEW YORK. — Kovo 11 d. 
visų dirbtuvių darbininkai po 
pietų apleido savo darbavietes 
ir suėjo į visuotiną susirinki
mą, kur Amalgamated Clotliing 
Workėrs of America viršininkai 
pranešė, kad samdytojai sutiko 
paketli algas po $2 į savaitę. Pa
kėlimas algų įeis į galę ateinan
čią savaitę. —Koresp.

Pasimirė Safonov.

PETROGRADAS, Kovo 12. 
(suvėlinta).- Kislovodskc, Ka
ukaze, pasimirė orkestrus vado
vas Vasili Safonov, taipgi buvęs 
vedėjas filarmoniškos orkestrus 
New Yorke.

Pirk ties
t

eikite į tas sąkro-

vas, kurios skelbia

si jūsų dienraštyje

NAUJIENOSE
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Svetimas Dievas”. .......
M. MELDAZIO SVET.,

2242 W. 23rd Place
Pradžia 5:30 valandą vakare. Inžanga 35 ir 50c ypatai

Br. Vargšo 3-jų veiksmų drama

Nedelioje, ■
KovoMarch 17tą Dieną, 1918 I

Los LSS. 234 kp. nariai, rėži šienaujant p. J. J. ZOLP.
Taipgi bus dar sekama koncertine 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

ŽEMAITĖ.

Svetur
Visų kukėtą išdraskė, išaiški-j 

no, kas kam priklauso. O publi
ka kad ploja, kad juokiasi, kva
toja! Paskui mano šeimininkai 
pasakojo, jog tenai esanti kokia 
tai mergaitė kvailelė: kaip kas 
norįs, taip jai apsukąs galvų 
pastikojo.

— Nelabai seniai, vyčių pri- 
kurstyta, pri mokinta, į vienų pak 
žangų jų kalbėtoji kiaušiniais 
mėtė. Kiek ji, nabagė, ašarų pa
skui išlaistė, sako. — Kaip tik

TARPTAUTIšKAS
Kaliu

IIIIMIHilIlIlMIlIlIHilIlIlIlIlIilIlIlIlHIIIIIIIIIIIHsveikata
2 KUOPA

šia: —- kiek pridėjai kiaušinių 
kalbėtojams mėtyt? Visi juo
kėsi, o ji ašaromis kiek laiko pln 
do. Taip pat bus ir dabar dėl 
to nngriaužto komo. Bulota pui
kiai išaiškino, nereikia geriau. 
Kas tik prisiminė, vis džiaugėsi.

Kur tik nenuvažiavau kur pa
sisukau, visur nuoširdžiai kvie
tė nebevažiuoti toliau, bet pasi
likti čionai gyventi. Visur ža
dėjo rupinties mano pragyveni
mu nr visais patogumais.

Kitur moteriškė, pažangiąja 
literatūra užsiimanti, platinanti, 
mane kvietoge

- Kad n(Wi i dabar pasilikti, 
atvažiuok bent ant vasaros. Pa
silsėsi, pasivaikščiosi, galėsi ra
šyti ar skaityti. Miškas čia-pat, 
pas mus vasara kaip tik Lietuvo
je — gražu!

Kamę buvo kokie įdomesni 
pakrikai, dirbtuvės, ar muzėjai, 
visur geri žmonės stengėsi mus 
išvedžioti, išrodyti, kuo nauju, 
nematytu užimti, pavargimų, 
nuobodumų musų prašalinti.

Viename miestelyje, nuvažia
vę, jieškojome mus kvietusių 
žmogaus. Beeidami radome di- 
deliomis raidėmis parašą. “Lie
tuviškas k ria ličius”. Įeiname.

Kambarys nuo gatvės didelis, 
šviesus. Matyt dirbtuvė, ar ša- 

.. ... i ..... . . .i'fct

Linksmas

Nedelioj, Kovo 17tą, 1918 
M. JANKAIČIO SVET. 

4837 W. 14th Street 
Cicero, III.

Svetainė atsidarys 2 vai. popiety. Programas prasidės lygiai 3 vai. 

INŽANGA 25c YPATAI

Kalbės F .KRUSE, sekretorius Y. P. S. L. ir kiti 
Programas bus vienas iš įvairiausių ir įdomiausių. 

♦ .

pa, kaip čia vadina. Kelios šu
va mos mašinos birzga, apie de
šimtį žmonių darbuojasi, siuva. 
Moterų, mergaičių daugiau kaip 
vyrų. Sužinoję, kas mes ir ko 
jieškome, vienas vyras, toks 
mandagus, liepia mums sėstis, o 
pats išbėgo pirmininko pašauk
ti. Sako:

Čia pat, netoli gyvena. Tuoj 
ateisim. Belaukiant, taip norė
čiau su toms moterėlėms darbi
ninkėms susipažinti. Ėmiau jas 
šnekinti, tai šio tai to klasinėti. 
Tos tankiai nutyli, nieko neatsa
ko, arba trumpai, šiurkščiai me
ta man atsakymų, o nuo savęs 
nė žodžio neprataria, tik rūsčiai 
skersuoja į manę.

Neužmezgusi kalbos, lioviausi. 
Ant rytojaus kitos moters api
pasakojo man tų siuvėjų davat
kėlių rupesnį apie manę:dusa-

vusios, dejavusios:
— Tokia senė, mirtis ant no

sies, grabe koja, o dar prieš tikė
jimų, prieš Dievų eina! Nė savo 
dusios nesigaili, nė pragaro ne
sibijo.

Stebėtina! Iš kur jos ištrau
kė mano prieš tikėjimą ir Dievą j 
ėjimų? Nė po šiai dienai nesu
prantu. Bet jų gerą širdį ir ru
pesnį apie artimo išganymą — 
suprantu, ir tikiuosi, jog sukal
bėjo nors po vieną “Sveika Ma
rija“ ant intencijos, kad atsiver- 
ščiau prie dvasios šventos.

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 kriepkites šiuo adresu:

MAUKNOS
1840 S. Halsted St., Chicago, III.

ir Įdomus

Balius

r . . .Praėjo jau melai. Musų ke
lionė baigiasi. Aplankėme šim
tų suviršum lietuvių kolionijų, 
didesniu ir mažesniu, miestų 
miestelių; kame kas kiek išgalė
jo sumėtė nuken tėjusiems nuo 
kares aukų, ir Šelpimo Fondas 
maž visas aukas jau išsiuntė į 
Lietuvą.

Kilo klausimas, kaip čia pa
darius: gįžti į Rusiją, ar toles
niam laikui likti Amerikoje?

Grįžau į Chicagą. Visi pažįs- 
ami draugai atviromis rankomis 
ir širdimis pasitinka. Ane išsi-

Pavasaris. Ramu tyku. Va
sara šilta, čia pat parkas. Žo
lės žydi, kvepia; medžiai žaliuo
ja, šlama. Laikas žaibo greitu
mu lekia. Jau ir ruduo, artina
si žiema šalta; maistas kas karts 
brangyu kįla, daug reikalingų 
produktų trūksta. O čia šalčiai, 
pūgos, sniegas; keliai, gatvės už
verstos, neišbrendamos. Ant ga
lo trūksta anglių kurni, ndbega- 
lima gauti, šalta, nors sustipk 
ant vietos...

bėdama mane nuo peršalimo už
laikė pas savi, kame jų butas ga
ru šiftlomas. Nors palįs kenčia 
daug nepatogumų, ankštinybes, 
vienok neišleidžia manęs ir kaip 
saviškę užlaiko. Gyvenu pas 
juos maž nuo pat pradžios šių ' 
metų ir jaučiuos tartum bučau 
jų šeimynos narys.

f Tiek gęrumo, liek širdin jumo 
ir užuojautos gerų žmonių paty
rusi Amerikoje, įsisprendusi ga
liu šokinėti, arba kaip inkstas 
taukuose valiolies.

ORKESTRĄ—BENĄ
1 Hl m Parūpina visokiems 

reikalams

J. BALAMS
1414 So. Ųlth Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

Ka-tik išėjo iš spaudos

Tel. Drover 6369

P. CONRAD

SU ĮVAIRIU programų

šitas balius bus įdomus tuo, kad jame kalbės 
tik-kų 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.
I)urį8 atsidarys 6 v. vak. Programo pradžia lygiai 7 vai. vakare. 

InŽanga 25c ypatai.

Šio Vakaro Programas

Mano draugai ir drauges ūme 
manim rupinties. Atėjus Kalė
doms pasipylė man dovanos vi- 

žioti neduoda man apie grįžimą kokios rųšies, ir pinigiškos. Nuo
atgal.

— Pasilik, pasilik kol pasi
baigs karė, — vienu žodžiu visi 
sykiu, ir mano sunūs, šaukia. — 
Sykį išbėgai iš po karės ugnies 
ir vėl nori grįžti kur vargas, ba
das, kur karė tebesiaučia. Kaip 
pasibaigs pavojus, daugumas va
žiuosim namo...

Revoliucija Rusijoje! Tos ži
nios masina, lygu traukia kokia 
traukia. Žmones būriais plau
kia iš Amerikos į Rusiją. Taipgi 
ir mano kelionės draugai galva
trūkčiais išskubėjo iškeliavo, to
limu keliu aplink visą svietą iš
plaukė namo.

Pasilikau.

rgių progresyviųjų moterų, iš čia 
pat ir iš toliau: iš Brooklyno, 
Detroito, nuo kuopų ir nuo at
skirų asmenų ir nuo Šelpimo 
Fondo.
Negana tiesiai dovanų, dagi ren 
r engia v a k a r u s m a- 
n o n a u d' a i. R u p i n a- 
si, darbuojasi progresyvūs drau
ges-moters ir pažangieji dran
gai, iš visų pusių medegiškai re
mia. Prie to ir morališkai dva
sioje kelia. Nes inataus apsup
ta užuojauta ir širdingumu gerų 
žmonių.

Užėjus dideliems speigams, o 
anglių stokai, viena šeimyna gel

Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Uhicagoj.

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

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

Šokių

Fotografisas. 
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopti! 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., šalę Mildos 
teatro.

MulkiuApaštalas
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.

Tel. Cicero 252

Dr.a.P. Gurskis
dantistas

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedalioms pagal sutartį. 
4847 W. 14th St., Cicero, III.

Kampas 49th Avė.

Kad kam ko

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies Nau jie- 
n ų Reikalavimą Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo #yio- 
niy kasdie skailflUNau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel
bi mą ir tas jusy pasi
skelbi mas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENB.. J. GRUŠO ORKESTRĄ 

......... drg. P. M. KAITIS 
............. V. BRIEDIS 
I” .... A. G. ir J. G. 

“Laisvės Karžygiai” .. ALDONA TRAINIUTĖ 
“šių nakcelj per nakcelį...” ALG. BRIEDIS, 

akompanijuojant VYTAUTUI BRIEDŽIUI
.............................. A. KULIKAUSKIUTft 

. ALG. BRIEDIS ir p-lė STELA STANIULIUTft 
akomponuojant p-Iei SALOMIJAI STANIULIUTEI.

Laisvos Rusijos himnas
Kalba ...........................
Solo—pianas: “Concert Walr.e” ..L..,.
Duetas (instrumentinis)): “My Friend
Dcklemacija
Solo daina:

Extra.
Deklemacija
Duetas........

Extra.
Po programo — šokiai iki vidurnakčių, griežiant gerai drg. 

J. Grušo orkestrai. Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti.
L.S.S. KETVIRTOJI KUOPA.

2 
3
4
5 
6

7
8
9

10

Prakalbos ir Balius
Rengia L.S.S. 209 kuopa, Tolleston, Ind. ■

NEDELIOJ, Kovo (March) 17 dieną, 1918 m. !
VOKIEČIŲ SVETAINĖJE >

Pradžia 1 vai. po pietų Inžanga 25c porai
šiuo širdingai kviečiame lietuvius ir lietuvaites atsilankyti j musų 
puikias prakalbas ir balių, kur bus geri kalbėtojai; tai|>gi bus mo
nologų ir Džian Bambos snyčių. Po prakalbų bus puikus šokiai ir 
kitokį pasilinksminimai. Visus kviečia atsilankyti RENGĖJAI

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ --------------------j-----------— ------------.-----------7

Prof.
Tel. Canal 7270

Mokiname aullg naujausia mada vieokiue lo
kius. Užtikriname pasekmes. Mokiname Fo
netiniais ir Pėtnyčlom. Pradžia 7:4S ▼. vak.

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ 
731 W. 18th 8t., Chicago, Iii 

Duodama Privatinės Lekcijos

Sngabiai Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip Įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Skaitykite ir Platinkite
A TT T T F M A Q ”
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KORESPONDENCIJOS
MASON CITY, 10WA

gijai-

Miestelis nedidelis, bet švarus, 
Gyventojų skaitoma apie 17 tūk
stančių, didesne dalis susideda 
iš ateivių Balkanų tautų
kų, bulgarų etc. Yra kiek ir lie
tuvių; materialiai jie gyvena ne
blogai, bet dvasinis gyvenimas 
nupuolęs. Draugijų yni tik vie-

Didelės pramonės čia nėra. 
Tose gi dirbtuvėse, kokių yra są
lygos labai prastos ir darbininkai 
be malonės išnaudojami. Mat, 
jie čia neturi jokios organizaci
jos, taigi bosams lengva jodinėt 
ant išnaudojamųjų sprando.

— A Silenoi.

niekus kalbėti ? Bet jeigu ir bu
tų tąip kur atsitikę, tai dar nerei
škia, kad kliubo aukautieji pini
gai turėtų būti siunčihmi per 
privatiškus bankierius. Anaip
tol. Ant galo p. šerpitis prašo, 
kad ant vietinio kliubo neužsi- 
puldinėtumc. Čia man nesu
prantama, ką jis skaito užsipul
dinėjimu. Mano supratimu, už
sipuldinėjimas gali būti tada, ka
da ką nors neteisingai prasima
noma, arba pasakoma nebūtų 
dalykų, ko aš niekad nesu daręs 
ir nemanau daryli. Teisingas 
laikraščiams pranešimas negali
ma pavadinti užsipuldinėjimais.

---- Dilgelių Vainikėlis.
INIANA HARBOR, INO.

KENOSHA, WIS.
N-nų nr. 57 Lietuvių Pasilin

ksminimo Draugiško Kliubo raš
tininkas, p. šerpitis, davė man

rbesniųjų kliubo nutarimų. Man 
nesuprantama, kokiais išrokavi- 
inais p. šerpitis matė reikalinga 
esant duoti man atsakymą? Nie
ko tokio neteisingo ar prasima
nyto nebuvau parašęs, ką p. šer
pitis butų galėjęs užsiginčyti. 
Jis juk atkartojo tą, ką aš buvau 
rašęs, kas reiškia, jog mano tei
singai buvo parašyta. Jeigu Šer
pitis apie seimą ir išrinktuosius 
delegatus kitaip supranta negu 
aš. ir jeigu jo supratimu naudin 
giau leisti pinigus siuntimui de
legatų į klerikališkai-tautiškąjį 
New Yorko seimą, negu šelpti 
nukentėjusius nuo karės, tai tu
rėjo ir pasakyti, kodėl taip ge
riau. Apie seimo naudingumą 
p. šerpitis išanksto nedrįsta pa
sakyt, bet kartu jis nori ir man 
uždrausti tatai daryli. Savo at-

L.S.S. 58 kuopos susirinkime 
kovo 10 dieną svarstyta, kaip pa- 
sekmingiau varyti agitaciją ir 
skleisti socializmo idėją lietuvių 
darbininkų miniose. (Na, o ką 
gi nutarė? — Red.)

Vietinė 58 kp. nariais nors ne(

Apsigininuj Fondai) ji pasiuntė 
jau apie 60 dolerių; rinkimų ka 
mpanijai varyti iš kuopos iždo 
paskyrė 100 dolerių; politiki- 
nianis kaliniams sušelpti 10 do
lerių. šiems metams kuopos 
valdybon įeina: A. A. Pakšys, or
ganizatorius; V. Braževičius, 
prot. rašt.; A.M. Pakšys, finansų 
rašt.; J. Marcinkevičius, iždinin
kas. Visais kuopos reikalais 
reikia kreiptis finansų raštinin
ko adresu: A.M. Pakšys, .317'Ma- 
pple.w<jod avė., Kcnosha.

Kalbamajame susirinkime IX 
Rajono iždininkas davė praneši
mą apie Rajono stovį. Pasirodo,

e p. Šerpitis kalba viso J kad dar iki šiol nė viena IX Ra-
kliubo burna, ko kliubas nėra 
jo įgaliojęs, ir sako, kad “mes 
šelpimui nukentėjusių nuo karės 
nesame priešingi.“ Čia p. Šcrpi- 
čini reik primint tai, ką jis, ma
tyt, pamiršo, būtent, kad kiek 
laiko atgal, kada kliubas buvo 
kviestas bendrai su kitamis 
draugijomis pasidarbuoti nau
dai nukentėjusių nuo karės, tai 
kliubas grieštai nuo to atsisakė. 
Ar p. šerpitis to neatsimena?

Mano oponentas, norėdamas 
žmonės įtikint, kad šelpt nuken
tėjusius nuo karės nėra taip sva
rbu. graibsto tuščių frazių ir sa-

atsiuntus narių mokesčių, kaip 
kad buvo Rajono konferencijoj 
nutarta, kad kuopos turi mokėt 
kas trįs mėnesiai po 5 centus nuo 
kiekvieno nario. Be to, kuopos 
buvo žadėjusios surengti po va
karėlį, kurių pusė pelno eitų Ra
jono naudai, bet “ačiū Dievui“ 
nei viena kuopa savo žadėjimų

surinktos aukos žliugusios priva
tinių bankierių kišeniuose. Gai
la, kad jis nenurodo, kur taip 
galėjo atsitikti. Jeigu jis žino, 
kur aukos žliūgo, tai jo šventa

daine vieni ant kilų, ir vežimas kės, savo sunkiu darbu užlaiko
me visus dykaduonius, ir už tai 
gaunam skursti ir policisty buo
žes dar paragaut. Praeitą sa
vaitę mes sustreikavome. Fab
rikantas tuojau griebėsi visokių

jonas,kiti ką kita pasako, bet 
kaip vieni taip kiti neveikia, sa
vo kuopose ne paagituoja, o lik

nių.
Berods 58 kuopa nutarė gegu

žio mėnesyj surengti vakarą, ku
rio pusę pelno skiria IX Rajono 
iždui. Gera butų, kad ir visos 
kitos kuopos tą-pat padarytų, 
kaip pasižadėjusios. Be pinigiš- 
kos paramos juk ir Rajonas nie
ko uogai pradėti veikti.

—J. Marcinkevičius.

WESTV1LLE ILL.
„Kazimierų Varduvės“

Iš senų laikų yra paprotys at
simint metuose sykį keno-nors 
Vardadienį. Vardadienius žino- 

I nūs yis;uip pamini. Vieni prisi- 
I perku iiltitiR it- viskčs, pasikvic- 

čia kokį svirplį su armonika, su
kviečia draugą ir giminią-ir lin
ksminasi, kad net per kelis blo- 

I kus girdėt. Kiti stengiasi vardo 
dieną paminėt gražiau ir požy
mei ją kokiu nors geru darbu. 
Apie vieną tokį vardadienį čia 
priminsiu. Pas mus yra susitvė
rusi Jaunimo Dailės Mylėtojų 
Draugijėlė, kurios nariai lavinas 
dainuot. Taigi tos draugijėlės 
nariai Kazimierai o tų Kazimie- 

! rų radosi net penki: K. Pockevi- 
čius, K. Steišis, K. Pieteris, K. 
Serafinas ir K. Pieteris,—suren
gė B. Luchos Svetainėj savo var
duvių vakarėlį. Sukvietė visą 
chorą ir šiaip draugų, paėmė ke
letą dėžių papso, vyno, įvairių 
užkandžių, obuolių, kendžių ii 
11., ir prie baltų stalų apsėdę lin
ksminosi, linkėdami Kazimie
rams ilgiausių metų ete. Buvo 
ir prakalbsiu. S. Kastantinas 
kalbėjo apie reikalą vienybes 
darbininkų kovai prieš kapitalis-

Vieną rytą mums bevaikščiojant 
Main gatve, policmonas pradėjo 
mus stumdyti. Žinoma, mes gy- 
nemės kaip galėdamos, l’žtal 
ant rytojaus jau visa gauja po- 
licistų užklupo mus, kai vilkai 
ant avių, ir keletą musų nubug- 
dė policijos nuovadom Žinoma, 
visaip jie mus niekino, vadino1 
sufragistėmis ir bolševikėmis --I 
kaip tik sumanė.

Tąip su mus, darbininkėmis,1 
apsieina išnaudotojai ir jų klap-. 
čiukai.

Na, (j ką mttsų dvasiškasis tė
vas sako ant to? Ar jis užta
ria mus, ar užsistoja už mus, sk- ; 
riuiiclžiutmis ? Turp imi» stroi- 

kerių yru ir moterų, turinčių po 
porą ir trejetą vaikučių, kur al
kani namie verkia. Gi musų ku- • I 
nigas tyčiojas iš musų nelaimės. ( 
Nedėlioj, kovo 10 dieną, per plt- | 
mokslą jis juokus provijo. Sa
ko: — Visnr dabar karė, Euro
poj ir Amerikoj, net ir musų I 
merginos kariauja. Kad laimės, 
bus gerai, o kad ne, tai bus taip 
kaip su bolševikais. —

Jis tebisi, kodėl mes taip lai
komės vienybės ir ko im s strei- 
ktKjjam. Jam sunku tatai su
prasti. Matyt, musų dvasiški va
dovai perdaug nuo musų var-

Mes turime daugiau 
lietuvių pardavėjų, 
negu Bile kita krau
tuvė Chicagoje—in
teligentiškų, veiklių

KUINBMI11 HALSTED, 20™ ST'S
11 CANALPORT AVĖ

PardaviR. 'i: 
panedėlyj, uta- 
raikė, seredoje 

ir ketverge.

Bizniu Budavojantis Išpardavimas
Galingas pavasarinis .Žengimas dėl didžiausio Velykinio Isparda\imo. Išpardavimas nauju geistinu ta- 
vorų, kurie buvo pigiai supirkti gerokai žemi aus rcgulerės šių dienų kainos.

Staklių 
vaisius musli
nas 36 colių 
pločio: Pune- 
dėlyj ir Sere
doje .... 21c

Bear Brand— 
mezgimui siū
lai, kariuome
nės Einiki spa 
Ivų, 'A s v. j 
malkelį 77'/2c

Kūdikių bal
tos suknelės— 
gražiai trimuo 
los; nuo 6 įnė 
nėšių iki 2 me 
tų ......... 35c

S. V. k rasos 
plovynė mui
las, 5 šmotai 
lik ........... 21c

Puikios koky
bės Standard 
Brand Toma- 
toes .. 12</2c

Mėgsti Cluny 
karbalkos; — 
baltos ir gels
vos, 2 ir 4 co- ! 
lių, yard 7'/2c ;

Streikininke*.

AMSTERDAM, N.Y.

Moterų išeigi

niai velti mai-

O. N. T. arba 
amerikoniška 

mergina buv
eines mezgin
iams. 10c ka- 
muoliuks, pa
nedėlyj 6’/2c

Stančkos, šil
kines, 5 coliai 
pločio, yardas 
tik......... Hc

Abrusai: lini
niais ataudais, 
mėlyni pakra
ščiai, 16 colių, 
10 y ardų, ya
rdas .... iic

Moteriški mė
gsti apatiniai 
marškiniai pa 
prastos ir ex- 
tra mieroš 16c

Moterų V i c i 
Kid House če- 
verykai mie
ros iki 8, 1.49

linkėjęs Kazimierams laimės už
siminė apie tuos, ką Lietuvoj ša
lti ir badą kenčia ir apie jaunuo
lius kurie dėl savo įsitikinimų 
jau šioje šalyj kalėjimuose kan
kinasi. Draugams pritarius, kac

Kaip visur trumpa su angli
mis, taip ir Anjsterdame ne ge
riau. Vos bertai n į tono tegali
ma gaut, o ir tai kaip kada rei
kia laukt kokias dvi, tris ir ketu- 
rias savaites, kol gauni. Daug 
žmonių maišeliais nešiojasi na
mo, kiti Fina šiaip malkų rinkt. 
Del kur8 atsitiko Čia dvi dide
lės nelaimės.
vienas geraširdis žmogus atida
vė beturčiams žmonėms mal
koms savo aplužusi medinį lia
ną Wasliingtono ga|vėj. Žmo-

Kick laiko atgal

niams kaliniams sušelpti, L. Va
laičiui renkant, o p-Iei O Murei- 
kiutei užrašinėjant, aukavo: A. 
Kvietinskas 2doL; po 1 dol: T. 
Malis, J. Jokubauskas, G. Zarec-

Taigi dalykai ne kaip stovi. Į ^as* * • kukąs, R. Lukoševičie- 
Kaip ne versi reikia prisipažint, Į ’IM> c- L.Valinčius, K. Poc-
kad mes kartais ir pusėtini apsi- 
k'idėliai.

Gal butą gera, kad sušauktu
me greitai antrą konferenciją ir 
dalykus prideramai sutvarkytu
me, kad galėtume savo veikimą 
įsiūbuoti. Per apskritus metus 
mes juk nė maršruto agitatoriui 
Nevaliojome surengti... Atside-

keviėius, S. Kaslanlinas, K. Pie
teris, A. Kuriute, A. Kuras, A. 
Juraškų te, J. Blazauskas, J. Bra-

FARMOS Lletuvly Kolonijoj
PIRMA DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ KOLONIZACIJA 

AMERIKOJE
Dabar geriausias laikas pasižiūrėt ir pasirinkt ge

riausių žemių-farmų Uetuviškoj kolonijoj, kur visi lie
tuviai perka. Pirmiau negu pirksi fannų, kad nereiktų 
giiilčties, lai klausk platesnių paaiškinimų j kolonizaci
jos ofisą pas: Liberty Land X Investment Co., kurie yra 
savininkai 10,000 akrų geriausios žemės Wiseonsine— 
išdirbtos ir neišdirbtos—ant kurios uždedame lietuviš
ką miestą su lietuviškais bizniais.

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

Platesnių paaiškinimų klauskite pas:

LIBERTY LAND & INVESTMENT 00.
3301 S. Halsted St., Chicago, III.

moliiinas, A. Gerdziulis, M. No- 
viekas, O. Gudauskienė, S. Ra
žaitis, A. Soda, E. Burzdiene. 
M. Čarneckis, K. Kasparas; J.Au
gustinas .30c; J. Mureika35c.; pc 
25 c.: E.Vitkutė, V. Serafinas, A. 
Černeskis, F. Masiuliutė, M. Gu- 
dauskiutė, K. Serafinas, J. Kvie- 
tinskas, Z. Pocius, V. Mincevi
čius, M. Gudauskas, A. Ražaitis, 
A. Sodis, J. Mureika, M. Murei- 
kienėj. Zinis; smulkių 40 centų. 
Viso labo $21.80. Atėmė pa
siuntimo lėšų 15 c., viso pasiun
čiu $21.65 Nauj. Redakcijai ir 
meldžiu perduot polit. kankinių 
Fondui. Aukotojams tariu nuo
širdų ačių. — L. Valinčius.

$21.6.5 gavome ir perdavėme 
Am. Liet. Kalinių Šelpimo Fon
dui prie Amer Liet. Darb. Tary
bos.— Red.

<ai skruzdės pradėjo tą mimą 
draskyt ir vilkt medžius namo. 
Taip betriusiant, apdraskytas 
namas sugriuvo, ir du užmušė, 
o tris sužeidė. Užmušti: vaikas, 
lenkutis nuo Schillcr gatvės, ir 
mergelė Kiseliukė, nuo Corey 
gatvės. Iš sužeistųjų du jau pas
veiko, o viena moteriške, Ba- 
ekutiene nuo Kenncdy avė., dar 
tebeserga.

Kita nelaimė atsitiko kovo 1 
dieną. J. Vaičiūnų dukrikė, de
vynių melų amžiaus, malkų be- 
jieškodama prigėrė Mohavvk u- 
Pčj.

AMSTERDAM, N. Y.
i

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO S,ĮSKAITĄ CHICAGOJE 

Saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE-, kampas 19 gatvės.

W. KASPAR VVALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Ltimber Co 

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
prez. Atlaf 

[Brevving Co

Merginų darbininkių 
streikas.

Jeigu visur delegatai buvo taip 
renkami į» kunigų seimą, kaip 
jas mus, tai seimas bus tikras 

kunigų piknikas, štai musų 
gerbiamas kunigas Žibanavičia, 
išaiškinęs, kad kiekviena parapi
ja turinti teisės siųsti seiman 
tris delegatus, užręiškė: — Vie
nas kandidatų busiu aš, o kilu 
du jus galite išrinkt... ale aš ge
riau patariu rinkt ir kitą musų 
kunigą, o jeigu man paliksite, tai 
aš ir trečia žmogų paimsiu su 
savim. —

Taip tai musų tėveliai klauso 
žmonių balso. Jie patįs prisista- 
o save kandidatais, patįs save 
išsirenka, -ir sako žmonėms, kad 
ie žmonių valią pildo.

— Taspats.

W. KASPAR
prezidentas

OTTO KASPAR
vice-prezidentas

WILLIAM OETTING
prez. Oeting Bros. Ice

CHARLES KRUPKA
v ice-Mitu i den tas

PAlTniMAS
PERVIRŠIS
k \ rH’ALAS ________________

wiQCEmnD»anūn^^

pirklys
H. E. OTTE 

vlce-prez. Nat. Citv Bank
GEO. C. WILCE

Co. Co.vice-prez. T. Wilce 
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Musų miestelyj kai-kurie žmo
nės darbininkai džiaugėsi, kad 
jiems be jokio prašymo fabrika
ntai pridėjo daugiau algos, o 
mums, “guzikinėse” (button 
shop) dirbančioms merginoms, 
vietoj pridėjus kiek daugiau mo- 
kesties, kad mes galėtume šiek 
tiek geriau pavalgyti, tai policis- 
lą atsiunčia, kad mumš galvas 
skaldytų. Mat, mes, darbinin-

MINDEN, W. VA.

Lietuvių čia gyvena pusėtinas 
skaičius. Draugijų yra: S.L.A. 
146 kuopa, Tėvynės Mylėtojų 
)r-jos kuopa ir L.S.S 218 kuo
ja. Pirmoji jų, taigi Susuvieni- 

. imo kuopa yra didžiausi, narių 
tiri daugiau kaip penkias dešim
tis. Prie įsigijimo kuopai narių

SIUTAI IŠPAŽINČIAI
Mips Budavojame Biznį Šitais Išpažinties Siutais 

Vaikams 1918

t
 Dailus Siutai, stylini tokie, kaip 

ii- vvrų, kaip tik tokie dėl vaikų. 
Doviluos duodamos perkantiems 
išpažinčiai siutus vaikams

Vaikams Nauji Norfolk Siutai 
Styliški siutai iš maišytų Škotijos 
aviu vilnų, šviesių ir tamsių $4 
dažų, mieros iki 18 metą

Vaikų Vilnoniai Mėlyno Serge

Išpažinčiai Siutai

šitie siutai gražiai pristovi, gerai 
! nešiojasi ir gerai atrodo — vilno- 
1 niai, aiškios spalvos, bet styliai 

yra nauji, mieros iki 18 C A 
melų................... O-UU

Kiti siutai $8.50 iki $15.

liiznj Hudavojantis Išpardavimas

Rakandų!
Parduodama lengvais Išmokėjimais

Šitas sunkus $100.00 trijų šmoty seklyčios siutas, 
ąžuolo, mahogany arba riešuto užbaigos, soO 
apmušti tikra ispaniška rusya skūra

IŠPAŽINČIAI SUKNELĖS
Tikri Biznio Budavotojai 
SUKNIOS IŠPAŽINČIAI

Mergaitėms nuo 6 iki 16 metų

Dovanos Dykai perkančioms 
Išpažinčiai Suknes Mergelėms 
Išpažinties suknelės, kopija at
gabento franeuziško modelio, 
franeuziškas batistas su plono
mis karbatkomis ir rankų iŠ- 
dirbinčjimais, nauji pleilyti 
viršnndarokiai, nūcra $4 Efi 
nuo 6 iki 1(> metų ..

Mergaičių per 
matomos, bal
tos, plonutės 
suknelės —su 
trumpom arba 

įdedamomis 
rankovėm, ly
gios ir Irimuo 
tos veistės, sa- 
izas nuo (i iki 
16 me- 
tų .... •

Mergaitėm iš
pažinčiai suk
nelės, siūlos iš 
atgabentą vot
ies ir batistą, 
karbatką ir 
ranką išdirbi
nių triinuotą, 
mieros nuo 6 
iki 16 $Q50 
metą*.

BRASO LOVOS
Stori postai, ge
ros mieros lukš
tai, didoki uŽso- 
dinimai, satino 
užbaiga, šiame 
išpardavi 
me ....

I n mokėt $1, ir 
po50c į savaitę.

Saldintojas padarytas 
iš kieto medžio, gerai 
suleistas. Vidus išdė
tas su baltu a- $ 4 /J98 
maliu, už....
Pakeliamas vir- $^95 
šus šaldytojas ■

Kūdikiams vežimėliai ti
kros švendrės, pilnos mie 
ros viršus, atmainomos- 
geares, storo roberio šy- 
nelės ant ratukų, $25.00 
vertės, specialiai M 
šiam išpardavime ■ ”

daugiausia prisidėjo V. Barisau- 
skas, kurs nebūdamas nė organi
zatorium prirašė apie penkioliką 
naujų narių. Be surengimo ba
lių, šiaip kuopa veikimu nepasi
žymi. Beje, ji paaukojo kelis 
dolerius rašytojo šerno fondam 
Pinigą kasoj turi per šimtą do-

aukoti naudingiems darbams.
T. M. D. kuopa dar jauna. 

Paprastai, nauja arganizapija 
bent pradžioj savo gyvenimo pa
sižymi veiklumu, gi su šia kuo
pa taip nėra. Dagi savo susirin
kimų nepajiegia sušaukt. Pat
sai kuopos organizatorius aplei
do Mindeną.

Drg. J.F. Gumauskui pasidar
bavus, kovo 10 dieną tapo atnau
jinta LSS. 218 kuopa. Reikia 
tikėtis, kad atnaujintijji kuopa 
bus taip jau veikli, kaip kad ji 
buvo pirmiau. Surengime pra
kalbų ir aukavimu ji pralenkda
vo ir kilų kolonijų daug dides
nes kuopas. Susirinkimai regis 
bus pirmą nedeldienį po 10 ir20 
kiekvieno pas d. Gumauską.

— Trampas.

EAST CHICAGO, IND.

Paskaitos ir Prakalbos
Tęmijant laikraščiuose apie 

kitų miestų ir miesteleių lietuvių 
veikimą kultūros ir darbininkiš
koj dirvoj, malonu darosi.

Bet ir mes. Eestchicagiečiai, 
neatsiliekame nuo kitų, todėl 
dar maloniau darosi pažvelgus į 
vietinį progresyvųjį judėjimą.

štai T.M.D. 127 kp rengia la
bai naudingas paskaitas, “Gyvy
bės pamatai“, kovo 17 d. ,6 vai. 
kak. K. Grikšo svet., 150 gal. 
ir Nothcote avė.

Vietos lietuviai turės gerą pro
gą pasisemti naudingų mokslo 
žinių apie gyvybės atsiradimą.

Taipjau A. U. Kliubas rengia 
kovo 24 d. prakalbas, kuriose 
kalbės įžymus kalbėtojas d. Dun
dulis iš Chicagos. Taipgi lietu
viai ir čia nepraleiskite progos 
ateiti pasiklausyti ir pasiinokin-

Beje, busimose kovo 17 d. pas
kaitose, bus dalinamos nariams 
1917 metų leidimo knygos: “Ku
ltūros istorija” ir “Dešimt metų 
taut. kultūrinio darbo Lietuvo
je“ Todėl T.M.D. 127 kp. nariai 
tegul skaitlingai atsilanko ir 
narių atsiveda.

— K. L. Kairis.

SPRINGFIELD, ILL.

Kovo 10 d. š. m. laikyta dešim
ta konferencija L.S.S. Rajono.

Rajono org. drg. Metelionis 
atidarė konferencija. Išrinkus 
prezidiumą perskaičius protoko
lą iš praėjusios konferencijos, 
prasidėjo įvairus įnešimai. Pa
sirodė, kad sumanymų ir įneši
mų yra labai daug, o laiko vi
sai maža. Todėl prisiėjo įneši
mus be didesnio arba geresnio 
išdiskusavimo vieną mesti į ša
lį, o kitą imti. Tokiu budu lOta 
konferencija gal kaikųriuos klau 
sįmus atmetė į šalį, kurie gal bu
tų galėję būti naudingi X-to 
Rajono kuopoms arba L.S.S-gai.

Kaip ten nebūk, X-to Rojono 
konferencija tapo pabaigta tos 
pačioš dienos 7-tą vai. vakare.

L.S.S. 299 kp. tą patį vakarą ir 
toj pačioj svetainėje turėjo pa
minėjimą Rusijos reoliueios me
tinių sukaktuvių Programas

buvo gana įvairus, susidėjo iš ei-

visi savo užduotis atliko neblo
gai. Po visa to buvo prakalbti 
drg. F. Kliumbausko, nario vie-

jo apie Rusijos Revoliuciją ir ko
vą darbo žmonių prieš savo pri
spaudėjus. Šiuo kartu drg. K. 
Kliumbauskas atsižymėjo savo 
prakalba, kuri paliko įspūdį į 
klasančius. Linksma, kad pra
deda rastis musų tarpe draugų, 
kurie prasilavina daugiau sočia* 
lizino idėjoj ir netik kad patįs 
lavinasi, bet lavina ir kitus, ku
rie mažiau supranta. O juk 
mums reikia daug, daug karei
vių, kurie galėtų minias keltį iš 
miego.

Po prakalbos buvo šokiai, ku
rie tęsėsi liki 12 vai. nakties. Vi
si gražiai pasilinksmino ir da 
kuopa turės pelno virš 20 dol.

kylam susirinkime nutarė suloš
ti “Tris Mylimos“.

— Internacionalas.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokeatjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir 82-ra GATVĖS

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

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

arli 47-ios gatvės.
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Rtibllshed Daily eseept Sunday by
The l ithuanian News Pub. Cik, Ine

1810 SO. I! i I
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone C’anal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
■edf idi. u m > i aidžia Naujieną Ben- 
4rovč, ISld S INI .Id .1 . ( hlc irfo, 

V Ui.- Telefonas: ( anai 1506.
Užsisakomoji Kaina:

Chieagoje—pačtu:
Metams ........... . ..............
Pusei meto ....................
Trims mėnesiams .........
Dviem minesiam.........
Vienam mėnesiui ..

Chieagoje—per nešiotojui
Viena kopija ......... .
Savaitei ..................
Mėnesiui .................. • ••

Suvieit) h>se ValstijoMt M Chieagoje, 
pačtu:

Metams ...............
Pusei meto
Trims mėnesiam)----------
Dviem mėnesiam •••»•••• 1-Š5 
Vienam mėnesiui .•••«••• -65

KanadoL metams .............
Visur kitur užsieniuose....... 8 00

Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

86.00
3.50

SJ0 
1.65

Rašytoją ir korespondentą praiomt 
siunčiamus išspausdinimui laikral- 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius tar
nus tarp eilučią. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
Jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

i Redakcijos
Į Straipsniai

True translation filed with the posi 
tnasfer ai Chicago, Mūre h 16, 1918, 
as reciuired by the act of Oct. 6, 1917

Kas kaltas?

—t. y. visas Pabaltiko kraš-j kariuomenė žinotų, jogei ti- 
tas ir Lietuva — bus paver
sti Vokietijos imperijos da
limis.

Taigi ši taika reiškia mil
žinišką sumažinimą Rusijos 
teritorijos ir| didelį padidi
nimą Vokietijos teritorijos 
ir dar didesnį jos “įtekmės 
sferos” išf)lėtimą rytuose.

Ir prie to, dar nėra tikru
mo, kad ši taika ištiesų bus 
taika Rusijai. Pabaigus ka
rę vakariniame savo fronte, 
Rusija gal turės mušties su 
naujais priešais iš rytų pu
sės.

kslas, už kurį kariaujama, 
yra vertas aukų, kurių rei
kia karės vedimui.

Kas dėl pirmo dalyko, tai 
mes matėme, jogei su juo bu
vo tolyn vis blogiaus. Rusi
jos liaudis kentė badą, o ka
reiviams truko net rūbų ir 
apsiavimo. Karės tęsimo 
klausimas todėl jai buvo kla
usimu apie tai, ar ilgai galės 
ir ar ilga norės žmonės tą 
badą ir šaltį kęsti.

tęs užkariavimų karę. Bur
žuaziniai užsienių reikalų 
ministeriai laikinojoje vald
žioje — Miliukovas ir Tereš- 
čenko — ne tiktai nesisten
gė priverst talkininkus per
žiūrėt karės tikslus, o ir pa
tįs stojo už grobimus sveti
mose šalyse.

žbdžiu, blogesnio taikos 
padarymo negalima sau nė 
įsivaizdinti. Rusija tapo su
trioškinta ir suskaldyta, o 
Vokietijos imperialistai lai
mėjo didžiausią pergalę. 
Jie uždėjo savo leteną ant 
didelių žemės plotų su mili- 
onais gyventojų ir tuo budu 
įgijo daug spėkos ir padrą
sinimo prie naujų plėšimų.

Suprantama, kad dabar 
visas svietas diskusuos šitą 
dalyką ir svarstys, kas yra 
kaltas, kad taip/ pasidarė. 
Pamėginkime tad peržvelgti 
svarbesniąsias priežastis, at
vedusias prie šitos nelaimės.

Pirmutinė ir svarbiausioji 
P.įvijos sutriuškinimo prie
žastis, žinoma, buvo Rusijos 
silpnumas. Lygiai metai lai
ko atgal Rusijos revoliucija 
prašalino carizmą. Carizmas 
-gi r buvo tie nuodai, kurie 
suėdė didžios slavų imperi- 

jiegas, padarydamas ją
bespėkiu milžinu, neįsten
giančiu atsiliaikyt *prieš ge- 
•rai suorganizuotą Vokietiją.

Carizmo sistema ne tiktai 
buvo išsunkus vi^us šalies 
syvus, bet ir pastatė jos val
džioje žmones, kurie parsi- 
davinėjo priešui ir slaptai 
tarėsi su juo 'apie separatinę 
taiką. Rusijos dalykų žino-

ius

Čia prieiname prie bolševi
kų agitacijos.

Bolševikai atstovavo tuos 
elementus Rusijoje, kurie 
priešinosi tam, kad žmonės 
badautų dėl tų karės tikslų, 
kuriuos paskelbė Rusijos re
voliucija. Jie stojo už taiką 
kad ir kažin kokia kaina. 
Buržuaziški bolševikų prie
šai kaltino juos už tai “par
sidavimu” Vokietijai. Bet 
šitas kaltinimas, žinoma, ne
puri jokio pamato.

Kad supratus bolševikų 
poziciją, reikia turėt ome- 
nėje, jogei jie netikėjo, kad 
kariaujant galima atsiekt tų 
demokratinių tikslų, kuriuos 
pastatė revoliucija.

Jie protavo daug-maž 
taip: koliai proletariatas ga
lutinai nepaėmė valdžios į 
savo rankas, yra pavojus, 
kad kariuomenė bus atkrei
pta prieš revoliuciją; tatai į- 
vyks tuo lengviaus, juo val
džia įgis daugiaus autorite
to, t. y. juo ji pasekmingiaus 
ves karę. Taigi rėmimas ka
rės, koliai valdžią nekontro
liuoja darbininkai, stiprintų 
darbininkų priešą ir padėtų 
jam pagalios sunaikint dar
bininkų laimėjimus ir užtęst 
karę delei tikslų, priešingų

Trečia bolševikų įsigalėji
mo priežastis buvo talkinin
kų valdžios.. Jos nepadarė 
nieko, kad palaikius Rusijos 
liaudyje norą ginties nuo 
Vokietijos, o greičiaus atė
mė iš jos tą norą.

Rusijos revoliucionieriai 
tikėjosi, kad viso pasaulio 
darbininkai suvienytomis 
Jjiegomis gali įvykinti teisin
gą taiką, ir tuo tikslu jie su
manė Stockholmo konferen
ciją. Bet talkininkų vald
žios nedavė darbininkų at
stovams pasportų į tą kon
ferenciją.

Rusijos revoliucionieriai 
piaskeibė, kad jie stoja už tai
ką be . aneksijų ir kontribu
cijų, ir paragino, kad talki
ninkų valdžios išsižadėtų vi
sų karės tikslų, kurie yra 
priešingi tokiai taikai. Bet 
talkininkų valdžios atsisakė 
net peržiūrėti karės tikslus 
ir viešai pranešė, kiad į savo 
konferenciją jos neįsileis 
Rusijos darbininkų Tarybos 
įgaliotinio!

Suprantama, kad, talki
ninkams šitaip elgiantis, bol
ševikams buvo nesunku įti
kinti Rusijos žmones, jogei 
tęsti karę tai reiškia tiktai 
tarnaut Anglijos ir Franci- 
jos imperialistams.

ir mes, palinkėję kils kitam viso 
laba, persiskyrem. Taip, nepa
silikdamas skoloje nei parapijai 
nei žmonėms, aš su savo žmona, 
išvažiavau.

Pažvelkim, kaip apie tai pra
nešė “Draugas”, lietuvių Bymo- 
katalikų kunigų organas.

Pradedant num. 201, 1911 m., 
per ištisas savaites svarbiausią 
vielą jis pašvenčia išniekinimui 
mano ir mano žmonos vardo. 
Bjauresnio užsipuolimo jau ir 
nuo lokio laikraščio kaip “Drau
gas” negalima buvo tikėtis, štai 
keli perlai jėzuitiškos doros: 
“Kreivatikiai bombarduoja kle
boniją”; “Apgaudinėtojas”, “iš
niekino šv. Sakramentus”; “Iš
niekino prie Mišių šv. vartoja
mus rubus”; “Tie, kurie ėjo iš
pažinties prie jo, ar ėmė šliubą,

darni išpažinties pas saliuninką, 
arba jei jiems butų davęs šliubą 
saliune už baro.” Ir 1.1.

Bombarduoti mane bombar
davo vien “Draugas”. Kleboniją 
bombarduoti nebuvo reikalo, 
nes ji buvo atidaryta ir visiems 
prieinama. Turiu lik pridurti, 
kad nei viens iš apsilankusiųjų 
neapdovanojo mane tokiais žo
džiais, kaip atsižymėjo “Drau
gas”. Apgaudinėti neapgaudinė
ja u, nes visados naudojausi tik 
tomis privilegijomis, kurias man 
suteikė Senųjų Bymo Katalikų 
Bažnyčios dvasiškoji valdžia. 
Išniekinti nei šv. sakramentų, 
nei bažnytinių rūbų negalėjau, 
nes buvau, ir esu, Senųjų Bymo

to, tegul bus ir ant “pakutos”. 
Bet ar gali tikėtis tas, kuris bū
damas doros apgynėjas, žaidžia 
ant jausmų jaunos merginos ir, 
išgavęs iš jos užsitikėjimą ir 
meilę, išniekina ją, išplėšia jos 
g a r b ę ir d o r ą, u ž muša 
m orą 1 i š k a i jauną sielą, 
— ar toksai kunigas gali tikėtis, 
kad ta laikina vienuoline baus
mė nuplaus jo dėmę? Ko verti 
tie, kurie skirdami jam panašią 
bausmę užtikrina atleidimą žino 
nių ir Dievo?

• Nei Žmonės ir Dievas dovanos 
jam tik tada, kada kun. Ežerskis 
sugrąžins mylinčiai jį mergelei 
garbę, paimdamas ją už savo 
moterį, įr atlygins materiališkai 
nuskriaustiems skriaudas.

Manau, kad šitie du atsitiki
mai nušvies dorą ir teisingumą 
“Draugo” ir jo bendradarbių.

Kun. B. Jankauskas.

Kunigų Draugui klausimas.

Butų gera, kad kunigų orga
nas Draugas atsakytų į klausi-

Subata, Kovo 16, 1918. 

tomis nuo tėvų, todėl daktaras 
gali spėt, kad ar nebus kuris iš 
tėvų turėjęs panašias ligas. Sy- 
philis galibut įgimta liga, todėl 
jo atradimas pas žmogų, kuris 
niekad neužsikrėtė reiškia, jog 
tėvai turėjo sypbili. Tik kelios 
yra tokios ligos, apie kurias da
ktaras galį spręsti, j(>s paei
na nuo tėvų. Bet jei tėvai yra 
turėją tokias ligas kaip plaučių 
uždegimą, karštligę ir panašias, 
daktaras tuomet ne tik nežino, 
o ir spėt negali.

3. Pavargimas po valgio, ypač 
sunkaus, apsireiškia pas dauge
lį žmonių, nes pasidaro permai
nos tūlų gilių veikime, kraujo 
cirkuliacijoj ir pilvo darbas at
siliepia į visą kuną^ Tečiaus pa
vargimas po valgio apsireiškia 
ir pas džiovininkus ir tuos, ku
rie turi širdies ligas. Arterijų 
sukietėjime pavargimas po val
gio irgi pas daugelį atsiranda. 
Verta būt išegzaminuotu, ar nė
ra kokia liga.

Dr. A. Montvidas.
..........

mą.
Kas daresnis, ar Westvillės 

“nepriklausomųjų” kunigas Jan
kauskas, kurs apsivedė ir lega
liai gyvena su moteria, ar “pri
klausomųjų” kunigas, kurs be 
šliubo gyvena su mergina, kaip 
su moteria, o paskui, ją apleidęs, 
pabėga ? — Kliubo Narys.

Rusijos Darbininkų, Ka
reivių ir Valstiečių suvažia
vimas Maskvoje 453 balsais 
prieš 30 patvirtino taikosi vaį sako, kad Rusija senai 
kontraktą su Vokietija. Šio- hau butų susitaikius su Vo- 
je valandoje apie tą suvažia- ja, jeigu caras nebūtų 
vimo žingsnį dar nėra smul- puvUs nuverstas nuo sosto, 
kesnių žinių. Nuostabu, Jei^u Rusija dar beveik nie
kad balsavime dalyvavo tik- laiko nepasitraukė iš ka- 
tai ne pilnai penki šimtai rgs tai tiktai ačiū revoliuci- 
žmonių, kuomet buvo tikėta- jaij kuri išdavikiškus Nika- 
si, kad į suvažiavimą atvyks ojąus ministerius ir genero- 
apie du tūkstančiu delegatų. hus sukišo į kalėjimą.

Bet apie paties balsavimo -------
rezultato teisingumą, tur-
būt, nėra pamato abejoti. . 3et Rusija vistiek negale- 
Viešpa.tau j Ančios Tarybų 10 ^£a* kariaut. J°s kanuo-
partijos, bolševikų, centras buvo sudemorahzuota, 
su Leninu pryšakyje tvirtai .r pram°nija ir komunik&ci- 
stojo už taiką kadir kažinpa.fjn™ 
kokia kaina; už tai stojo di- ?u 
dėlė didžiuma Petrogrado |1(;-.
Tarybos ir, kaip buvo ma
tyt iš nesenai 
“Naujienose” 
tolyn vis labiaus ton pačion 
pusėn krypo ir Maskvos Ta
ryba.

Pastabėlės.
Tasai kovo mėnuo tai tik ne

laimių mėnuo.
Metai atgal, kovo mėnesyj ca

ras nusirito nuo sosto. Metai at
gal, kovo mėnesyj buvo kunigo 
Ežerskio “nekalčiausias užsimir
šimas” apie skirtus badaujan
tiems lietuviams pinigus. Me
dinėse “nekalčiausio užsimirši
mo” sukaktuvėse, šio kovo mė
nesyj įvyko vėl Cicero klebono 
bėgimas iš parapijos

— Kliubo Narys.

f- " .. ! ---- JSM
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Atsakymai į klausimus.rili liesos pildyti visas bažnyti
nės pareigas pagal S. B. K. Baž
nyčios teises. Paskutinis palygi
nimas daugiau tinka Bymo kata
likų kunigams negu man, nes 
vienas jų “garsių pamokslinin
kų” yra buvęs saliuninkas, ir vi- 
sj, kurie atlieka prie jo išpažinti, 
atlieka prie buvusio saliuninko. 
Kitas vėl, buvęs Springfielde 
lietuvių Bymo Katalikų parapi
jos klebonas, VVeslvillėj, saliune 
už baro, už stiklelį degtinės gie
dojo mišias ir nišparus, o pas 
vieną lietuvių saliuninką buvo 
pasižadėjęs už bonką snapso at
giedoti saliune egzekvijas!

Apsivesti turėjau tiesos, nes 
pirmutiniuose amžiuose, prade
dant nuo Apaštalų, kunigai bu
vo vedę.

Viename savo numarių (204) 
“Draugas” ant pirmo puslapio 
įdėjo mano ir mano žmonos fo
tografijas. Už tai, kad ir pasi
vėlinęs, bet tariu ačiū. Darbas 
atlikta rūpestingai, “pikčieriai” 
gražus, ir kad ir nešvariame lai
kraštyje, bet svarbiausioje vieto-

Skaitytojui iš Beloit, Wis. — 
Ligų iš aprašymo nespėju. Tai 
vietos daktaro reikalas.

H. M. iš Chicago rašo:“Man 
skauda po krutinę. Pavalgius 
skaudėjimas dingsta ant poros 
valandų. Pavalgius didelę va
karienę su mėsa ir arbata jau
čiu nakčia ir rytmetyj sustingi
mą ir nugarą skauda. Kas ga
li būt ir ką daryt?”

Atsakymas. — Jei valgis su
mažina bei išnaikina skaudėjimą 
ant kokio laiko, tai yra vienas 
pilvo voties symptomas. Kad 
ištyrus, ar yra daugiau pilvo vo
ties symptomų, eikite pas dakta
rą. Vakarienę turite valgyt len
gvą ir nedaug ir neit tuoj gult 
pavalgius.

K. M. iš De Kalb, III., klausia:
I. Ar pavojinga sveikatai kna

rkimas per nosį ir bumą laike 
miego ir ar tai yra kokia liga?

2. Ar gali daktaras pažinti, ko
kiom ligom ligonio tėvai yra sir
gę?

3. Ką reiškia pavargimas po 
valgio, kurio pirmiau neturė
jau?
Atsakymai:

Klausimui, kurie yra be ver
tės, ir jūsų ligos aprašymą pra
leidau, nes tas ne laikraštinis 
dalykas.

1. Knarkimas per miegą ga
li nereikšti nieko blogo. Miege 
visi muskulai žymiai pasiledžia, 
todėl ir burnos Ibudavonėse įvy
ksta ši atmaina. Traukiamas 
drebina burnos viršaus užlaida, 
jeigu ją taip galima pavadinti, ir 
nuo to darosi knarkimas. Bal
so virvutės gali prisidėti prie 
knarkimo, nes ir jos sudribu
sios miego laike ir pleška nuo 
traukiamo oro. Visos budavo- 
nės, kurios dalyvauja knarkimo 
padaryme, randasi burnoj giliai 
ir esti su nosių Ibudavonėm. Jei 
knarkimas yra surištas su švil
pimų per nosį, gali būti nosies 
užblokavilnas. Knarkiihas ga
li įvykti dėl gleivių susirinkimo 
tarp nosies ir kvėpuojamos ger
klės. Nors nereikia manyt, kad 
būtinai yra kokis nors negeru
mas budavonėse, tečiaus visgi 
verta eit ir būt pilnai išegzami
nuotu link gerklės ir nosies sto
vio, kada knarkimas yra žymus.

2. Negali, aplamai imant, bet 
tūlos ligos, ypač nervų, esti įgim- ‘

Sako, kad Chicagos arei vysk u 
pas paimsiąs savo globon visas 
kunigo Ežerskio bėdas. Jeigu 
taip, arcivyskupas neturėtų už
miršti paimti savo globon taipgi 
Marytę.

Draugas sako, kad kunigas 
Ęžerskis buvęs labai geros šir
dies žmogus ir visų parapijonų 
buvęs labai mylimas.

Kad jis buvo geros širdies, nė
ra abejonės. Bet kas dėl mylėji
mo, tai, regis, mylėjo jį ne tiek 
parapijonai, kiek parapijonkos. 
Ir jis pats mylėjo, ir dėl tos mei
lės jam teko nukentėt.

Žinau vieną chorą. Kad jis 
uždainuoja ant pagrindų, tai 
nei kas, nei ko. Bet kad susto
ja eilion apie barą, ir užtraukia, 
tai net bonkos kazoką šoka.

i Mano įnešimas toks: kad cho
ras eina dainuot ant pagrindų, 
reikia ten padėt baksas byro.

— Slapukas.

Bet Rusijos žmonės dar ir 
po to norėjo ne separatinę 
taiką daryt su Vokietija, o 
visuotiną. Kada bolševikai 
paėmė j savo rankas valdžią, 
jie paragino visas šalis pra
dėt taikos derybas. Talki
ninku valdžios tečiaus neda- K*
ve jiems jokio atsakymo. Vė
liaus bolševikai išsiuntinėjo 
visoms valdžioms pakvieti
mą siųst savo delegatus į 
Brest Litovską; bet atsaky
mo iš talkininkų vėl nebuvo.

Pabaigą dabar matome. 
Rusija sudraskyta ir parblo
kšta, o Vokietijos imperiali
stai triumfuoja. Kiek krau
jo reikės išliet pasauliui ir 
kiek pinigo išeikvot, kad tą 
nelaimę atitaisius!

Bet verta pagalvot štai a- 
pie ką: Ar butų prieita prie 
to, kas dabar yra, jeigu pa
saulį butų valdę darbininkai, 
o ne žlibi, godus kapitalo ta
rnai?

Ažuot rėmę karę, bolševi
kai manė, kad bus tikresnis 
kelias eiti prie demokratinės 
taikos, prašalinant nuo val
džios buržuaziją ir atsišau
kiant į centraiių valstybių 
darbininkus. Ir bolševikai 
pabarė kaip viena, taip ir an
tra. Tik jie susilaukė rezul
tatų ne tokių, kokių tikėjosi.

Kada bolševikai nuvertė 
Kerenskio -valdžią, tai ka
riuomenė, kurią jie dabar 
butų galėję be baimės pavar
tot prieš Vokietijos plėšikus, 
jau buvo visai suirus. O jų 
atsišaukimas į Vokietijos 
darbininkus nesukėlė tenai 
revoliucijos. Bolševikų “tie
sioginis veikimas” taikos 
pertraktacijose su Vokietija, 
atstūmė nuo jų talkininkų 
demokratijas ir sustiprino 
Vokietijoje imperialistus, o 
ne darbininkus.

i; badas siautė 
ėstuose ir skurdas sodžiu-

Juo ilgiaus tęsėsi karė, 
I atitraukusi milionus vyrų 

paskelbtos nuf darb°, tuo žmonių ken
tėjimai ėjo didyn, ir neišven
giamu budu turėjo ateit va
landa, kada ginklas butų iš
kritęs iš jų rankų. Visi at
mena Kerenskio žodžius, pa
sakytus užsienių laikraščių 
reporteriams neužilgo prieš 
jo puolimą: “Rusija nusika
mavo.”

Kariškoji spėka nesulaiko
mai smuko žemyn nuo to lai
ko, kada jos armijos buvo 
sumuštos Karpatuose ir Ga
licijoje. To smukimo nebū
tų galėjus sustabdyt ir re
voliucija, jeigu ji ir butų dė
jus visas pastangas. Ji ga
lėjo tiktai laikinai sutrukdyt 
šitą smukimą. Ir ji tai pa
dare.

Laikinoji revoliucinė val
džia iki rugsėjo mėnesio per
eitųjų metų stengėsi palai
kyt kariuomenės spėką, kad 
galėjus apgint šalį, kol ne
bus įvykinta taika demokra
tinėmis sąlygomis. Bet kad 
šitos pastangos butų galėju
sios turėt pasisekimo, tai rei
kėjo dvieju dalykų: viena, 
kad šalies ūkis duotų maisto 
ne tiktai produktyviems jos 
darbininkams, o ir karei-1 
viams; antra, kad liaudis ir viršų ant revoliucijos, tai ji

telegramos,,

Pagal taikos sąlygas, ku
rias patvirtino Tarybų su
važiavimas, Rusija netenka 
keleto didelių provincijų šia
uriuose, vakaruose ir pietuo
se. Vienos tų provincijų at
siskyrė nuo Rusijos jau pir
miau, ir taikyk sutartis su 
Vokietija tiktai patvirtina 
šitą atsiskyrimą; taip yra su 
Finlandija ir Ukraina. Ki
tas tų provincijų atskelia 
nuo Rusijos dabartinis kon
traktas su Vokietija, kaip 
antai:
Kuršą, Lietuvą, Lenkiją ir 
Batum, Kars ir Erivan (Ka
ukaze.

Prie visų minėtų provinci
jų Rusija, pagal taikos suta
rtį, nebeturės jokių teisių. 
Vienos jų patampa daugiaus 
ar mažiaus nepriklausomo
mis valstybėmis, o kitų liki
mas pakliūva į Vokietijos 
rankas. Ir vargiai galime a- 
bcjoti, kad tos šalįs, kurių Ii- j 
kimu <i m ir spręs Vokietija

Estoniją, Livoniją,

Bolševikų pasirinktas ke
lias buvo klaidingas. Bet ne 
jų vienų “nuopelnas” yra, 
kad Rusijos liaudis nusekė 
paskui juos.

Agituodami prieš karę, 
bolševikai tuo daugiaus tu
rėjo pasisekimo, juo ilgiaus 
ji tęsėsi. Žmonių badui ir 
vargui didėjant, darėsi vis 
lengviaus atimt iš jų norą 
aukauties dėl karės.

Bolševikų įtekmę žmony- 
se stiprino ir Rusijos buržu
azijos elgimąsi. Jie sakė, 
kad darbininkai negali pasi
tikėt buržuazija, nes kada ji 
sulauks patogaus momento, 
ji mėgins sunaikint revoliu
ciją, ir buržuazija parodė, 
kad ji to geidžia. Kada Kor- 
nilovas sukilo prieš valdžią, 
beveik visa Rusijos buržua
zija pritarė jiam. Po šito su
kilimo bolševikų įtekmė ir 
ėmė nepaprastai augti.

Rusijos buržuazijos politi
ka teikė gerų argumentų ir 
tam bolševikų tvirtinimui, 
kad jeigu buržuazija paims 
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Skaitytoju Balsai
[Z7č išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Kun. A. Ežerskio 
puolis.

Apie pusantrų metų atgal aš, 
matydamas reikalo, ir gavęs iš 
savo dvasiškos valdžios leidimą, 
apsivedžiau. Parapijonai, kurie 
1914 metais buvo pasikvietę ma
ne klebonauti Westvillej, III., ne- 
pernešdami los reformatoriškos 
operacijos, atsiuntė pas mane 
komitetą pasiteirauti apie mano 
šeiminišką padėjimą. Aš komi
tetui tiesiai užreiškiau, jog esu 
vedęs. Komitetas tada paabejo
jo apie pritarimą tam parapijo- 
nų. Aš iš savo pusės pasakiau, 
jogei sutinku rezignuoti, ir pa
prašiau komiteto paskirti komi
siją, kuri priimtų bažnyčios ir 
klebonijos turtą. Ant rytojaus 
atvyko pas mane parapijos įga
liotiniai ir priėmė kaip bažny
čios taip ir klebonijos turtą. Po 
to atsilankė pas mane komitetas, 
atlygino prigulinčią man algą

Dabar pažvelkim, kaip jiems 
rupi teisybė ir dora. Šiomis die
nomis išėjo aikštėn, kad vienas 
žymių lietuvių Bymo katalikų 
kunigų, kun Ežerskis, suvadžio
jo merginą. Kaip tą katastrofą 
praneša ir aiškina “Draugas”? 
Num. 58 š.m. tarp kitko rašo: 
“Kunigas Ežerskis. tai geros šir
dies (mano pabraukta) žmogus, 
kaipo tokiam ir Dievas ir žmo
nės lengviau galės atleisti jo pa
klydimus... Kun. Ežerskis su- 
grjžš ir vėl bus visų gerbiamas ir 
mylimas”. Girdi,. ..“Vyskupas 
Mundeleinas paskyręs jam tūlą 
laiką bausmės kokiam nors vie
nuolyne.” (Ar tik ne į seserų

Bet čia suprask, skaitytojau: 
Arcivyskupo kanceliarija už
klausta, per 15 minučių nesugal
vojo tokio gudraus atsakymo, 
kokį paskelbė “Draugas”. Nes 
jeigu arcivyskupo kanceliarija 
nenorėjo duoti informacijų, ga
lėjo stačiai atkirsti, kad jokių in
formacijų ji apie kun. Ežerskį 
neišduoda. Bet jie atsake, jog 
jie nežiną, kur dingęs kun. E- 
žerskis. O jeigu “D r a u g a s” 
išdavė slaptybę, kad kunigas 
E ž e r s k i s ant “pakiltos”, 
tai galėjo tą pat padaryti ir ar
civyskupo kanceliarija. Bet tiek

PUS-PALSIO SYSTEMAS

monijos.

Užtikrinu, kad 
smuiką grujisi j 
4-ias lekcijas per 

pus-balsio sys- 
temą ,kad ir ne
žinai nė vienos 
notos. Taip aiš
ki ir lengva pus
balsio systenia, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 

kompozitoriai 
nesinaudojo jąja 
anksčiau. 
PrivatiŠkos lek
cijos ant smui- 
kos, mandolinos, 
gitaros ir har-

NAUJAGADYNIšKA
KONSERVATORIJA 

FRANK BAGDŽIUNAS 
Direktorius

8843 So. Union Avė. Chicago.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda vUokiut reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliAkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas: 

8323 3. Nalsted $1.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas f

127 N. De«rborn lt.
1111-13 Bnity Bldg.

Tol. Central 4411

Nariai Coak Ccunty Real Katate Tarytas 
A. PETRATIS & CO. 

Raal Katate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namus, lotos ir formas.
Apsaugoja turtą nuo ugnies. 

Porliuri apatraktus, padaro popieras 
NOTABY PUBLIC 

TU W. Mta gatrl 
kampas Halstod Drever ĮSOS
įjh—jsssįm. ...nį.įi r i n ... i , p-.,- .ą
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Iš New Yorko 
Seimo.

(Nuo musų korespondento.)

ūkai stovėjo, kad du pirminin
ku butų. Vadinas, tautininkai 
norėjo lygybes, bet nepavyko 
ją gauti ir turėjo nusileisti.

Grįšime prie Kaupo.
Nubalsavus, praneša, kad į 

pirmininkus yra du kandidatai: 
p. J. (ir. Miliauskas nuo katalikų,

Iš ryto prieš seimų.
Tų patį rytų, kuomet seimas 

turėjo įvykti, New Yorko spau
da nė puse žodelio nepaminėjo. 
Daugelis delegatų teiraujasi, kas 
tai gali būti, kad spaudoje nie
ko o nieko. Mal, nesupranta, 
kad čia viskas už pinigus. Jeigu

tų ir pagarsinta, bet dabar?
Prie Madison Sųuare Garden 

teatrinės svetainės susirinko de
legatai gana anksti, 8 vai. jau 
buvo būrys prie durų. Mat kie
kvienas užinteresuotas tėvynės 
likimu. Įsigilinant į žmonių šir
dį ir jų troškimus, atrodo, kad

demokratų. Iš publikos pasigi
rsta protestai, kad pats seimas 
turėtų statyt kandidatus. Į ši
tuos argumentus atsakoma grei
tai, kad esu čia gali įsiskverbti 
negeras žmogus. Klerikalai la
bai bijojo, kad nepakliūtų Ra
gučius iš Bostono, nors jis ir ne
būtų išrinktas, bet daug paken
ktų katalikams. Kitas žmogus, 
iš publikos, šaukia gvoltu, kad 
čia, girdi, esu šnipų, kurie atėję 
ardyti jų šventų darbų. Ren- 
gianties prie pirmininko rinki
mų, p. Kaupas nebeduoda nie
kam balso, bet pakviečia kan
didatus j prakalbas, taipgi ir ki
tus.

Kalba kun. Jakaitis.
Pnkvicčiama kalbėti kun. Ja

kaitis.
“Šis susirinkimas — sako kal

bėtojas - parodo, kad mes už
tektinai esame pribrendę išrei
kšti užreiškimų, kad mes nori
me neprigulmingos, laisvos Lie
tuvos (aplodismentai). Sakau, 
tik 123 metai, kaip lietuviai nu
stojo Lietuvai laisvės, buvo 
smaugiami kryžiokų (vokiečių) A.

S. Enu*raId

Penki Daikt 
Paskučiausi

Gero h, gvarantiioto vilnono materijos;
Tikrai atsakantis darbas;
Prituikytas drapanų Kiilėjiinas;
Vėliausios ir gražiausios mados (styles); 
Gauti savo pinigų vertę.

bus. Bet čia visai kas kita.

bai daug, bet tvarkos nėra. Man
datus atima prie durų tam tikra 
komisija. Daugelis delegatų ap- 
sikasninkavę specialiais ženk
lais, ant kepurių, pav., Baltimo- 
rės. Kiti kąsniukus ant krūti
nių prisisegioję. Delegatų revi
zija užtruko net iki po vienuo
liktos valandos, kol viskas šiek 
-tiek buvo sutvarkyta.

Viduje delegatai pradėjo ne
rimauti, pykti ant tvarkos; kal
tina komitetus, kurie rengė sei
mų.

Ir kur čia tau ta tvarka bus, 
juk ir priežodis sako, kad kūdi
kis tarp dviejų auklių visada 
būna be nosies. Taip ir čia, vie
ni nori gaspadoriaut ir antri.

Seimas turėjo būti atidarytas 
10 vai. ryto, 1x4 kol viskas pri
rengta ir tvarka prasidėjo įvyk
ti, paėmė daugiau kaip valandų 
laiko. ' \ ■' « !

ii

Kalba p. Miliauskas:
‘‘Negaliu pasakyti, kas bus to

liau seime, kokie jo bus reikala
vimai, bet musų tikslas yra rei
kalauti Lietuvai neprigulmingos 
respublikos. Kad reikalauti 
Lietuvai 
sako — 
Suvienytose Valstijose”.

Kalba buvo trumpa ir veik 
nieko nepasakanti. Beto, žmo
gus netam tikęs, bet geras kata
likas. Pagalinus pakviečiama 
tautininkų kalbėtojas p. Vini- 
kaitii. Vinikaičio kalba tęsėsi 
gana ilgai. Žmogus kalba nuo
širdžiai reikalu užreiškimo pa
sauliui, kaip Lietuva buvo didi 
ir galinga ir kaip ji turėtų tei
sės gauti neprigulmybę. Kalba' 
už tautos laisvę, ypatos nepa- 
liečiamybę ir lt. ir tt.

Nenori “pusgyvio lavono”.
“Mes čia suvažiavome, kad iš

reikšti tų. kas musų širdyse nuo

yra lietuviams žinomi ne šian
die, bet nuo anų laikų, kuomet 
lietuviai buvo kankinami už Lie
tuvos laisvę.

“Pradėjome darbų rimtai ir 
varykime rimtai, ne kardu ant 
karės lauko, bet kultūringa dva
sia”.

Užgyrimas VVashingtono ir 
kitų biurų, kurie išleido kele
tu veikalėlių franeuzų ir vokie
čių kalbomis.

Kun. Jakaitis tęsia toliau: 
“Lietuvių ta\ita tol nesutiks pri
sidėti prie Europos taikos, kol 
Lietuvai nebus sugrąžinta to, 
ko ji reikalauja. Ji reikalauja 
neprigulmingos Lietuvos”. (Ap-

3247
PASARGA:—Aš i
taipgi, kaip vietinių, taip ir užsieninių sampelių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamų drapanų. Mano vietų būna atdara nuo 7 
ryto iki 9 v. vakare kaip paprastom dienom, taip ir šventadieniais. 
Reikalui esant aš galiu pribūti į jūsų namus, ar ofisų.

CHICAGIEČIAI, ŽINOKITE, KAD

Saugiausias Pinigams 
Pasidėti Bankas

Yra tas, kuris turi didelį Kapitalų ir Valdžios Kontroliuojamas.

Kad 
neprigulmybės — jis 

mes jų rasti galime tik
suti- 
atsi-

Seimo atidarymas.
Ponas Julius Kaupas, “Garso” 

redaktorius, kaipo seimo rengi
mo komisijos pirmininkas, ati
daro seimų. Atidarant, papra
šo sudainuoti Lietuvos himnų. 
Skambinant p. Šimkui ant pia
no, delegatai sustoję sudainuoja 
“Lietuva Tėvynė Musų”. Po to 
pareikalauta, kad butų sudai
nuota ir Amerikos pagarbai. Da 
inuojama “My Country this of 
Thee, swet land of Liberty’”, 
kurios mokinama kiekvienoj 
viešoj mokykloj.

ono Kaupo kalba.

Ponas Kaupas, kaip seimo re
ngimo pirmininkas, praneša, 

kad seimas, jo nuomone, užsi- 
tęsiųs apie 3 I dienas. Labiau
sia užinteresuotas, kurioje parį 
t i joje didesnė gale.

Greitai perleidžia balsavimų, 
kiek seimas turės pirmininkų, 
ir nutariama, kad vienų, čia 
mat buvo pakastas šunelis: kle
rikalai iš vakaro buvo nutarę, 
kad vienų pirmininkų rinkti ir 
laikytis prie to, kuomet tautini**

kurie norėjo pakrikdyti musų 
darbų, tai — socialistai. Lietu
vių Socialistų Sąjunga prisiun
tė originalį pranešimų, kuriame 
mus vadina “uzurpatoriais”, 
“nuotrupų rinkėjais” (jus ma
tysite “ Tėvynėj” paskelbta). Mes 

nenorime prisidėti prie pusgyvio 
Rusijos lavono ir įneš norime 
plačios autonominės laisvos Lie
tuvos. Mes norime Lietuvos to
kios, kaip šiandie yra Finlandi- 
ja, Ukraina.

“Mes čia susirinkome, kaipo 
žmonės vienu -veik idealu, mes 
čion esame kaipo vienutės vienų 
pažvalgų, mes esam, taip sa
kant, augštesni net už Vokieti
jų. Aš norėčia turėti čia šalia 
savęs kaizerį ir pasikalbėti su 
juo, tuo gudragalviu; pamatytu
me tad, kuris gudresnis, 
čia susirinkome užreikšti 
mes norime ir, sakoma, 
sauso niekas neklauso, ir
gal turėsime aukauti šiandie ar 
ryto. Vienybės. Vienybės !!”

Publika pradeda nerimauti. 
Pastabos, kad perilgai kalbus. 
Publikai nerimaujant ir prieš
taraujant, jis pameta kalbėjęs.

Mes
ko 

kad 
mes
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Dramatiško Ratelio Vakaras šiądie 
M. Meldažio svetainėje. 2242 

W. 23rd Piace. Pradžia 
8-tą vai. vakare.

Statoma:

Tikietų kainos
: 50c, 35c; į šokius 25c. 

Po perstatym
o—

sm
agus balius.

“PIRMI ŽINGSNIAI”
Nepamirškit!

Vakaras rengiama 
pastatymui piaminklo a.a.

Br. Vargšui-Laucevičiui. Todėl 
kiekvieno pareiga remt šią labdarybę

Siadia DRAMATIŠKAS RATELIS Šiądla

lodismentai).
“Auksaburnis” apie 

“paršavikus”.
Kalba p. Balutis:
“Pakeliui būnant, mes 

kome žinią, kad Vokietija
sako Lietuvai duot neprigulmy- 

’bę. Todėl šio seimo pareigu 
parodyt, kad mes jau esame ga
lutinai pribrendę valdyties pa
tįs save. Tokie Vokietijos už- 
reiškimai yra rooten (supuvę)!”

P-nas Balutis labai bijosi Ru
sijos. “Net man baisu”, jis sa
ko: “Tauhivikai, cicilikai, bol
ševikai, katalikai ir kitokie par- 
šavikai”... Papeikė tuos, kurie 
nesideda į “didelę partiją”, ku
ri nebūtų kitokia, kaip tik “lie
tuviai”. Vienybė visų spalvų lai 
yra vienybė nuomonių. Dan
gaus juosta, kuri susideda iš į- 
vairių spalvų, tai gražiausias 
ženklas vienybės. Taip-pat ir 
mes turime visi susidėti j vienų”.

Kalbėtojų sąrašas užbaigta, 
š publikos pasigirsta protesto 

balsai, kad turįs kalbėti dar p.

latas į pirmininkus. Pakviečia
ma ir tas, bet jau prakalbos ne
sakė, o tik trumpai užrėiškė, kad 
‘Lietuva turi likti laisva”.

Tai stebėtiniausias seimas, 
kokį aš kada-nors esu matęs. 
Kiek delegatų yra, niekas neži
lo. Ką tie delegatai reprezen- 
uoja, nežinia. Jokio vardašau- 

kio nebuvo ir, rodos, jo nebus.
Pasirodo, kad iš vyčių dele-

iais. Seimas protestavo daug 
*ykių, reikalaudamas, kad turė
tų būt žinoma delegatų skai
čius, tad 5:30 vai. vakaro pra
nešta žodžiu, kad esama 1125

Balsavimuose už pirmininkų 
paduota 102 balsų, bet kada bal
savo už vice-pirmininkų, bal- 
moVojų buvo tik apie 700. (Mi
liauskas išrinkta pirmininku 
541 balsu, o Gegužis vice-pirini- 
ainku 361 balsu).

Rezoliucijos priimta užgyri- 
mui šios šalies, arba, kaip dange 
lis sako, išreiškimui padėkos, 
kad lietuviai nepalieka nuo “ci
vilizacijos”. Už rezoliucijas ne
balsuojama, tik p. Šimkus stovi 
prie piano ir kaip tik rezoliuci
ja priimta, komanda paduoda
ma stot ir giedot. Kiti protes- 
uoja, bet himnas užmuša visų

ta.
Rezoliucijos visos eina anglų 

kallba. Žmonės nesupranta, bet 
tai nieko nereiškia.

Rezoliucijų kopijas man ža
dėjo duoti, bet jokiu bildu neiš- 
jrašiau, ir nežinau, arfgausiu.

Steigs skyrius ‘‘Laisvės bond- 
sams ir karės taupomiesiems 
ženkleliams pardavinėti”.

Žodžiu sakant, tautininkai nu- 
kryžiavoti.

u
$

I

KAPITALU IR PERVIRŠIU $350,000.00. 
BANKO TURTAS VIRŠ

D
2)
3)
4) .
5)
Jei Tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:

MA’JSNER, Lietuvis Siuvėjas
Phone Yards 4608 Chicago, UI. 

užlaikau didžiausį sandėlį užsieninių materijų;

$3,500,000.00

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfflllllllll^

No. 8 Spirališkas Platus Kratytojas 
Vėliausis žemdirbystėje Kratytojas

TVT ES pridėjome Naujų No. 8 Kratytoje 
—spirališkas platus kratytojas, leng- 

vai-vežamas prie Low Corn King, Cloverleaf ir 
20 Century linijos

Jei dar jus neturėjot progos sludijuol įtaisus prie No. 
8, lengviausiai vežamo padaryto kratytojo, rašykit mums 
ir mes parupinsim susinešim^ su pardavėju. No. 8 turi 
garsų Internacionalį spindiška platų-kratytoją, kurs vi
sur prirodė savo pasisekimų, kaipo platus kratvtojas a- 
belnam vartojimui. Priedai) Low Corn King, Cloverleaf 
ir 20 Century linijos suteikia jums pasirinkimų didesnės 
įtalpos kratytojus su regtileriu disku platus-krutytojas 
(gerai žinomas, kur lik kratytojas nebūt parduodamas) 
ar su spirališku kratytųjų pagal speciali užsakymų.

Naujas No. 8 SpiraliŠkas platus kratvtojas ir kitas Ia>w 
Corn King, Cloverleaf ir 20th Century kratytojai yra vi
si lengvai vežami, žemo krovimo, parankus vartojimui, 
padirbti iš plieno ir užganėdinanti. Jums užsimokės pa
rašyti mums, reikalaujant musų katalogo. Rašykite ant 
žeminus padėto adreso.
International Harvester Co. of America

(Incorporated)
CHICAGO USA
Champion Deering McCormick Milwaukee Osborne

Taipgi yru po. aštria 
Valdžios priežiūra ir iš
duodantis savo atskaitas 
penkis kartus į metų.

Bankas moka 3 nuoš. 
rūtomis ant metų už pa
dėtus pinigus, duoda pa
skolas ant būda vojiino ir 
pirkimo namų mieste 
Chicagos, siun'čia pinigus 
Į visas svieto dalis, par
traukia pinigus iš kilų 
bankų po visų Ameriką 
ir abelnai atlieka viso
kius bankinius reikalus. 
Bankinės Valandos: nuo 
9 rvlo iki 4 po pietų. 
SUIMTOMIS VAKARAIS 
nuo 6 iki 9 Vai. atdaras.

Kalbama Lietuviškai.

1ŽKOLEKTUOJAME SKOLAS VISUR
SetiuB nkolas. nota-* ir visokiu* išj Ieškojimus .larome Suvie
nytoje Valuti joje ir Kanadoje Absoliutiškai dykai; mokėsite 
mums, jai mes UkolektiioKiine. Nepaisoma, kur jųi gyve
nate, nei kur jūsų skolininkas gyvena, mes iAkolektuosime. 
JuniH nieko nekaštuoja duot mums Umėflrinlmui. Rašykite 
arba ateikite paa mus Šiandie. Gyvenantį* kituose miestuo
se kreipkitės laiškais, {dėdami 3c markę atsakymui .
OFISAS ATDARAS Panedėlyje, Seredoje ir Pėtnyč’oje, nuo 
1 iki 6 vai. vakare Utarninke, ketverge ir Suimtoje nuo 1 
iki 9 vai. vakare.

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY
3114 S. Halsted St., ChicaKo, III, Phone Boulevard 48M 
“Patarimas, kuris nekaštuoja pin’gų, bet suėėdyja juos“. ,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Chicago, III.sc-

* J

iM
B

♦

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street,

•y
A STATE BANK

Seniausias ir Didžiausias Bankas ant Bridgeporto

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

Chicago, III.
Randasi ant 35-tos gatvės Strytkarių Linijos.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Kėnių ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Malcva malevojimui stubų išvidaus, po $1.19 už gal
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted St., Chicago III.

Kandidatas Kongresai!

A. PETRATIS
Drg. Adolfas Petratis yra

Socialistų Partijos kandida 
tas į aldermanus nuo 4-tos 

wardos.

KAZIMIERAS GUGIS
Socialistų kandidatas į kon- 

gresmanus iš 4-to kon
gresinio distrikto.

gos narys ir pasižypiėjęs jos vei
kėjas. Lietuviai darbininkai 
privalo balsuoti už jį sekamąis 
rinkimais balandžio 2 dienų.

12th St. Tel. Kedzie 8901 
Paulina. Tel. Weatern 15 

‘ 5514 16 W. 12th SU arti 
St. Louis Avo. k 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
S L, Chicago, III.

TURKISH

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

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

Pasarga. — 4tasis Distriktas 
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 
vvardų; 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 f Ii n st. iki 22nd st., ir visų 
pietinę dalį 11 ir 12 wardų į pie
tus nuo 22nd st.

EmIyklI
Jei nori greitai ir pasekmingai Išmokti Angli

škai kalbeli, skaityti ir rašyti, tai lankyk musų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Čia mokinama :- 
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybes Gramatikos

■Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
||lr GRAMMAR ir HIGH SCH00L Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
laiškinama lietuviškai.

H American College Preparatory School 
■3103 3. Halsted St. Chicago III. R KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

• Ncsikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kimo gyvybę ir dažnai ant patalo paguldo.

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

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

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

Reumatizmas Sausgėla.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvvs Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

Tel. Brovei- 7179.
OFISAS: 2359 So. Leavitt Str.
VALANDOS: 4-8 vakare; nc- 

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

I Moralybės Išsivystimas
Tč n r! no rriviG nfkn 4 nvccimijia

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

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino $ 
S Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c. 0

1840 So. Halsted St, Chicago, III.

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, Chicago, 11!.



NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Kovo 16, 1918.
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Mintis — žmonių 
valdytoja.

(Tąsa).

M.s nebusime nieku kitu kaip 
tik ubagais, kol mes mąstysime 
ubagystės mintimis; tik skur
džiais, kuliai mąstysime apie 
skurdę-; musų gyvenimas bus 
nepasekmingu, kol mes mąsty
sime apie nepasisekimus.

Jeigu mes bijosimas skurdo, 
jeigu mes baisėsimės juo, jeigu 
nn s bijosi mes biednystės senat
vėje, tai mes galime būti to
kiais, kad skurdas patiks mu
mis, kadangi nuolatinė baimė 
atims musų drąsą, sunaikins 
saupasitikėjimą, padarys mus 
silpnais ir nusilpnins musų pa
liegę pasipriešinimo rūsčioms 
aplinkybėms.

Magnetas turi būti ištikimas 
pats sau, — turi pritraukti to
kius daiktus, kokiu jis pats yra. 
Žmogaus protas yra vienatiniu 
įrankiu, kuriuomi jis pritrauks 
bile ką pasaulyje; o žmogaus 
protas yra tokis, kokios yra jo 
mintįs. Jeigu jis yra permir
kęs baimės mintimis, skurdo 
mintimis, tai nepaisant kaip 
sunkiui mes nedirbtume, kaip 
mes nesistengtume, jis pritrauks 
liktai skurdą linkui savęs.

Mes einame ten link, į kur

.<a dvasins nupuolimo ir skur- 
dingu minčių. Jis sako, jog 
jis netikęs atsiekti pasekmingą 
gyvenimą šiame pasaulyje. Jis 
išmėgino daugeli užsiėmimu ir 
nei viename iš jų neturėjęs pasi
sekimo. Jis suko, kad jis liepa-, 
sitikjs savais gabumais, kad jo

I mokslas buvęs nepasekmingas 
lik viena didelė klaida ir 

jis netikįs, kad kuomet nors 
jam kas pasisektų. Ir taip jis 

j it vėjo pučiamas mėtėsi iš vie
nos vietos kiton ir tdbėra bied- 
nu ir beverčiu, tik lodei, kad jo 
protiška pastovu yra netikusi, 
klaidinga0.

Jeigu norime turėti gerą lai
mikį, mes privalome nusikraty
ti visokias abejones. Koliai tik 
abejonės rasis tarpe mus ir mu
sų ambicijos, jis bus mums ne- 
• 

perlipama tvora tarpe musų ir 
musų siekinių. Mes būtinai tu
rime drūtai tikėti sau, savo ga
bumams ir gerai ateičiai. Nei 
vienas žmogus neatsiekė savo 
tikslą, kuris buvo įsitikinęs, kad 
jis negalįs atsiekti jį. Toji “aš 
įiegaliu” filozofija suardė dau
giau karjerų, negu kas nors ki
tas pasaulyje, l’žsitikėjimas y- 
ra tuomi magišku raktu, kuris 
atveria duris gausim ir užganė- 
diniman

Ar jus pažįstate nors vieną 
pasekmingą vertelgą bei profe
sionalą. kuris nuolatai kalba ir 
rūpinasi kaip laikai esą blogi ir

nors reikėdavo eiti keletą mylių. • 
Po įtekme naujų minčių, jis vi
siškai permainęs savo papro
čius: eidavęs gerosna restoraci- 
josna, pasijieškojęs erdvų ir pa
togų kambarį geroje apylinkėje 
ir visokiais (budais stengdavęsis 
susidėti su kultūringais žmonė
mis ir susipažinti su ypatomis 
augštesnio luomo, kurie galėtų 
pagelbėti jam.

“Kuo liuosiau ir duosniau' jis 
gyvenęs, tuo geresnis jis buvęs, 
patsai sau visame, kas gelbėjo 
jo pakilimui kultūros ir moks
lo atžvilgiu, Galų-gale jis prity
ręs, kad tik jo skupumas sky
ręs jį nuo naujo pasaulio ir lai
kęs jį skurde.

“Nors jis šiandie ir puikiai 
gyvena, bet visgi tvirtina, kad 
suma pinigų, kurią jis išleidžia, 
yra tik menkniekis sulyginant 
su ta nauja pasaulėžvalga, kuri 
atsivėrė prieš jo akis.“

Skapus ir siaurapročiai žmo
nės nepritraukia gausą, ištek
lių bei turtą linkui savęs. Jeigu 
ir turi turtą, tai jie įgijo jį per 
savo šykštumą, skriausdami pa
tįs save ir savo šeimyną, o no 
elgdamies pagal gamtos įstaty
mus.

Tiktai žmogus plačių ir lais
vų minčių gali pritraukti arba 
vilioti turtą prie savęs. Siauros 
'ir šykščios mintįs užkerta kelią 
gausos įplaukimui.

Tik linksma, viltinga proto pn-

Koncertinų Išdirbyste
□□□□□□□□

Pearl Qucen Concertma
Deimantinis žiedas.

Laikrodis

Gramafonas

šliubinis žiedas

Nemokėk Pinigus Bereikalo
Musų Krautuvė—viena iš didžidusių Chicagoje

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

Steponas P. Kazlawski
0 I '

4632 S. Ashland Avė., Chicago, III
Telephone Drover 7309

X

Brukuojama Mašina

mes žiūrime. Jeigu mes užsi
spyrime žiūrėti skurdai), mes 
negalime tikėlies pasekt gausą. 
Kuomet kiekvienas musų žings
nis yra pakeliui nepasisekimai), 
mes negalime tikėlies atsiekti 
pasekmingą gyvenimą tą pa
laimintą siekinį kiekvieno žmo
gaus.

Jeigu mes įstengsime pergalė
ti skurdą savyje, mes greitai 
pergalėsime išlaukines skurdo 
aplinkybes, nes persimainius 
musų protiškai pastovai, fiziška 
pastovą persikeičia atsakančiai 
protui.

Palaikymas skurdo minčių 
omenyje palaiko mumis skur
dai! traukiančiose aplinkybėse, 
nuolatinis mąstymas apie skur
dą, nuolatinis kalbėjimas apie 
skurdą ir gyvenimas jame, pa
daro mus protiškai skurdžiais. 
Tai yra blogiausios rųšies skur
das.

Mes negalime žengti linkui 
gerbūvio, koliai musų protiška 
alyda nebus atkreipta gerbūvio. 
Jieškodami nusiminimo ir gy
vendami jame, mes negalime 
pasiekti prieplauką užsiganėdi- 
iiimo ir palaimos.

Žmogus, kuris nuolatai mąs

to apie skurdą, apie savo nepa
sisekimus, nei jokiu budu nega
li eiti priešingon pusėn — linkui 
gerbūvio ir ištekliaus.

“Aš pažįstu jauną, vikrų ir 
drūtą vyrą, kuris keletas metų 
atgal gavo diplomą iš Yaje uni
versiteto ir tikrina, kad jis ne
galįs uždirbti užtektinai, kad 
nusipirkus sau kepurę ir kad 
jam prisieitų badauti, jeigu tė
vas neprisiųstų po 5 dol. kas 
savaitę.

“Taigi tas jaunuolis yra au-

protys matymo vien tik blogo, 
kalbėjimas vien tik apie blogą 
kaip blogą laimikį jis turi, lai 
yra mirtinas smūgis pirmynei- 
gai.

Pasaulio tvėrėjas vėlino žmo
gui Irusties, jieškoti, o ne ran
kas nuleidus stovėti; eiti pir
myn, o m slinkti atgal ir dejuo
ti. Nėra tokio gamtos įstatymo 
nei dieviškos apveizdos, kuri le
mtų žmogui skurdą, kančias ar- 

‘lija kitokias širdį skaudinančias 
aplinkybes.

O. S. Marden rašo:
“Jaunas ir labai gabus vyras, 

kuris dabar užima įžymią vietą 
šalies pramonijoje, kiek laiko 
atgal išsireiškė, kad per ilgą lai
ką jis buvęs biednas, koliai ne
pasiryžęs, kad jis nebus skur
džiumi, kad skurdas esąs tik 
protiška liga, kiirią jis nusikra- 
tysiąs. Jis padarė sau už pap
rotį kasdien tikrinti sau gausą, 
išteklių ir savo gabumą tapti 
svarbiu žmogumi šiame pasau
lyje. Jis neatlaidžiu užsispy

rimu stengėsi išguiti skurdo mi
ntis iš savo proto ir pasiryžo, 
kad jis nieko bendra su jomis 
netnresiųs. Jis net nepavelyda- 

vo sau mąstyti apie galinių ne
pasisekimą. Jis atkreipė savo 
veidą linkui pasisekimo ir nusi
suko ant visuomet nuo skurdo 
jr nepasisekimo; jis pasakoja 
man. kafl pasekmės buvusios 
stebėtinos.

“Jis pasakoja, kaip jis sten
gęsis suraminti save visokiais 
budais, kad tik šiek tiek sutau
pius. Jis valgydavęs pigiausios 
ir prasčiausius rųšies maistą ir 
tai kuomažiausiai. Labai retai 
jis tevažiuodavęs gatvekariu,

The Wiersema State Bank
VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS 

11106-8 Michigan Avenue

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

TURTAS
Paskolos* ir diskaunlai $747,172.91 
Overdraflai . . 33.29
»’išlala i . . 343.733.93
Rakandai ir fikčeriai 2,584.89 
(irynais ir iš kitą bankų 

priklausančiai . 228,967.22

Visas turtas $1,322,492.24

Oficieriai

SKOLOS
Capital slock sumokėta $200,000.00
Perviršio fondas 10,000.00
Nepadalintas pelnas (net) 2,354.64
Depositai . . 1,109,887.60
Rcservuoti taksoms 250.00

Viso skolų $1,322 492.24

stovą tegali laimėti. Optimiz
mas yra budavotojas gausaus ir 
pasekmingo gyvenimo, kuomet 
pesimizmas yra triūso ir pasi
sekimo naikintojfls. Optimiz
mas yra gamintojas visko, jis 
yra viltis ir gyvastis žmonijos. 
Jis susideda iš visų tų minčių 
bei jausmų, kurie žmogų palin
ksmina, padrąsina ir pripildo 
produktyvų energija.

Pesimizmas yra didžiausias 
naikintojas žmonijos turto ir 
gyvasties; jis yra kraštutiniu 
nusiminimu, dvasios nupuoli
mu ir mirčia produktyvio dar
bo. Nors mes prarastame visą 
savo turtą, sveikatą ir net savo 
garbę, reputaciją, bet visgi 
mums yar kelias atviras geres
nei! ateitin, jeigu tik mes apsi- 
žvalgysime aplink save, jeigu tik 
j ieškosime išėjimo iš nelemtų 
aplinkybių.

Koliai tik mes žėrėsime abejo
nėmis ir nusiminimais, musų 
gyvenimas bus nepasekmingas. 
Jeigu mes norime pasiliuosuoti 
iš skurdo, mes privalome įskie
pyti savo prolan pajiegą gamin
tojo, tvėrėjo. Kad galėjus tai at
likti, mes privalome mąstyti 
produktyves (tveriančias), link- 

smas, viltingas ir sielą Sužadi
nančias mintis, o ne ardančias 
ir viską griaujanČias, negatyves, 
mintis. Tiktai pagal idealą mes 
galime nustatyti savo galutiną 
mierį, taip kaip skulptorius pa
gal modelį nulipdo stovylą. Mes 
turime matyli naują pasaulį pir
miau negu mes galėsime jame 
gyventi.

Jeigu lik tie žmonės, kurie 
neturėjo pasisekimo savo gyve
nime, kurie mato blogą visur ir 
visuomet, kurių spėkos yra su- 
demoralizuotos, kuriems kelias 
geresniu gyveniman rodos yra 
užkirstas ir kurie mano, kad jie 
nėra turėję progą savo gyveni
me ir neturės, galėtų suprasti 
spėką perkeičiamos srovės min
čių, spėką protiškos pastovės, 
jie lengvai atsistotų ant savo 
kojų ir užtiestų naują pradžią 
savo gyvenimui.

O. S. Marden rašo:

pasisekimo. Viskas buvo aplei
sta: namas buvo nemaliavolas, 
ant grindų nesirado nei men
kiausių kaurų; retai kur ant sie
nos kybojo paveikslėlis — nie
ko nebuvo matytis, kas priduo
tų mimams patogumą bei link
smumą. Visa šeimyna atrodė 
“down-and-out”. Namai buvo 
liūdni, šaltis ir nusiminimas 
viešpatavo juose.

“Vieną dieną molinai pasitai
kė kur lai nugirsti, kad skurdas 
esąs daugumoje atsitikimų pro-

mąstymo ir ji pradėjo perkeisti

keitę, negatyves mintis pozityve- 
mis: ji kalbėjo, mąstė,’ elgės ir 
atrodė, kad gyvenimas ištiesų y- 
ra vertas gyventi. Ji tapo blai
vi, linksma ir viltinga.

Trumpu laiku jos vyras ir 
vaikai užsikrėtė tuo limpančiu 
linksmybės tipu ir neilgai tru
kus saulė užžibėjo visai šeimy
nai. Optimizmas užėmė vietą 
pesimizmo, linksmumas vietą 
nuliūdimo ir viltis vieta nusimi
nimo. Jų papročiai visiškai 
persimainė. Vyras, vietoje ėjus

ASA NVIERSEMA, Prezidentas NICROLAS W. WIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prcz. FREDERICK J. 5VIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
Chas II. Brandi, Thoophilius Schinidt, Asą Wiersema, Nlcholas W. 
\Viersema, Herman L. Burnos, George Dalenberg, (aitrinęs DeHaan, 

Frederick J. \Vierseina, Edsvard W. Thonias

“Aš žinau vieną šeimyną, ku
rios nariai perkeitė savo aplin
kybes, perkeisdami savo protiš^ 
ką pastovą. Jie taip ilgai gyve
no nusiminime, kad iTet įsitiki
no, buk pasekmingas gyveni
mas yra lemtas kitiems, bet tik 
ne jiems. Jie taip drūtai tikė
jo, buk likimas vėlinąs jiems 
pasilikti skurdžiais ant visuo

tinei, kad visa jų namų apysto- 
va piešė paveikslą skurdo ir ne-

tęs, neapsivalęs, susivėlęs ir su
trintomis drapanomis, jisai 
pradėjo apsivalyti, susišukuoti, 
nuvalyti čeverykus ir drapanas; 
savo apsirėdymą, savo maneras 
kreipti daugiau atydos į save, 
ir net savo eiseną pradėjo dabo
ti. Namas tapo pataisytas ir 
sulopytas iš lauko ir iš vidaus, 
ir šeimyna ant visuomet persi
skyrė su skurdu. Rezultate vi
sos tos permainos suteikė tai 
šeimynai tą, ką daugybės žmo
nių vadina geru laimikiu. Per
maina protiškos pastovos, iš
laukinis lėmimas pasisekimo ir 
laimės vietoje skurdo ir nelai
mių, atsiliepė, tėvo mintyje, su
teikė jam viltį geresnes ateities, 
suteikė jam naują drąsą ir pa
didino jo veikimą. Tos visos 
permainos tapo patėmytos per 
dirbtuvės perdetinį, ir jis tapo 
paaiigštinlas, taip-pat ir jo su- 
nai. Poros ar trejeto metų gy
venimo gaminančioj (produkty- 
vej) atmosferoj, kuri įkvepia 
viltį ir drąsą, visą šeimyną 
lum atgiimle išnaujo“.

(Bus

tar-
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Buk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir

škinto maisto nuodams 
susirinkt į savo žarnas, 
kurie esti jsinCrę į jųsų 
systenu}. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, Ino- 
gas kraujas ir daugybė 
kitų bėdų paseks. Lai
kyk savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kilų daro, imant retkar
čiais po dožų senų, atsa
kančių, iš daržovių šei
myniškų kepenų gyduo-

Thedford’s

Black-Draught
Mrs. W. F. Pickle iš 

Bising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 

|L ford’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo-*V 

-B lę. Mano „vyro molina ■ 
r* negalėdavo imi (’alomel, J 
J| nes tas būdavo perstip- ■ 
-H rus jai, todėl ji varto- ■ 

1 davo Black-Draught, J 
_ M kaipo švelnų, vidurius H 

liuosuojantj ir kepenas ■ 
reguliuojantį... Mes var- 

įįM tojame jį šeimynoje ir 
likime, kad ji yra ge- K 
tinusi kepenims <pada- ■

Įf? ryta gyduolė.“ Mėgink 
ja. Reikalauk tikro- 

jgM Thedford’o 25e už k re- k 
HE butę. F 75®

Iffi

ir Lietuviški Rb- 
ketdai. $10 Ir 

augščiau. 
Roseland 

Music

p ERB. Naujienų skti- 
W tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais- eiti į tas sankro 
vas, kurios skelbias!

I Naujienose.

■■■ .

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

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spčku nustojirnas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensią. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Billcria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadč pe krutin“. Vidurių rėžima- 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgertUvaM kas sa I 
vailč po butelj Suhitaras, Bitieria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių (lakuoju Salutaras mylistų ge- 
radCjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pro Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAI/1NSTITUT1ON .1. Ballrenas, Prof.

1707 So. Halsted St„ Telephone Camd 6417. Chicago, III.

D R. A. MONTViD
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Mndison si.
Siiile 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Ilnymarket 2563

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albuny 5546

2225 So. Leavitt SI.
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone ('anai 1626

▼IMNAT1NI8 RJKGIBTKUOTAS APTUCEOKIUS ANT BKIDOEFOKTO

VYRAMS IR S U AUGIEMS
Akiuiai »uk»o rtataoaa nuo |8.H Ir 
iričiau. Sidabro rėmuos* nuo fl.H tr 
ausriiian. Pritaikomo akinius utdyk< 
Attaiakiti <>nlvoe sopėjimas, narrikk*' 
mas, akių skaudėjimas, uirilklmas tr 

yra v i jvairių l’tm. k uarls
būti praiulintoa skintų
tnu. IAtyrixna» j«l ta r
ikauda aki>. Jei joe raudonoe, Jei <*)- 
ve topą, jei blusai matai, jei elta eil 
p.ta, iivtesk ilgiau, o jivikok 
aptiekoj, kur ki«kvi«naiu pritaikoma a- 
kiniai uidyką. Atmink kad mes ker
nam gvarnutuojam akinius ir klaaki*- 
11 am g«rai p r ir* ūkam.

a. M. MKSIBOrF, Kksp*rtas Optikas,
Jei Jv sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al basas ap- 
bekonus Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj II metą. Ai duodu patarimas DYKAI. Galis 
padaryti blle kokius rusiikus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai esą 
irstysi įmonių g M MKRlROrF, S140 80. MORGAN 8T., CHICAGO, ILL.

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

įELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ŽMOGIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ“ su ilius
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pu^p kainos.

Susivienijimas lietuvių Amerikoje yra seniau
sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET. NEW YORK CITY »

B
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Chicago ir Apielinke
Du lietuviai pateko bėdon. visa lai už du šimtu dolerių.

Kartu areštuota ir tų daiktų pir
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Sportas.
Kaip girdėjome, žinomas lie

tuvis drutuolis, Juozapas Ban- 
cevicius, rengiasi prie didelių 
ristynių sekančią seredą, kovo 
20 d.

NAUJIENOS, Chicago, HL

Pardavinėjo nečarteriuotus 
Šerus.

Policija j ieško dviejų lietu
vių, Jono Ilgaudo ir P. Žilvičio, 
3221 W. 61 gi. Pardavinėję 
tūlos Balck Diamond kompani
jos šėrus, kuri neturi leidimo 
pardavinėt juos Illinois valstijoj. 
Apskundė juodu patįs “kostu- 
meriai“, kurie pirkosi iš jų tos 
kompanijos Šerų. Sakoma, kad

BRIDGEPORT

rų tūlai Marei Orinaitis, 2226 
W. 23 PI., už kuriuos jisai pa
ėmęs 325 dol. J. Ilgaudas gi 
pardavęs virš šešias dešimts Še
rų Antanui Rebzdžiui, 3254 Mi- 
chigan avė., ir N. Giliui, 725 92- 
nd PI., viso už $482,50. Iš pirmo
jo paėmęs 90 dol., iš antrojo— 
320. . |

Dctektivai jų nesuranda. Ma
noma, kad abudu jieškomieji

jus — apleisdami Chicagą.

Varo kampaniją prieš 
socialistus.

Kapitalistinių partijų samdy- 
tiniai denuncijuoja soc. 
kandidatus.

Draugijų domai.
Kadangi daugelis vietos drau

gijų jau (Misižadejo remti soc. 
kandidatą į kongresą d. Kazi
mierą Gugi, tai šiuo drįstame 
kreipties į visas vietos draugijas 
prašymu, idant jos juoveikiau 
prisidėtų pria to taip svarbaus 
darbo. Taigi šiuo kviečiame 
visas draugijas ir kuopas, idant 
jos išrinktų savo įgaliotinių ir 
atsiųstų juos į sekamą susirin
kimą, kuris yra šaukiama nedė- 
lioj, kovo 17 d., Liet. Soc. Head- 
(Įuarteryj, 3227 So. Halsted st. 
Pradžia lygiai 8 vai. vakaro.

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

Tikimės, kad gerb. draugijos 
supras reikalo svarbą ir ateis 
mums į pagelbą.

L. S. S. VIII Rajono jgaliota- 
sai Rinkimų Komitetas:

J. Prušinskas,
C. Kairys,
K. Jamontas.

Karė dėl dešimtuko .
•Patarlė sako, kad pinigas tai 

galvažudys. Pinigo nori žmo
nės visokių stonų ir pašaukimų. 
Už pinigą, kaip yra sakoma, ir 
pats ponas velnias kazoką šo
kąs... Nugi! Andais, sako, dėl 
dešimtuko kilus kare net pačia
me “dievo name“. Mat vienas 
užuomarša griešninkas eidamas 
pasimelst už griekus, užmiršo 
pasiimti šernolę. Tik kuomet 
įėjo į “dievo namą“, atsiminė, 
kad čia neleidžiama uždyką. Vis 
dėlto Ibandęs įtikint “akčyžn in
kus“, būtent, kad jis to nenorė
jęs: šernolė likusi namie per 
klaidą. Rastieji muitininkai 
betgi to griešninko nepaisę: įs- 
pyrę kur reikia ir -

Kunigiška dora: 
lies, turėk pinigų!
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uis negu kitų kuopų, reikia pri
pažint, kad ji yra daugiau au
kojus įvairiems visuomeniniams 
reikalams. Ji aukojo “Naujo
sios Gadynės“ palaikymui, au
kojo LSS. Apsigynimo Fondan, 
o dabar pereitame savo susirin
kime (kovo 14 d.), nutarė pa
aukoti ir rinkimų kampanijos 
reikalams. Pav., 20 wardos ri
nkimų kampanijai tapo paskiria 
15 dol., o d. K. Gugio išrinki
mui į kongresmanus — 5 dol. 
Be to, kuopa žada aukot ir at
eityj, kiek tatai ji ištesės. Vadi
nas, LSS. 37-loji nesnaudžia.

WEST SIDE.
Vakaras.

“še lauk!“
nori mels-

Vieno socialisto aldermano 
les!“ Taip dabar šūkauja

wardoj, kur soęialistai tikisi iš
rinkt antrą aldčrmaną į miesto 
tarybą, d. Carl D. Tohmpsoną.

Republikonai stačiog nesitve
ria. Matydami, kad soc. kandi
datas turi dideles įtekmės į tos 
xvardos gyventojus, kad į jo 
prakalbas renkasi vis didesnės 
minios klausytojų, jie pradėjo 
denuncijuoti dabartinį soc. al- 
dermaną nuo 27 vvardos, d. John 
Kemiedv
šioks ir toks — bolševikas ir 11.

Kad tik jiems neišeitų taip- 
pat, kaip pereitais rinkiniais, 
kuomet, neveizint Tribūno sta
ugimų apie d. Kennedy netiku- 
iną, jis gavo didesnį balsų skai
tlių negu republikonų ir demo
kratų kandidatai kartu sudėjus.

yra ir

Valys miestą ‘
Sveikatos komisionierius, 

John Dili Robertson, vakar su
sti tikę specialį susirinkimą, ku
riame dalyvavo daugelio visuo
meninių organizacijų ir šiaip 
biznio įstaigų vadai tikslu pasi
tarti kaip apvalius miestą nuo 
purvų. Tuo pačiu reikalu ko
misionierius mano kreipties į 
miesto majorus, idant jis išlei
stų proklamaciją, raginančią 
gyventojus ateiti miesto val
džiai į pagelbą — padėti jai “iš
valyt miestą“.

Miešti) valymas turėtų prasi
dėti gale balandžio mėn. Kiek
viena gatvė, “ielė“ turės būti iš
valytos — jeigu tik šis sumany
mas neliks sumanymu.

Eina gandai-gandeliai, buk 
“geros parapijonkos“ norėję pa
vaišint savo “tėvelį“... kiauši
niais. Laukę “geroje vietoje“ 
su “gostinčium“, bet nesulau
kę. Už šitą teisybę betgi aš ne
duočiau nukirst sau galvą: ga
lėjo būti ir priešingai.

— Parapijonas.

Paskaita
Kovo 10 d. Liet. Mot. Prog

resyviu Susivienijimo 9-ta kuo
pa surengė paskaitą Mark Whi- 
te Sųuare svetainėje. Prelege
ntu buvo Dr. A. Montvidaš. 
Skaitė tema “Lyties hygiena”. 
Apie paskaitos turinį čia kalbėt 
neišpuola. Pasakysiu tiek, kad 
gerb. daktaras, apart aiškių ir 
nūbsaikių painokų Sveikatos rei-

Areštavo advokatą
Teisėjas La Buy vakar įsakė 

areštuoti advokatą Blaine J. 
Brickwoodą. Kaltinamas išvi- 
Lojime pinigų iš savo klijento, 
tūlo George Ratjino, 5948

Ir kalėjime įvedama 
viršlaikis

Kadangi dabar visur įvesta 
viršlaikis, tai nuo to nenori at
sitikt ir Bridwell’o gaspadoriai. 
Ir jie įvedė viršlaikį. Pav., už
sibaigus nuteistojo terminui, 
>onai gaspadoriai sulaiko jį — 

uždeda jam dar “ekstra paku-
w.

Pavogė už 20 tūkstančių 
vertės daiktų, pardavė 
už 200 dolerių

Policija vakar areštavo būrį 
vagilių, kurie šiomis dienomis 
pavogė už 20 tuksiančių dole-

rezidencijose ir vėliau pardavė

Apie tai vakar buvo pranešta 
teisėjui Scanlanui, kuris mėnuo 
atgal nuteisė tūlą Georgą Hunt- 
ley’ą. Tas vyras irgi neišlei
džiamas, nors jo terminas užsi
baigė jau 4 dienos atgal. Teisė
jas žada nepaisyt BridwelTo ga- 
spadorių — liepsiąs paliuosuot 
min. kalinį.

apie reikalingumą moterims or- 
ganizuoties ir kovot už pageri
nimą savo ekonominio gyveni
mo kartu su savo draugais vy
rais. Nurodė, kaip daugelis li
gų kįla iš prastų gyvenimo są
lygų ir tt. Tą gali panaikinti 
lik susipratusieji darbininkai 
per savo organizaciją pakeisda
mi šiandieninę tvarką socialis
tine tvarka.

Po prelekcijai buvo duota iš 
publikos įvairių klausimų, tarp 
kurių vienas buvo toks: Delko 
gydytojas už savo 5 miliutų da
rbą atima nuo žmogaus net ke-

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje '

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

atsakė, būtent, kad dėlto, jogei 
ši tvarka jiems leidžia išnaudo
ti žmones. Dėlto tik advoka
tai, daktarai ir visokie biznie
riai, sako, ir stengiasi palaikyti 
šiandieninę tvarką, agituoja da
rbininkus balsuoti už tos tvar
kos palaikytojus. — Išsirinki
te — sako prelegentas — darbi
ninkų klesos atstovus socialis
tus į miesto ir valstijos valdvie- 
tes, kurie sutvarkytų miesto 
reikalus taip, kad gydytojams 
algas mokėtų miestas, tuomet 
gydytojams daugiau rūpėtų 
žmonių sveikata, nes jie iš li
gos nedarys jokio biznio, o da
rbininko šeimyna ligoje į laiką 
turėtų progą įgyti daktarišką 
fiagelbą.

Apskritai, moters buvo labai
Vienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

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

VYRIAUSYBE
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. RRENZA, Kasierius 
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTfORIAl:
PRANAS GEISTAR
PRANAS GRIBAUSKAS
JULIUS C. BRENZA.

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS
ANTANAS BROŽIŠ
KAZ. MATULIS

BRENZA 
KROTKAS

Daugiau tokių prelegentų 
paskaitų!

—O. Stiklą—V—nė.

ir

NAUJIENŲ DISTRIKTAS 
Iš L.S.S. 37-tos kp. veikimo.

LSS. 37-toji kuopa, nors ir 
neskaitlinga nariais » vis dclto 
stengiasi neatsilikt nuo kitų 

[ Chicagos Liet. Soc. kuopų. Da
žnai ji dargi duoda joms pa
vyzdį. Taip, jeigu atsiminsime, 
kad 37-tosios iždas yra biednes-

šiandie M. Meldažio svetainė- 
|je Dramtaiškas Ratelis rengia 
vakarą. Vaidins Br. Vargšo- 
Laucevičiaus keturių ‘veiksmų 
dramą < “Pirmieji žingsniai“. 
Veikaals yra geras, ir vertėtų 
jį pamatyt kiekvienam. Dar ir 
dėlto, kad šį veikalą los spėję 
atsižymėti lošėjai ir kad visas 
šio vakaro pelnas skiriama pa
statymui a.a. Br. Vargšui pami
nklo.

Nežinau, kaip skaitlingai pu
blika atsilankys iš kitų dalių 
miesto. Bet apie vvestsidiečius 
tai nėra nei kalbos: jau visa sa
vaitė jie, girdėt, tarėsi “eisiu, ei
sim sulbatoj pamatyt “Pirmųjų 
žingsnių. Ir tokiuosi, jie nepa
gailės atsilankę. —Ant. Jusas.

Nelauk iki liga prisiartins, 
kad užpuolus, skubėk pats ant 
viršaus ir išsvyk ligos parazitus 
iš jų frenčių iš savo vidurių. 
Trinerio Amerikoniškas Kartaus 
vyno Eliksiras yra lyg rankinės 
granatos. Jis išyalo pilvą ir žar
nas visiškai, kad visas pavojus 
'pranyktų. Atsitikimuose užkie
tėjimo vidurių, nevirškinimas, 
vidurių išpūtimas, raugėjimas, 
galvos skaudėjimas, migrena, 
nerviškumas, netekimas energi
jos ir tt. Trinerio Amerikoniš
kas Eliksiras prašalina ligos prie 
žastį atitaiso virškinimą, atgai
vina nervus ir patvirtina visą 
systemą.

Lyginai, kaip Mr. Fabian Hla- 
dik, Scheneclady, N. Y. rašė va
sario 20, 1918:

“Trinerio' AmerikonŠko Kar
taus Vyno Eliksiras priverčia 
mane jaust saugiu ir sveiku.“

Kaina $1.10 aptiekose.
Trinerio Linimentas duoda 

greitą ir tikrą pagelbą reumatiz
me, neuralgijoje, išsinerimuose, 
sutinimuose ir tt. Kaina 35 ir 
65 c. aptiekose. Per k rasą 45 ir

Joseph Triner Campany, Mfg. 
Chemists, 1333 1343 S. Ash
land avė., Chicago, III.

(Apgars.).

NEPRISTATYTI LAIŠKAI

TUOJAUT1NIS UŽPUOLI
MAS YRA GERIAUSIU 

DALYKU.

Tel. Yards 3654

Dr.F.Ū.CARTER
Akių, Ausų, No 
sies ir Gerklės 

Specialistas

20 mat. prie State gi
No 120 S. State Street,

l«i. arrcii&ga r 50

DR. A.J. KARALIUS 
gydytojas Ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI 
2121 N. Weatera

AKU6ERKA

Mrs.A.VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika, 
vus PennsylvanijoH ho- 
pitalėse ir Philadel-

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

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Dr. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 181h S., arti Halsted st.
Telephone Canal 2118

Vai 2—11 ryte: 1—2 popiet: 7—• vak.
ori ram *

1900 S. Halsted St.
Virtoj Biechoff’o Aptiek**.

Telephone Cenal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

liekiriant Nedėldieaiue ir Bercdaa

TOWNOF LAKĘ 
Rengia ristynes

Nedelioj, kovo 17 d., Čia ren
giama didelės ristynes. Rengia 
Baltos Rožės Kliubas Columbia 
svetainėj, kertė Paulina ir 48 
gt. Imsis senai pagarsėję A-

Ai

Poškevičius, Goštautas, Šimkus, 
Norkus ir kiti.

Prie tų ristynių jau senai re
ngiamasi. Reikia todėl tikėties, 
kad pramogos duos gerų pasek
mių. —X.

Roselando, Rurnsidės ir 
West Pullmano lietuvių 
atydai.

Mums yra malonu pranešti, 
kad geri). Petras Mon įvilki, bu
vęs savininkas spaustuvės Ro-

Vyriausiame pačte, Clark ir 
Adamas gtv. yra laiškų iš Euro
pos, adresuotų Chicagoj gyve
nantiems giminėms. Del blogų 
adresų pačtas tų laiškų negali 
pristatyti į namus, lodei kam tie 
laiškai priklauso gali nueiti į vy
riausiojo pačto ofisą ir atsiimti 
juos prie lankelio, kur parašyta 
Advertised Window, Adams St. 
lobe j.

Klausiant, reikia paduoti lai
ško numeris. Laiškai 
šiems:
3601 Buranobsky Tony
3602 Bartosh A A 2 
3621 Gyreil.sk S 
3631 Jonaitis Anton 2 
3635 
3639 
3650 
3666 
3680

Valandos 9-7 kasdien 
Nedėliomis 10-12

Telephone Ilumboldt 1278

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų, taipgi Chro.iišky Ligų 
OFISAS: 1579 M'hvaukee Avė., 

Kampas North Avė. Kambarys 206 
VALANDOS: 8:30 iki 10 liryto 
1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare

DR. G, M.GUSER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALi STAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

yra

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W.. Madison St., Chicago

d

Telephone Yards 5032

Komunski B 
Kunz C 
Maldziuss Pct 
Rogoxv.ski G 
Stankievich W 
. ..............

HflSTEn 5Y5TEFI

sai pardavė, dabar yra užveizda 
“Naujienų“ spaustuvės. Todėl, 
gerbiamieji, norėdami turėti 
kuonogeriausiai atliktus spau
dos darbus, atminkite, kad 

gerb. Petras yra su mumis.
“Naujienų“ Administracija.

AUKOS
surinktos kovo 8 d. Mildos sve
tainėje, Socialistų Partijos 4-tos 
wardos Rinkimų Kampanijos 
prakalbose. Aukavo: p-ia A. 
Shusho $5; P. Bačiukas $5, L 
B. Aglinskas $3; Vitas $2; J. 
Staponavičius $2. Po $1.00: J. 
Triška, K. Ramanauskas, P. Pa
juda, G. Salabis, V. Narvilas, Bu
draitis, A. Žemaitė, O. Kasaus- 
kaitė, A. Danilevičienė. Po 50 
c.: A. Vilnonis, K. Mačiulis, S. 
Vasilis, G. Kalulis, A. Stanaitis, 
Pustus, S. Matulskis, K. Merkis, 
G. Stankus, G. Aukštakalnis, C. 
Waišnis, P. Jančauskas. Po 25 
c.: Aukštuolis, P. Dunavičaitė, J. 
Bainoris, J. Stukas, A. Simio- 
nas, B. Masonis, K. Baronaitis. 
Smulkių aukų surinkta $23.35. 
Viso labo $57.60.

Visiems aukavusiems tariame 
širdingą ačiū.

Rinkimų Komitetas.
P. S. Gerbiami aukotojai, ku

rių vardai netilpo atskaitoje, 
malonėkite mums atleisti.

A. WAITKUS
Plumberis, Kontraktorius

Erie naujų budinkų pluniberio dar
ei ir pertaiso senus. Už visą darbą

Svarantuoja. Rezidencija ir šapa— 
956 Wallace St., Tel. Yards 5758 
Skyrius ir šapa 922 W 83 St. Chicago

PRANEŠIMAS 
BRIGHTON PAHK

Pranešu visiems Keistučio Kllubo 
nariams, kad mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedalioj, Kovo 17 d., Liberty 
Svetainėje,39 plac eir Kedzie avo/ 
1 vai. po pietų. Nariai turite būti 
visi būtinai, nes nuo ekstra susirin
kimo liko dar nepabaigta konstitu
cija svarstyti ir šiame susirinkime 
bus baigiama. Taigi atsilankyki t vi
si ir atsiveskite su savim naujų na
rių. KLIUBAS.

MOKYKIS KIRPIMO IR DĖS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ AP1

Musų Nutemti ir ypatiškas mol 
darys jus žinovu | trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir goriausius kirpi- 
mo-desi«niMK ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jip eiate užkvioSiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku dieną ir va
karais ir gauti specialifikal pigią kainą.

I’atrcno.4 daromos pagal Jūsų mierą •— bile 
stailčs arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTEB DESIČNING HCHOOL 
J. F. Kasnfcka, Perdžtinis, 
La Šalie gatvč, Kambarys 416-417. 

prieš City Hali.
118 N.

3109 S. Morgan st. Chicago

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

Dr. A. R. Blumenthal |

SKAITYKITE IR UŽSIRAŠYKITE.
Draugai lietuviai. Jeigu kam pasi

taikytų atvažiuoti j Chicagą nežinan
tiems lietuvių įirba neturintiems 
pažįstamų meldžiu apsistoti— 

LIETUVIŠKAM MOTELYJE
Aš tamsioms patarnausiu ir parody
siu lietuvius. Taipgi, kurie norėtu
mėt gražių ruimų, galite gauti. Atva
žiavę arba Šiap jau reikale kreipki
tės šiuo adresu:

W. STUKUS, — AVERY IIOTEL 
534 So. State St., Chicago, III. 
Užsirašykit adresą, kad nepamirštut.

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

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

P. ,A. YONONIS,

Merchants Service
Agency

Chery 1959 
220 Telegraph Bldg. 
Congress ir Shelby

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2336 W. Ma- 
difion. 1850 Wella St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signiug, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Pbone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Vyriškų DrapanųBargena? 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ik‘ 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7 50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pauc^£ 
tų overkolų.

Visa! \ tažai vartoti siutai ir over 
kotai, veHėS nuo $25 iki $85. dabai 
$5 ir autfš&au. Kelnės nuo $1.50 ik 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 
Iki $7.50

Atdara kasdierą, nedėliomis j* 
karais.

S. G O R D O N
8 Halsted SU. €h|c&*«-

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 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

VALANDOS t 10—11 ryto; 2—8 popletų; 
'7—8 vakare. Nedaliomis 10—12 dieną.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai
V jflK Gyvenimas yra 

k tuščias, kada pra 
n.v k si u regėjims.

/ Mes vartojame 
EOPy y’’ pagerintą Oph- 

Ihalinomeler. Y- 
ftt&i rJta patinga domu at-
• -f. kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 1(1 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kanų). 47 si 

Telephone Yards 4317 ,•

[Sergėkite savo akis

Neužsilikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks Jus akims tik daugiau blogo. 

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

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicago.
Kampan 18-toa gatves 

3-čios lubos, virš Platl’o aptickos 
Tėmykite į mano parašą 

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

Gyreil.sk


8 NAUJIENOS, Chicago, UI Subata, Kovo 16, 1918.
r—...................

Pranešimai
Rockford, III. LSS. 75 kp. mėnesi

nis SUSII lllkllll,is |\\ks knvn 17 tl. 
1:3() po im lu. K I* s\< i , l’IS S. 
Main St. Draugai ir draugės, meld
žiu ,ih \ kli p.iskii Iii Luku, nes i .m 
dusi daug svarbių reikalų.

—Rašt.A. Meldažis.

Roseiand, III. — LDLD. 79 kp. su
sirinkimas įvyks kovo 17 d. 10:30 v. 
rvto "Aušros” mokykloje, 10900 Mi
chigan avė. Draugai, susirinkite vi
si, nes mums yra reikalinga prisi
rengti prie busimo kuopos vakaro, 
kuris įvyks Velykų dienų. Beto, ku
rie dar neužsimokčjote už 1918 m., 
ateikite užsimokėti. A. Grebelis, rašt.

Koseland, III. —Liet. Mot. Pr. Sus. 
25-tos kuopos susirinkimas įvyks 
ncdėlioj, 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 nesivėlinkile 
draugės, nes ta pačia diena turime 
rungties prie musų vakarėlio. Na
rės, kurios dar ne gavot įžangos ti
ksėtus ant vakaro, galėsite gaut po 
susirinkimui. Draugės, kurios prisi
rašys ant šio susirinkimo taip-gi 
gaus įžangos tikietus dykai.

Sekr. J. Grybienė.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS antrarankis kepė
jas. MAROZAS BROS.
4617 S. Paulina St.,. Chicago.

Drover 9799

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

ARBUCKLE BROS. 
Section L.

Pugh Terminai VVArehouse.
365 E. Illinois St., Chicago(’hicago

NAMAI-ŽEMR DRAUGIJOS DRAUGIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROS

269 Skyriaus susirinkimas įvyks 
subatoje, kovo 16 d. 7:30 vai. vak. 
Grinccvičiaus salėje, 1813 S. Halsted 
St., Kiekvieno nario yra priedermė 
atsilankyti: yra svarbiu dalykų svar
styti. —Valdyba.

..LSS. 234 kuopa stato scenoje trijų 
veiksmų “Svetimas Dievas", nedėlioj 
Kovo 17 d. M. Sleldažio svet., 2242 AV. 
23 plaee. Pradžia 5:30 vai. Bus dainų ir inonology. Žiūrėkite musų 
apgarsinimą. LSS 234 kuopa.

LSS. 4 kuopos, LMPS. 9 kp. ir L. 
S.J.L. 1 kp. bemlras lavinimos susi
rinkimas įvyks nedėlioj, kovo 17, 
9:30 vai ryto. Lietuvių Socialistų 
Headųuarteryj, 3227 S. Halsted st. 
Laikys lekcijų d. A. Gr. Bertašius, me
dicinos studentas, tema "Iš indėnų į 
pelenus”. Visi atsilankykite.

—K. Virbickas. rašt.

Harbor, Ind.—LSS. 217 kp. 
susirinkimas įvyks serc-

Indiana 
lavinimus 
doj, kovo 20 d., A. Mikutavičiaus sve
tainėj. 2112 — 137 St. Pradžia 7:30 
vai. vak. Malonėsite visi dalyvauti 
min. susirinkime ir nepriklausanti 
kuopai. Bus svarbių diskusijų.

—P. Matonis.

Indiana Harbor, Ind. — LSS. 217 
kuopa rengia svarbias prakalbas, 
ned.. kovo 24 d T. Ivanovo svet., 2101 
—137 Str. Pradžia 2-rą vai. )M> piet. 
Kalbės Naujienų Redaktorius .drg. 
P. Grigaitis tema Lietuvos laisvė. 
Kviečiame vietos ir apielinkės lietu
vius kuoskaitlingiausiai atsilankyti. 
Inžanga veltui. Kviečia Komitetas.

S LSD A I aphkričio Jungtinėm Ta
rybos susirinkimas įvyks kovo 16. 
(šiandie), 8 vai. vak., 936 VV. 33rd 
St., T. RadaviČiaus sve. Chorų dele
gatai ir mokytojai—.visi atsilanky
kite. —Jung. Ttar. pirm. M. Juodis.

LMPSA. 29tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvvks kovo 18 d. 7:30 v. 
vakare, Viešo Knygyno kambariuose 
1617 N. Robey str. Visos draugės 
atsilankykite ir atsiveskite nauju na
rių. —Vaidyba.

LMPS 9 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ncdėlioj, kovo 17 2 y. 
po nietų, Fellowship svet., 831 VV. 
33rd pi.—Visos kanopos narės kvie
čiamos būtinai atsilpnkyti ir atsi
vesti nauju nariu prisirašymui. Tu
rime svarbių dalvkų aptarti, beto, 
reiks išrinkti darbininkes busimam 
koncertui. —Valdyba.

Harvey, III.—LSS. 228 kuona ren
gia prakalbas kovo 21 d. Kalbės vi
siems žinomas Naujienų redaktorius 
P. Grigaitis. Prakalbos įvyks Joc. 
Dudeck Hali, 15639 Halsted slr. 7:30 
vai. vak. — Draugai ir draugės ne
pamirškite dienų ir vietų — visi at
silankykite. —Komitetas.

LSS. 234 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ncdėlioj. kovo 17. 10 
vai. ryto, Sel t lemento svetainėj, 4630 
Gross avė. Yra svarbių reikalų, to
dėl kiekvienas narių atvykite/ Su
sirinkime dalyvaus taipjau delegatas 
i.š 29 vvardo komiteto, kad pasita
rus rinkimų kampanijos reikalais.

A. A. V., Svkret.

Koseland.—Nariai LSS. 137 kp. no
rintis gauti apdarvtij. knygą "Anar
chizmas ir Socializmas” malonėsite 
tuoj priduoti po 25c už apdarus, iki 
kovo 18 <1., nes pinigai reikalingi pa
siųsti sykiu su užsakymu. Kurie 
nepriduos minimų mokesčių iki 18 
kovo, gaus knygą neapdarytų.

—Fin. sekr. P. F. Grybas,
LSJL. 1 kuopoH dvisavaitinis susi

rinkimas įvyks subatoj, kovo 16 d. 
8 vai. vak. z\ušros svet., 3001 S. Hal- 
sled gt.—Visi Ivgiečiai atsilankyki
te, nes turime daug svarbių reikalų 
apkalbėti. —Valdyba.

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

LMPS 9 kp. bertaininis susirinki
mas įvyks nedėlioj. Kovo 17, 2 vai. 
po pietų. Fellowship svetainėje, 831 
W. 33 pi. Visos narės malonės at
vykti paskirtu laiku. Turime daug 
svarbių dalyku aptarti. Geistina, 
kad naujų narių atsilankyti.

^Sekr. M. S. B.

Rockford, III.—L. D. Tarybos vie
tinis skyrius rengia dideles prakal
bas Nedėlioj, kovo 17 d., lygiai 2 v. 
po pietų Mendelssohn svet. Kalbės 
drg. P. Grigaitis. Geistina butų, kad 
visi susirinktų. —J. Petrauskas.

Socialistų Partijos 4-to wardo rin
kimų kampanijos komiteto posėdžiai 
įvyksta 7:30 Ad. vak., adresu 3227 
S. Halsted SI.—Draugai darbininkai, 
vra užprašomi skaitlingai atsilankyt 
ir susipažint su musų veikimu.

Kviečia —Komitetas.

Prelekcijų moterims ir merginoms 
-Lyties Hvgiena—, rengia L M 

Dr-ja, seredoje. kovo 20 d. 8 valandų 
vakare, Mark VVhite S. Parko svetai
nėje, prie S. Halsted ir 29-tos gatvių. 
Prelegentu yra pakviestas gydyto
jas J. Kulis. Vietos ir apielinkės nu>- 
ierįs yra kviečiamos skaitlingai at
silankyti. Merginos tik virš 16 metų 
senumo bus įleidžiamos. Vyrai ne
bus įleidžiami visai. Inžanga dykai.

West pullmanvečių domai.—Nedė
lioj, kovo 17, 3 vai. po pietų, West 
Pullman Park svetainėje įvyks vie
šas susirinkimas tikslu suorganizuo
ti S.L.A. kuopų. Kviečiame vietos 
lietuvius, vyrus ir moteris, atvykti 
ir prisidėti. —SLA. II Aps. Valdyba.

REIKALAUJAME karpenderių ir 
kalvių prie senų ir naujų vežimų 
darbo. Atsišaukite pas:

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

ARTI CHICAGOS
40 akrų farma, $1.50 kelionė, visa 

žemė dirbama, išskiriant 6 akrus mi
ško dėl ganyklos, 2 Oakrų užsėta ru
giais, vaisinga žemė: auga rugiai, 
kviečiai, kornai, bulvės, pupos, žir
niai, binsai ir kitkas, (i ruimų na
mas prie pat pilto kelio, 2 mylios nuo 
miesto, ‘/» mylios nuo mokyklos, 
barnė ir kiti bildingai — Labai pi
giai už pinigus, arba ant 5 metų 
išmokėjimui. O gal sutiktume apsi
mainyti ant namo.

Del platesnių žinių adresuokite: 
KAZIMIERAS Z. URNIKIS, 

1818 W. 46th Street,

kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po pie 
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 184.’ 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos ga

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 VVabansia

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

1965 Evergrcen
V. Briedis, turtų raštininkas,

- 1049 Marshfield
Chicago, III. j Antanavičia, iždininkas.

| 1719 Eilėn stt
---------------- Susirinkimui atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredų, vakare, 1822 
VVabansia avc.

Avė

avė

avė

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

Koseland.—LMPS 25 kuopos lie
tuviškos vakaruškos įvyks nedėlios 
vakare, kovo 71 d. K .of P. svetainė
je] 11037 Michigan avė. Be Šokių ir 
žaismių bus mažas programėlis. Vi
sus kviečia atsilankyti. —Komitetus

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

(r vėl Inkvizicija paveiksluose su 
paaiškinimais bus rodoma utarnin- 
kr. Kovo 19 d. Liuosybės svet., 1822 
\Vabansin avc. (North Sidčj) ir Ket- 
veiftfe, kovo 21 d., Liberty Hali, 3925 
So. Kedzie avė., prie 39-to Place (Bri- 
ghton Park’e). Pradžia abiejose vie 
tošie 8 valandų vak.

REIKALINGAS atsakantis lietuvi
škas barberis. Geram žmogui darbas 
ant visadoa. Atsišaukit šiuo adrr.su: 
1(1500 Michigan avė., Chicago, 111

1 ARMA
40 akrų puikios žemės, 35 akrai po 

phigu, 5 akrai medžio, 10 karų do
bilinės, t grinčia', 1 tvartas, 1 šulinys, 
žemė aptverta tvoromis; pustrečios 
mylios iki miesto. Kaina $1000 ant 
išmokėjimo.

CHAS ZEKAS
117 N. Dearborn St., Room 403. 

Chicago, III.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-.TOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia

II. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas,
728 Park Ct.

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

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

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

L. Šulskis, iždo globėjas,
462 Jenne Street

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas,
267 Milvvaukee Avė.

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

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

T

AUTOMOBILIAI

avė. 
Antanas Andriauskas, pirm, pagelb., 

2300 W. 23rd St. 
Jonas Slancauskas, nutarimų rašt., 

3316 WalTace St. 
Kostantas Vaitkus turtų raštininkas, 

2617 40th Stree
Chapulis, iždininkas, 

1810 So. Halsted st.
Yaras, kasos globėjas, 

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

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

1916 Canalport Avė.
Susirinkimai atsibuna kas antrų 

subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vak vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugyste numažino j- 
stojimo mokestį tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstitucijų.

Kazimieras
Kazimieras

Franciškus

Ateities žiedo vaiky draugijėlės 
choro rejM'ticija vadovaujant panelei 
Staniuliutei įvyks nedėlioj, kovo 17, 
2 vai. po pietų, Mark Mhite S. svc; 
laimėje. Halsted ir 29 gatvės. —Visi 
Ateities Žiedo nariai kviečiami atsi
lankyti ir savo draugus atsivesti.

—Komitetas.

PARDAVIMUI

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

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

Naujienos, No 173, 
1811) So. Halsted SI., Chicago, III.

MOTOR TRUCKS

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

Alex Lapinski,
Maciūne Gun Co., 129th U. S. Inft. 
Camp Logan, Houston, Tex.i

TURI PARDUOTI saldainių san
krovą, sodos, mokyklos reikmenų, iš 
nriežasties senatvės, arti prie dide
lės mokyklos. Gerame padėjime.— 
Barmenas. Jos. Adamovič, 
1858 So. Ashland Avė., kampas 19-tos 
gatvės. Chicago.

Prieš pirksiant sau naujų motori
nį truckų atsilankykite į musų san
krovą REPUBLIC TRUCKS, nuo % 
iki 5 tonų. Taipgi geri jau vartoti 
ir perbudavoti truck’ai už žemą kai
ną. ant išmokėjimų. Pirkite prieš 
)akilsiant kainoms.

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

šaukite Calumet 6820.irba

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

Julijona Mačiutaitė (sesuo) 
4631 So. \Vood St., (’hicago, III.

Pųjieškau savo švogerio. Petro 
Ambrazo, Šimkūnų kaimo, Joni.škio- 
parapijos. pirmiau gyveno Crystal 
Laku, III. Dabar nežinau kur. Mel
džiu jo paites ,ar kas jį žino pra
nešti šiuo adresu: Natalija Mazuris, 
po vyru Mickevičienė, 1738 (’allow- 
hill st.. Philadelphia, Pa.

Pajieškau Juozo Skrovitišio ir Jo
no Zfavackio, taipgi Pajaus Jusaičio. 
Visi Suvalkų guli., Vilkaviškio pav., 
Kaupiškių amino ir kaimo, Vištyčių 
parapijos. Turiu svarbų reikalų. Jie 
oatis ar žinantis juos malonės atsi
šaukti. Jonas .šiugždąs, 
3313 So. Halsted S Chicago, Iii.

Pajieškau savo lėtos. Petronėlės A- 
• iįošjukės. kuri gyveno Chlcagoje, 
Bridtfeporle apielinkėj. Esu atvaže- 
ves iš tolimo miesto ir norėčiau pa
simauti. Simonas Alijošius, 
838 W. 341h St., Chicago, III.

.ĮIEŠKO KAMBARIŲ

PA J IEŠKO kambario jaunas blai
vas žmogus su septynių metų berne
liu, prie apysenių gyventojų. Geis
tina šeimyininkė apsiimtų prižiūrėti 
vaikų ir pagaminti jam valgį. Atsi
šaukite laišku j Naujienų ofisų pa
žymėdami No 174.

JIEšKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO—mokyties

važinėti ant truko. Kam toksai žmo
gus reikalingas ir kas norėtų mane 
mokinti, dirbčiau iš sykio už nedi
delį atlyginimų. Kam reikalingas 

.toksai žmogus, malonėkite kreipties 
šiuo adresu: J. Jonushovičius, 
839 yV. 34 Si., Chicago.

■ m ■—i.|. .1 i | l

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PAŠ1RANDAVOJA du kambariai. 

Elektros šviesa, vana ir kiti paran- 
kumaį. — Ant 3-či ųlubų.
3338 Emerald Avė. Chicago, III.

PARANDAVOJIMUI kambarys — 
vienam arba dviem vyram. Gražioj 
vietoj ir pigiai. Kam reikalinga — 
kreipkitės į B. V., 2-ras fr. 2-ras 
namas, 1625 N. VVinchester Avė.

RANDAI

PARANDAVOJIMUI sankrova, Sto
ras, gera vieta grosrrnei arba bar- 
bernei. Eelektros šviesa.
4637 $. Paulina St., arti 47th Street, 

Chciago.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA dviejų kriaučių, ku

rie galėtu gerai dirbti skiurtus ir 
kautus. Mokestis geresnė negu kur 
kitur. Atsišaukite tuojaus.

WM. ROČIUS
3549 Ogden avė., Chici^go, III.

Reikalingas antrarankis kepėjas, 
A. LENARTOVVICZ

2935 W. 25 St., Chicago

PARSIDUODA storas kendžių. ci
garų, tabokos ir visokių mokyklos 
reikmenų.
1811 So. Union avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI "Ford Touring”, iš
rodo kaip naujas. Bargenas.
2330 Blue Island Avė., Chicago.

MOKYKLOS
RAKANDAI

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

\MERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLž
Mokinama: angliškos ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy* 
tės, stenografijos, typewrltinM"pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, •• 
belnos istorijos, geografijos, politi 
kinės ekonomijos, pilietystės, daili* 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryt. 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 
3106 So. Hutsted Št» Chicago. DI

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

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

72 E 102 n d St.
P. F. Grybas, prot. raštininkas, 

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

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

Rockdaito, 111.: via Joliet, D. Lukša, 
, 140 Moen Avė.

Wcstville, III.: St. Mazremas,
Barber Shop, State St. 

Wauke<an, III. J. Miloszeviče, 
e /M. W-8thStSo. Chicago, III.: Ad. Tanvidas, 

, 8950 Hoiiston Avė.
Rockford. 111.: St. Petrauskas ir 

Račkeviče, 1012 S. Malu SI 
W. PaUman, III.: W. Pilypas,

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

, 15725 Fincn Ava.
Chicago Heights, III.: P. Steimontas, 
o . „ „ !44 E 16 St.
Spring Vallcy, III.: Joc. Siurvilas

324 W. Third 
Ltvingston. HL: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, Ih.: žičkus, 

539 Collinsville 
Sprlngfield, III.; K. Stočkus, 

1530 Sangamon 
E. St. Louis, IR.: K. žukauski,

123 St. Clair

Avė.

Av<
MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

Lawrence, Mass.: P. A. Jotui
144 EI m Street

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,Si

TAUTlšKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
11)707 VVabash 

Fr. Grigula, vicc-pirmininkas.
10119 Wentworth

avė.

avė. 
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, 

355 Kcnsington avė. 
Vladislovas Markauskis, kasierius,

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

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

rinkimus laiko kas pirmų pėtnyčių 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedvvillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintų 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstitucijų. —Juozapas Urbutis

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

LIETUVIŲ MOTERŲ APšVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

15 Millbury 
Montello, Mass.: P. Kurpius, 

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

135 4mes I
Lowell, Mass.: J. Baumill, 

50 Charles I
Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas, 

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

5 Arthur St

st
St

PIGIAI FORNIČIAI
Iš priežasties išvažiavimo ant vi

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

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

DRAUG ’OS IR ORGA 
N./ACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

TURI BŪT parduota augštos rų1- 
sies mahogany pianas ir puikus pho- 
nographas su daug rekordų, labai 
pigiai. 3844 W. 12 st., 2-ras augštas, 
arti Independance Blvdt. (’hicago;

Laikinasai Komitetas:

NAMALžEMe

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
FARMOS IR LOTAI.

lietuvių apgyventoj vietoj, Harvey, 
III., visai arti dirbtuvių, kuriose dir
ba apie 7 tūkstančiai darbininkų. Pa
prastas darbininkas uždirba nuo tri
jų iki penkii; doleriu į dešimts va
landų; amatninkai uždirba nuo tri
jų ir pusės iki septynių ir pusės. Da
rbų galima gauti visuomet, nes da
liai' iš Chicagos daugelis žmonių dir
ba, taipgi iš apielinkės miestukų.

't aigi nepraleiskite šitos geros pro
gos, dabar geras laikas pirkti, že
mė yra dirbama per daug metų, vis
kas auga ir greitu laiku pakils, ka
dangi Illinois Central R . H. kompa
nija statys didele dirbtuvę (car 
shop), kuri bus didžiausia Ameriko
je.

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

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

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

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

10604 Edbrook Avė., Chicago, IR 
JULIA ŽEMAITĖ.

2919 W. Division St., Chicago, DJ

Juozapas Užubalis, pirmininkas, 
2823 Jackson Blvd.

Povilas Atkočiūnas, pirm, pagelb., 
312 S. Crawford avė. 

lonas BurČikas, nutarimų rašt..
1217 S. Spauldnig av. 

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

Mykolas Kaziunas, Iždininkas,
1501 S. Harding avė.

Susirinkimai atsibuna 29 dienų 
kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 VV. 12lh St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Kiki
lius 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.

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

Chepaitis, pirmininkas,
1812 VV. 151h St., Cicero, III. 

Shvclnis, pirm, pagalbininkas,
2156 Alece PI.

Kalainė, raštininkas,
1965 Evergrcen avė.

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

Telefonas Humboldt
J. Katilius, iždininkas, 

1685 Mihvaukee

J.

182.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

Arthur T. Mclntosh & Co.
Norėdami plačiau žinoti arba va

žiuoti pažiūrėti, rašykite laiškų, mes 
nuvešime ir parvešime su automobi- 
liurn uždykų.

Meldžiu adresuoti taip:
A. B. Ambut, 

157 Paulina st., Box 401, Harvey, III.

A. Boobcn, pirmininkas,
3231 l'morald Avė.

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

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

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

Susirinkimai atsibuna 3-čių subatų 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. ('anai St. Chicago.

avė.
Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtnv- 

čią kiekvieno inčnesio Unijos Salėje, 
1579 Mihvaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-Čią subatų kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 

7:30 vai. vak.
-------------- -------- ... ------------------------------z. _ - ------------- -------------- - ■

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

P.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

J.

I I >■ . ............................................................ .

MAINAU murini namų ant barber- 
nės, saliuno ar kitokio biznio. Na
mas gražioje vietoje— North West 
dalyje, Chlcagoje. Turintis kokį nors 
biznį mainams, atsišaukite pas savi
ninką laišku arba vakarais ypatiŠkai.

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

Galskis, pirmininkas,
1356 N. Hoyne Avė.

Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

Briedis, turtų raštininkas, 
1049 N. Marshfield avė.

Čepukas, iždininkas,
1648 W. Division st.

Montvidas, Daktaras,
3332 W. Norlh Avc.

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

v.
V.

K.

A.

J.
St.

st.

Petrauskas, pirmininkas, 
1747 Norlh Avė. 

čepelis, pirm, pagelbininkas, 
1060 Noble 

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 
2228 Coblenz 

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė. 

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmų ketver
gi) kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 VVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

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

PARDUODU —savo ūkę (farma) 
VViseonsino valstijoj. 120 akrų, apie «« i_i------- iii.......................... 'ful.ju10 darbamos, likusi miškas.
eiti kariuomenėn. Parduodu greitai 
ir pigiai. Rašvkitc i Naujienų ofi
sų pažymėdami No 172

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

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

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 Wallace str. 

E. Ulkutė, finansų raštininke, 
2137 W. 21 

Baleckienė, iždininke, 
3543 Union avė 

Poniškienė, iždo globėja 
5417 Shields 

Savickaitė, iždo globėja, 
3514 So. Wentvvorth

OHIO VALSTIJOJ
Gleveland, O.: A. Valenton, 

2120 St. Clalr Ava

PENNSYLVAN1A VALSTIJOJ:

S.

PI.

avc.
Siunčiant i centrą mokestis, mo- 

ney order ar čeki, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešinių 
rašliuinkei.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. WIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė. 

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

Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadway avė. 

Pulką, iždininkas,
1128 N. 8th St. 

Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 High avė. 

Motiejus Žemaitis, maršalka,
1300 broadvvay avė. 

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
)ėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Tali svetainėje.

Briugeviiie, pa.: T. Ge’chi* 
P O Box 407 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt New* C*. 

Liberty Avė oml Grant t! 
Kulpmont, Pa.: Wally Yodoc, 

Box 45 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski. 

2809 Penn 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus. 

2204 Forbe* tf 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovic.h, 

2228 Tusti* M 
Duąuesne, Pa.: K. Lideka, 

306 Hamilton 
Scranton, Pa.: J. Teleysh. 

1726-28 Jackson A* 
Scranton, Pa.: Petrikys J, 

Ct. and Alhright Av*

MICHIGAN VALSTIJOJ:
Justinas

Antanas

Andrius

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinską* 
452 W. Leonard *

Saginaw, Mich.: S. Joškeviče, 
2707 Washington Aro.

INDIANA VALSTIJOJ

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS 

Burba, pirmininkas 
2003 Jefferson st. (’hicago.

Leknickas, vice- pirmininkas, 
708 Wcst 171h Street.

Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 So. Auburn avė. 

W. J. Buišis, finansų raštininkas.
900 Wcst 191 h St.

A. Strolc, kontrolierius-rašlininkas 
2018 So. Pcoria St.

J. Artišauskas, iždininkas, 
3253 $o. Halsted St., Chicago.

E. Chicago, Ind.: A. Chiakniute, 
5013 Tad 

Indiana Harbor, Ind.: P. Matonis, 
3727 Deodor St.

Vaičilaitis, 
122 Tolleston StatUi 
Bassin, 

1214 Broadvcay

Ind.: V.
Bos.

Gary, Ind.: D.

A.

Lietuviškų Tautišku Kapiniu 
VALDYBA 1918 METAMS 

BEN. L1UBINAS, pirmsėdis, 
2129 W. 21 si St. 

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

JOS. SKUTAS, iždininkas.
3106 So. Halsted 

S. DANTA, raštininkas,
812 W. 19tb 

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

Summit, UI.
Phonc Willow Springs 10.

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

St.

St.

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Agentai, nžžiurlntjs platinimą "N- 

aą” savo miestuose arba dlstriktuo- 
•e. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

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

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

North Side Skyrius: Wilberty Strege 
2018 Greenvvich Str.

Gary,

Clinton, Ind.:
M. Al i liūnas, 112 So. Main st.

WISCON8IN VALSTIJOJ:
Kenush* Wu.: K. Paukštis.

809 Park ► 
Racine, Wis.: Tony Vcgcla,

237 Lafayette

CONNECTICUT VALSTIJOJ >

24 Railroad Avė., 
rarrington, Conn.; V. Kelmeli*.
* 62 Levvis *

Waterbury, Conn.: J. Pruselaiti*
775 Bank *

New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviet
286 VVallare IK

WEST VIKG1NIA VALSTIJOJ.
Minden, VV. Va.: J. Kairunas,

Box 49.

NEVY JERSEY VALSTIJOJ:

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

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

Newark, N.J.: P. Lukšis,
314 Walnut

Bayonne, N. J.: A. Schwnrtzbnrg,
24 E. 15lh Street

St

SI

St

NEW YORK VALSTIJOJ:

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

299 Broadvvay 
r. 'chester, N.Y.: J. Brakne,

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

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

184 Grand Str.Bridgeport Skyrius: L B. Aglinskas, Į NX: Laxarko.us: J. B. Aglinskas, 
3346 S. Halsted st. 

Englewood Skyrius: B. Masiunas, 
8127 S. Normai Av* 

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

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

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

451 Hudson Avė
Aiusterdam, N.Y.: J. Mikenąfl, j

235 E.1 SI

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str.

Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas,
653 Garden str

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

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne Street 

Ant. Pakšis, iždininkas,
462 Jenne Slr. 

Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 
165 Pleasant 

Pranas Kimonlas, iždo globėja,
730 Engei 

Jonas Kasiulis, maršalka,
653 Garden

Mikolas Nakrušas, maršalkas,
420 Orangc 

Ant. Bubele, teisėjas
313 Quince 

Jurevičia, vėlavnešys,
152 Main 

Miliauskas, vėlavnešys.
„ , R. 1, Rox 56.
Petras Rimkevičia, durininkas,

424 N. Pleasant Str. . ___ _______
Nikodimas Janavičia, durininkas, Dlveiūoon, III.: W. A. Žilinskas,

614 Market Str. Box 211.

Žurauskas, 4053 S. Maplewood
Atlantic City Skyrius:

A. Janauskas, 4563 Wentworth
V. Saudargas 5418 Prineenton
A. Kasinski, 6140 So. State St.
J. Legeiko, 6002 So. State St.

Kensinrfono, Rnaelando ir BurnsL 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th SI.
West Side Skyr.: A. Ambrozevkčius 

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

4601 Hermitage avė.. Chicago

av. MARYLAND VALSTIJOJ?
Baltimore, Md.: J. Aleknevicx, 

G50 W. Lombarg M
Baltimore, MdA J. Filipovtc*.

437 S. Paca K
Baltimore, Md.: F. J. LaŽauskas, 

637 Lombard 11
DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS; ] 

a/ 
Sam. Venckus, pirminikasj

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

664 VV. 18 St.
Klem. Liamianskas, nut. raštininkas 

1439 S. 50th avė., Cicero, 111.
Frank Micklin, turtų raštininkas, . 

1906 S. Union Avė.
Beg. Liubinas dabartinis iždininkas, 

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

Chica«o4 3041 VV. 42 Str.
‘ Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas antrą nedęjdieni

APMAINYSIU
2-jų pagyvenimų namų ant 42nd st. 
ri Albany avė., prie Crane Co., ant 
mažesnio namo arba loto. Rašyk 
tuojaus į "Naujienas” pažymėdamas 
No. 171.
1810 So. Halsted st.,

Juozas

Petras

St

s t r.

Str.

Str.
str.

Sti

ILLINOIS VALSTIJOJ:
Cicero,III. J. MatulfsTT^ ~ 

1437 S. 49th Ct., Cicero, III.
St. Charles, III.: W. Grabauskas, 

19 W. 2nd St
Melrose Park, III.: M. Kartaski, 

1908 Man
'DeKalb, II!.: Mike Taruti, 

1148 Market

str.

St.

IOWA VALSTIJOJ:
•<*«R»l*M***W**W^^-*i^«Wl*ZW>-**-^**»**-^*^.~ — —

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakaa 
2510 Correctionville R4

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

NEBRASKA VALSTIJOJ:
bu. umatia, Nebr.: A. Zalpis,

5418 So. 92 3t

adrr.su

