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Didelis ofensivas vaka 
ruošė prasidėjo

SPRENDŽIAMOJI
LANDA ARTI

Sako kaizeris

padidino savo reikalavimus Bu 
dabar reikalauja

Vokiečiai užpuola anglus
Prof. Scott Nearing apkaltintas

True translatloB filed with t 
niHslcr at (Jiicago, March 1 
<is required by the act of Oct.

LONDONAS, Kovo 21. - Iš 
Amsterdamo pranešama į Cent
ral News, kad kaizeris Wilhelm 
savo telegramoje į Bheino pro
vincijos tarybą sako:

“Mes esame prie sprendžia-, 
mos valandos karėje ir vienos iš

ie post- 
>, 1918
5, 1917.

m unijoj
k ui Rumunija atiduotų centrą 
linėms valstybėms visą savo ka 
lės amuniciją, taipgi paliktų Ru 
nuiinjoj talkininkų karinome

visą savo ka- 
paliktų Ru- 
kariuonie-

Visi talkininkų ambasadoriai 
pasilieka Jasspose, bet juos ap
leis, jei Bumdnija atiduos amu
niciją Vokietijai.

VOKIETIJOS SOCIALIS
TAS SMERKIA TAIKĄ 

SU RUSIJA.

kimus labai sukrompromituos 
talkininkus, jei nebus padaryta 
žingsnių išaiškinti pasauliui ti
kslus ir siekinius tokio veikimo.

Konferencija pasinio sekamus 
tinkamus tam žingsnius:

1. Kad butų aiškiai žinoma, 
jog didžiuma Rusijos žmonių 
užgirs ir priims Japonijos inter
venciją.

2. Kad tokia intervencija bu
tų padaryta tik su pilnu pritari
mu visų talkininkų, ypač Suv.

Vokiečiai paėmė Ciierson
Vėl kalbos ąpie taiką

Vokietijos reikalavimas Ramini i 
joj didėja

istorijoj.

Atgaleiviai nori apkaitinti Mil 
waukee socialistą mayorą

TALKININKAI VEDĄ TA
RYBAS SU VOKIETIJA

Taip sako laikraštis

Sako, kad tai ne susitarimo, 
bet spėkos taika.

VOKIEČIAI JAU PRADė-Įplėstininkų atakų fronte virš 50 
JO SAVO DIDĮJĮ OFENSI-) mylių. Nekuriose vietose ang

lų jiozicijos paimtos, bet vokie
čių nuostoliai buvo nepaprastai

VA VAKARUOSE?

Smarkus bombardavimas 
atakos anglų fronte.

ir
Nė vienoj dalyj ilgo fronto 

vokiečiai neatsiekė savo tikslo.
True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 22, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

Anglijos armijos kvatiera 
Francijoj, Kovo 21 (po piet).- 
Vokiečiai šiandie prieš pietus pa
darė smarkią ataką prieš anglų 
linijas plačiame fronte ir arti 
("ambrai sektoro ir užpuolimas 
turi visus ženklus pradžios prie
šo ilgai garsino didžiojo ofen- 
sivo.

šaudymas girdėtis Anglijoj 
LONDONAS, Kovo 21/-- O- 

ficialiai paskelbta, kad vokiečiai 
tuoj prieš auštant šįryt pradėjo 
smarkų bombardavimą plačia
me sektore anglų fronte.

Artilerijos šaudymas buvo ai
škiai girdėties Doveryj ir kitose

čio. Namų langai ir durįs Dove- 
ryj nuolatos drebėjo nuo smar
kaus šaudymo.

Smarkiausios atakos
LONDONAS, Kovo 21. — Val

džios atstovas Andrew Ronar 
l.uw pasakė atstovų bute šian
die, kad vokiečių atakos prieš 
anglų linijas buvo didesnėj ska
lėj, negu kuomet nors visoj ka
rėj buvo daromos kokioj nors 
dalyj vakariniame fronte.

“Musų priekiniai kareiviai pa
sitraukė vienoj dalyj linijos, ku
ri buvo si linai ginama.

“lai buvo nieko daugiau, ne
padaryta 

Nieko

butui

gu tikėtasi ir viskas 
sulig instrukcijomis, 
netikėto nebuvo atakoje

Ronar Law priminė 
kad jis savaitę atgal persergėjęs,
kad jeigu tokia ataka Įvyks, a- 
takuojančioji pusė laimūs kiek 
žemės, bet sulig valdžios Vini
mis nėra nieko tokio kas rodytų, 
kad kas nors daugiau butų atsi-

Prasimušė per anglų liniją.
LONDONAS, Kovo 21. —Beu- 

terio korespondentas šįvakar 
praneša iš stovyklos, kad varto
jant dideles mases kareivių, re
miamas didele artilerijos ugnim 
vokiečiai prasiveržė anglų fro
nto linijoj nekuriose vietose

Užpuolė Helgoland
LONDONAS, Kovo 21. — Ofi

cialiai paskelbta, kad naglų mo- 
nit irai šiandie bombardavo Os- 
lendą, o hydroplanai —' Helgo-

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 22. 1918. 
as requlred by the act of Oct. ft, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 21. — 
Katalikų laikraštis Nieuwsblad 
Vau Reizuiden šiandie rašo, jog 
jis turi patikimų žinių, ka<|l tarp 
Vokietijos ir talkininkų prasidė
jo pusiau oficialūs tarybos. Y- 
pač Vokietija esanti palinkusi 
prie taikos.

VOKIETIJA IR AUSTRIJA 
SIŪLĖ TAIKĄ ITALIJAI

Italija jų atmetė
NORI PASKELBTI MIL- 
VVAUKEE KARĖS STOVI

Kad nedaleidus išrinkti ma- 
yoru socialistų Hoan.

True translation filed with the post- 
niaster at. Chicago, March 22, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

M1IAVAUKEE, Wis., kovo 21
Wheeler P. Bloodgood, pir

mininkas pavieto gynimo tary
bos šiandie pasakė laikraščių re
porteriams, kad jis turi sutai
sęs popieras reikalavimui ap
kaltinimo socialiste) mayoro 
Hoan, kuris ką tik yra renomi- 
miotas ir kadangi d. Hoan išrin
ki m ts mayoru yra praktiškai 
užtikrintas tai jis, Bloodgood 
bandys paskelbti Mihvaukee ka-

True translation filed wltn the post 
niaster at Chicago, March 22, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

NEW YOBK. Kovo 21. Su
lig šiandie II Progresso Italo-A- 
merieano išspausdintos žiirios, 
Vokietija ir Austro-Vengrija bu
vo pasiūliusios taiką Italijai.

Žinia atėjo nuo to laikraščio 
korespondento B^ne ir joj sa
koma:

‘‘Aš dabar galiu pranešt jums,

nių, Austrija ir Vokietija ką tik 
jiasiulė laiką tiesioginiai inusų 
valdžiai, kuri su pasipiktinimu 
pasiūlymą atmetė, nors jis bu
vo gana viliojantis.”

Tarp kitko Bloodgood pasa-

GRASINA SUNKESNĖ 
MIS SĄLYGOMIS

Jei Rumunija nesitaikys 
dabar. .

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 22, 1918, 
as requlred by the act of Oct. 6, 1917.

CPENHAGEN, kovo 19 (su
vėlinta). Didžiumos socialis
tas Dr. Eduard David kalbėda
mas vakar Vokietijos reichstage 
pasmerkė Bresl Litovsko taikos 
sutartį su Rusija, kaipo taiką 
ne susitarimo, bet kaipo spėkos 
taiką. Dr. David kalbėjo tuoj 
po kanclerio von Hertlingo.

‘‘Netik bolševikai kapitulia
vo”, sakė Dr. David, ‘‘bet ir mu
sų diplomatai kapituliavo prieš 
karininkų spėkos idėjas. Gen. 
Hoffman metė pergalės kardą 
ant svarstyklių. Ši taika sukė
lė nepasiganėdinimą tarp pal- 
čiausių Vokietijos gyventojų mi
nių ir sunaikino pasitikėjimą į 
Vokietijos politikos teisingumą.

“Brest Litovsko atsitikimai 
sumažina visus taikos palinki
mus Francijoj ir Anglijoj. Tal
kininkai vėl veikia kad suvieni
jus sulaužytą žiedą rytuose.

“Musų vjYiausias tikslas — 
vidurinis išskaidymas priešo 
koalicijos liko neatliktas, bet 
tik dar labiau apsunkintas to at« 
siekimas”.

Kalbėdamas apie kanclerio 
pakartotinus užreiškimus už ąp- 
sisprendimą Dr. David pasakė:

‘‘Mes turime turėti gvaranci- 
jas, kad valdžios darbai sutinka 
su jos žodžiais. Karininkų par
tija nori uždaryti lenkus rytuo
se ir po karinio saugumo obal- 
siu pravesti dideles aneksijas 
vakaruose”.

3. Kad Japonija duotų nedvi
prasmių prižadų bepusiškumo, 
viešai patvirtinto visų talkinin
kų, Įskaitant ir Suv. Valstijas. 
Kartu su prižadu turi būti nuo
širdus užreiškimas, kad Japoni
jos kareiviai bus ištraukti ir 
kiekvieno reikalavimo iš Rusijos 
bus atsižadėta kaip tik pereis 
tuojautinis vokiečių užėmimo 
pavojus.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
CHERSONIŲ, UKRAINOJ

ORGANIZUOJA LIUOS- 
NORĘ KARIUOMENE 

RUSIJOJ

KRIZIS JAPONIJOS KA
BINETE ARTI

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 22, 1918, 
ks required by the act of Oct. 6, 1917

BERLINAS, k. 21. — šiandie
ninis armijos kvatieros prane
šimas sako, kad vokiečiai paė
mė Ciierson, Ukrainoj (992 my
lios Į šiaurryčius nuo Odesos, 
arti Dniepro upės įėjimo Į ju
ras).

Senieji oficieriai priimami 
atgal ir bus įvesta aštri di
sciplina

Galbūt bus sudarytas koali
cinis kabinetas

RUSIJA IŠLEIDO 50 MILI- 
ARDŲ RUB. KAREI

True translation filed with the post- 
niastcr at Chicago, March 22, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

TOKIO, Kovo 20. — Sakoma, 
kad krizis kabinete Įvyks neuž
ilgo. Yra didelis palinkimas su-

dabartinis premieras field-mar- 
šalas Terauchi butų karės mi- 
n išturiu.

Abelna nuomonė yra tokia, 
kad Japonija atidėjo visus pie
nus apie intervenciją Siberijoj, 
laukdama pasekmių tarybų su 
Suv. Valstijomis.

Žinoma yra, kad Amerikos 
nuomonė turės svarbią, o gal ir

veikime.
Iš priežasties pranešimų apie 

atidėjimą intervencijos, birža 
atsigavo.

TUŠTINA TRIS MIESTUS

Armėnai paskelbė mobiliza-
* ciją

Vokiečiai galbūt reikalaus 
Rusijos kariškų laivų

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 22, 1918, 
as required by the act of Oct. 0, 1917.

PETROGRADAS, Kovo 21. — 
Rusijos laikraščiai pranašauja, 
kad Vokietija pasiūlys Sovietui, 
kad Baltiko ir Juodųjų jurų lai
vynai butų atiduoti Vokietijai, 
kaipo pilnas atlyginimas centrą- 
linių valstybių reikalaujamos 3- 
C00,(XM)JXX) rub. kontribucijos.

Sovietas paskelbė, kad Rusi
jos kaięės išlaidos siekia 50,595,- 
275,699. rublių. Tai apima vi
sas karines išlaidas nuo pradžios 
karės iki saitsio 15 d. š. m. 
kol spėka nebus priverstas

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 22, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

MASKA, Kov o21. — Leonas 
Trockis atvyko iš Petrogrado į 
Maskvą ir paskelbė, kad jis pa
siliks čia pildyti karės ministę- 
rio pareigas, jei butų karė, bet 
kitaip jis atsisakys nuo vietos.

Maskvos gynimo komanduo- 
tojas šiandie darė peržvalgą ke
turių liuosnorių pulkų, kurie 
nedviprasmiai išsireiškė už ka
rę.

Daugelis patyrusių armijos o- 
ficierių dabar prisidėjo prie bol
ševikų gcneralio štabo ir jie yra 
noriai priimami nežiūrint jų po
litiškų įsitikinimų.

Viskas nurodo, kad naujojoj ar 
mijoj bus priimta aštri discipli-

tas išlavinti oficieriai.
Bolševikų vadovai reikalauja, 

kad . naujoji organizacija butų 
grynai liuosnorė.

tai PETROGRADO EVAKUA
CIJA TEBESITĘSIA

TROCKI PRAŠO AMERI
KOS PAGELBOS

Iškeliama ir amunicijos dir
btuvės

Prašo Amerikos duoti oficie- 
rių, geležinkelių ekspertų ir 

reikmenų.

užtikrinau mayorą Hoan, kad 
aš jį apkaltinsiu ir užtikrinau jį, 
kad jis niekad daugiau nebebus 
Mihvaukee mayoru. Aš reika
lausiu jo apkaltinimo pasire
miant pačia Socialistų platfor
ma, po kuria Hoan yra pasira
šęs. Joje sakoma, kad žmonės 
nenori karės; kad jie nenori ka
rės ir kad ji yra pagimdyta val
dančiųjų klesų. Valdančiosios 
kl< sos gali reikšti tik vieną da
lyką Amerikoje — prezidentą ir 
:ongresą. Tai yra išdavystė”.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 22, 1.18, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHJNGTON, Kovo 21.
Suvėlinta telegrama į valstybės 
departamentą nuo ambasado
riaus Francis sako, kad Vokieti
ja grąsina paduoti dar sunkes
nes taikos sąlygas, jei Rumuni
ja nesutiks priimt jai pasiūlytų 
sąlygų-

TALKININKAI LAIMĖJO
JURŲ MUŠI

Paskandino 4 vokiečių kariš
kus laivus

APKALTINO PROF.
SCOTT NEARING

KORELI  J A NORI PRISI
DĖTI PRIE FINLANDI- 

JOS

Už peržengimų šnipinėjimo 
akto.

Vokiečių nuostoliai labai 
dideli

LONDONAS, Kovo 21. — Fie- 
Idmaršalo Haig pranešimas iš 
anglų kvatieros sako, kad vokie
čių ofensivas iš smarkaus arti
lerijos bombardavimo ir stiprių

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, March 22, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

I NEW YORK, Kovo 21. —-Fc- 
deralis prisaikintojų teismas šia
ndie apkaltino Liaudies Tarybos 
pirmininką prof. Scott Nearing 
už peržengimą šnipinėjimo ak- 

'lo.
Kartu apkaltina ir Amerikos 

Socialistų Draugija.

MASKA, Kovo 21. Iš šiau
rinės Rusijos pranešama, kad 
Korelijos distriklas, kur yra Ko
la, vienatinis neužšalantis uos
tas prie Arktiko vandenyno 
prašė Finlandijos jį aneksuoti.

Tas skaitoma dalimi Vokieti
jos pieno pagelbėti Finlandijos 
valdžios spėkoms izoliuoti Rusi
ją nuo Raltiko ir Arktiko.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kov4 21. — Ad- 
miraltija paskelbė, kad 5 anglų 
ir franeuzų torpedinių laivų nai
kintojai 'paskandino 2 vokiečių 
torpedinius laivus ir 2 torpedi
nių laivų naikintojus. Vienas 
anglų naikintojas yra kiek nu
kentėjęs.

Susirėmimas Įvyko šį rytą ties 
Dunkirk. Anglų nuostoliai ma
ži. Francuzai neaplaikė nuoslo- 
lių.

ANGLIJOS DARBININ
KAI NERIMAUJA

Delei siūlomos Japonijos in
tervencijos Siberijoj

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

VOKIEČIAI DIDINA S A- 
VO REIKALAVIMUS

Reikalauja, kad Rumunija 
atiduotų amunicijų

1 True translation filed with I 
niaster at Chicago, March 
as reąuired by the act of Oct.

MASKVA, Kovo 21. \

PETROGRADAS, Kovo 20.— 
Valdžios spėkos evakuoja Kre- 
menčug, Minamenka ir Romo- 
dan, pietinėj Rusijoj.

Armėnų Kolonijos Turkesta
ne ir Trans-Kaspijaus distrik- 
luose, paskelbė generalš mobili
zaciją.

Kono respublikos Sovietų ta
ryba uždėjo 5,000,000 rub. kon
tribucijos ant vielos kaiptalislų.

Pskovo sektore rusų karei
viais pasitraukė 10 viorstų, ka
dangi buvo paduotas vokiečių 
,ul įima luinas iš priežasties Įvy
kusios ant vokiečių kareivių at
akos. Rusų komisija išvažia

vo iš Petrogrado Į Pskovą iš
tirti tą užpuolimą.

Delei dizorganizacijos trans- 
jortacijos, manoma įsteigti ne
tolimoj ateityj orinius krasos 
susinešimus tarp Petrogrado, 
Maskvos ir Krymo ir tarp Petro
grado ir Švedijos.

Pranešama, kad Ukrainos val
džia veda derybas apie paskolą 
iš Vokietijos bankų.

St. Louis pramonė suparali- 
žuota streiku.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

MASKVA, Kovo 20. — L. Tro
ckį kreipėsi prie Amerikos ka
rinės misijos prašydamas duo
ti 10 Amerikos oficierių gelbėti 
jam kaipo inspektoriai organi
zavime ir lavinime naujos liuo
snorių armijos. Jis taipgi pra
šė patarnavimo Amerikos gele
žinkelių inžinierių ir transpor- 
tacijos ekspertų gelbėjime reor
ganizuoti geležinkelius. Jis tai
pgi prašė Amerikos geležinkelių 
reikmenų, kaip garvežių vago
nų ir k.

Pažymėtina yra permaina tal
kininkų atsinešime linkui Sovie
to valdžios. Talkininkų misijos 
jau nebebėgs iš Rusijos. Angli
ja, Francija, Amerika, Italija ir 
Serbija dabar turi savo karines 
misijas Maskvoje ir jos tikisi te
nai pasilikti. Daug yra ženklų 
atnaujinimo bendradarbiavimo 
tarp Rusijos ir talkininkų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Kovo 21. — Petro
grado evakuacija tebesitęsia ir 
valdžios biurai perkeliami Į Ma-

taip greitai, kaip leidžia tai pa
daryti iširę geležinkeliai

Traukiniai vaikščioja po di
dele sargyba ir turi pasidaryti 
kelią per pilnus geležinkelius 
grįžtančių iš fronto kareivių ir 
pabėgėlių nuo karės lauko.

Visi alliekami vagonai yra pa
naudojami perkėlimui iš Petro
grado visų vertingų nuosavybių 
palei Trans-Siberijos ir Uralo 
geležinkelius.

Pulilovo amunicijos dirbtuvė 
ir Schlusselburg parako dirbtu
vė, kurių kiekvienoj dirba apie 
30,000 — 40,000 darbininkų, y- 
ra perkeliamos į Omsk ir Bolsk.

Tarp dirbtuvių darbininkų y- 
ra tūkstančiai Vokietijoj ir Au
strijos belaisvių, kuriuos vald
žia siunčia į Tomską ir kitus Si- 
berijos miestus prie įvarių dar-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 22, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 20. —čia 
laikoma darbo partijos konfe
rencija paskelbė, kad ji su ne- 
rijmasčia žiuri į prospektą Ja
ponijos intervencijos Siberijoj.

Paskelbimas suko, kad parti-' tarpe darbininkų ir kapitalo yra
—Korep.

he post-
& 1918,
j, 1917.
okietijaja yra įsitikinusi, kad toks vei- gana smarki..

ST. LOUIS. — Streikas depar- 
tainentinėse krautuvėse tebesi
tęsia. Apie 12 Įvairių pramonės 
šakų yra suparaližuotų streiku. 
Streikuojančių žmonių apskai
toma yra Į 10,000. Čia kova

MASKVA, Kovo 19. — Pa
klaustas ar Amerikos ambasada 
apleis Rusiją delei Sovietų kon
greso ratifikavimo Vokietijos 
taikos sutarties, Amerikoš am
basadorius Francis šiandie pas
kelbė, kad jis neapleis Rusijos,

KAUKAZAS Už KARE

Steigiamasis Susirinkimas 
atmeta taikos sutartį.

MADRID, Kovo 21. — Ispani
jos karalius Alfonso paliepė bu
vusiam premjerui ir konservaty
vų vadovui Antonio Maura su
daryti kabinetą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 22, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Kovo 21 — Trans- 
Kaukazijos Steigiamasis Susi
rinkimas, susirinkęs Tiflise, at
sisakė ratifikuoti taikos sutartį 
su Vokietija ir ragina tuojaus 
atnaujinti karę prieš Vokietiją.
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Mintis — žmonių 
valdytoja.

Kiekvienas žmogus privalo 
vykinti savo norus — ambiciją. 
Jeigu mes geidžiame gyventi 
pasekmingai, mes turime lošti 
rolę pasekmingo gyvenimo. Jei
gu mes stengiamės gyventi gan 
soje ir ištekliuje, ims privalo 
me sulošti tą rolę tik nesilpnai 
ir netikusiai, bet puikiai ir išdi
džiai. Mes privalome mąstyti a 
piegausą, jausti gausą ir atlydy
ti, kad mes gyvename gausoje— 

Musų atmosfera tur
sau užsitikėjimu. Mes

ištekliuje, 
žėrėti 
turime elgties taip, kad kiekvie
nas suprastų, jog mes sugebėsi 
me sulošti savo rolę gyvenime, 
ir kad mes atliksime ją puikia' 
ir šauniai. Daleiskime, kad ga
biausias liktorius loštų rolę rei 
kale, kuriame jo rašytojas per 
stalo išdidų, veikių ir tobulo 
drūto carakterio žmogų, įgy 
jaut didelius turtus, pasidėko- 
jant jo darbštumui, drūtam pa* 
siryžimui ir neatlaidžiam užsi
spyrimui. I|a leisk ii ne, kad tat
aktoriusJošiJntis tą svarbiausią 
rolę, apsirėdytų suveltomis dra
panomis, apšepęs, k u pro n susi-

tų svyruodamas ant scenos ir el
gtųsi taip, jog rodos jis neturė
tų nei ambicijos, nei energijos, 
nei užsitikėjimo savimi, kad jis 
sugebės ką-nors gero nuveikti; 
ant scenos vaikščiotų bailiai, ne
drąsiai it narvai! pagautas gy
vūnėlis arba pergąsdinta avis.

ką? Ar nors vienas žmogus iš 
»’isos publikos patikėtų, kad jis 
'alėtu atsiekti ką nors? Ar nors 
/ienas patikėtų, kad jis sugebė- 
u kovoti su aplinkybėmis? Ar 
lis galėtu įtikinti publiką, kad 
okis silpnutis ir bailus žinoge- 
is galėtu perkeisti aplinkybes, 
uirios teiktu ja\n turtą? Net to
modelio liksią^ užkariauti 
nsaulio tūrius ir pergalėti visas 
Ii itis, stovinčias tarpe jo ir jo 
ikslo, priverstų kuone kiekvie- 
lą žiūrėtoją gardžiai nusijuok- 
i.

Pavyzdžiui, paimkime jauną, 
nergišką vyrą, kuris pasiryžtų 
tsįekli laimingą gyvenimą ir į- 
yli sau turtą, o visą laiką gar

antų savo skurdingą gyvenimą, 
tavo nesugebumą atsiekti ką 
nors geresnio ir pasakotų kiek- 
vięnam, kaip blogą laimikį jis 
turįs ir kad jis manąs, jog jam 
prisieis skurde gyventi visą am
žių. A jus manote, kad jis ga

Metines Sukaktuvės
Univcrssl Stoto Banko

šis didžiausias Lietuvių Valstijinis Bankas 
atsidarė Kovo 3, 1917. Vienas metas nuo dienos » 
atsidarymo sukako Kovo 3, 1918 m. Paminėji
mui metinių sukaktuvių, Banko Direktoriai pa
skyrė Subatą, Kovo 23, 1918.

Per šį pirmą metą Lietuviu Valstijinis Ban
kas gavo daugiau depozitu, negu kiti bankai per 
3 ar -1 metus. Spartus depozitų augimas aiškiai 
parodo, jog žmonės šiafli bankui turi pilną užsi- 
tikėjimą.

=■ ,.... DEPOZITŲ AUGIMAS.— -

Kovo 3, 1917, atidarymo dienoje $16,754.95 
Balandžio 7, 1917 .....’................ 87,987.21
Birželio 2, 1917.......... ..........
Rugpiučio 4, 1917................
Spalio 5, 1917 ............ .........
Gruodžio 31, 1917...............
Vasario 2, 1918....................
Kovo 20, 1918 ....
Visas Banko Turtas siekia........$789,544.99

Yra gera viltis, kad šis Bankas ant antrų me
tinių sukaktuvių pasieks iki milijono dolerių de
pozitų.

253,369.00
288,556.89
374,900.13
418,661.63
449,644.09
502,480.75

.SUBATA, KOVO 23,1918, 
Yra diena paskirta

PAMINĖJIMUI METINIŲ SUKAKTUVIŲ.
Ant šios dienos yra kviečiami visi Lietuviai 

aplankyti šią visoj Amerikoj didžiausią Lietuvių 
Finansinę Instituciją ir arčiau susipažinti su val
dyba ir direktoriais. Atminčiai pirmų metiny su- 
kaktuvų kiekvienas atsilankantis į banką tą dienąAPLAIKYS NAUDINGA DOVANELĘ.

Joseph J. Elias, Prezidentas,
Wm. M. Antoniscn, Vįce-Prezidentas, 

Anton Olszewski, Vice-Prezidentas, 
Frank J. I’alt, Vice-Prezidentas, 

John I. Bagdžiunas, Kasierius.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. HALSTED ST. Kamp. 33-čios, CHICAGO

BANKINĖS VALANDOS: Panedėljais, Seredomis ir 
Pėtnyčiomia nuo 9 ryto iki 5 popietų; Utarninkaia, Ketver- 
gaia ir Subatoinis nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vakaro.

Kaip ilgai ims žmogui atsiek
ti laimę ir išteklių. Jeigu jis 
mąsto apie skurdą, kalba apie 
skurdą, gyvena skurde, apsiail- 
pia save skurdo atmosfera, rė
dosi kaipo skurdžius ir jeigu jo 
šeimyna ir namai yra apleisti ir 
skurde paskendę?

Musų protiška pastovu lošia 
svarbiausią rolę visur. Jeigu 
žmogus nori būti laimingu, jis 
turi tikėti, kad jam yra lemtas 
laimingas gyvenimas nuo pat 
dienos gimimo ir kad jame rup-

ri p; rkeis jo gyvenimų, padarys 
ji laimingu ir gausiu, jeigu tik 
jis naudosis tąja spėka.

Pirmiausia mums reikia iš
guiti iš savo onienės visas tam
sias baidyklse, visas abejones, 
bąimę, skurdą ir nepasisekimą. 
Kaip lik mes tapsime valdonais 
savo minčių, kuomet mes išmo
ksime valdyti ir kėravoti savo 
mintis, mes išvysime, kaip daly
kų begis persimainys ir kaip 
mums prielankesnės bus aplin
kybės. Nusiminimas, baimėj n- 
bejonės, stoka saupasitikėjinio 
yra nuodai, kurie užnuodino k i-» 
mę dešimčių tuksiančių žmonių.

Jeigu tik biedni žmonės įsten
gtų užmiršt, juos slopinančias Į ir 
nusiminimai! stumiančias aplin
kybes, jeigu jie kreiptus švieson

lai pasiryžtų, kad jie nieko ben
dro neturėsią su skurdu ir apsi
leidimu, lai perkeistų visą pa
saulio civilizaciją.

Kiekvienas kūdikis privalo 
būti mokinamas nuo pat mažų 
dienų, kad jį laukia laimė šiame 
pasaulyje, kad jam esą vėlinti 
geriausi daiktai šiame pasauly
je. Tokie įsitikinimai taps svar
biu faktorium jo vėlyvesnianįie 
gyvenime.

Visoki laimė ir turtas yra su- 
Įveriamas protu pirmiau, negu 
jis įvyksta gyvenimam — laimė 
esti išsvajojama pirmiau, negu 
ji tampa tikrenybe.

Kuomet jaunuolis apsirenka 
sau daktaro profesiją, jis ap- 
siaupia save medicinos atmos
fera. Jis mąsto, kalba, skaito ir 
studijuoja vien tik mediciną,! 
kuliai jo protas nepersiima ją
ja. Pasiryžęs tapti gydytoju, 
jis neapsialipia save vaizbos at
mosfera: nekalba, nemąsto, ne
skaito ir nestudijuoja vaizbą.

Taigi ir mes, jeigu geidžiame 
laimės, gausos ir ištekliaus, mes 
privalome apsiaupti save atmos
fera gausos, laimės ir ištekliaus.

Griežtai užginčykim butenj'- 
bę kokios nors kitos spėkos, kur 
galėtų mums užkenkti. Nuola- 
tai tvirtinkime, kad musų pajič-

apsiaupiančios aplinkybės.
Tikrinkime, kad musų tikslų, 

musų pašaukimu yra valdymas 
aplinkybių ir kad mes esame po
nais, o ne vergais, susidedančių 
sąlygų.

Atkartokime sau visu valios 
drutumu, kad pasaulyje yra už
tektinai turto ir laimės visiems, 
kad mes įgysime savo dalį, ne- 
nuskriausdami ir nepažeizdarrii

kitų. Pati gamta, visatos tvė
rėja ir musų motina vėlino, kad 
ims gyventume ištekliuje ir lai
mėje, taigi mes privalome atsie
kti ją, kadangi tai yra musų pri-

mus.
Kuomet pasiryšime, kad mes 

išsižadame skurdo ant visuomet, 
kad mes išdildysime ją žymes 
nuo musų apredalų, ypatiškos 
išvaizdos, kalbos, minčių, pap
ročių, namų ir net musų eise
nos* kad mes pasauliui parody
sime savd. tikrą drąsą, kad mes 
gyvenshne pasekmingai, kad 
mes jieškosime vien tik gero, 
prakilnaus žmonijos tarpe ir 
kad viskas pasaulyje nealmąi- 
nys musų pasiryžimų, mes nu
stebsime kaip tas musų pasiry
žimas sudrutins musų valią, pa- 
jiegas, sau užsitikėjimą, viltį ir 
sau-pa garbų.

Vien tik pasiryžimas jieškoti 
pasaulyje gero, prakilnaus gy
venimo, o ne bjauraus ir sudar
kyto, vien lik išsižadėjimas sku
rdo ir ja tamsaus paveikslo ant 
visuomet; vien tik pasiryžimas 
geriausiai suvartoti tą, ką turi
me, priimti visokį blogą už ge
rą, pasirėdyti kaip tik galima 
geriau, užsilaikyti kuovaliau-y 
šiai; Žiūrėt pasauliui tiesiog aky- 
■sna, vietoje lindėjus ir dejavus 

pagimdys naują dvasią mu
myse, kuri ves mus geresniu 
gyvenimai) — gyvenimai! link
smybės, vilties, laimės, meilės ir 
ištekliaus.

Tūkstančiai žmonių šioje šaly
je pasiliuosavb iš skurdo, vien 
tik permainydami savo protiš
ką pastovą, išsižadėjo skurdo ir 

1 išvydo naują principą, kad mes 
atsiekiame savo gyvenime tą, 
ką nuolatai palaikome savo o- 
menyje ir neatlaidžibi žengiame 
linkui jo. I

Viena iš kvailiausių minčių, 
kuri rado sau Vietą žmonijos 
prote, yra nuomonė, buk ant 
žemės nesą pakaktinai visko vi
siems ir kad dauguma žmonių 
turi gyventi skurde, kad keletas 
iš jų galėtų būti Uięlingais ir 
džiaugties gyvenimu.

Pamatiniu principų gausos 
įstatymo yra ne' pertraukiamas 
sąryšis tarpe musų ir pasaulį 
tveriančios energijos. Kuomet 
mes pilnai suprasime tą sąryšį, 
mumš nieko netruks ir mes nie
ko negeisime. Tik musų jaus
mas, musų įsivaizdintas atskyri
mas nuo spėkos, kuri sutvėrė 
mus, priverčia mus jausties be- 
spėkiais ir menkais.

Koliai mes palaikysime savo 
apribuotumą, manydami, kad 
mes esame menki, atskiri ir jo
kio sąryšio su ja neturi visatos 
at'dmai; kad gausa, tą gaminan
čioji spėka, esanti išlauk mus, ir 
kad tik truputis tos gausos ko
kiu lai stebuklingu bildu pateko 
koletai “laimingų” ypatų, mes 
nesistengsime atsiekti gausą, iš
teklių, kas yra musų priigmta 
teisė.

Skaitykite ir Platinkite
«XT A TT T T T? KT A C ”

Įdomus Vakaras
Rengiamas L.S.S. 138 Kuopos Choro, jvyks

Nedėlioję, Kovo 24,
M. JANKAIČIO SVET., 4837 W. 14th St., Cicero.

Šokių pradžia 4 v. Lošimo pradžia 7:30 v. Vyrams 25c. Moterims 15c. 
' 'Rl................. *■"" ............... " 1 1 111 ..... .

Scenoje statoma vieno veiksmo komedija

“Medicinos Daktaras
Dainuos LSS. 138 Kuopos ^Choras; bus ir daugiau pa marginimų. 
Kas .mylite dainą, paremkite šį vakarti. Skaitlingu atsilankymu 
suteiksite chorui medžiagiškų paramų.,! ’r ’■ i /I ' * ‘

<•—------------------------------------------------------------------------------------------------------------ :

Jie Padaro, Kaip Jie
' Prižada

II(leras išrodymas, kur j Jus 
tuoj aus užtemysite musų 
siuvimo drabužiuose 1

I

Brandese--Kincaid 
Drabužiai

• yra prižadas užganėdina
nčio patarnavimo, kuris 
seks po darbui, kaip nak
tis po dienos.

Nes šie rūbai padirbti ant gero |
I pamato — geriausios materijos, !

prie to dar pridėta progresivis ne
praėjęs stylitis-*Sie du pagalinus |
yra sudėtu j tobulumų pritikime, 
kuri lik virš pejikių dešimtų me
tą patyrimas gali gvarantuot.

•
Jus rasite musų languose šių sa
vaitę rinktinius drabužius, kurie 
atdarys jųsų akis j jų vertę, tokių 
jus norėsite kitur šiame sezone.

Rockford Clothing & Shoe Co.
Savininkai V. MIZERIŠ ir S. BUŽINSKAS

919 S. Main St. Rockford, III.

O DYKAI!
Ant Trumpo Laiko Tiktai

Kas nors nepnprastcu Mes dy- 
* <ll,o<l!,,ne kiekvienam dvejo

pa laikrodėliui retežėlį, kom- 
q l)!,s,l inkaro pavidale, kuris pa->1|B , —kur ‘V, SI vakarai, pietus'ir žie-

tMAVJg niiai ir dviem gelažtėlėm kišeninį peilį su
Kiužiu moterų paveikslais. Jus galite užku- 
,,inl ant vieno galo laikrodėlio retežio, 
o laikrodėlį ant kilo, ir laketų — viduryje, 
šiuos tris puikius ir brangius daiktus mes 
duosime dykai kiekvienam, kuris pirks pas 

pins šį naujo styliaus Kalendorinį laikrodėlį, ku- - 
ris žeiniaus yra aprašytas: 1) šis laikrodėlis paro- 
do valandas, miliutas ir sekundas, lygiai kaip ki- 
*‘IS laikrodis; 2) Parodo kiekvienos dienos vardų!l.wawl savaitėje; 3) Kodo mėnesio dienų; 4) Užvedamas W 
karti) į 8 dienas; 5) Turi 15 akmenų; (i) Indčtas Vk llMžĮįH į stiprius ir gražius lukštus. 7) Pertikrintas teisiu- U
K'unie; 8) Gvarantuotas ant 25 melų. Turint šį lai- HllfldflLH krodėlį, jus nereikalaujate kalendoriaus. Kuomet gK

Pažiūrėsite į jį, vienu akies užmetimu žinote HIsI^Hb n*ikų, dienų savaitėje ir mėnesyje. Apart visko ES 
užvedate jį lik vienų kartų į 8 dienas, 'l ik pa- . ffįf 

mislykite, kokis parankamas, turėt lokį laikrodį. ĮąprffiyjC) 
KįTOKn Mechanizmas yra taip sutaisytas, kad kiekvienų 
l ii vidurnaklj rodyklės persimaino ir rodo sekančių 8 

dienų. Nusipirksi šį alikrodėlį, turėsi ką nors ver- kii.Ty''tfflįij tų visam gyvenimui, šie laikrodėliai krautuvėse Ii 
neparduodami tiktai mes juos parduodame. Jus ąl 1 M nereikalaujate su užsakymu pinigus siųst, mums M
tik prisiųskite savo teisingų antrašų ir vardų, pa- nm W 4 vardę ir sekančia krasa mes išsiųsime laikrodėlį, Sn 

MgSifivI retežėlį, loketą ir peilį, šio laikrodžio žemiausi
vertė > ra $15.0(k — Bet bėgyje trumpo I a i k o iŠ
1 ik,ai ,Mes jl,os pančiosime už taip žemas kainas, 

VįJHgžy kaip $8.95. Apart to mes jums duosime šias put- fy 
kias dovanas dykai. Rašyk tuojaus, pakol kainus w 

dar nepadidintos. Iš kilos pusės Suvienytųjų Valstijų rubežių, siųskite pinigus iškaltu).

UNION WATCH COMPANY, Dept706
670 Ai. Carpenter St., Chicago, Illinois.

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

—--- r Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažų buteliukų ir iki 65 centų 
dideli-
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tų senai išbandytų 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienių.
Šia senų tikrų gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gatiti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliukų už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

$ 74-80 VVaahington Street, Ncw York <

THE NEW RIVER COMPANY
The Nc\v River anglies laukuose dirba 15 kasyklų. Daugiau
siai iš jų guli prie dviejų geležinkelių, gaunanti užtektinai va
gonu ir dirbanti kasdien. Geros mokyklos, bažnyčios ir tt. 
Parduoda slubas savo darbininkams ant lengvų išmokesčių. 
Dirbama pilnai. Geri mainieriai uždirba nuo $100.0(1 ik: 
$125.00 j dvi savaiti. šiuo laiku yra reikalingi keletas gerų 
mainierių,* viėn tik geri tegul atsišaukia. Lahiaus pageidau
jami su .šeimynoms. Jeigu Jus žingeidaujate, ateikite arba 
parašykite mums savo prigimtoje kalboje.

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

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

MOKYKIS KIRPIMO IR DKSIGNING
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APKftDALŲ

Muku niHtcm* ir ypntiiku* mokinimai! pa
darys Juh iinovu | trumpų laikų.

Mea turimu didiiauaiya Ir Rcriaiiaius kirpt- 
mo-deniKninir ir siuvimo akyrius, kur mea nu
teiksima pruktiikų patyrimų kuomet Jų mo- 
kysitf*.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklų bile laiku dienų ir va
karais Ir gauti speclališkai pigių kainų.

Patrenos daromos pat<al J ubu mierų — bile 
stailės arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTER DES1GNING 8CHOOL ,
J. F. Kasnirka, Perdėtinis,

118 Tt. La Baile gatvė. Kambarys 416-417. 
prieš City Hali.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. UalBtcd at., 2.336 W. Ma- 
dlson, 1^50 Well8 St.

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

SARA PATEK, Pirmininkė---------------- -

Tel. Pullman 384.

D.J.Bagocius.M.D.
10731 So. Michigan Avė. 

Roseland, TU.

Valandos Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 vai. iki 5 po pietų, ir 
Nuo 6 iki 9 vakare, kaselio.

Telephone Yards 5032

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

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

RANKVEDIS 
ANGLIŠKOS

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

gelbos mokytojaus. 4

Kaina $1.25.
Tvirtu apdaru $1.50.

Galima gauti Naujienų 
Administracijoje,

1840 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Ko

Pi r k t i e s

eikite i tas sąkro- 

vas, kurios skelbia

si jūsų dienraštyje 

NAUJIENOSE

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”
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Į KORI: S PO N DENCIJOŠ]

ROCKFORD, ILL.

Rockfordiečių auka.

Gražų pavyzdį davė Bockfor- 
diečiai. Kovo 17 dieną Rpckfor- 
do Liet. Darbininkų Tarybos su
rengtose Naujienų redaktoriui, 
d. P. Grigaičiui, prakalbose, su
sirinkusioji publika suaukojo 
Lietuvos Laisves Fondui $28.72.

mas čia paskelbsiu:
C. Shirvin $5; J. Kaušius $2; 

po $1: M. Sinkevičius, A. Kazac
has, P.G. Aleksynas, C. Janu- 
šauckas, J. Jovaiša, F. Raškevi- 
čitrš, S. Petrauskas; po 50 cen
tų: N. Karinevičius, A. Levišau- 
skas, 1). Kubilius, B. Stanislaus- 
kas, Vezenas, S. Gluoksnis, P. 
Matukaitis, B. Vasylius, F. Griš- 
konis, J. Andrikis; po 25 centų: 
J. Kačinskas, J. Milašius, J. Be* 
nikaitis, B. Kačinskas, J. Kielė,

Priežastis, privedusi prie to
kios tragedijos — sekanti: kovo 
11, čia buvo mokiesties diena 
(pay-day), kurioje čia priimta 
apsimokėt visiems: bučieriui, 
štornikui, bekeriui ir lt. Tą die
ną jie susibarė delei mokesties 
bučieriui ir, ant galo, susimušė. 
Paskui kas-ten pašaukęs polici
ją, kurį pajėmusi Bartošių ir nu
vedusi belangen. Ant rytojaus 
buvęs teisinas ir abi pusės mo
kėjusios teisino išlaidas. |

Darbai čia eina kaip ir visuo
met. Žmonės, ypač austrijokai, 
labai geria. Neatsilieka ir lie
tuviai nuo jų tame.

— P. Dar—kas.

BINGHAMTON, N.Y.

nkevičius, J. Jankauskas, C. Ge
lis, S. Bašinskas, A. Pauliukas, 
C. Kinderis, J. Kanopka. Smul
kesnėmis $6.22; Viso laba $28.72

Aukas siunčiame Lietuvos 
Laisvės Fondui per Naujienų re
dakciją. — F. Raškevičius.

$23.72 mikli Lietuvos Laisves 
Fondui priimta ir perduota I'on- 

do kasieriui K. tingiui. — N.Red.

PALMERTON, PA.

Kovo 16 dieną, 11 vai. prieš 
pietus, čia tapo pašautas jo pa
ties namuose Vaslovas Misevy- 
čia.

Šovėjas rusas, Mike Bartos, 
pupiniu u gyvenęs pas Misevičią 
įnamių, atėjęs tą dieną pas jį į 
namus ir radęs jį skiepe dirbant, 
puluido į jį tris šiydus, iš kųpių 
du sykiu pataikė: vienu į tiesią- 
jį peti antru į tiesiąjį smilkinį. 
Telefonuota policijai, kuri suė
mė šovėja ties vandens šuliniais, 
kalnuose. Kaip jam ten buvo 
su policija, nežinia; tas tik da
bar žinoma, jog ir šovėjas yra 
peršautas (sako, dviem šūviais į 
vidurius).

Dabar šovėjas ir peršautasis 
abu guli ligonbutyje, Palmertp- 
ne.

Misevičiui daryta operacija ir 
išimta kulka iš peties, bet smil
kinyje — tebėra neišimta. Ati
dėta ant 18-tos kovo. Bartošiui 
operacija busianti irgi kovo 18 
dieną. Apie Misevyčią daktarai 
sako, jog pagysiąs, bet apie šo- 
vėją Bartošių — abejoja.

I visiems dykai. Paskaitai pasibai-lios vėl dainavo choras. Po to 
gus bus susirinkimas svarsty- sekė įvairus žaidimai, iki vakaro 
mui kuopos reikalų, ir rinkimas šeimininkės pakvietė visus prie 
mokėščių. Prieš paskaitą bus stalų nukrautų visokiais valgiais 
dar programolis susidedantis iš. 
dainų, deklamacijų, ir tt. Be to, 

t kalbės apie S.L. Amerikoje B.
Kazlauskas. Norintieji tapti šios 
organizacijos nariais turės ge
riausios progos įstoti. Bus duo-

I dama dideles vertės dovana — 
knyga “Pasteras Liuteras ir Ju
rgis Stefensonas.“

Paskaitos tema “Oarbininkų 
padėjimas Amerikoje“.

— Korespondentas.

WESTVILLE, ILL

Naujienų 63 num. korespon- 
į dencijoj iš WestvilUs tapo su
maišyti sakiniai, dėl ko dalykas 
pasidarė neaiškus suprasti. Tu
rėjo būt šitaip: p. A. Račkus, per 
prakalbas, patsai išsireiškė no
rįs stoti į debatus su socialistais 
ir “parodyti pasauliui socializ
mo klaidas, jo supuvusias teo-Į ,1 
rijas, jo niekam netikusį ir dar-Į 
bininkų klesai kenksmingą mo
kslą.“ Vienas socialistų todėl iri 
pakvietė jį stot į viešus debatus, 
ir kad Bačkus nesuvadžiotų pu-| 
blikos, pareikalavo

Kovo 16 d. buvo L.M-P.S.A. 
kuopos teatras. Lošta dramati
škas paveikslas “Valkata“. Vei
kalas didelis ir suloštas neblo
gai, neskaitant tūlų mažų klaidų 
ir kai kurių aktorių perlėto šne
kėjimo.

Pertraukose sugriežė ant kor
neto, solo, ii. A.Kazlauskas mar- 
selietę ir kitų gabalėlių. Publi-1 j') pusių butų sudėta kaucija ar- 
kos buvo daug.

Girdėjau, jog lame vakare

milioniniam fondui, bet rengė
jos neleido visiems rinkti ir pa
siūlė savo komisiją drauge veik
ti. Tada LSS. kuopos komisi
ja atsisakė, jeigu jais vienais ne-

komisijai vienai rinkti. Vienok 
išėjo, kad nė jos nerinko.

Kam čia tas užsispyrimas? L.
M.P.S. kuopos narės veik visos ir 
L.S.S.kuopos narėmis yra, vie
nok trukdo darbą komisijai, ku- s,{dyt kaucijos
rios išrinkime ir jos pačios daly
vavo

Neseniai apsigyvenęs p. A. Ka
zlauskas. gabus muzikantas, ža
da pradėti organizuoti lietuvių 
beną. Nors čia seiliaus buvo liet, 
benas, vienok mažai buvo narių 
muzikantų, ir pakriko. Linkėti
na, kad dabar susiorganizuotų ir 
gyvuotų. — Nevystanti Gėlė.

t——i #

RAC1NE, WIS.

Kovo 3 d. laikytame susi nu
sirinkime S.L.A. lOOk-pa nutarė 
rengti paskaitas, ir kad paskai
tos butų skaitomos pačiu kuopos 
narių. Paskaita jau rengiama 
balandžio 7 d., prasidės 12:30 v. 
po pietų Winters Hali. Įžanga

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

Saogioįe ir Tikroje Rankoje, 28 metas Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearlng House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.
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KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ĮSI.AND AVĖ., kampas 19 gatvės.

W. KASPAR WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 
pirklys 
H. E. OTTE 

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

JOZEF SI RYTA 
kasierius

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

W. KASPAR
prezidentas 

OTTO KASPAR 
vice-prezidcntas 

WILLIAM OETTING
prez. Octįng Bros. Icc Co. vlce-prez. T. Wilce Co. 

CHARLES KRUPKA ---------------------
vlce-prez i dontas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

’ V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co 

j. PESHEL
sekr. Turk Mnffl. Co 

OTTO KUBIN 
prez. Atlaf 

[Brewing Co

KARDAS
Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais. 

^7* Jame rasite.
VIa Eibes juokingų straipsnių, ,

šventjackio Misijas, 
Kunigą Bimbos pamokslus, 
Kunigų žiedus,

XX© Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
JagnmasČių ir jų storukių gaspadinių pikčerius, 
Tikietą i Dangų, etc., etc.

Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

“KARDAS“
251 Broadway, So. Boston, Mass.

ad iš abie-

ir gorimais. Bet ir vakarieniau
jant neduota ramybės — kiek
vienas turėjo ką-nors pasakyti— 
rimto ar juokingo.

Vakarienei pasibaigus čjo to
liau pramogos ir laimėjimas dra
bužių. Mat gelbėjimo ir Nepri- 
gujmybės Komitetai dar 1916 
metais turėjo supirkę už 50 dol. 
drapanų, bet negalint nusiųsti 
dėl karės nuken tėjusiems lietu
viams, draugijų komitetai nu
tarė tas drapanas parduoti, kad 
pasiuntus, jei galima pinigus. 
Dalis drapanų buvo išparduota, 
bet dalis užsiliko, taigi dabar š. 
P. Rožancavos draugija ir leido 
savo šeimyniškame vakare tas 
drapanas išleisti. Už jas išrink
ta viso $13.40. Pinigai eis nuo 
karės nukentėjusioms lietuviams 
šelpti.

Žmonių buvo neperdaug. Va
karas betgi buvo malonus ir kie
kvienas dalyvavusių turėjo gra
žios pramogos.

— Oilė žolelė.

BRIDGEPORT, CONN.

Nedelioje, kovo 17, Bridgei>wr- 
ba garantija, kad vyčių vadas Ito Lic,Uvių Ko^ratyviška Be
bus debatuot paskirtu laiku. Ta- ndrove 8urcn«C l>«'ka»>«8 •>'<> «- 
da Račkus taip nusigando, kad ksl"’ kad žmonėms
!M.reikuliso net 500 Klolorių lIŽ kooperntyvnj bendrovių svarbą, 

savo gyvastį, nes, girdi, sociulis- K,,lbiH,’ju.buv<> F- J-
tai galį jam “plyta galvų pra. So. Bostono,
muši” 1 Tasai didvyrį visai pa- 1>Iakall’(,s bv>v° 1>° 
miršo savo pirmiau išreikštų no- buvo labal «raži ir P»bbkos 
rų stot su socialistais į deba- atoilankS labai skpitliugai kaip 
lūs ir pradėjo visaip išsisukinčt:| bdp 
tai laiko neturįs, tai pinigų kau
cijai neturįs, ir tt.
patarė susižinol su vylčių kuopa. 

Antras dalykas: socialistai yra 
išrinkę komisiją, kurią įgaliojo

Ant galo I lietuviai seniai jau buvo girdė- 
1 ję prakalbas, kur butų kalbėjęs 

socialistas, nes vietinė policija ne 
leidžia kalbėt,apie politiką. Tai- 

' .. ...... ’ ’ ' ."nuo 2(i<) iki lOOol 8i ir tikėjosi. kad čia
do., arba kiek vyčiai reikalaus. 
Bet kaip girdėt, vyčiui bijosi ir 
kalbėt apie debatus.

__ Karysis Latras. I pic kooPcraciJos reikalus. Ilgo- 
_____  I je savo kalboje, kuri tęsėsi tre- 

DE K A LB ILL I vak>ndu, gvildeno reikalin
gumą ir naudą iš kooperacijų ir 

Pavasariui atėjus žmonių kas ra«ino’ kad Bridgeporto lietuviai 
kart mažinus. Vieni keliasi j ki- prie jos.
tus miestus, kiti traukia ant ūkių Po Prakalb™. salėj buvo par- 
dirbti. Jaunuolių čia ir taip ne- ^vinėjami Šerai. Parduota aš- 
per<laugiausia buvo, bet dabar jų luoni' padavė savo va
dai labiau mažėja - iššaukia rdus’ !>rižndčk Pric Pinnos Pr°- 
kariumenėn. Vis dėlto šioks toksi 80s P*rk**-
veikimas nesiliauja, nežiūrint,! 41 kp.Korespondentas.
kad kiekvienas susirūpinęs ne
žinoma ateičia.

Nedėlioj, kovo 17, LSS. 178.
i • o Praeitą subatą čia atsitiko to-kuopa savo susirinkime nutarei / \
rungties pastatyti scenoj Br. Van- k,a nclann'- Apk penk^ va.lan- 
gšo keturių veiksmų veikalų- d? p" p,c"i «l;cltasls 
"Kryžius”. Reikia tikėtis, kad “važiavo ant automobiliaus 

iiii- i i ..o ...o:.. I Pric pat Chicago—Alton stotiesspektaklis pavyks kuogenausia, P v v. .
i •• . I užmušė vieną vyrą ir motenš-nes roles pasiima gabiausios vic- ,

tos lošėjų-mylėtojų spėkos, ku- k« sttzetdc, ta.p htd ka
nos jau nesykį vietos lietuvių ž,n ar pa8,s- -Coal DigKer' 
scenoj yra pasižymėjusios. Į r ;

Apskritai sakant, Jei 1Kbutų I 
čia socialistų kuopos kurion IAaiSmeS □pOnaS. 
spiečiasi visi veiklesni asmens, 
tai De Kalbu turbūt jokio gaives
nio judėjimo ir nebūtų, išski
riant to knrs dedasi slaptose 

Darbai pradėjo gerai eiti. Be 
dart)o žmonių kaip ir nėra. A- 
merican Steel Wire kompanijos 
dirbtuvėje dirbama per šešias 
dienas ir penkias naktis savaitė
je. ' — Neramus Vaikaą.

gal bus kalbama šis tas ir apie 
politiką. Bet nebuvo kalbama.

Kalbėtojas kalbėjo vien tik a-

AUBURN, ILL.

SO OMAHA,NEBR,

Kovo 17 d. Š.P. Rožaticavos 
draugija buvo surengus šeimy
nišką vakarienę su programų* 
Vakaro vedėja p. Kat. Jonavi- 
čienė, atidarydamą pokylį, paaiš
kino jo tikslą ir apgailestavo, 
kad į taip iškilmingą vakarą ne 
puse narių neatvyko. Tolinus, 
plei T.Maslauskiutei vedant, cho
ras sudainavo “Lietuva tėvyne 
musų“; p-les Petroniute, Jonavi- 
čiutė, Žukauskiute padekleinavo 
eilių; maži vaikhi, Uždaviniukas 
ir šukiukai gražiai padainava keb
lias daineles; p-lė Maslauskiutė 
ant scenos gražiai pašoko, paga-

Kaip lošiama “čekeriais”?
Kas galėtų paaiškinti, kaip ru

siškai lošiama “čekeriais” (ru
siškai “šaški”) ? Ar paprasti čc- Į 
koriai gali kirsti priešo čekerius 
pirmyn ir atgal? Pavyzdžiui: 
kirs du čekerius pirmyn ir vie
ną ar du atgal, ir vėl jis, papras
tas čekeris, ant savo vietos pasi
liks, kur jis buvo.

Aš kur tik mačiau Rusijoj, tai 
paprasti čekeriąi negali kirsti 
priešo čekerių atgal. Jie tik 
skverbiasi į karalius, kapodami 
priešą eidami pirmyn; atgal ne
valia paprastam čekeriui kirsti 
priešo čekerių; kerta vien tik ka
ralius. Karalius vaikščioja per 
visą linija langučių, ir kur jam 
papuola, ten jis kerta priešą — 
pirmyn ir atgal, lyginai kaip ir 
čia Amerikoj; tik Rusijoj kara
lius (rusiškai vadina “dama“) 
užima visą liniją langučių visą 
langučių poziciją, vaikščioja ka
mpas nuo kampo. . O čia, vien 
tik pėr vlėną langutį. Duokim 
sau: Karalius per vieną langutį

Mes Esam Prisirengę 
Pavasariniam 

Sezonui
Su puikiausiu rinkiniu siutų ir viršuti

nių kotų vyrams ir vaikinams, kuomet 
nors parduota Chicago j po $15, $20 ir $25.

Sučedyk nuo $3.00 iki $5 
ant savo Siuto.

Tai yra jūsų nauda, ateit pas mus ank
sti dėl jų, nes vertės yra dar didesnės, ne
gu yra parodytos per sučėdymus, dėl kon- 
servatyvio, viršijančio musų krautuvės 
siekio.

Taipgi mes jums parodysime didžiausį 
stocką drabužių, čeverykų ir kitų parėd- 
nių — modeliai ir styliai kiekvienam ty- 
pui, ir kiekvienam patikimui.

NAUJI HART SCHAFFNER & MARX 
PAVASARINIAI SIUTAI

Taipgi militariai modeliai su forma tin
kamumu pečiuose, su viena ir dviemis gu- 
zikų eilėmis stylių ir tikrai, kiekvienas fa
sonas yra pageidaujamas per konservaty
vi biznierių ir gražiaus pasirengiantį žmo 
gy-

Jie yra parodyti naujausiose spalvose, 
itališkas žaliumas, rusvas, pilkas, mėlyni 
ir maišyti ir rinktiniausios materijos Siu
tai po $15, $20 ir $25.

Kiti nepaprastai geros vertės Siutai 
$12.50 iki $40.00.

Naujos Skrybėlės Vyrams ir Vaiki
nams naujausių minkštų ir kietų pa
vidalų, pavasarinės mados. Naujos 
spalvos—žalios, pilkos, rusvos, gels
vos ir pelės plauko. Nepaprastos ve
rtės už $2.50. Naujos Stetson Skry
bėlės, puikiausios pasaulyje už $4.

po

^Topyrijrht TTart Schsffner tt Mara

Vyrams Čeverykai tikri gunmeted 
teliuko, su šniūreliais ir guzikėliais, 
augštais paburniais, arba apglisko 
kurpalio, Goodyear apsiūtais kraštais 
padai ir visokių mierų vyrams ir vai
kinams. Rinkčiausi čeverykai už 
$3.85. Pasitiketini vaikams čevery
kai po $2.15.

t Naujos Pavasarinės Kepurės $1.00.
SPECIALIAI! VAIKŲ SIUTAI $6.75

Mieros nuo 8 iki 18 metų. Tafasiai pilki ir rusvi inaiŠyniai. Materijos stiprios ir duos "j 
gerą užganėdinimų. Jie yra stipriai ir dailiai pasiūti. Puikiausios kelnės.. OJ3

Vaikams puikus Mėlyno Serge Siutai, vien tik vilnoniai, puikus audimas ir gavarantos “7P“ 
spalvos. Puikiausiai pasiūti. Mieros nuo 7 iki 18 metų ....................... O.kU1

Vaikams Pavasariniai Vir.škočiai šviesiose ir 
tamsiose spalvose, paprasti, arba O C 
trenčių styliaus nuo 2*6 iki 8 metų ALšJO

Vaikams Plaunami Siutai melams 2% iki 8 
Midžiose, Eton, arba Norfolk stylių. Vieno
kiose, arba maišytose spalvose. Kiekvienas 
siutas gvarantuotas, jog nenušus jį$«f rįf? 
plaujant, už .......................... I

Vaikams Pavasarinės Kepurės ir Skrv- GIC 
belės ..i................................. OOC

Vaikams Dvejos Kelinės Siutai. Puiki materija, 
kaŠmierinių ir namie verptų. Pasiūti pagal 
vėliausią madų. Kelinės parnušaluotos kiau
rai ir visi pakraštėliai atsiulėti. QK 
Micros 7 iki 18 metų ......... O«ww

Vaikams Vilnoniai Naujiena Siutai, amžiaus 
iki 7metų. Paprasti arba su pridaili- 

nimais baltų kalnierių. Maišytuo- EA 
' se arba vienokiose spalvose .... v«vU 

Vaikams Bluzos, Standard darbo, percales ir 
inadras šviesiose arba tamsiose spal- EQp, 
vose. Visų mierų iki 1 metų .... wwU

Roseland’o Geriausia ir Didžiausia

i

Drabužių ir čeverykų KrautuvėBACH BROS
Michigan Avė. prie 115tos gatv. y

HART SCHAFFNER & MARX’O DRABUŽIŲ NAMAS 

Florsheim čeverykai Stetson Skrybėlės

Ši krautuvė užsidaro Panedėlio, Utarniko ir Ketverge Vakarais.

peršoka ir nukerta vieną ar du . 
čekerius.

Taigi jei jam pripuola ir tre
čias čekeris kirsti atgal, tai jis 
gali kirsti, bet ne paprastas če
keris. Rusiškai paprastas čeke
ris gali kapoti susiduriant priešo 
čekerius pirmyn, o ne atgal.

— T. K. P.

DYKAI! DYKAI!
SIENINIS KALENDORIUS

Algas pakėlė 10 nuošimčių

BOSTON, Mass. — The Ame
rican Woolen Co. paskelbė pa
kėlimą algų visiems darbinin
kams 10 inioš. Pakėlimas įeis 
j galę kovo 25 d. Minėta firma 
nuo bal. 1917 jau trečiu sykiu 
kelianti užmokestį. Viso bėgy
je vienų metų algos esančios pa
keltos 27 nuoŠ. Šitoks firmos 
pakėlimas algų palies net T,000 
žmoiiių. —Koresp.

- - - — ‘ —..................- M - - ..................... +

Skaitykite ir Platinkite
« *

4-

METAMS
“LIETUVOS” SIENINIS KALENDORIUS išrodo maž

daug kaip pirmiaus išleisti t. y. su tautiškomis, amerikoniš
komis ir katalikiškomis šventėmis. Tai yra kaip sykis tas 
kalendorius, kurio lietuviai visuomet pageidavo.

šitas puikus kalendorius DYKAI, jeigu užsirašysite 
laikraštį “Lietuvą”. Kaina metams $2.00, pusei dietų $1.00.

Norintieji pirkti Kalendorių kaina 25c.

“Lietyva”, 814 W. 33rd St., Chicago, III
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NAUJIENOS
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ĮSU) SO. HALSTED ST
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
• edfldienins. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
’U.---Trlrfi'U is : ( .m ii t.illti.

Užsisakomoji Kaina:
'’hlcacoje—pačiu:

Metams .................................. $6.00
Pusei meto ........................ 3.50
Trims mėnesiams ............. 1.8*
Dviem mėnesiam .................  1.4*
Vienam mėnesiui .. ...••• .n

'.dragoje per nešiotojoj^
Viena kopija............. .. 41
Savaitei.........»....••••••••• JJ
Mėnesiui ....................  40

' jvienytose Valstija**, M Oticagoje, 
pačtu:

Metams ......................  l*.00
Pusei meto ............  M*
Trims mėnesiam* ••••••». 1.65 
Dviem mėnesiam .••••••. 145 
Vienam mėnesiui .••••••. 45

' madoj, metums ...••••••• 7M
V s-ur kitur užsieniu*** ..... 140

ilgus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

’ stoju ir korespondentu prašome 
nčiamus išspausdinimui laikrai- 

'ij rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne RedaktO- 
mms vardu Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius tar- 

tarp eilučių. Redukcija pasilai
ko \ imis teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grqžinami atgal, 
|ei tėgiu dviejų savaičių autorius 
pan kalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

ra koks-tai revoliucionišku- 
mo ir antirevoliucioniškumo 
milinys — nei šiokie, nei to
kie. Jisai nori, kad revoliu- 
cionieris butų ”piinas revo- 
liucionieris” (1007t), o ne 
“f ifty-fiftų”!

Bet ve kas reikia neužmi
ršti: ne viskas yra taip, kaip 
išrodo.. Išrodymas dažnai e- 
sti griežtai priešingas daly
kas tam, kas yra tikrenybė
je. Ir niekas nežino šitos 
neužginčinamos tiesos taip 
gerai, kaip mokslinio socia
lizmo pasekėjai.

Mokslinis socializmas yra 
geriausia iš visų iki šiol ži
nomų proto įrankių per vi
suomenės gyvenimo paviršių 
pasiekti jo pamatus, tarpe 
besikeičiančių apsireiškimų 
atrast nuolatinius plėtojimo
si įstatymus—atskirt tą, kas 
rodosi, nuo to, kas yra. At
skirt tą, kas rodosi, nuo to, 
kas ištiesų yra, yra ir svar- 
biausis socializmo mokslo ti
kslas.

Darbininkai negalėtų pa
sekmingai kovot už savo pa- 
dliuosavimą, socializmą, jei
gu jie nemokėtų aiškiai at
skirt savo reikalų nuo savo 
priešų reikalų. O tatai a- 
naiptol nevisuomet duodasi 
atlikt, vadovaujantis vien 
tuo, kas guli ant paviršiaus 
ir metasi kiekvienam į akis. 
Paviršius dažnai apgauna, 
r žmogus, nepajiegiantis su
prast, kas slepiama giliaus, 
turi neišvengiamai daryt 
klaidas vieną po kitos.

Imkite, pavyzdžiui, tokį 
dalyką, kaip žmonių teisių 
lygybė dabartinėje visuome
nėje. Didžiumoje civilizuo
tųjų šalių piliečiai — bent 
vyrai piliečiai — šiandie yra 
lygus, arba beveik lygus, 
prieš įstatymus. Vergijos ir 
baudžiavos, prie kurių tam 
tikra dalis žmonių neturėda
vo jokių teisių, išnyko. Da
bar kiekvienas pilietis gali 
turėt nuosavybę, gali pasi
rinkt profesiją, kokia jam ti
nka, ir kilnoties iš vietos : 
vietą, gali steigt savo šeimy
ną, balsuot, j ieškot prieš skr
iaudą tiesos teismuose ir tt. 
O ar ta teisinė lygybė ištie
sų reiškia lygybę visiems 
žmonėms? Toli gražu! Di
delė visuomenės didžiuma, 
beturčiai, yra skriaudžiama 
ant kiekvieno žingsnio. Be
turčiai, dėlto kad jie neturi 
turto, daugeliu teisių visai 
negali pasinaudot; ir dėlto, 
kad jiems nėra kitokio budo 
įsigyt, kas reikalinga jų gy
venimui, kaip tiktai tarnau
jant turtingiesiems, tai jie 
darosi turtingųjų vergais. 
Taigi, paviršium žiūrint, ly
gybė, o ištiesų — vienų vieš
patavimas, kitų pavergimas.

Panašus prieštaravimai 
tarj>e paviršutinės išvaizdos 
ir tikrenybės slepiasi ir “lai
svėje”, “tautoje”, “tėvynė
je”, ir tt. Šituos tad priešta
ravimus ir aiškina socializ
mo mokslas, kuris tuo budu 
padeda darbininkams su- 
.prast, kur yra jų reikalas, o 
kur ne.

Redakcijos 
Straipsniai

L. .. —---------------------

Kairumas ir re- 
voliucioniš kūmas.

Nuo kurio laiko pas mu
sų socialistus labai įėjo į 
madą “kairumas.” Kas “kai
resnis”, tas jiems išrodo e- 
sąs geresnis. Jie giria “kai
riuosius” socialistus, “kai
riuosius” revoliucionierius, 
“kairiuosius” radikalus ir 
peikia “dešiniuosius^ jų o- 
ponentus. Peikia jie taip- 
pat ir “vidurinius”—už tai, 
kad jie nėra “kairieji.”

Kada dedama tiek daug 
svarbos ant partijų ir srovių 
“kairumo”, tai yra verta pa
žiūrėt, ką-gi tasai “kairu
mas” reiškia ir kodėl jisai y- 
m giriama.

“Kairumas” paprastai to- 
lyginama su revoliucionišku- 
mu. Didžiumai žmonių at
rodo, kad kas “kairesnis”, 
tas yra revoliucioniškesnis. 
“Kairieji” todėl ir giriama, 
kad jie skaitoma revoliuci
nio judėjimo atstovais: juo 
jie esą “kairesni”, tuo geres
ni revoliucionieriai.

Ir koks-gi, ištiesų, tikras 
socialistas galėtų nebūt prie
lankus revoliucioniškumui! 
Juk pats socializmas yra ne 
kas kita, kaip revoliucijos 
mokslas.. Socializmas skel
bia, kad dabartinė visuome
nės tvarka turi būt perkeis
ta iš pačių pamatų, ir jisai 
rodo, kaip tą perkeitimą į- 
vykdinti. Kas pripažįsta so
cializmą — ne “taip siau”, o 
iš įsitikinimo—, tas yra re
voliucionierius, ir supranta
ma, kad jo simpatijos turi 
linkti prie visko, kas yra re- 
voliucioniška.

Tad jeigu socialistas ma
no, kad “dešinieji” socialis
tai yra revoliucijoniškumo, 
priešai, tai jisai ne tik kad! 
jaučia antipatiją prie jų, bet 
net ir piktinasi jais, kam jie, 
būdami tokiais, dar savina- 
si “socialistų” vardą. Na- 
turalis taip-pat yra dalykas, 
kad jisai nemėgsta ir “vidu
rinių”, “nuosaikiųjų” (mod
erato) ir panašių socialistų 
rųŠių: jam išrodo, kad jie y-

Pažvelgkime dabar i tą 
“kairumą”, kuris taip žavėja 
daugelio žmonių mintis.

Ką jisai reiškia?
Pirmiausia reikia paste

bėt, kad tai yra dalykas, su
rištas su politika ir politikos 
partijomis.

Paprotys dalint partijas į 
“kairias” ir “dešines” atsi
rado buržuazinių revoliucijų 
gadynėje. Kilo jisai iš to, 
kad atstovų susirinkimuose 
tos partijos, kurios stojo už 
senąją tvarką, užimdavo vie
tas dešinėje salės pusėje, o 
priešingosios senajai tvar
kai partijos sėsdavo kairėje

Kad gerai supratus “kai
rumo” prasmę, reikia įsigi- 
lint į buržuazijos ideologiją.

Kiek laiko atgal mes šioje 
vietoje gvildendami klausi
mą santykių tarpe asmens 
(ypatos) ir visuomenės, nu
rodėme, kad buržuazija, ap
skritai imant, stoja už as
mens laisvę. Tuo ji skiriasi 
nuo feudalių (viduramžių 
gadynės) klesų — bajorijos 
ir dvasiškijos. Buržuazija

pusėje.
Iš to “dešinumas” įgijo 

prasmę atžagareiviškuino, o 
“kairumas”—progresyviškų 
mo ir revoliucioniškumo. Ši
ta tų žodžių prasmė pasiliko 
ir iki dabar, — nors anaiptol 
ne visuose parlamentuose 
šiandie revoliucionieriai už
ima kairiuosius suolus, o re
akcionieriai dešiniuosius.

Partijos skiriasi į “deši
nes” ir “kairias”, ir taip-pat 
skiriasi įvairios srovės par
tijose. Kiekviena partija 
turi daugiaus ir mažiaus1 
progresyvių elementų, ir tie 
elementai grupuojama į “kai 
rius” ir “dešinius”; o nepri- 
klausantįs vienam ir antram 
partijos sparnam, žinoma, 
sudaro “vidurį.”

Bet čia reikia pabrėžti ve 
kas: kad šitie padalinimai y- 
ra buržuazinio parlamenta
rizmo produktas. Ir todėl 
pilnoje savo spėkoje jie tinka 
tiktai buržuazinėms parti
joms.

Sulig buržuazinių partijų 
tai ištiesų galima pasakyti, 
kad juo kuri jų yra “dešines
nė”, tuo ji yra atžagareiviš- 
kesnė, o juo “kairesnė”, tuo 
progresyviškesnė, arba gal ir 
revoliucioniškesnė, — nors 
revoliucinė buržuazinė par
tija šiandie yra labai retas 
dalykas. Bet kada mes pri
einama prie partijų ir sra
vių ,kurios yra priešingos 
buržuazijai, tai jau tie “de- 
šinumai” ir “kairumai” da
žnai visai netenka jokios 
prasmės.

Imkite anarchistus. Ant 
pažiūros jie išrodo “kairiau
siais” pasaulyje žmonėmis. 
Socialistai, tai nors kovoja 
prieš buržuazinę visuomenės 
tvarką, bet vis dar pripažįs
ta organizuotą politišką val
džią, o anarchistai nė to ne
pripažįsta. Ir daugelis žmo
nių (net ir tarpe socialistų) 
skaito juos už tai didžiau
siais revoliucionieriais; o bu-| 
ržuazinės valdžios persekio
ja juos net didesniu įnirtimu, 
kaip socialistus. Tuo-gi ta
rpu anarchistų idealai yra 
net ne progresyviški, o at- 
žagareiviški.

Panaši klaida daroma ir 
su “aidoblistais”. Buržuazi
ja juos tikrai skaito “kaires
niais” (revoliucioniškes- 
niais), negu socialistus, ir tai 
—kaip tik už anarchistiškus 
jų palinkimus, t. y. už tą, 
kas pas juos yra atžagarei- 
viška, o ne progresyviška.

Ant pažiūros išrodė kitą
syk ir Rusijos socialistų-re- 
voliucionierių partija “kai
resne” revoliucioniškesne) 
už social-demokratus. Ji, 
mat, vartojo terrorą ir skel
bė, kad Rusija galinti “per
šokti” per kapitalistinio plė
tojimosi stadiją ir pirma ki
tų šalių įvesti socializmo tva 
rką (dabar į tą utopiją įtikė
jo ir bolševikai). Bet gyve
nimas — geriaus net, negu 
social-demokratų kritika — 
parodė, kad ta partija yra 
daug artimesnė buržuazijai 
kaip sočiai demokratai.

Iš šitų kelių pavyzdžių — 
o norint galima butų dar 
šimtus jų paduoti — matyt, 
kad “kairumas” anaiptol nė
ra tolygus dalykas su revo- 
liucioniškumu.

mano, kad tokia tvarka, ku
ri suteikia žmogui kuodau- 
giausia laisvės, užtikrina ge
riausias sąlygas visiems sie
kti prie laimės ir progresuot. 
Bet ji yra neųuosaki šitame 
savo principe.

Jeigu asmens laisvės prin
cipą davęsti iki galo, tai su- 
ira visuomenė. O kaip bur
žuazija gali norėt visuome
nės suirimo, kuomet visuo
menė duoda jai galios išnau- 
dot kitus žmones? Buržua
zija yra viešpataujanti, .pri
vilegijuota klesa, todėl ji tu
ri stot už didesnį ar mažesnį 
kitų žmonių laisves suvaržy
mą. Neapribotą laisvę ji pri
pažįsta tiktai sau. Tame y- 
ra liberalizmo esybė.

Bet buržuazija yra ne vie
nodas visuomenės sluogsnis. 
Dalies jos reikalai yra arti
mi bajorijos reikalams; ji 
tad, kartu su bajorija, stoja 
už privilegijas menkai žmo
nių mažumai ir už pavergi
mą visų kitų žmonių. Kita 
buržuazijos dalis labiaus pa
sitiki laisvos konkurencijos 
gerumais, ir reikalauja lais
vės didesniam žmonių skai
čiui. Ir pagalios randame 
tokių elementų buržuazijoje, 
kurių padėjimas nedaug kuo 
tesiskiria nuo beturčių padė
jimo. Šitie elementai geis
tų laisvės kuodidžiausiam 
žmonių skaičiui ir jie lengvai 
pasiduoda anarchizmo idėjų 
įtekmei.

Buržuazinis “kairumas” 
yra ne kas kita, kaip pripa
žinimas žmonėms laisvės: 
juo didesniam žmonių skai
čiui buržuazinė partija pri
pažįsta laisvę, tuo... ji yn 
“kairesnė”; juo mažesniam 
žmonių skaičiui jį 'pripažįs
ta laisvę, tuo ji yi*a “dešine
snė”. “Kairumas?’ ir “deb
ilumas” čia daug-maž supuo
la su progresyviškumu ir at- 
žagareiviškumu.

Aišku teČiaus, kad šituo 
saiku visai negalima saikuot 
socialistų partijų. Socialis
tų idealas yra ne asmens lai
svė, o kooperacija—asmenų 
susivienijimas tikslu produ- 
ktyviškiaus vartot savo jie- 
gas ir užtikrint sau ir visuo
menei kuodaugiausia gero
vės. Kad įvykinus šitą ide
alą, socialistai nori perkeisti 
nuosavybės santykius visuo
menėje, atimant gaminimo 
(dirbimo) priemones iš pri
vačių rankų ir pavedant jas 
į visuomenės rankas.

Socialisto žvilgsniu imant 
todėl, “kairumas” dažnai ga
li reikšti ne progresą, o re
gresą.

Progresyviška jam bus ne 
tas, kas didina asmens lais
vę, o kas organizuoja pra- 
moniją, vienija darbininkų 
klesos jiegas ir'tveria jai pa
togesnes kovos sąlygas —žo
džiu, kas artina visuomenę 
prie socializmo.

Anarchistas, sulaikantis 
darbininkus nuo politiškos 
kovos; terroristas, skelbian
tis “didvyriškų” asmenų ko
vą prieš atskirus buržuazi
jos atstovus, vietoje klesinės 
kovos prieš visuomenės sis
temą; utopijininkas - svajo
tojas, norintis padaryt” soci
alizmą, kuomet dar sąlygos 
nėra tam pribrendusios, ir 
tuo budu bergždžiai eikvo- 
jantis savo ir paklausiusių 
jo darbininkų jiegas,—yra, 
socialisto supratimu, ne re
voliucijos apaštalai, o jos 
trukdytojai, nors jie išrėdy
tų ir dar taip “kairiais”;

: Tikras socializmas yra ne 
“kairus” ir ne “dešinis”, o 
revoliucioniškas — revoliu
cioniškesnis už visus “kai
riausius” buržuazijos moks-, 
lūs. • ' *

Skaitytoju Balsai
{Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Jie geri

Kunigai kiek galėdami giriasi, 
buk jie labiausia rūpinasi Lietu
vos labu ir Lietuvos likimu. Jie 
skelbiasi, kad nieks daugiau ir 
nesirūpina, kaip tik kunigai. 
Apie socialistus jie nusako taip: 
kitų tautų socialistai, girdi, tai 
dar maždaug rūpinasi savo tau
tos reikalais, bet jau lietuviai so
cialistai tai, esą, niekas daugiau, 
kaip tik išgamos.

Taigi dėl to norėčiau paklaust 
musų kunigų: kas rupiuos Lietu
vos žmonių reikalais penkiolika 
ar dvidešimt melų atgal? Ar ne 
socialistų darbas buvo gabenti 
visokius raštus iš užsienių? Ar 
ne socialistai kovojo prieš caro 
valdžių, kad atgavus lietuvių 
spaudą ?

O ką kunigai veikė tais lai
kais? Jie tuos kovotojus ir žmo
nių, švietėjus persekiojo ir sten
gėsi visaip jiems kenkti, o ga
baus, kaip kunigas Laukaitis su 
pasididžiavimu durnoje gyrėsi, 
padėjo caro taniams “kramolą 
malšini”.

Kunigai statosi save begalo di
deliais lietuves patriotais. Ir jie 
kalba apie lenkus, kaipo apie di
džiausius lietuvos priešus. Mat, 
kada lietuvių tautinė sąmonė pa
kilo, tai ir kunigai pasidaro “pat- 
riotais”. Bet kaip čia seniai lie
tuvių kunigai buvo didžiausi len
kų patriotai? Lenkų kalba jiems 
buvo šventa. Klebonijose kuni
gai, jų gaspadinės ir “panelės“ 
kitokios kalbos ir nežinojo, kaip 
tik lenkų. Kad ateidavo bažny
čion keletas sulenkėjusių lietu
vių, nors jie geriau lietuviškai 
galėjo šnekėt, negu lenkiškai, 
kunigas betgi jiems lenkiškai 
evangeliją paskaitydavo. Apla
mai, su lenkiškai kalbančiais ap
sieidavo maloniai, o su lietuviais 
kaip su gyvuliais. Nugi, juk lic- 
vius kaimiečius jie ir vadindavo 
“bydlo“. Dagi zakraslijonu ar 
vargoninku lietuvis negalėjo būt, 
jei nemokėjo “po polsku”...

Socialistai, kur visados ėjo su 
žmonėmis, eina su jais ir eis su 
jais, ir kovos už skriaudžiamųjų 
ir išnaudojamųjų teses, negali 
būt išgamos ar tautos priešai. 
Jei pavartojus tą patį žodį “išga
ma“, tai jis kaip tik tinka kuni
gams: jų darbai parodo jų iš- 
gamybę. — Slapukas.

S. L. A. organas.

Iš S.L.A. 161 kp. atsišaukimo, 
“N-nų” nr. 66, matyt, kad netik 
chicagiečiai neužganėdinti S.L. 
A. centro ]M)litika, bet jau ir ki
tur subruzdę. Aišku, kad musų 
organas pavartojamas ne susi
vienijimo gerovei, ale dešiniųjų 
tautininkų politikai. Kam tatai 
neaišku, patarčiau atidžiai pen- 
žiurėt Tėvynę, o ypač mini. 9 
duota Redakcijos atsakymą A. 
Labui. Ten sakomą: “Prisiųs
tas protestas netilps, nes kaip 
jį gavome, jau turėjome sustau 
tę Lietuvių Tautinės Tarybos 
(mano pabr. Aut.) rezoliuciją 
tame reikale“.

Mat, kaip gudriai. Nežinantįs 
dalyko, mano, kad vienas antrą 
pavaduoja ir dėl stokos vietos 
nededame. Ale ne! Mat, čia 
protestuojama prieš jų varomą 
politiką, ir čia balsas jau orga
nizuotų darbininkų. O ar yra 
jiems kas nemalonesnio, kaip 
kad organizuoti darbininkai ne 
l>o jų globą? Ot, kodėl net tu
rinys ir tarėjai užslepiama.

Bet kas ta “tautinė tarybą“, 
kuri tokią galią turi SLA. orga
ne? Tai būrelis biznieriškų po
litikierių, pasivadinusių save au- 
gščiausia įstaiga, (kurie patįs sa
ve rinko, patįs užsitvirtino. Jie
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..—Į. II ■■■■ ■ II JI Į ... . ,l| » , , . „

Musu Moterims |
--------------- -- ■ ------------------- ---------------- ■ ......................................■-■■■■ Į- - . J

TELKIAMOJI PRIEKYšTe.—Pavyzdys No. 8694.

centų (markėmis arba tiesiai dešimtuką), pasiųsti šiaip užadre- 
savus: NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1840 S. Halsted Street, 
Chicago, III.

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

Čia jdedu 10 centų, už kuriuos prašau atsiųsti man Pavyzdi

No. 8694. — Mieros per krutinę................... colių

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

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

tik įsakymus duoda, o jus klau
sykite! nes kitaip busit išgamos, 
išsigimėliai ir tt.
Ir šitokiai “tarybai”, kurios net 

tautininkai iš Ateities nenori pri
pažint, SLA. organas galvą nu
lenkė. Aišku, kad SLA. kontro
liuoja ta “Taryba“. Kada SLA. 
kp. pradėjo dėtis prie Liet. Dar
bininkų Tarybos, tai centras pra
nešė, kad be jo žinios esą nega
limą. Bet ko jie klausėsi,SLA. 
organo skiltis atiduodami Tauti
nei Tarybai? Gal pasakys esą 
bepartyviški, tai kaip (prisiuntė, 
taip talpina m. Gerai. Bet kodėl 
taip nėra, kada ką kuopos ir ki- t
ti prisiunčia išspauzdint? Tre
čias mėnuo baigias kuopų val
dybų neįstengė pagarsint. Bet 
kur tautinė Taryba susirinko ar 
susirinks, tai visada rasi Tėvy
nėj. IVto bertainio atskaitos jau 
mėnuo kaip gatavos, sako A. B. 
Strimaitis Bet ar buvo kokios 
apžvalgos? Ne. Mat nebuvo 
laiko sutaisyt, turėjo rašyt strai
psnį “Lai bent kartą bus aišku“. 
Ar jus matėt Tėvynėj, kad tą 
kuopa prirašė tiek naujų narių, 
ta tiek? Ne. Bet jus matėt, 
kad tas aukojo L.N.F. tiek, tas 
tiek ir “kas daugiaus?“

Žinoma, aš nesu priešingas au- 
kavimui, bet tik nurodau, kas pi
rmą vietą užima. Daugelis na
rių net nori išstot, bot išstojimas 
nėra geras dalykas. Ko mums 
reikia, tai susiprast, kad Susi
vienijimas yra musų. Mums rei
kia apkalbėti musų skriaudas, ir 
laike, rinkinių ir seimo pasiro
dyt, kad mes turim širdį ir jau
čiam daromas mums skriaudas, 
kad atžagareivių politika turi iš 
Susivienijimo eit laukan!

— Chicagietis narys.

Redakcijos Atsakymai /
Jpf A. lhttsburgiečfui. — 1. Ka

dangi tamsta reikalauji netrum
pinti straipsnialio, tai mes jo ne
galime suvartot dėl nepriklauso
mų nuo mus priežaščių. 2. Ta
mstos siūlomos išversti knygu
tės tuo tarpu negalime.
.. F. R., Sioux City. Tamstos 
“pranešimo“ negalime laikraŠtin 
dėti.

Patogi ir gražiai atrodanti 
priekyšlė malonu turėt kiekvie
nai namų šeimininkei. Tokia 
priekyšlė parodyta čia šiame pa- 
veikslėlyj. Priekyštės stuomuo 
priešakyj turi bliuskos išvaizdą, 
ir pažastėmis eina siūlės. Sijo
no dalis susideda iš trijų palų— 
priešakinis yra lygus, gludus, 
šoniniai gi per juostą suslulpuo- 
jami.

Tokios priekyštės pavyzdys 
No. 8694 sukirptas šešeriopo di
dumo, mieros 34, 36, 38, 40, 42 
ir 42 colių per krutinę. Priekyš- 
tei mieros 36 colių per krutinę 
reikia 4% jardų 27 ar 30 colių 
pločio materijos, arba 4'4 jar
do 36 colių, pločio materijos.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norinti gauti tokią prickyš 

tei sukirpti ir pasiūti pavyzdį,
prašom iškirpti žemiau paduotą 
blankutę, pažymėli mierą, pa

rašyti savo vardą pavardę ir aiš 
kų adresą ir, įdėjus kartu su 10

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

Įvykusios kovo 3 dieną š.m. 
Chicagos Rajono Lietuvių Dar
bininkų Konferencijoje tapo pa
dėtas pamatas Lietuvos Laisvės 
Fondui. Konferencijos tarimu, 
Lietuvos Laisvės Fondo pinigai 
turės eiti: 1. Lietuvių darbininkų 
organizavimui kovai už Lietuvos 
laisvę; 2. Lietuvos laisvės idėjos 
skleidimui ir kovai su jos prie
šais; 3. Tiesioginei Lietuvos dar
bo žmonių pagalbai jų kovoje su 
savo skriaudikais ir jų pastango
se susiorginizuot ir palaikyt tarp 
tautinę darbininkų vienybę.

Įsteigdama tokį Lietuvos Lai
svės Fondą, Konferencija pasta
tė jį Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos laikinojo komite
to globoje iki tam laikui, kada 
ibus suorganizuota nuolatinė vi
sų Amerikos lietuvių darbinin
kų įstaiga, kuriai ir bus tas fon
das pavestas.

Pati konferencija padarė Fon
dui pradžią, sudedama sumą 48. 
75dol.

Taigi dabar visos organizaci
jos, kaip ir atskiri žmonės, kurie 
šitai Lietuvos Laisvės Fondo idė
jai pritaria tegul stiprina jį, ski
rdami iš savo iždų tam tikras su
mas ir rinkdami aukas, kur tik 
galėdami.

Kazimieras Gugis
A DVOKATAS

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

visokius dokumentus irpopleras.

Namų Ofisai: Miesto Ofisas!
>323 S. Halsted St. 127 N. Doarborn lt.

Ant trečių lubų 1111-13 Unlty Bldg.
T«L Drovcr 1310 Tel. Central 4411

s.

DATRIJOTIZMAS 
1 Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
IOWA STATE 

SAVINOS BANK 
Kapitalas ir Perviršis - 

$120,000.00.
E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, IA.
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Klajūnas.

Fabrike
Nei dienų, nei naktį mašinos nestoja, — 
lik sukas ir sukas gelžies milžinai... 
Aure — tarpe ratų, apsmilkęs, tenai 
Bedirbantis savo dainužę kartoja: 
“E-ei... e-ei... ”

Į Į ,
Jos aulas, tam ūžesy, rodos, vaitoja— 
Kamuojamas tvaiko peklinio, duslaus... 
Tarp špyžiaus galiūnų tratėsiu biklaus 
Jis, prakaitų braukdamas, nuolat kartoja: 
“E-ei... e-ei”...

“Čia durnai ir dulkės man saulę užstoja, 
“Gyveninis čia trupa, lyg pataikas koks... 
“Čia daugel, man lygių, sunoko—sunoks...” 
Ir sykis po sykio liūdniau jis kartoja: 
“E-ci... e-ei”...

geidi žinoti.“
Ciesorius nusišypsojo, o čun- 

Či—Čang tekinas nubėgo prie pir
mojo ministerio San-Či-San. At-1 
bėgo uždusęs ir besiskubėdamas 
negalėjo atiduoti visų garbės že
nklų, priderančių pirmamjam 
ministeriui.

“Pasaulio džiaugsmas, musų 
maloningiausis Viešpats — kal
bėjo be tvarkos Čun-Či-Čang 
labai susirūpinęs. Jam labai ( 
rupi visi Pekino žmones,’ kurie, 
neturi kuo galvos prisidengti 
nuo lietaus ir dar šiandien norė
tų sužinoti, kiek tokių yra Peki
ne”.

Taip, gana daug yra tokių

čiaus“.. . Ir liepė tuojaus pašau
kti miesto viršininkų vardi 
Či-Vo.

Rai

Blogos žinios nuo Ciesoriaus,
atsiliepė ministeris j miesto vir
šininkų, kurs su didžiausiu nu
sižeminimu nulenkė galvų lig 
žemės: musų gyvasties Viešpats 
pastebėjo mieste netvarkų”.

“Kaip tai? sušuko Pai-čiVo:

kampas Milwaukee ir AsUand Ave’s

Atdara utar* 
įlinkę, ketver
ge ir subatoje 
vakarais ir ne 

dėlios ryte

Didžiausi mie
ste drabužiu 
ir čeveryky 

krautuvė

velykinis išstatymasn,

&

Pas CONTINENTAL
Pirkit Sau Velykinius Siutus Krautuvėj Continental

Nualintos mintįs kažinkur skrajoja,
Be atsargos sukina tunų jisai,
Ir----- - , |

Ša!... rats, nei plunksnų, jį patveria... Vai, 
Agonijos pastarų sykį kartoja: 
“E-ei... e-ei”...

Nei dienų, nei naktį mašinos nestoja, — 
Vis sukas ir sukas gelžies milžinai. — 
Aure! tarpe ratų, apsmilkęs, tenai 
Jau kitas tų pačių dainužę kartoja: 
“E-ei... e-ei”...

Balis Sruoga.
TIK IŠGIRSTU.

Lietus.

ar-gi gražusis ir vėsia ilsis sod
nas neapsiaučia Jo rūmų, užsto
damas nuo jo Pekinu?...

“Nežinau, kaip tai atsitiko, at
sakė San-Či-San, tik Jo Cicsori-
ška Didybė labai susirūpinęs dė
lei tų valkatų, kurie net nuo lie
taus neturi kuo galvos prisiden
gti ir nori dar šiandien sužinoti, 
ar daug yra Pekine tos bjaury
bės. Teišpildai įsakymų.“

Tik išgirsta raudų vėjo, 
Liepų vystančių verkimų— 
Keršto liepsna vėl degu.

Sprogsta godos, kur klestėjo, 
Keistos mintįs brėkšti ima, 
Maldos—kunpinos jiegų.

Ir akis dangun pakėlęs • 
Neatbodams vėtros pykčio, 
Bėgti pievosna skubiu.

Ten blaškausi, kaip pašėlęs, 
Kad ne vėjas, tai suklykčiau 
Kliksmu arų alkanų.

Gera vėtrai šiaurės vėjui.
Jis dausos lakioja vienas. 
Jam laisvam danguj smagu.

Liūdna man dūmot pradėjus... 
Ilgos naktįs, ilgos dienos, 
O gyventi taip ilgu.

(Iš “Pirmasai Baras“).

Dangaus Simus — pagarbin
tas jo vardas per amžius — Cie
sorius Li-O-A stovėjo prie lan
go savo gintaro rūmų. Jis bu
vo dar jaunas ir todėl geras. Tu
rtuose ir linksmybėse pasken
dęs neužmiršdavo tečiaus varg
šų ir nelaimingųjų. Lietus li
jo. Dangus raudojo. Medžiai ir 
žolynai ašaras pylė.' Nuliūdi
mas suspaudė Ciesoriaus širdį 
ir jis sušuko: “apgailėtini tie 
Žmonės, kurie neturi kuo gal
vos prisidengti nuo lietaus!” Ir 
atsigręžęs į savo rūmų prievei- 
zdų tarė: “Norėčiau žinoti, kiek 
tokių nelaimingų galėtų būti 
mano Pekine. (Pekinas, Kynų 
žemės sostapilė).

“O saulės spinduly! — atsakė 
čun-či-čang, puldamas ant ke
lių ir nulenkdama^ galvų: ar y- 
ra kas negalima karalių valdo
nui? Saulei dar nenusileidus, 
Aušros 'leve, sužinosi, ko taip 
J------------------ . —-----------------

‘“Tuojaus pašauk man tų se
na šunį Chuar-Džung”, rėkė už 
valandos Pai-Či-Vo savo tarnui.

Atėjus miesto sargybos virši
ninkui, išbalusiam nuo baimės, 
ir puolus jam po kojų, manda
rinas ėmė jį kolioti paskutiniais 
žodžiais: “Tu niekše, tinginy, 
prakeiktas išdavike tu! Nori, kad 
mums visiems galvas nukirstų“.

“Meldžiu paaiškink priežastį 
savo rūstybės,“ stenėjo Chuar- 
Džung, drebėdamas nuo baimės: 
kad aš galėčiau suprasti tavo 
malonius žodžius, kuriais tei- 
kies į mane kreipties, nes kito
niškai bijau nesuprasiųs tavo 
pilnos išminties kalbos“.

“Senas tu šunie! geriau kiau
les ganytum ne kų daboji did- 
žiausį pasaulio miestų! Pats Ky
nų Viešpats pastebėjo mieste ne
tvarka. Valkatos valkiojasi ant 
Pekino gatvių, net nuo lietaus 
nep risi dengę galvų. Iki vaka
rui turi man pranešti, kiek yra 
Pekine tokių šiukšlių“.

“Kuotiksliausiai išpildysiu Jū
sų Mylistos paliepimų” — atsa
kė Chuar-Džung ir triskart su
davė kakta į žemę.

Už valandos gi sušaukęs 
gongs (varinis bubnas) balsu 
miesto sargus trypė kojomis ir 
rėkė: “Niekšai! pusę jūsų liep
siu pakarti lik dėlto, kad antrų 
pusę į pelenus sudegintų! Ar tai 
taip jus dabojate miestų: valka
tos per lietų valkiojasi neprisi-

-f
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žinoma, Jus pirkaitės Velykoms, siutą, ir žinoma, Jus norit 
ko nors vėliausios minutės styliaus ir taipgi augšiausios rū
šies. Tai yra tas pat, ką Jus gaunate pas Continental ir 
tuom pačiu laiku jus sučėdinate užtikrintus nuo $3.00 iki $5. 
Musų velykinis šįmet išstatymas yra nepaprastai didelis ir 
kiekvienas rūbas užganėdins rinkčiausius patikimus, net ir 
kraštutiniausius madų mylėtojus. Tik pamislyk apie tai:— 
kuomet didelės Vidurmiesčio drabužių
krautuves pardavinėja po $25, $30, net ir A A ra 
po $40 už gerą siutą, pas Continental dar M MZ.U
mą styliuje, pritikime ir gerume už — $

Šįmet mes pagaminome speciali suveržtai tinkantį militarį 
stylių ir mes juos turime visuose tinkamuose patternuose. 
Tai yra produktas geriausių drabužių išdirbėjų Ameriko
je. Taipgi visų kitų madų modelius. Viena guzikų eile, dvie- 
mi guzikų eilėmis, plačiais pečiais ir siaurais pečiais; apsiu
vinėta krutinę ir šaliniais kišeninis : visi vėliausių spalvų, ru 
svi, rudi, mėlyni, žalsvi.

Hart, Schaffner & Marx
Mes taipgi parduodam pilną priruošimą siutų ir overkotų 
išdirbtų Hart, Schaffner ir.Marx, Kuppenheimer, Socie- 
ty Brand ir kitus augštos rūšies žinomus po $15 iki $40. Ge
riausi sezono modeliai su visais aiškiais nurodymais į rankų 
darbo rubus.

Vaikų Pavasariniai Siutai
Mes jums galime sučėdyt pinigus ant vaikų siutų. Materija 
yra labai stipri ir pasiuvimas abiems tiks—vaikams ir mo
tinoms. Styliai yra paskiausios dienos. Atsivesk vaiką su 
savim. Visos mieros, nuo 6 iki 18 metų.

dengę galvų!... Už valandos 
žiūrėkit, kad visi jie butų m na 
sugauti ir areštuoti”.

Sargai sujudo pildyt paliepi
mų, ir ant Pekino gatvių pakilo 
riksmas:: turėk! gaudyk! rėkė! 
sargai, gaudydami kiekvienų su 
nepridengta galva: žmones — 
vargdieniai slėpėsi nuo jų, kaip 
žiurkes nuo katino. Bet nelai
mingi buvo visur sugauti ir iš
traukyti iš-po vartų ir tvorų, ir 
dar valandai nepraėjus visi pa
kliuvo kalėjimam

“Kiek jų yra?” užklausė 
Chuar-Džung.

20,871, atsakė sargai lenkda- 
mies lig žemės.

“Nukirskit jiems galvas”! pa
liepė Chuar-Džung.

Ir už pusės valandos kalėjimo 
kieme ginėjo 20.871 negyvų ky
nų ir 20,871 nukirstų galvų ne
šiojo miesto gatvėmis žmonėms 
baidyti. Chuar-Džung pranešė 
apie tai mandarinui Pai-Či-Vo, 
Pai-čiVo ■— ministeriui San-Či 
San, San-Či-San — prievaizdui 
Ciesoriaus rūmų čun-či Čang.

, Atėjo vakaras. Lielus liovė
si lijęs. Mažas vėjalis krutino 
medžius ir krėtė nuo jų deimam 
to lašus ant žolynų, kurie po lie
taus labai kvepėjo ir žibėjo sau
lės spinduliuose. Sodnas rodė
si kų tik sutvertas iš visokių bli
zgų ir kvepalų. Dangaus gi su
nūs Li-O-A stovėjo prie lango 
savo gintaro rūmų ir stebėjosi į 
to paveikslo puikumų. Jaunas 

tir geras jis ir toje valandoje ne
užmiršo nelaimingų.

“Turėjai man pranešti“ ta
rė Ciesorius čun-či-čang’ ui: 
kiek yra Pekine tokių žmonių, 
kurie neturi kuo galvos prisi
dengti nuo lietus“.

“Tarnai tavo išpildė paliepi
mų pasaulio valdovo“ atšaki* 
Čun-Či-Čang ir žemai nusilenkė.

“Na, o kiek jų yra? Sakyk tik 
teisybę”!

“Visoje viešpatystėje nėra ne
vieno Kyno, neturinčio kuo gal
vos nuo lietaus, prisidengti. Pri
siekiu, kad sakau kotikriausių

teisybę”! Ir Čun-Či-Čang pakė
lė augšlyn rankų ir nulenkė gal
vų, parodydamas, šventų teisybę 
pasakęs.

Gero Ciesoriaus veidas nušvi
to iš džiaugsmo. “Laimingas 
miestas, laiminga šalis! sušuko 
Ciesorius: ir kaip aš esu laimin
gas, kad man valdant taip gerai 
klojasi žmonėms“! Ir visi aplink 
Ciesorių buvo laimingi, žiūrėda
mi į laimingąjį.

O San-Či-San ir Pai-Či-Vo ir 
Chuar-Džung apturėjo “Švento
jo Siaubimo orderį už tėviškų 
apie žmones rūpestingumų.

\ Vertė Mikado.
(Iš “Liet. Uk”)

Vaidonis.

Kur link mes einame?
(Tųsa).

II.
Socialistai nenori panaikint

nuosavybę. »
Daugelis mums sako, kad jie,

girdi, norėtų priklausyt Socialis
tų Partijai. T»k ve, socialistai 
norį viskuo pasidalinti, sulygini 
ir lt. Negudri pasaka! Ne pa
sakiškojo Pokrusto lygybės nori 
socialistai, o bendro darbo ir 
sunaudojimo! Visa, ko nori so
cialistai, lai pakeitimo išdirbys- 
tės įmonių visu o m e n ė s 
n u o s a v y b e. Gi produktai, 
sunaudojamosios medžiagos, sa- 
vaimi aišku, pasilieka nuosavy
be to, kur juos aplaiko. Tam
stos namas priklauso tamstai 
tol, kol sveikas jame gyveni. 
Švarkas, laikrodėlis, sagutė, žo
džiu visa, kų sandėlyj pasi
rinkai, yra tamsios nuosavybe, 
ir niekas nuturi teisės jų sveikai 
paverši. Pagalios socialistinėj 
draugijoj niekam nebus reikalo 
imt iš tamsios tokius daiktus, 
nes kiekvienas jų galės gaut san
dėly) taip-pat lengvai, kaip ir 
tamsta. Suprantama, ir socia
listinėj draugijoj galės rastis to
kių dalykų, kaip tūlos gamtinės

retenybės, dailės darbai ir daug 
panašių dalykų, kuriuos jų sa
vininkai rasi norės pasilaikyt 
kaipo savo nuosavybę. Mes te- 
čiaus manome, kad tokiem > da
lykams bus mažėjai, kurie by 
laike kiekvienam bus prieinami. 
!r jeigu tokia viela yra sauges
nė ir parankesne nei gyvena
mieji kambariai, kuris gi, saky
kite, panorės laikyt savo reteny
bes kur nors miegruimio kam
pe, kuomet jiems bus tam tik
rai įrengta viela ?

Taigi, prisižiūrint atidžiau 
pasirodo, kad tik socializmas 
nori apgint nuosavybę, kuomet 
kapitalizmas begėdiškiausiu ba
du myni(xja jos tetises. Sulig 
proto įstatymų, kitaip ir būti 
nogali. Jei kas kų išdirba, tam 
jis turi priklausyti; jis su pilna 
teise gali naudotis savo triūso 
vaisiais. Kapitalistinėj draugi
joj mes betgi esame nuėję taip 
toli, jogei didesnioji ir geresnio-
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nnių dalis, karos paga pie kieno nors tikėjiminius rei-
mim dtirbininkni, eina “darbdit- kalus socialistinė draugija įdo- 

dienos maus nedaugiau, kaip kad apie 
k rei- tai, ar lutam jos nariui geriau 

tinka mėlynas ar pilkas švar
kas, ar jis nori gydyties allopa- 
tijos ar homeopalijos metodais.

Į atsilikusias-pasenusias pa- 
sauliožvalgas socialistai atsine
ša rimčiau
laisvamaniai. Socialistai vado
vaujasi materialistiniu istorijos 
supratimu. Jie žino, kad žmo
gaus mintįs-pažiuros, jausmai 

ctc. keičiasi tik tuoiflet, kuomet 
tam išsidirba atsakoma dirva 
pačiame kasdieniniame gyveni
me. I

vių” naudai. Algiu 
vergas gauna tik tiek 
kalinga palaikymui jo gyvybės; 
tiek, kad ir antrą dieną dar pa- 
jiog! i kamuolies naudai kapita
listo. Darbininkai šiandie pri
lygsta bitėm, kurioms bitinin
kas atima jų surinktą medų pa
likdamas lik tą mažumėiį, kuris 
yra būtimi tolimesniam rinki
mui medaus. Šioje prasmėje

ne
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Pėtnyčia, Kovo 22. 1918.

TUV £1.

viduramžių vergams. Alginiui 
vergui lik tuo yra geriau, kad 
jis turi politinių teisių, bet blo
giau tuo, kad vergas ir dyklai- 
kiu buvo maitinimas, o algi- 
nis darbininkas išmetamas gat
vėn ir paliekamas “dievo va
liai”.

turėtų būt anie drąsus, kiltašir- ( 
džiai liaudies rycieriai, kurie ai-( 
škai ir drąsiai gintų visus esan
čius be pageibos ir silpnus. D€- 
ja, šiandieninės dvasiškijos tar
pe mes to nematome. Ar dar 
paantrini? Mes kovojame
prieš tikėjimą, bet jo klasluoto- 
jus, kurie pirmoje vietoje yra 

nei buržuaziniailįs musų kunigai!
• Socialistinėj draugijoj, kur 
bus pašalinta visokia klasta, 
nebus reikalo kovot prieš pana
šius klasluotojus, nes, pamykus 
pamatui viso blogo, pranyks ir 
pats blogas. Tuomet žmonės 
galės liuesai, sulig savo įsitiki
nimų, clgties taip, kaip jiems pa
sirodys esant geriausia.

(Bus daugiau).
---- r

>•*’

Socialistinėj draugijoj tokie

Tuo tečiaus nenorima pasa
kyti, kad mes nieko neturėtume 
nšeš religinių tamsunų kvailini
mo darbą. Kiekvieno socialisto 
ir šiaip sąmoningo žmogaus pa
reiga yra skelbt tikrojo mokslo 
šviesą ir kovot su kenksmingais 
draugijos pažangai veiksniais. I 
Žinoma, ten, kur tatai paliečia 
abelnus draugijos reikalus. Kie
kvieną mes privalome supažin
dinti su žinijos uždaviniais ir jos 
neapkainuojama reikšme žmo
nijos gyvenime. Vienok, dary
dami tai mes nemanome ir ne
norime priverst ką nors, idant 
jis priimtų musų įsitikinimus. 
Darome tai tik tuo tikslu, kad 
davus jiems progos patiems 
svarstyti ir priimt tai, ką jų pro-Į

Jaunuomenės 
dirvonai.

Ir musų žodis

Cieveland, O. — “Naujienų” 
no. 51,tilpo korespondencija iš 
Clevelando, anlgalviu “Jaunuo
menės dirvonai. Koresponden
cijos autorius “Ten buvęs”, toli
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TAVO STORES
Triangle oj Milwaukee Avė, Ashland Avė. and Division St.
Intersection of Belmont Av«,Lincoln Avė. and Ashland Avė.

P/adędant Kovo 23 Diena, atdara Vakarais iki Velykų

Ten buvęs, rašo: “Nedėlioję 
sausio 27 d., įvyko trukšmingas 
Clevelando Lietuvių Jaunimo 
Lavinimosi Ratelio susirinki
mas, kuris užsibaigė skilimu.”’

“Dalykai susidėjo šiaip: Gabe
snieji Ratelio nariai, permatyda- 
mi Rateliui gręsiantį pavojų iš 
pusės atžagareivių elementų, su
manė perkeisti jo vardą, o taip
gi atmesti tulus išdirbtus, bet- 
dar nepriimtus įstatų paragra-
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Jus Galit Sučedyt Ant 
Velyk. Siuto-Iš Miestyj 
šį Sezoną, Vyrai ir Vaikinai, kurie moka augštos pelnus, mokės aug- 
ščiausias kainas ant rekordo už dr abužius, nes dabartinės kainos 
už drabužinę materiją ir kaštai išdirbinio yra augšiausi į 50 metų. 
Jeigu prie nepaprastai aug»tų wholesale kainų jus pridėsite pardavė
jo uždarbį padengimui didelių randos ir “vidurmiesČio” kaštų, jųsų 
drabužiai esti labai, brangus.
“L” arba gatvekariai greit priveš jus prie bilc vienos Klee krautuvės, kur iškaščiai yra 
mažesni, uždarbiai mažesni ir kainos žemesnės, šis pažangumas Klee kostumieriams sp- 
čėdys tūkstančius dolerių j šj sezoną.

Siutai su 2-mis OO 
Kelnėmis

Siutai yra nustebinančiai geri už tuos pinigus. Mes turime šituos DVIEJŲ 
KELINIŲ siutus naujame militariniame modelyje, kaip paveiksle, vaikams 
ir konservatyviuose styliuose dėl viso amžiaus vyrų. Jus atrasite šituos siu
tus esančius gerai pasiutais iš puikiausios suktų siūlų materijos ir kašmero 
tamsios, vidutinės ir šviesios pavasarinės spalvos. Jus gausite DVEJAS 
kelnes, kotų ir vestę už $16 — didžiau sis siutais 
siutuose vertė Chicagoje už pinigus.

patarnavimas ir didžiausi

H

4 .
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Socialistine draugija, remdamos 
bendro darbo ir sunaudojimo 
pagrindą, žiūrės, kad visi josios 
nariai butų lygiai patenkinti ir 
apsergėti.

I'aigi socializmas nenaikina 
žmogaus nuosavybę, bet dešini-; 
teriopai ją apgina, 'l iktai neiš
manėliai ir žmonės blogų norų 
gali primesti jam tolygias ydas.

III. j
Socialistai nenori panaikinti 

tikėjimą. Į
Socialistams nėra nei mažiau

sio reikalo lįst į žmonių tikėji-Įtas sugebi apimt ir suprast, 
minės pažiūras bei įsitikinimus 
ir tų tikėjiminių pareigų atliki- 
nėjimą. Socializmas, tai eko
nominis mokslas, mokslas apie 
medžiaginius draugijos reika

lus. Į ką žmonės tiki, kokiuo 
budu jie mano įkūnyti gyveni
mą n savo tikėjiminės pažiūras—
visa tai socialistai palieka jiems | tų delikmnų palaikytojus, 
patiems. Socialistai savo prog- 
rame turi skirsnį, kuris sako, 
kad “tikėjimas yra privatiniu 
žmogaus reikalu”. Minėtą mu
sų programo sakinį nieku budu 
negalima suprasti kitaip. Nėra 
tai joks pajuokimas ar bereik
šmis išsitarimas. Jis sako tik 
tiek, jogei nei vienam nebus da
roma kokių nors kliūčių jų ti- 
kejiminiuose reikaluose. Bet, I 
galų gale, argi visa tai jau ne
praktikuojama šiandie? Franci-
ja, Suvienytosios Valstijos, Me-1 žmonių reikalus. 
xika, o dabar ir Rusija tatai jau 

Ražnvčios atskyrimas 
ne socialistų 

senas liberalis

Labui aišku, todėl susipratu- 
sieji darbininkai-socialistai ne
turi geros širdies linkui bažny
čios, kuri skelbia “amžiną mei
lę” ir ant savo vėloko rašo, jo
gei visi žmonės esą broliai, bet 
tuo pačiu laiku ji apgina šian
dienėms. draugijos netikumus ir 

Ji
f sako, kad visokia valdžia yra 
“nuo dievo”; taigi, sulig ja, taip 
dievo surėdyta ir taip turi būt. 
Jos (bažnyčios) tarnai-kunigai, 
su mažais išėmimais, yra liuesą- 
noriai kapitalistų bernai, kil
niose reikšdinasi įjuodidžiausa 
nepakanta link darbo pelių, da
rbininkų ir pastebimai aiški bi
čiulystė su naudotojais. Jie, 
taip sakant, esti kaipir pasam
dyti buržuazijos agentai, kurių 
pareiga — dirbt prieš darbo 

Nors tikrasis
jų uždavinys turėtų būt (jei juo
st* klestėtų iiors kibirkštėlė tos 
artimo meilės, kurią skelbė Kri
slus ir jo apaštalai) apgint vi
slus skriaudžiamuosius prieš ga
lingus savo tautos “brolius” 

ka pačių tikinčiųjų globai. A- Į naudotojus ir pavergėjus. Jie

įvedė.
nuo valstybės 
įsimslas. lai 
reikalavimus.
minės sektas ir sekteles palie
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Su Dvejomis Kelnėmis
L. Klein parduoda vyrų Siutus su DVIEM 

porom kelnių po $16.50. Musų pridėta ver

te j ra extra pora kelnių, kuri padvigubi-

Viręs vilnonės materijos dideliame pasi

rinkime tamsių spalvų, puikių maišytų ii 

lygiu mėlynų serges, puikiais pamušalais 
ir pasiuvimo. Mieros r
nuo 33 iki 46, priskai-i W j 
tani storus; apkainuo- Hll R 81 g3=3S. 

ta ............. ..

Dalykas buvo toks: Nedėlioję 
sausio 20 d., š m. buvo laikomas 
paprastas CLJL. Ratelio susirin
kimas, į kurį atsilankė nepilnai 
du trečdaliai narių. Pirminin
ku tapo išrinktas p. J. Gremba. 
Kada užrašų raštininkas pabai
gė skaitęs pratokolą, tuoj pasi
girdo balsas “gabesniųjų” (ku
rie dažnai dreba pamatę savo 
šešėlį). Jie pradėjo šaukti, kad 
musų Rateliui gręsia didelis pa
vojus ir įneša pakeist Ratelio va
rdą J. S. Lyga. Kįlo pasiprieši
nimai. Rimtesnieji Ratelio nariai 
su tuo nesutiko, kadangi tas 
užmanymas buvo ne vietoje, — 
paprastame susirinkime negali
ma pakeist 
R e t k a s 
ma susikalbėti.
ve “gabesniais”, šaukia: “balsuo
kim, balsuokim už Lygą” Tai
gi ant 12 popierėlių ir buvo pa-

“už Ligą” — vieton Ly- 
Ve jums ir “gabesnieji.” 

7 nariai balsavo už Ratelį, tokiu 
budu “lygiečiai” negaudami % 
balsų, pralaimėjo. Jų pačių pa
daryti įstatai taip rodo, apie ku
riuos paminėsim žemiau.

Pirmyiinkas J. G. taip jau ne
prisilaikė tvarkos; jis vienas no
rėjo nubalsuoti, kad Ratelis bu
tų perkeistas Lyga. Kiti jo pa
sekėjai nuolat šaukė: “Mes 
pripažįstam Ratelio įstatų, jie 
negeri, nepriimti ir 1.1.” Taip 
pat šaukč ir buvęs Hatelio orga
nizatorius. Užviešpatavo anar-

Ratelio vardą.
tau, ncbegali-

110-
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Visi Vilnoniai Siutai 
rankomis siūti, iiasiuti i^grynų vilnų audeklų, 
naujausių modelių ir patrenų, kadangi dides
nė dalis vilnonių audimų ypatingai tvirtesnės 
kokybės. Sutaupymas regimai yra ma- 
tomas iš sykio................................ * CU

V AIKAMS VISI VILNONIAI MĖLYNOS 8ERGES SIUTAI
dėl i.'.įiiižinlifvi, pasipuošimo arba (Ičvčjimp einant Į mokyklų, tvirtos 
spalvos audeklų; puikiai pasiūta; trunųM)s kelinaitčs su pa- Q£ 
mašalu per visų; mieros nuo 8 iki 11 metų......................  wavv

GERI VYRŲ ČEVERYKAI
Velour. guiHiietnl ,telaiko ,«rba gleižuotos kidskin; su guzikais, šiiiu- 

riukais, arba blucher slvle pasiūti virš-minkštais arba angliškais ga
leli tvirlos drvejiiiiui skaros; visų inlerų ir platumų šiame 4 E 
didialiame pasirinkime .....................................................

įtrinkimą, o pasilikusieji paėmę 
tižrašų raštininko knygą ir 10 iš 
12 pasirašo ir padeda sekamą 
aastabą: “Užbaigta už Ligą.”

Čia paduodant tūlų ištraukų iš 
Ratelio įstatų, kurde skamba 
šiaip: Skyrius III, “Ratelis taip 
ilgai, pakol jis gyvuos, turi būti 
bepartyvišku, ir nei vienas iš jo 
narių neturi teisės reikalauti, 
kad butu jis perkeistas į parti- 
višką; o jeigu kuris iš narių 
to reikalautu, tai tuoj aus turi bū
ti išskirtas iš šio Ratelio”.

Skyrius VI. Įstatų pertaisy
mas: *‘šic įstatai gali būti pertai
syti nemažiau kaip trims ket
virtadaliais balsų, veikiančių na
rių (esančių Clevelande). Per
taisymui įstatų, turi būti sušauk
tas tam tikras susirinkimas, ir

Į

SPECIALIAI VAIKAMS
Vaikams Siutai su DVEJOM kelnai
tėmis, išilgais kišeninis ir su sagtė- 
mis dirželiais, kaip paveikslėlyje; 
gerai padaryti iš gerai dėvinčios! 
puikios maišytos materijos; mieros 
nuo 6 iki 18. Tikri barge- “7K 
nai už ................................ ■ v

i b ( J .1 i ‘
Vaikams Siutai su DVEJOM kelnai
tėmis, daugelis turi naujus, milila- 
riškus, uždengtus kišenius. Stiprios 
materijos, gražiose spalvose; 
labai specialiai už ........... w
Vaikams čysto vilnono, mėlyno ser- 
ge išpažinties Siutai $6.75 iki $20.

turi būti pasiųsta žinios kiekvie
nam veikiančiam nariui, nuro
dant laiką ir vietą busimo su
sirinkimo. Taipgi turi būti pra
nešta, nevėliaus kaip dešimts 
dienų pirm susirinkimo, paaiški
nant, kokiame, skyriuje ir kuris 
paragrafas bus pertaisomas/*

Įstatus su virš minėtais parag
rafais priėmė tie patįs Ratelio 
nariai, kurie dabar norėjo nele-

Lyga.
Paduosimo dar tūlų ištraukų 

iš protokolo, kurios sako: “Priė

m. C.L.J.L Ratelis laike susirin
kimą, kuriame buvo skaityta Ra
telio įstatai ir tapo priimti bei 
pataisyti.” Toliaus: “tapo išrin
kta komisija dclei sutvarkymo 
ir ištaisymo įstatų ir prirengimo 
spauzdinimui. Į komisija įėjo 
šie nariai:A. Raila, J. Tonkūnas 
ir J. Petrionis”. Šį protokolą

J. Tonkūnus, snsii*inkiniQ 
votie J. Petrionis.

Pagaliaus, sausio 27 d., š. m. 
Ratelis laike susirinkimą kuria
me susirinko visi tie, kurie sa
ve pasivadino lygiečiais, jie taip 
jau sukvietė daugybę pašalinių

spėka), ir net patį LSS. 3 čios 
kpos organizatorį p. Daubarą.

Atidarius susirinkimą pradė
jo ginčai tarp rateliečių ir pasi
vadinusių save lygiečiais; p. 
Daubaras, neturėdamas nieko 
bendro su Rateliu (nė jo narys), 
prišoko prie pirmininko ir gra
sindamas kumščiu, šaukė: “Jus 
išdavikai, valdžios agentai, bur
žujai ir 1.1.” Pirmininkas nega
lėdamas numalšinti, paliepė per
šaukti vardus visų Ratelio narių,

»W!

.4’

■i*
&■

Specialiai—mėlyno serge Siutai, 
įinianl dėl vaikinų vėliausi, mili- 
tario styliaus, jų storis yra tinka
ntis apskritų metų; aiškiuose da
žuose; puikiai pasiūti, mėlyno so
rge verls jus galit gaut tik $1 O 
Klee krautuvėse už........... ■ O

f DYKAI!
k yy Vaikams!

/y Vaikai, Baneliall se- 
zonas greit atsida- 
r<J. Ar prisirengęs 
esi? Su Siuatis, ar- 
ba virškočiais nuo 

ar*,a brangesnių, 
,nes duodame vai-

D7 kams pasirinkimų
/ baseball arba
r ^bat—DYKAI.

Didis pasirinkimas Siutų po $25— 
vėlinusių inllilnriii modelių vai
kinus ir konservatyviai styliai, ra
nkomis sinti geriausiose šalies iš- 
dirbluvėse iš grynai vilnonių ma
terijų. Augštos rųšies siu- 
tai rasis pas Klee po ....

si
Klec’s
North

Side
Store

o

>

sutiko su Ratelio įstatais, buvo 
patarta apleisti svietainę, arba 
gali būti, tiktai neturės balso. 
Pakilo didžiausias truksimus, ko-, 
liojimai. Daugiausia lai darė pa
šalinės ypatus. Padarius susi
rinkimui pertrauką ant 10 minu
čių, daugelis betvarkės kėlėjų 
apleido svetainę ir susirinkimas 
tęsėsi tvarkiai.

Kas link grasinimo policija ir 
išėmimo “\varranlo”. Taip vi- 
siai neatsiliko, ir “Ten buvęs”, 
tiesiog meluoja.

Toliaus jis rašo, kad susirin
kimą vedė piliečiai. Aiškus da
lykas, kadangi jie patįs pasirašė 
į protokolą, pasivadindami save 
Lygiečiais, o ne Ratelio narius, 
lokiu budu, pirmininkas ir tega
lėjo būti renkamas iš Rati lio na- / 
rių ir pilietis. Pilietis buvo ren- 
kamsa dėl lo, kad, Ratelis gyva
vo 9 mėnesius be čer torio (leidi
mo) ir pagaliaus kilus betvar- 

ui Icokiij nors ne- 

susiprulymų, lai pirmininkas ir 
buvo renkamas iš piliečių, kad 
ėmus ant savo atsakomybę ir iš- į 
vengus kokių nors nesmagumų 1 
visiems Ratelio nariams.

Prie minėto Ratelio priklauso, 
daugumas, rimtų socialistų. Ra
telis paikiui gyvuoja. Palaiko 
klesas Anglų kalbos. Dabar ir 
vėl nutaria įvesti Lietuvių gra
matikos klesas. Apart lo, tan
kiai rengia prakabas, paskaitas

ko organizuot Jaunų Socialistų 
Lygą, negu veikt Ratelyje, tai jie 
tatai galėjo padaryt be triukšmo 
ir užsivarinėjinių. Socialistai tu
rėtų duot kitiems nuoseklaus el
gimosi pavyzdį, o ne vaidus be 
reikalo kelti. Red.)

Nariai Cook Coonty Rcal Katate Tarybai 
A. PETRATIS & CO. 

Real Katate Ofiaas
, Paskolina pinigus. Perka, parduoda tr 

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

Periiuri apstraktus, pa?aro popisras 
NOTARY PUBLIC 

711 W. B5U gatvi 
kampas Halsted Dn>v»r IMS

DR. A. M0NTV1D
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2225 So. Leųvitl Si.
Suile 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Hayniarket 2563 Phone ('anai 4626

Nedėldieniais tik pagal sutartį

Rezidencijos Tęlephone Albany 5516

susivienijimaOioviiįAMERlkoO^O
.1 X ‘i’.' <'*, ' • t ’? '*-

Kapltalas x Sausio, 1917, $145-000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $5^-8»3

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

vinimosi Ratelis tai jo tikslas ir 
yra lavinties ir lavinti kitus.

Ratelio Pirm. A. Rasimas. 
“ Rast. K. Zelvis.

(Šitie paaiškinimai rodo, kad 
“Ten Buvęs” žymiai apsilenkė 
su liesa, aprašydamas Lavinimo

si! užklausimu, ar sutinka su Ba-' si Ratelio skilimą. Jeigu jam ir 
tolio įstatais. Visiems, katrie ne-, jo bendraminčiams geriaus pati-

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

kus ir kulturiškus reikalus.' •

ŽMONIŲ Spšvictai laidžia savaitrašti „TĖVYNĘ” su ilius
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

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

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

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



ĮN A U J I K N O S, Chicago, IILl’ėtnyčia, Kovo 22, 1918.

Liet. Moterų P
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rogresyvio Susivienijimo 9-tos kuopos c

ApielinkeChicago ir
Didelis susirhinkimas.

Susižeidimai.

Kuris rengia koncertu nedėlioję, kovo 24 d., M. Meldažio svet.

Už ką jį kaltina?
Kapitalistinėj spaudoj vakar 

buvo pranešta sekama žinutė:
Vakar ta|M> prisaikdinta as

tuoni vyrai prisaikinlojų teisėjų 
suolui, kurie turės teisti valsti
jos senatorių Joną M. Pavvell’į 
kriminaliame korte, prieš kurį 
yra svarbus apkaltinimas. Bylą 
ves valstijos prokuroro pagelbi- 
ninkas, adv. Juslia McCrathy.

Už ką kiūtinamas tasai sena
torius Posvell'is? Kapitalistinė 

spauda nesako. Gal manote, kad 
ji nežino. Tegul bus ir taip. Bet 
mes vis dar neužmirštame val
stijos prokuroro, Meclay Hoy- 
ne’o, užreiškiino, kurį jis davė 
pora savaičių atgal, būtent, kad 
neužilgio jis iškelsiąs aikštėn 
“tūlą įžymų politiką, užimantį 
ytin svarbią vietą valdžios įstai
gose’ 
tikas
užreiškė, turįs artimų ryšių su 
kriminalistų šaika, kuri suren
gė kelintą svarbių apiplėšimų, ir 
net papildė žmogžudysčių.

Iki šiol tatai mums yra pas
laptis,

Tas ‘‘tūlas įžymus poli- 
kaip valst. prokuroras

Vikrus teisėjas.

Ponas John C. Caverly, teisė
jas Chicago avė. korte, vakar 
pervarė 21 bylą laike 
nules. ’ Gan votį beat it?

mi-

Pirmoji “nespjaudymo 
diena.”

Pagalios, policija vakar išda
vė savo paslaptį. Areštavusi se-, 
ptynis vyrus už spiaudymą antį 
ša lyga t vi ų ir gatvekariuose, ji 
pranešė jiems, jogei šiandie yra 
“spitless day“. Už atidengimą 
šios paslapties areštuotieji bet
gi turėsią užsimokėti nuo 1 iki 
5 dolerių. Vyrai, look-out! Tai

Neužmirškite motery 
vakarą.

Moterų Progresyvio Susivieniji
mo 9-ta kuopa rengia koncertą 
M. Meldažio svetainėje. Be pui
kaus 9-tos kuopos choro, bus ir 
šiaip įvairių parinktinių gaba
lėlių -p solo, duetų, kvartetų ir 
lt. Be to, chicagiečiai dar pir
mą kartą turės progos |>amaly
ti Kl. Jurgelionies misteriją ei
lėm is-f-“Lietuvos Giriose”. Išpil
dys pačios moters.

šiandie, 8 vai. vakare, 20-tos 
\vardos soc. rinkimų kampani
jos komitetas rengia dideles pra
kalbas Prvy Slovensky Sokol 
svetainėje, 1730 So. Jefferson 
gt. Kalbės socialistų kandidatas 
į aldermanus, d. Edwin E. \Vio- 
man. Bus ir lietuvis kalbėtojas. 
Visi šios apielinkės lietuviai pri
valo atslankyti į m in. prakalbas 
ir išgirsti, kaip mano socialistai 
apie miesto reikalų tvarkymą. 
Įžanga dykai.

Henry Peterson, 1019 Fullou 
gt., ir George Polosky, 1822 W. 
Erie gt., vakar vakare norėjo 
pasivėžini. Pakeliui jie įsėdo 
motoriniu trokan. Netoli namų 
jiedu bandė iššokti iš troko. Iš- J . i
šokt iššoko laimingai, bet ant 
jų užbėgo iš antros gatvės einąs 
automobilius. Pirmasis galbūt 
mirs. Antram sulaužyta petys.

Paremkite mus.
. Ryto Meldažio svetainėje Chi
cagos Liet. Soc. Vyrų Choras 
rengia koncertą. Koncerte be 
daugelio lietuvių chorų ir (lai
dininkų, dalyvauja ir svetimta
učiai.

(Ehicagos liet. soc. kuopos, tai 
šiuo drįstame kreipties į drau
gus socialistus prašymu: parem
kite musų surengimą! Kiekvie
no draugo pareiga yra atsilan
kytai M koncertą, jei jau ne dėl 
ko kita, tai dėlto, kad parėmus 
mus finansiškai. Draugai, jus

išlaidų jo palaikymui. Tos iš
laidos turės būt padengtos iš 
kuopų iždų? Tai kodėl drau
gams neprisidėt priq tų išlaidų 
sumažinimo savo atsilankymu į 
musų koncertą? Iš to bus dve
jopa nauda: apart materialės 
paramos jus sustiprinsite mus 
ir dvasiškai, suteiksite daugiau 
cįnergijos toJimeseniam lavini
muisi. Mums juk reikalingas 
socialistų choras, geras choras.

............
užmirškite, kad šis musų kon
certas rengiama ne pelnui, bet 
palaikymui lavinimosi darbo, 
kuri jus palįs pripažinote esant 
reikalingu. —Choristai.

Užsidarys apie 1000 saliunų.
Miesto kolektorius, Charles 

Farsberg, vakar užreiškė, bū
tent, kad nuo 1 dienos gegužės

Chicagoje užsidarys mažiausia 
tūkstantis saliunų. Priežastis— 
nesvietiškas pabrangimas visų 
svaiginamųjų gėrimų. Kolekto
rius sako, kad delei tos priežas
ties miestas neteks vieno milio- 
no dolerių, kurį jisai gaudavo' 
už išduodamus galiūnams lais- 
nius.

Rubsiuviai sugrįžo.
Streikavusieji United 

ment Workers unijos rubsiuviai 
vakar visi sugrįžo darban. Sam
dytojai suliko padidinti algas 
10 nuoš.

Vaiky Dieninės Globos 
pranešimas.

Gar-

Vaikų Dienines Golbos valdy
ba prašo mus paskelbti, kad ne
dalioj, kovo 21 d., 3 vai. po pie
tų Fellowship House svetainėj 
(831 W. 33 rd Place) bus įdomi 
paskaitė vien tik moterims. Pa
skaita pavardyta “Dievo Moti
nos Ausis“ ir ją skaitys poni 
Profood, angliškai.

Bus taipjau doudama arbata, 
užkandžių etc.

Gerbiamieji, reikalas begalo 
svarbus, lodei kiekvieno parei
ga yra atvykti ir prisidėti prie 
to darbo.

Ch. L. D. T. Pild.
Komitetas

MELROSE PARK

Darbo Žmonių 
KNYGYNAS

V ’ įTl **
BRANGUS DRAUGAI IR DRAUGP.S:-

.lau alėjo momenhts taip įdomus, lalp tnlercsingas, kad net ir tie, 
kurie nei svajot nesvajojo apie mokinimąsi skailvli knygas bei laikra
ščius, šiandie skaito ir svarsto, kas tolinus dėsis, kas buvo ir kas bus. 
Delio pranešu jums, kad aš įsteigiau grynai darbininkišką knygyną, 
kad aprupiniis naudingomis knygomis kiekvieną darbo žmogų. Jau 
dabar gana daug šiame knygyne randasi knygų, kektos kurių žemiau 
paduodu surašą.

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

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

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

niinimai. Apdaryta .............. $1.00
Velnias ................................. 20c
Sauja Pipiru .Senberniams ir 

Senmergėms. Kaina .........  35c
Kareivis................................... 10c
Ibirlamenlariškų 'Tiesų Knyge

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

lis Rasputinas pavergė carą ir ca- 
rienę. Kaina ....................  <

Francuos Revoliucija, .... 40c 
Krikščionybė ir Socializmas 15c j 
Nuo ko priklauso žmonijos nuo- ' 

tikini. Kaina ............................. 10c Į
Reto turiu dainų, eilių monolo- Į 

gų ir deklamacijų, kurias delei 
vielos stokos čia neminėsiu.

Taipgi turiu gražių, puikiai nu- Į 
pieštų Rusijos Revoliucijos pavei- i 
kslų: Kaip Rusijos Caras Mikė 1 
nusirito nuo sosto. Kaina 25c.

Užrašau ir kilus laikraščius me
tams, pusei melų, etc. Pavienių 
numerių galima gauti pirkti: Ke
leivi, Laisvę, Kardą ir Dilgėles.

Laiškus ir pinigus siųskite šiuo 
40cadrcsu.:

J. B. AGLINSKAS, 
3346 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 7328.

Chicago, Illinois.
Atdara kiekvienų dienų.

Vartotojų Bendrovei sekasi. 
. Keli metai atgal pas mus ta
po įsteigta Darbininkų Vartoto
jų Bendrovė.
Bendrovės krautuvei prisiėjo iš-

SKAITYKITE IR UŽSIRAŠYKITE.
Draugai lietuviai. Jeigu kam pasi- 

« taikytų atvažiuoti j Chicaga nežinan-
Nors pradžioje tiems lietuviu arba neturintiems 

1. . . ... pažįstamų meldžiu apsistoti— 
•į LIETUVIŠKAM MOTELYJE

, •, ... . . ......zir, Aš tamstoms patarnausiu ir parody-laikyt stiprią kompi liciją, vis dc sju jjetuvjllSt Taipgi, kurie norėtu- 
Ito, dalininkai nenusiminė. Dir- 'mėt gražių ruimų, galite gauti. Ątva- 
, .... . ... Ižiavę arba šiap jau reikale kreipki-bo kiek kuris galėjo, idant ne 
leidus žhigfi bendro darbo vai
siui. Ir išlaikė. Šiandie mu
sų Bendrovės pastatyta tvirtais 
pamatais; jos pamatinis kapita
las jau /pasiekė septynių tūks
tančių dol., ir Bendrovė jau ren
giasi padidint savo biznį — įsi
gyjant nuosavų namą. O ka
dangi Bendrovės krautuvė turi 
didelės paramos ne lik iš lietu
vių bet ir svetimtaučių, lai nė
ra abejonės, jogei ji, anksčiau 
ar vėliau, atsieks savo tikslo.
Tik tegul draugai dalininkai dar 
sparčiau pasidarbuoja, idant 
juoveikiau įvykinus tą sumany
mą. Įsigiję nuosavų namą mes 

atkakliai faituojasi. F a i t a s ga ant visados užtikrinsime savo 
lįs užsibaigt laįal, blogai, jeigu ( Bendrovės likimą, o ir patįs tu

rėsime kur kas didesnės nau
dos. Taigi sukruskime!

— šerininkas.

CICERO
Girdai.—Frakcijos.—Klaida

Pasiekė girdai, buk naujasis 
ganytojas esą atstatęs Antanė
lio gaspadinę, o jos vieton paė
męs kitą jaunesnę. Tūli sa
ko, kad šis esą kitoks: nenorįs 
laukt ‘‘iš šalies”, bet turėt sau

Antaninėj negerovė. Atsira
do frakcijų. Viena jų, sako, pa
sivadinus “užuomarš - antani
ne”, antrą — “sugulov - mari
ne”. Pirmoji esą “stikina”, už 
visus užuomaršas Antanus, an
troji “nekaltas” mergeles, kur 
įstoję Motinos Dievo Sopulingos

NAUJIENŲ DISTRIKTAS cicillkų”.

laiku neatvyksiu koks nors “me
todologijos daktaras”, kurs vi
są kaltę, suverstų ant “bedievių-

lės šiuo adresu:
W. STEKUS, — AVERY HOTEL 

534 So. State St., Chicago, 111. 
Užsirašykit adresą, kad nepamirštu!.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviliauH Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subutoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
IIALSI'ED ir 2-ra GATVftS

"'MOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk masų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Cla mokinama:- 
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos l’riekybos Teisių
Lotynų ” S. V.Pilietybšs Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
Ir GRAMMAR ir HIGH SCH00L Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai

American College Preparatory School 
3103 3. Halsted Si. Chicago III.

II KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ

fci. ZM

DK. urnos
Gfflylojas Ir Ciumrgis 

1-8FIN DŪLIAI I 
£121 N. Weatera a«

Vietos draugijų domai.
Visų vietos draugijų, priklau

sančių Ghicagos Lietuvių Darbi
ninkų Thrybai, delegatai šiuo 
maloniai prašomi atvykti į ben-

vo 23 dieną p. G. Chernaucko 
svetainėje, kertė Union ir 19 ga
tvių. Turėsime aptarti 
svarbių reikalų apšvietus darbo
organizavimo klausime. Gerb. 
delegatai yra kviečiami atsilan
kyti lygiai paskirtu laiku, taigi 
7:3(1 vai. vakaro.

daug

“Naujicnų” nr. 66, žinutėj iš 
Cicero, įsiskverbė nemaloni klai 
da-klaidelė. Ten tarp kita taip 
pasakyta: “mažosios panelės M. 
Bubičiutės” etc. Atsiprašau. Ta 
panele yra ne maža, bet — jau
na ir didelė. Jiulinai reikia ati
taisyt. Jaunoji panelė, tikiuosi, 
alk is už tą mažą bet didelę klai
dą, kurią iškirto pajotžarga sp
audos velniukas. — Aceris.

Darbininkų Teisių Gynėjai

S0( IALISTV KANDIDA TAI J CICERO MIESTO 
VALDIN INKUS.

i Žmonių be drabo šiuo tarpu 
musų sostinėj nedaug. Nedir
ba tik tie, kur dirbt nebepajie- 
gia, arba šiaip tinginiai ir dy
kūnai, kuriems kiti dirba.

Kai kurie musų neišmanėliai 
paraipijonai savo prakaitu uždi
rbtus ir sutaupytus pinigus, vie
loj pasidėti sąugiame banke, lai
kydavo pasidėję pas geros šir-

štelio, be nieko. Dabar, kada 
tas geros širdies kunigėlis nie
kam nežinant pasišalino, žmone- 
liai sau pirštus kramtosi — ne 
dėlto, kad jis pasišalino, bet dėl 
to, kad pasišalindamas užmiršo 
jiems dešimtines

BRIGHTON PARK
Iš draugijų veikimo.

Kovo 17 d. Keistučio Kliubas 
laike savo mėnesinį susirinkimą. 
Svarbiausias susirinkimo užda
vinys buvo — pataisyti senąją 
Kliubo konstituciją. Reikia pa
sakyti, kad konstitucijoj lapo į- 
dėta daug naujų pagerinimų, 
taip kad nuo dabar musų drau
gija su pilna teise galės vadin- 
ties progresyve draugija. Visa 
tai liudija, kad kliubiečiai ir 
kliubietės nenori atšilikt ‘nuo 
gyvenimo. Taip ir reikia.

Keistučio kliubas yra viena 
tvirčiausių pašalpos draugijų 
šioje apięlinkėje. Turi apie tris • v • • •šimtus gerai stovinčių narių ir 
netoli dviejų tūkstančių dol. ba
nko.

Kliubui gali priklausyti ir 
moters bei mergelės. Tuo tarpu 
jame randasi, rodos, apie 10. 
Reikia tikėties, kad 
daugiau įstos.

Brightonpark iečiai 
spiesties į Keistučio
žuot blaškiusis po mažas drau
gijėles. Vietoje kelių silpnų 
draugijėlių mums reikėtų turė
ti vieną tvirtą draugiją, kur ne- 
laimingaiftc atsilikime, galėtu
mu turėti užtikrintą paramą.

Bet, kad šito atsiekus, turi pa
sidarbuoti palįs kliubiečiai ir 
kliubietės. Prie kiekvienos 
progos jie privalo dirbti naudai 
savo draugijos, agituot už ją ir

Vyriškų Drapanų Baigęsis- 
^Nauji neatimti, daryti ant n?.’ 

kymo siutai ir overkotal, vertės nu' 
$30 iki $50, dabar parsiduoda pa $:• 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo S1& .k 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7 56) ■.<: 
18 doleri j,

Pilnas pasirinkimas kailiu paa . 
tų overkdtų.

Visai - lažai vartoti siutai ir nv«b 
kotai, vc. ės nuo $25 iki $85, d»L* f 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $1.50 ir* 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $$.'«>< 
Jki $7.50

Atdara kasdlei ą, x>edėiJomH ir 
karais.

• S. G O P. D O N
1415 iŠ Daleted Su ChicaiK- JI

(Sergėkite savo akis

Neužsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aplickoriui ,mikseriui ar keliau
jančiam pardavėjai, nes jie su
teiks jus akims lik daugiau blogo.

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš PJatt’o aptiekus 
Tėmykite j mano parašų 

Valandos nuo 9-to^ vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto Iki 12 valandai dienų

DR. G. GLASER
Praktikuoja 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

*

ateityj ir

turėtų
Kliubą, a-

ir šimtelius

Tr-m
E -.3

Pereitų metų pavasarį Cicero 
darbo žmonoms pasisekė išrin
kti socialistą, Frank J. Blahą, 
švietimo tarybon. Ir taip pada
rę jie neapsiriko. Tarnauda
mas švietimo taryboj, socialis
tas Blaha išvilko aikštėn dange*

kai-kuriais kon t ra k toriais ir 
' yliugais.politikieriais, ir tuo pa

rodė, kiek naudos žmonėms ga
lėtų padaryt socialistai, jeigu jų 
daugiau būt išrinkta į miesto 
valdininkus.

Užtaigi dabar, šiais rinkimais, 
kurie įvyks balandžio 2 dieną, 
cicariečiai pasirūpinkit išrinkti į 
miesto valdininkus ne vyliugius
politikierius iš senų kapitalisti-j alistų likiclą! 
nių partijų, republikonų ar do- —

mokratų, bet tikruosius žmonių 
teisių gynėjus,,tikruosius žmo
nių reikalų dabotojus, tuos, ku
riuos ant tikieto pastatė pačių 
darbo žmonių politinė organi
zacija, būtent socialistų parti
ja*

Balsuokite už “straight” soci-

★

Kiek laiko atgal čia buvo gar
sinama, kad LSS. 138 kuopa be
sirengianti statyt scenoje “Medi
cinos Daktarą”. Bet dėl stai
gaus vieno aktoriaus susirgimo 
garsiniu laiku spektaklis neįvy
ko. Dabar tą patį veikalą sta- 
tyš LSS. 138 kuopos choras ne* 
dėlioj, kovo 24 d., 7 vai. vak., 
M. Jankaičio salėj, 4837 W. 14- 
th St. Kiek teko patirti, lošėjai 
gerai susimokinę ir suloš pride
ramai, o publikai bus įdomu pa
matyti daktaro vestuves kad irj 
gavėnios metu. —šiaurys.'

daugiau naujų narių. Todėl 
žiūrėkime, kad sulaukus seka
mų naujų metų musų šeimynė
le dvigubai padidėtų. Tuomet 
su pilna teise mes galėsime pa
sididžiuoti prieš kitų Ghicagos 
liet, kolonijų lietuvius. Taigi— 
prie darbo!

—Agotos Sūnūs.

__

Dr. A. R. Bliniienthal

8325 So. Hahted SU, Chicago.

TELEPIfONE YARDS 2721
“oR. J. JONIKAI Y K

Medikas ir Chirurgai
• r. Salsted St, Chicau.

TELEPHONE YARDS 5894.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 13

Je<enhone IIubiLo'.dt 1273

VALANDOS

SOKIB]

M. SAHUD M. D
Senus Ilusns Gydytoji# Ir Cbiryrrnn 

Specialistas Molei- škų, Vyr'Aku ir 
Vaiky, taipul Chro.iUkų LIcy
OFISAS: 1578 MHvvavkoa Avė..

Kampas North A ve. Kambarys 206
H :.10 iki 10 išryto 

1:33 iki 3 7:33 Iki 0 vakare

AKIU SPECIALISTAS 
Akie Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.
Mes vartojame 

pagerintą ()ph» 
thahnonieter. Y- 
patinga donia at>

< ’ t. kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčMirn. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 at 

Telephone Yards 4317

Tclcphone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 14th Street, Cicero, III. 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piet, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 v. dienų.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicaga 
Telephone lltiyiuarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsled St., Chicago 
lel«-ph<>ne ilrover 66V3

VALANDOS: 10 -1] ryto; 2 I popiety;
7 8 vakar**. Nedaliomis 10 12 dieny.



NAUJIENOS* Chicago, IIL Pėtnyčia, Kovo 22, .1918.

Pranešimai
DRAUGIJOSPARDAVIMUIKEIKIA DARBININKŲ DRAUGIJOSLietuvių N. Kliubas laikys savo 

mėnesinį susirinkimų subatoj, kovo 
23 d., "Aušros” svetainėje, 3001 So. 
Halsted st. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Draugai kliubiečiai, meldžiu pribu- 

Svarbųs pikni
ko reikalai. Priežastis paskelbimo 
šio susirinkimo yra ta, kad paskuti
niam suliatvakaryj bus Velykų su- 
bata, tai, žinoma, nekurie iš musų 
draugai nenorėtų tam vakare pribū

ti. —Kenutis, Nut. Rašt.

Chic. Liet. Soc. Vyry ( horan rcn- Ii į šį susirinkimų.
gi.i puikų koncertų subatos vak. ko 
vo 23, Meldažio svet. Dalyvauja 
lietuviai, anglai, škotai ir švedai.

PRITYRUSIEJI ČEVERYKŲ

TURI BŪT parduota pirmos kle
sos, pilnai pripildyta grosernė. La
imi geras biznis. Lietuvių apgyven
ta vieta. K. Polanek, 
3001 Emerald Avė. Chicago*.

DRAUG IOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

DIRBĖJAI
L.V. Knygyno P. V. I). Cihcagos 

llteilrsi n l A M i M i 1 11 k i H I . | \ \ k S p.l II e 
dėty vakare 8 v. vak. 25 (h kovo, 
Viešo Knygyno luite, 731 W. 18 st. 
Draugi ių atstovai, malonėkite nepa
miršti atsilankyti: turim daug svar
bių reikalų apsvarstymui.

—Valdyba.

ATSIŠAUKITE ANT 13 ANKSTO

SIIOE WORK ROOM

IN

Bucine. Wis.—LSS. 124 kp. choras 
rengia puikų koncertų ir balių, kovo 
23 d., Turner Hali Lincoln St (gali
ma privažiuoti Dougtas karais). Pro
gramas pm 
Kviečiame 
kiečius.

Roseland. III. — Repeticijos “Švar
ko ir Milinės” įvyks panedėlyj, kovo 
25 d., 7:30 vai. vak. Visi, kurie tu
rite roles , malonėkite susirinkti į 
Dovijato svetainę, 19501 Michigan 
avė. —Komitetas.

MARSHAL FIELŲ A CO.

PARDUODU pigiai—čeverykų tai
symo šapų su elektra varomomis 
mašinomis ir daugybe skurų. Biznis 
gerai išdirbtas bėgyje ilgo laiko. Ge
ra šiam bizniui vieta, lietuvių kolo
nija. Petras Martišius,
4541 So. W<)od St., Chicago

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

RETATi RAKANDAI
STATE, \VASHINGTON, RADOLPH

AND WABASH

įsidės lygiai 8 v. vakare, 
kenoshiečius ir milwau- 

LSS. 124 kp. Choras.

Wis. — Draugystės LieKenosha, Wis. — Draugystės Lie
tuvos Balsas metinis susirinkimas į- 
vvks kovo 21 d., Slitz svetainėje — 
Visi susirinkite. Turim labai svarbių 
reikalų. Pereitam susirinkime, kaip 
žinot, nutaria imti organu Naujie
nos. šiame susirinkime taigi orga
nas turės būt užrašinėjama.

—Sekr. Felix Bartkus.

Roseland, III. — TMD. 142 kuopos 
susirinkimas įvyks nedėlioj, kovo 24 
d., 2 vai. po piety, “Aušros” kamba
riuose, 10900 Michigan avė. Visi 
draugai ir draugės atsilankykite, nes 
yra svarbiu reikalu apsvarstymui.

Rašt. P. Kisielius.

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

III.
m.
III.

LSJL. 3 kuopos susirinkimas įvyks 
kovo 23. 7:30 va), vakare, Blinstru- 
po svet., 1501 So. Hermitage avė. 
Draugai ir draugės malonėkite atsi
lankyti ant susirinkimo.

—Raštininkas
I

Rockford, III. — šiuo pranešu L. 
M. P. Susįv. 5-tos kuopos nariams, 
kad sekamas kuo|>os susirinkimas į- 
vvks nedėlioj, kovo 24 d., 2 vak po 
pietų, 1012 S. Main st. Malonėsite 
visos narės atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

—Rast. O. Valiulienė.

REIKALINGAS preseris vakarais 
ir subatomis po pietų. Gera užmo
kestis. Atsišaukite į J. Pocius, 

2102 W. 22nd Sh, ir Hoyne avė.
Chicago, III.

REIKALINGA jauna vedusi pora 
prižiūrėjimui daktaro ofiso ir atsa
kymui telefono. Rnnda dykai.
1726 8. Ashland Avė., Chicago.

TURI BŪT parduota aukštos rų- 
šies mahogany pianas ir puikus pho- 
nographus su daug , rekordų, labai 
pigiai. 3844 yV. 12 st., 2-ras augštas, 
arti Independance Blvtk Chicago.

T—

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

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

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

A. LA LIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago,

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

10604 Edbrook Avė., Chicago, III.
JULIA ŽEMAITĖ, •

2919 W. Division St., Chicago, UI.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

West Pullman, III. svarbios ir di
delės prakalbos, kurias rengia LSS. 
235 kuopa, įvyks subatoj, 23 d., ko
vo 59’8 \Vest Pullman Turner Hali, 
12001 So. Halsted st. Pradžia 7:00 
vai. v ik. Kalbės Naujienų redakto
rius d. P. Grigaitis ir 9-tos vvardos 
kandluatas į aldermanus d. Zephiere 
Pcpin. Kviečia visus atsilankyti.

—Komitetas.

Pajieškau pusbrolio Povilo Baile
lio, Kauno gub., Krinčino parapijos, 
40 metų amžiaus. Malonėsit atsišau
kti, ar Kas jį žinote, praneškite man. 
Busiu labui dėkingas. Jonas Shimbel, 
R. 7, Bok 117, Merrill, Wis.

REIKALAUJA 2 patyrusios dry 
goods pardavėjos merginos ir čeve- 
rykų pardavėja mergina. Gera mo
kestis. Darbas nuolatinis.

Bach’s Dept. Store.
3641-43-45 S. Halsted St., Chicago.

PARDUODU 4—5 kambariu ra
kandus visus sykiu arba atskirai. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
išvažiuoja į ūkę (farmų).

yViIliam Kundrotas, 2-ras migštas. 
3219 yVallace St., Chicago.

PARSIDUODA 6 kambarių ra
kandai tarp jų — 3 lovos ir Dnven- 
port. Phone yyrentworth 1945
1359 YV. 551h Str., Chicago

Cicero. III. TMD. 118 kuopa laikys 
savo susirinkimų pėtnyčioj. kovo 22 
<1. 8val. vak. Tainuliuno ir Gudga- 
lio svet., 1 147 S 4!)th Aye —Visi kuo
pos nariai teiksitės atsilankyti, ku
rie dar nėra užsimokėję už 1917 m. 
ir užsimokėkite, tail gausite naudin
gų knygų, nes ant to susirinkimo 
bus dalinama Kultūros Istorija po 3 
tomus ir Dešimt metų Tautiniai kul
tūriniai Dartio Lietuvoje. Taipgi 
kviečiami atsilankyti vis lietuviai ir 
lietuvaitės atsilankyti ir prisirašyti.

—Sekr. K. Kairia.

Pajieškau draugo Kazimiero Gai
damavičiaus, paeina iŠ Kauno g., SL 
laikų miestelio, I metai atgal gyveno 
Chicagoj ant Town of Lake, dabar 
nebežinau kur. Malonėsite atsišau
kti. turiu svarbų reikalų, arba kas 
jį žinote, malonėkite pranešti.

Mykolas Skurka,
Box 488, Melrose Park, Illinois.

REIKALINGA mergina prie abcL 
no namų darbo. $8 į savaitę.

Mrs. Zymonth,
3252 So. Halsted St., Chicago.

REIKALINGA dviejų prityrusių 
važnyČių, 1 prityrusio karpytojo, 5 
prityrusių leiberių dirbti į sengele- 
žiu kiemų. Atsišaukite į 1717 North- 
\veslern avė., užpakalyje.

PARSIDUODA rakandai labai pi
giai, taipgi ir geri vargonai. Parduo
sim kartu arba skyrium. A. Norvvis, 
731 \V. 18th St., ant trečiu lubų, iš 
priekio. Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ

Pajieškau drg. K. Platakio, Kauno 
gub., Telšių pav., Salonikų pa r.; pir
miau gyveno Kensington, III. Dabar 
buk gyvenus Chicagoj. Taipgi pa
jieškau drgi K. Žalimo, gyveno DaL 
Malonėkite atsišaukti, arba žinantis 
juos praneškite jų adresus.

Ix Valinčius,
P O Box 16, Westville, III.
ton, III. ir dirbo C. E. and I karšapėj.

PARDUODU —savo tikę (fermą) 
Wiseonsino valstijoj. 120 akrij, apie 
40 darbamos, likusi miškas. Turiu 
eiti kariuomenėn. Parduodu greitai 
ir pigiai. Rašykite i Naujienų ofi
sų pažymėdami No 172

Liet. Janitorių Vyrų ir Moterų Pa- 
šelpinio Kliubo balius įvyks subatoj, 
balandžio (April) 6 d.. 7 vai. vakare, 
Lauterbach svet., 4819 \V. 12th Str. 
Cicero, III. — Taipgi mėnesinis Kliu- 
Im> susirinkimas įvvks kovo (March) 
29 d. 1918.. Liberty svet., 3420 W. 
121h St., 7:30 
reikalingas, 
bus renkami 
tam baliui.

v vakare. Būtinai esate 
pribūti į susirinkimų: 
darbininkai

— Rašt. J.
viršminė- 
Burčikas.

m. 1 >al.Nedėlioj, Kovo 24 d. §.
po pietų Fellowship House. 831 W. 
33rd Plaee Chicago, jvyks TMD 22- 
ros kp. mėnesinis susirinkimas su 
programų. Visi lietuviai ir lietuvės 
yra kviečiami atsilankyti ant susi
rinkimo.—Būtinai mums reikalinga 
500 naujų nariu.

TMD. 22 kp. Valdyba.

KRETINGIŠKIS IR VEVIR2ENIŠKIS 
pajieško brolio Antano Galdiko. Pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pavie
to. Veviržčnų valst., Misgirių kaimo. 
Pajieškau aš, brolis, Povylas Galdi
kas, staliorius, virš 20 metų. Kretin
goj gyvenęs savininku dirbtuvės. AŠ 
atvažiavau į Chicagų June 6,1913, su 
visa mano familija. Labai dėkin
gas bučiau, kad pats ar kas kitas jj 
žinantis praneštų man laišku. Girdė
jau, pirma gyvenęs New Yorke. Ma
no adresas:

P. Galdikas,
819 yV. 31th str., Chicago, Hl.

ALFRED DEAKER COHN, iš
dirbėjai puikių išeiginių rūbų, reika
lauja merginų sekančių:

Seemers prie kelnių, 
Seem stitehers ant kotų, 
Prie mašinų operatorių, 
merg. prie Lewis kirtimo mašinų, 
l inišerkų prie kotų 
l inišeikų prie kelnių, 
Skylių dirbėjų, 
Kraštų apsiuvėjų.

Pastovus darbas, svarios sanitarės 
dienos šviesa apšviestos šapos. Ge
ra mokestis. Atsišaukite pasirengę 
darban: Employment Office, 423 S. 
Market St., Chicago.

PARSIDUODA—BARGENAS 3828 
Lowe avė. 4 fialų, po 4 kambarius 
dekvienas, toiletas, gazas, kieto me
džio grindįs, namas už $1500; rau
dos neša $561. McDONNELL, 
2630 W. 38tli Str., Chicago.

PARDUODU medini namų su 4 
kambariais. Maudynė, elektros švie
sos, gazas. Viskas intaisyta.
1315 So. Harvvey Avė., Oak Park, III

KEIKIA DARBININKŲ

Indiana Harhor. Ind. — LSS. 217 
kuopa rengia svarbias prakalbas, 
ncd., kovo 21 d 'I'. Ivanovo svet., 2101 
—137 Str. Pradžia 2-rą vai. po piet. 
Kalbės Naujienų Redaktorius ,drg. 
P. Grigaitis tema Lietuvos laisvė. 
Kviečiame vietos ir apielinkės lietu
vius kuoskaitlingiausiai atsilankyti. 
Inžanga veltui. Kviečia Komitetas.

n ■ n n ■ ■ Vyram* ir Moterim* VI*| 1 H U D H I SOKIOS rųiiea metalo
| I 11 II M 11 I arba medžio dirbamoseV ai 11 M 11 | lapo**, fabrikuose, ho-
, teituose, restoranuos. ■»*
lunuoae. ItgonbvSiuose, raltinėse, sankrovose, 
namuose Ir tt. Pamatykit rausų DIDELI so
rai*. Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchange 
2-r«» augštas.-—179 W. Washington st

ALFRED DECKER & Cohn, išdir
bėjai puikių išeiginių drabužių, rei
kalauja vyrų darbininkų sekančių:

Seeiners prie kelinių.
Seem stitehers prie kotų, 
opu-dorių prie mašinos, 
ir kraštų apsiuvėjų.

Pastovus darbas, švarios, sanitarės, 
dienos šviesa apšviečiamos, šapos, 
gera mokestis. Atsišaukite prisiren- 
lę dirbti*. Employincnt Office, 423 S. 
Market St., Chicago.

FARMOS, FARMOS!
Parsiduoda Wisconslno valstijoje 

40 akrų žemės su1 natriais, tik pus
antros mylios tino1 miesto, Eaglc ri- 
ver. Gera proga norinčiam pirkti 
farmų netoli miesto. Kaina $1,600. 
Trečdalį reikia išmokėti, likusius ant 
išmokėjimo.

JOHN JESEVICH , 
Box 302, Eagle River, yVisconsin.

KAS TURITE išrandavojiniui ūkę 
(fannų) ne mažiau 40 ir daugiau 60 
akrų, su budinkais, su gyvuliais ar
ba be gyvulių, atsišaukite šiuo ant
rašu. Antanas Montrimas, 
723 Barber Str., (Jiicago, III.

LMPS. 9 kuopos Choro generalė 
repeticija įvyks pėtnyčioje, kovo 22 
d. 8 vai. vakata*. M. Meldažio svetai
nėje, 2212 W. 23 rd PI. Dainininkės, 
malonėkite atvykti paženklintu lai
ku. —Komitetas.

AR JUS TIKITE JN LAIME?
50 MERGINŲ 

REIKALINGA SIUVINĖJIMUI OLL 
VILO; TURI BŪT 16 METŲ ARBA 
DAUGIAIS.
$8.00 IN SAVAITE, PAKOL DAR

GERA PROGA — kas norėtu mai
nyti grosernės biznį arba gerų ken- 
džiu Štorų ant loto; atsišaukite adr.: 
2508 W. August St., pas K. Jakubka.

ALLEN B. VVRISLEY, 
^’ELLS CHICAGO

Socialistų partijos 4-tos wardos 
Head(|uarteryj. 3227 S. Halsted st., 
kas vakaras 
klausimais, 
kiekvienam 
debatuojamam 
skaitlingai atsilankyti.

—Rinkimų Komitetas

bus debatai įvairiais
Balsas bus 
norinčiam 

klausime.

duodama 
dalyvauti 

Prašom

LSS. 4-tos, LMPS. 9-tos ir LSJ. Ly
gos Linos kuopti bendras lavinimos 
susirinkimas įvyks nedėlioj, kovo 21 
d. 10 vai. ryte, Socialistu Ueaduuar- 
teryj, 3227 So. Halsted st. Lekcijų 
duos d. A. Petratis, soc. kandidatas 
į aldermanus nuo t-tos wardos. Visi 
kviečiama atsilankyti.

—K. Virbickas.

REIKALINGI žmonės su maža 
šeimyna. Duodame kambarį dykai 
ženotai porai, arba kambarį ir val
gį pavienei moteriai. Atsišaukite į 
akušerkų A. SHUSHO, 
3255 S. Halsted St.„ 2-ros lubos.

REIKALINGI agentai pardavinėji
mui po $10.00 už metus nelaimingų 
atsitikimų ir sveikatos policies ir 
$10.00 už metus automobilių policy, 
didelis uždarbis.
Commercial (’asualty Insurance Co., 
175 W. Jackson Rlvd. Chicago.

1409 Insurance Ex. Rldg.
T. K. Novotny, Jr. State manager.

REIKALINGos typistčs 
lietuvių ir anglų kalbose. 

Pamatykite Mr. Reed, 
Gyles P. ('ory and Cax 

29 So. LaSalle St„ 
Tarp 10:30 ir 11 vai.

REIKALINGAS barkiperis kalban
tis lenkiškai ir lietuviškai. Nuolati
nis darbas, gera užmokestis. Atsi
šaukite 2065 W. Coulter St., ir Hoyne 
avė., Chicago.

Cicero, III. LSS. 138 kp. extra su
sirinkimas įvvks panedėlyj, kovo 25, 
7:30 v. v., Tainuliuno ir Gudgalio 
svet., 1 147 S. 49th avė Visi draugai 
susirinkite paskirtu laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų svarstymui.

—A. K. Labanauskas, org.

RE1KALINGJ lietuviai, mėsos par
davėjai. Turi mokėt rokundų.

Gabel Packing Co.,
221 N. Peoria St., Chicago.

REIKALINGA 2 atsakančių kriau
čių prie kostumieriškų moteriškų 
kautų. Pastovus darbas. Gera mo
kestis. S. BALSIE, 
1546 E. 63rd St., Chicago.

Roseland—Nedėlioj, kovo 24 d.. 
Liet. Moterų Progresyvio Susivieniji
mo 25-toji kuona rengia paskaitų. 
Skaitys Dr. A. Montvidas tema Ly
ties ilygiena. Vieta— 9-tos wardos 
So< ialistų svetainėj, 11100 Michigan 
avė, ant trečių lubų). Inėjimas iš vie
nuoliktos gatvės. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Inžanga 10c, Narėms dykai.

Moters ir merginos, atsilankykite 
skaitlingai, nes paskaita bus žingei
di ir naudinga. Merginos bus įlei
džiamos tik nuo 16 m*, amžiaus.

Kviečia Komitetas.

REIKALINGAS vyras, kuris galė
tų rupinties su keletu dešimčių Lu
kai agentų ir galėtų užimti stato a- 
gentystę. Tikusį vyrų mes išmokin
sime biznio ir gvarantuosime $5000 
uždarbio į metus. Minėtas vyras 
turi turėti $100 užsidėti už tavorų, 
laikomų ant ranku. Norėdami už- 
imit šių vieta atsiliepkite laišku.

ECONOMIC HOME SUPPLY CO 
714 Van Rurcn St., Chicago.

REIKALINGI 3 kliaučiai, 1 bu.šel- 
inanas, 1 pirmos eilGs coat makeris 
prie vyriško darbo, ir 1 prie mote
riško darbo. Pastovus darbas, gera 
mokestis. WM. VALENTINE 
3310 So. Halsted St., Chicago.

REIKALINGAS kriaučius prie ko- 
stumieriško darbo. Geistina kad at
sišauktų kuogreičiausia. Taipgi rei
kalingas presorius, norintis dirbti 
vakarais. 3249 So. Halsted St.

Bridgeport Tailoring Co.

PARDAVIMUI
LSJL. 1 kp. extra Riisirinkimas į- 

vyks subatoj, kovo 23 d., 8 vai. vaka
re, “Aušros” svet,. 3001 So. Halsted 
gt*. Visi lygiečiai malonėkite atsi
lankyti, nes turime daug svarbių 
reikalų. —Valdyba.

Burnaide, III. — LSS. 137 kp. ren
giamos prakalbos įvyks subatoj, ko
vo 23, 7:30 v.v.. .Iro. Mačiukevičiaus 
salėj, 1036 E. 93 st. Kalbės p. Du- 
bickas ir Zephiere Pepin, socialistų 
partijos kandidatas j aldermanus 
nuo 9 wardos. Atsilankykite visi.

—A. Narbutas.

REIKAINGA LEIBERIAI IN FOU-

NDRY. PASTOVUS DARBAS, GE

RA MOKESTIS. APSIŠAUKITE.

EMl’L. DEPT.. CHANE CO.,

40TH ST. AND S. KEDZIE AVĖ

EXTRA, EXTRA BARGENAS!
Parsiduoda labai pigiai bučernč ir 

grosernė lietuvių ir lenku apgyven
to! vietoj. Biznis išdirbtas per ke
letą metų. Priežastis —savininkas 
turi greitu laiku apleisti šitų biznį, 
ir išeiti ant ūkės. Kas paims šitų 
bizni, nesigailės. Rašykite į Naujie
nų Ofisų, pažymėdami No 175.

i

A. Boobcn, pirmininkas,
3231 Emerald

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

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

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

Susirinkimai atsibuna 3-čių subatų 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. (’ana) St. Chicago.

Avė.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

Petrauskas, pirmininkas, 
1747 North 

Cepclis, pirm, pagalbininkus, 
1060 Noble 

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

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė.

Z. Lankas, finansų raštininkas, 
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmų kutver- 
gų kiekvieno mėnesio l.iuosybės sve
tainėje, 1824 yVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

j.

J.
Avė.

st.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS.

Sam. Venckus, pirminikas,
1903 Rublc str.

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

Klein. Liaudanskas, nut. raštininkas 
1139 S. 501h avė., Cicero, III.

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

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

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

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas antrų nedėldieuį 
kiekvieno mėnesio, Linų vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St.,’ ir kampas 19-tos gat.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ
S. P. VIRŠININKŲ AN

KLIUBO 
TRASAI:

i

K. Rugis, pirmininkas, 
1711 Wabansia

J. Dauginis, vice-pirmininkas, 
1601 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1 j 1049 Marshfield
J. Antanavičia, iždininkas.

» 1719 Eilėn si.

Avė.

avė.

avė.

Atsirinkimai atsibuna pirmų kiek
vieno mėnesio seredų, vakare, 1822 
NVabansia avė.

PARSIDUODA už $7.500, 2 fialų po 
6 kambarius, akmeninis frontas: šil
tu vandeniu apšildoma už .$6,500 
casli, arba ant išmokėjimo.
2937 Emerald avė., Chicago.

PARSIDUODA ūkė Ashland pavie
te, \Vis„ 120 akrų turtingos, vaisin
gos žemės, 12 štukų galviju. 3 ark
liai, kiaulės ir vištos. Viskas yra 
gera. Budavonės gražina vietų. Lau
kai užsėti, gatava ap'gy veniniu i. Sa
vininkas turi parduot, nes serga. Ba- 
rgenas, jeigu tuo,jaus perkama. Nė
ra agentų. Rašykite arba ateikite po 
6 vai. vakare.

G. D. Zmyanac, 
2113 S. Ashland avė., 3-čios lubos.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 VVabansia avė.

Antanas Andriauskas, pirm, pagelb., 
2300 W. 23rd St. 

Jonas Slancauskas, nutarimų rašt., 
3316 Wallace St. 

Kostantas Vaitkus turtų raštininkas, 
2617 401h Street 

Chapulis, iždininkas, 
1810 So. Halsted st.

Yurasf
1742 S. Union Avė. 

GinRvainis, kasos glob., 
2000 So. Halsted Str. 

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
subatų po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino į- 
stojimo mokėstj tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus paga^ konstitucijų.

Kazimieras

Kazimieras

Pranciškus

as,

TIKRAS BERGENAS
10 akru farnia, 2 mylios nuo mie

sto, 5 ruinnj namas, naujas, su por- 
čiais; barni1, vištininkas. 12 medžių 
sodas, puikus šulinys ir farmos įran
kiai kai Į) už pinigus $1,600. žeme 
labai derlinva, — A r b a mainytu
me ant lotų arba mažiuko namo. Tu
riu ir daugiau pigesnių ir branges
nių farmų, visos pasirinkimui, už 
cash arba ant išmokčjimb, ant na
mo arba ko kito.

Kazimieras Z. Urnikis, 
1818 W. 46th st., Chicago, III.

PARDAVIMUI: prie 17-tos gat. ir 
Fairficld avė., 21 lotas, 5 lotai 27x125 
pėdų, kiekvienas j 47-tų gatvę, ir 16 
lotu 29x125 pėdų, kiekvienas į Fair- 
field avė. Visi arti lietuvių bažny
čios ir mokyklos. Gera vieta pra
monei ir gyvenimui. Parduosime pi
giai'.
Peoples Realty and Insurance Co., 

47-ta gat. ir Ashland avė., (’hieago.

PARDAVIMUI—-nuosavybė su pir 
mos klesos groserne ir 
ket”. V.‘L 
lietuviu apgyventa vieta, 
duoti iš priežasties ligos. Nebus at

sinešta teisingas pasiūlymas. Tel 
Drover 1376, Antoii Prazsky.
2856 Emerald avė., Chicago.

____  ‘ • “meal mar- 
Vieno augšto namus, nauja 

Turi par-

j3nas 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, 3120 yv. 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Kliu
bas sumažino mokestį įstojimo per 
6 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

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

A. Chcpaitis, pirmininkas,
4812 yV. 15th St., Cicero, Hl. 

Shvclnis, pirm, pagelbininkas,
2156 Alece PI.

Kalainė, raštininkas,
1965 Evergreen avė. 

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

Telefonas Humboldt 182. 
J. Katilius, iždininkas,

1685 Mikvaukce avė.
Susirinkimai atsibuna Linų pėtnv- 

čių kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
15/9 Milwaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-čių subatų kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
«t, 7:30 vai. vak.

P.

.1.

P.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

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

Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

Briedis, turtų raštininkas, 
1049 N. Marshfield avė.

čepukas, iždininkas,
1648 yv. Division st. 

Montvidas, Daktaras.
3332 W. North Avė.

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

v.
v.
K.

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

Kaz. Brazevičius, pirmininkas,
402 Lincoln Str

Ig. Jcsaliunas, pirm, pagelbininkas,

l’elix Bartkus, prot. raštininkas,
R. R. 3. Box 33 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas,
818 Jenne Street 

Ant. Pakšis, iždininkas,
462 Jenne Slr. 

Juokis Lesčauskas, iždo globėjas*
165 Pleasant St 

Pranas Kimontas, iždo globėja,
730 'lingei str. 

Jonas Kasiulis, maršalka, /
653 Gafden Slr. 

Mikolas Nakrušas, maršalkas,
120 Orange 

Ant. Bubcle, teisėjas
313 Quinec 

Jurevičia, vėlavnešvs, 
152 Main 

Miliauskas^ vėlavnešys,
R. 1, Box 56. 

Rimkevičia, durininkas,

Juozas
Petras

Petras

Str.

Slr

Nikodimas Janavičių, durininkas, 
G14 Markei Slr.

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

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
10707 Wabash avė. 

Fr. Gjigula, vice-pirmininkas, 
1044D Wentworth avė. 

Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, 
355 Kensington avė.

Vladislovas Markauskis, kasierius, 
355 Kensington avė. 

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

Draugystė savo mėnesinius susi-

Dr. It N. Pult, daktaras kvotėjas ,
165 Main Street.

S. J. Balčaitis, organiz. *r ko. kore*<r».
P. O. Box 62.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
M. Varekojis, pirmininko pagelb., 
„ . 72 E 102nd St.
F. Grybas, prot. raštininkas, 
M v „ 123 E 104th Plaee
Narbutas, fin raštininkas,

_ 27 E 102nd plaee
Shedvilas, kasierius

o , , i, ,341 „Kensington avė. 
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas,
728 Park Ct

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

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

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

L. Šulskis, iždo globėjas,
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas, 
267 Mihvaukee Avė.

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

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

P.

F.

LIETUVIŲ MOTERŲ APfiVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

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

f. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 yVallace str.

E. Ulkutė, finansų raštininkė,
2137 W. 21 PI.

P. Baleckienė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

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

Siunčiant į centrų mokestis, mo- 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

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 Brondvvay avė.
Pulką, iždininkas, 

1128 N. 81h St.
Jakučionis iždo globėjas, 

1424 So. .lOth St.
Dielininkaitis, iždo globėjas 

1124 High avė.
Motiejus žemaitis, maršalka, 

1309 Broadway avė.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

pčtnyčių kiekvieno mėnesio Eaglc 
Hali svetainėje.

Justinas
Antanas

Andrius

Antanas

L.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

Burba, pirmininkas

A.
2003 Jeffcrson st. Chicago. 

Leknlckas, virė- pirmininkas,virė- pirmininkas,
708 yVcst 171h Street. 

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

yV. J. Buišis, finansų raštininkas,
900 YVcst 19th St.

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

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

Lietuvišku Tautišku Kapiniu
VALDYBA 1918 METAMS

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

KL. BUOZ1US, pirmėdžio pagelb.,
634 W. 18th St.

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

S. DANTA, raštininkas,
812 W. 191 h St.

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

Suminit, 111.
Phone Willow Springs 10.

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

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

Naujųjų Lietuvų”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

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

sime įveikti savo priešininkus. 0 laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Padė
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata 
rimais!

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4% rub

66

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
8514-16 W. 12th St., arti 
St. Louia Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
SL, Chicago, III. ITH SA

Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Juozapas Užubalis, pirmininkas.
2823 Jackson Blvd.

Povilas Atkočiūnas, pirm, pageli)., • 
342 S. Crawford avė.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, Lentų, Rėmųlir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui įdubų išvirinus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. TCRECKING CO.

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


