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Vokiečiai suėmė
16-000 anglu

Didysis mušis vakaruose 
tebesisiaučia

*

Vokiečių nuostoliai dideli

Vokiečių laimėjimas esą palygina 
mai maži

7 VOKIEČIŲ KAREIVIAI^ NESUSIPRATIMAI TARP 
"" - ----------- AUSTRIJOS ir UKRAINOS

---
Kaukazas pertrauke takos 

tafybas sp Turkija
— * "t ■

True translation filed with the post- 
master a t Chicago, March 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Kovo 21. Sulig čia 
šiandie gautj autoritetingų ži
nių iš Kijevo, dideli nesustiki- 
mai iškilo tarp Austrijos ir Uk
rainos Rados apite padalinimą te
ritorijos. Austrija reikalavo da
lies Volynijos gubernijos.

Pranešama, kad Kaukazo sei
mas pertrauke taikos tarybas su 
Turkija.

Vokiečių spėkos liko atmuš
tos arti Vorošba, Charkovo fro
nte (400 mylių į šiaurryčius 
nuo Odessos ir 350 m. į pietus 
nuo Maskvos). Ukrainoj Sovie
to kareiviai padarė stiprias ata
kas. /

3 PĖDOSE FRONTO
BOLŠEVIKAI SUMUŠĖ 

KAZOKUS

tYue translation filed with the post- 
innstcr at Chicago, March 23, 1918, 
is required by the act of Oct. 6, 1917.

Žinios iš mūšio lauko sako, 
kad vokiečiai vartojo 600,000 ka 
reivių atakoje ant anglų 50 my
lių fronte, kur didžiausias mu
šis šioje karėje dabar siaučia.

Tas reiškia, kad ant kiekvie
nos mylios yra 12,000 kareivių.

12 miesto blokų Chicagoje su
daro vieną mylią. Taigi tas rei
škia, kad vokiečiai turi 1,000 ka
reivių viename bloke.

Galima įsivaizdinti smarkumą 
atakų, kada skaitlinės parodo, 
kad kas 3 pėdose mūšio linijos 
vidutiniškai 7 vokiečių karei
viai.

SPRENDŽIAMAS MUŠIS 
ATĖJO

Sako vokiečių laikraštis I .................. " ' - --------

TRUKUMAS PINIGŲ 
RUSIJOJ

Atsiėmė Blagovieščenską

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 23, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Kovo 21. — Rau
donoji gvardija ir revoliucinė 
kariuomenė po mūšio su kazo
kais atsiėmė Blagovieščenską, 
Amūro provincijoj, Siberijoj. 
Sugrąžinta Sovieto valdžia, taip
jau ir tvarka.

Rusai abejoja apie Maskvos 
likimą

Trockis nori didelės armijos

Vokietija paskyrė dar 15 miliar 
dų markių karės reikalams

r
VOKIEČIAI PAĖMĖ 

OčAKOVA RUSAI NERIMAUJA

LONDONAS, Kovo 22. —Reu
terio Petrogrado koresponden
tas praneša, kad vokiečiai užė
mė Očakovo miestą prie Dniep
ro, 41 mylioj į šiaurryčius nuo 
Odessos.

Bijosi kad vokiečiai neužpul
tų ant Maskvos.

VOKIETIJOS KARĖS IŠ
LAIDOS DIDĖJA

lenke kitus mušius šioje trijų ir 
puses metų karėje, anglai 50' 
mylių fronte išlaikė didįjį vo
kiečių ofensivą jo pradiniame 
laipsnyje.

Nekuriose vietose anglų lini- 
ja liko įlenkta atgal, bet netiek Į i 

us'rei'i'uircd'by Yhe'act of Oct 6.1917’j ant kiek buvo tikėtasi karės eks- 
LONDONAS. Kovo 22. — Su-j pažįstančių spėkas, ko- 

lig šiąnakt gautu bevielinili tc-'kias čia vokiečiai sutraukė ir

VOKIEČIAI SUĖMĖ 
16,000 ANGLŲ BELAIS- 

VĖN

Taipgi atėmė 200 kanuolių.

Truc translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 23, 1918.

Icgrafu vokiečių oficialiu pra-| kanuolių, kokias jie

True translation filed wlth the post- 
mrstei' at Chicago, March 23, 1918, 
«s required by the act of Oct. 6, 1917

; LONDONAS, Kovo 22. — Ex- 
change Telegraph praneša iš 
Copenhageno, kad Berline Tac- 
glische Rundschau pranešda
mas, kad pradžią vokiečių ofen-

1 sivo vakaruose Vokietijos žmo-
! nės pasitiko su sveikinimu ir
karštu įdomumu jį seks, sako: j ir kituose Rusijos miestuose y 

“Mes dabar, stojom sprend
žiamai) mušiu už visuotiną tai-

Trūksta smulkių pinigų dau- 
gelyj Rusijos miestų.

'I ruc translation filed wlth the posf- 
inaster at Chicago, Milrcli 23, 1918, 
us reųuired by the act of Oęt. 6, 1917.

MASKVA, Kovo 22.Pinigų 
trukumas Petrograde, Maskvo.

PRIEŠ APLEIDIMĄ 
ALAND SALŲ

Reichstago komitetas už
Finlandijos intervencijų

nešimu, vokiečiai suėmė 16,000 lurėjo užpakalyj linijos, 
belaisvių ir atėmė 2<M) kanuolių.

Pranešimas sako:
“Pasise kimas vakarykščio m u 

šio tarp Arras ir Lafere padidė
jo besitęsiant musų atatkoms.

“Ikišioi pranešta apie suemk 
mą 1 ,000 belaisvių ir 200 ką- 
nuolių.

“Prieš Verdu ną artilerijos
dvikova tebesitęsia. I• I

Kituose karės laukuose nėra

Vokiečių nuostoliai milžiniški.
Reuterio korc-spopdentas iš 

anglų kvatieros praneša:
“Visas dalykas yra perdidelis, 

kad galėjus net paviršutiniai a- 
pipiešti ar aiškiai permačius. I- 
kišiol priešas užmokėjo milži
nišką kainą už tokius mažus lai
mėjimus, kurie yra vaisium jo

Kovoje dalyje fronto tuoj į 
vakarus nuo Cambrai, kur mu
šis matomai buvo karščiausias, 
anglų linija niekftr nebuvo su
laužyta ir field-maršalo Haig 
kareiviai pridarė pasibaisėtinų 

' nuostolių priešui.

600,000 kareivių užpuolą

( Sukoncentravimas kareivių ir 
artilerijos anglų fronte kaip pa
rodomas oficialiuos! praneši
muose, liudija, kad vokiečiai de
da didžiausias pastangas, kad su 
laužius anglų frontą.

40 divizijų, arba apie 6(M),0(X) 
teutonų kareivių dalyvauja mū
šiuose. Kiek kanuolių vokie
čiai vartoja, negalima apskai
tyti, bet neoficialiai pranešimai 
sako, kad viename nedideliame 
sek tore bvuo 1,000 kanuolių.'

Toliau laikraštis sako:
“Pavienis susirėmimas tarp 

Anglijos ir Vokietijos, kuris nu
spręs karę, musų ateities pozi- 
ciją pasaulyje ar anglo-saksonai 
turės ir toliau versti pasaulį pil
dyti jų valią, prasidėjo šiandie”.

LEIS PREZIDENTUI PA
IMTI VISA TURTĄ

Kongresan įnešta bilius lei
džiantis rekvizuoti visą 

turtą

Didelis mušis vakariniame 
fronte tęsėsi iki pereitos nakties, 
sako karės ofiso pranešimas. A- 
nglai visur atlaiko priešą.

KAIZERIS VAKARINIA
ME FRONTE

VOK1EČIAI PAĖMĖ PIR
MA ANGLŲ LINIJA

Austrų ir bulgarų kareiviai 
Francijoj

Sako vokiečių kvatiera

. True translation filed with the post- 
I mastei* at Chicago, March 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON. Kovo 21.
Karės departamentui prašant se- 
natan įnešta bilius apie rekviza
vimą visų turtų.

Bilių įnešė senatorius Cham- 
berlain ir jis duoda neaprube- 
žiuotą galę paimti visą nekilno
jamą ir ypatišką nuosavybę 
Suv. Valstijose, reikalingą ka
rės tikslams.

Naujasis bilius užvardytas 
kaipo priemonė “autorizavimui 
Suv. Valstijų rekvizicijos laike 

: dabartinės karės kokios nors ir

ra taip didelis, kad pirklyha be
veik negalima. Ypač trūksta 
smulkių pinigų. Valgyklos, ve
žėjai ir gatvekarių konduktoriai 
neturi pinigų išmainymui ir di
delės eilės žmonių stovi prie vi
sų bankų, kad 'išmainius dides
nius pinigus.

Bankai neišduoda pinigų

Pagal Sovieto paliepimą Mas
kvos bankų depozitoriams ne
leista išsiimti iš bankų savo pi
nigų be specialo valdžios leidi
mo.

Petrogrado Sovietas leidžia 
kiekvienam depozitoriui išsiim
ti iš bankų po 150 rub. į savaitę.

Panašus patvarkymai yra ir 
kituose miestuose.

Apsimaino daigiais.
Baime, kad didelės pinigų su

mos turės būti išmokėtos vokie
čiams pagal taikos sutarties pa
gimdė šį pinigų trukumą ir su
trukdė paprastąją pirklybą.

Arcbangelsk ir daugelis kitų 
miestų buvo priversti pasiųsti į 
Maskvą specialius atstovus, kad 
gavus rublių.

Daugelyj vielų pradėta varto
ti apsimainymą reikalingiausias

AMSTERDAM, Kovo 21. — 
Vokietijos reichstago vyriausias 
komitetas 12 balsų prieš 10 at- 
tųmetė nepriklausomųjų social
demokratų įnešimą, kad vokie
čiai evakuotų Aland salas ir ne- 
simaišytų į vidurinius Finlandi
jos reikalus siunčiant ten karei
vius ir aprūpinant ginklais.

True translation filed with tne post- 
inaster at Chicago, March 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Kovo 21. Neramu
mas sukeltas vokiečių paėmimu 
Odesos ir centralinių valstybių 
laimėjimu Juodųjų jurų kont
rolės, pagimdė paniką šiaurinėj 
Rusijoj ir sustiprino dabar a- 
belną visų nuomonę, kad vokie
čiai neužilgo pradės ėjimą ant 
Maskvos ir Petrogrado.

Vokiečių tvirtinimas, kad jie 
nekariauja prieš Rusiją, kada 
jie gelbsti neprigulmingai Uk
rainai sumušti bolševikus yra iš- 
j nokiama visų Rusijos laikraš
čių, kurie tvirtina, kad Vokieti
jos taikos sutartis su Ukraina y- 
ra tik menka priedanga išskai
dyti Rusiją.

Prašo dar $3,7.50,000,000 
karės reikalams

Viso karei išleista 137’Zz mili- 
ardų dol.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 21. —
Seredoj reichstage įnešta pir
mam skaitymui $3,750,000,000

PRIVERSTINAS DARBAS 
AUSTRIJOJ TROCKIS Už DIDELŲ 

ARMIJĄ
Apie tai įneštas bilius

Truc translation filed wlth the post- 
inaster at Chicago, Mai^m 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 22. — 
Iš Vienuos į Colognc Gazettc 
pranešamą, kad valdžįa įnešė į 
Austrijos žemesnįjį butą bilių 
apie priverstiną darbą.

Kad galėtų pergalėti visų 
kapitalistinę Europą

I

VOKIETIJA KERŠYS 
HOLANDIJAI

Paskelbs Holandijos uostų 
blokadą

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, March 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

»

BERLINAS, Kovo 22. — Ka
rės ofisas skelbia ,kad vokiečių 
kareiviai atakuojantis nuo piet
ryčių nuo Arras iki La Fere pa
ėmė pirmąją anglų liniją.

Smarkus aętilerijos musis tę
siasi Belgijoj ir Francijos Flam 
drijoj. Žvalgų pulkai, sakoma, 
persiveržė per priešininko lini-

True translntion filed witn tne posl- 
inaster at ( hieago, March 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 22. — Ex-[ visokių rųšių, nekilnojamų, as- 
change Telegraph praneša iš Co- meninių ir maišytų privatinių 

nuosavybiib reikalingų šalies 
saugumui ir apgynimui ar ve
dimui karės”.

Maisto klausimas
Maskvoje maisto stovis yra 

kiek geresnis negu Petrograde, 
bet kainos labai augštos. Vald-

ZURICH, Kovo 21. — Pusiau 
oficialiai iš Berlino pranešama, 
kad iš priežasties talkininkų ir 
Amerikos paėmimo Holandijos 
laivų, Holandija turi tiketies, 
kad vokiečių submarinos pada
rys blokadą jos portų. Berlinas 
sako, kad Holandija bus priver
sta panešti visas pasekmes sa
vo nuosprendžio.

VOKIEČIŲ LAIMĖJIMAI 
NEDIDEI

penhageno, kad kaizeris 'Wil- 
helm, fieldmaršalas von Hinden- 
burg ir gen. von. Ludendorff iš
važiavo į vakarinį frontą, kad 
dabojus vokiečių atakas.

Žinia taipgi sako, kad dabar 
vakariniame fronte yra austrų 
ir bulgarų kareivių.

Iš Amsterdamo pranešama, 
kad bėgyje pastarųjų 24 vai. ka
nonada vakariniame fronte bu
vo aiškiai girdima Holandijoj.

Reuterio korespondentas an
glų kva heroj sako, kad vakar 
mūšiuose, kaip pažinta, dalyva-

UŽGIRIA SUTARTĮ SU 
RUSIJA

Reichstago komitetas užgy- 
rė visas sutartis .

ka nemano, kad maisto stovis 
ten pagerės. Duonos visai nega
lima gauti-ir gyventojai krau
stosi į kaimus.

Demobilizacija tvarki.
Kareiviai iš demobilizuotųjų 

pulkų išsiskirsto su nepaprastu 
greitumu ir betvarkės, kurios 
Intvo prisibijottna iš priežasties 
demobilizacijos, neįvyko.

Vologda, kur dabar yra Ame-

Mažesni negu net tikėjosi 
patįs anglai

True translation filed with the post- 
mastei ai chicago, March z3, iiiiš,t 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.'

LONDONAS Kovo 23.
šyje, kuris savo smarkumu pra-dar $2.

Pakėlė algą
CINCINNATI, O. — Ledų da-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 22. Iš rikos ambasada, .urnai parito iš 
Berlino pranešama, kad reichs- 60,000 gyventojų 
tago vyriauias komitetas po ilgo 
svarstymo vakar užgyrė taikos 
ir pirklybinę sutartis su Rusija.

Priimta taipgi rezoliuciją, rei
kalaujanti kad valdžia gautų 
gvarantiją Vokietijos finansi-

provincijos 
miesto į susigrudusį persikėli
mo punktą su daugybe užplau
kiančių žmonių.

Laimėjo pakėlimų algos
ATLANTA. Ga. Organizuo-llaJril lOll llICCl Wltll IIIC IHIMI* • • • « •• g • i •••

.t Chicago, March 23, 1918,jrbminkų unija laimėjo pakelt-
■ mą algos nuo $2 iki -5 į savaitę niams reikalavimams už tokią ti plumberiai laimėjo pripažini- 

Mu- kovo 1 d. 1918 alga bus pakelta pat gvarantiją iš Vokietijos pu- mą i 
sės. <

i unijos ir minimum algą 
.įį $5.50 už 8 vai. darbo dieną.

i

PRIŽADA AMERIKOS 
PAGELBĄ

Jei Rusija kariaus

True translation filed with the post- 
mastei* at. Chicago, March 23, 1918, 
as requirėd by the act of Oct. 6, 1917

MASKVA, Kovo 21. — Ame
rikos ambasadorius David R. 
Francis vėl išleido Vologdoje 
pranešimą Rusijos žmonėm?, 
kuriame sakoma, kad Rusija 
gabaus pavirs Vokietijos provi
ncija ir kad rusai pražudys sa
vo laisvę, jei jie pasiduos cent
ralinių valstybių padiktuotai 
taikai.

Ambasadorius prižada Ameri
kos pagelbą hile Valdžiai Rusi
joj, kuri priešinsis Vokietijos be- 
siveržiinui į Rusiją. Jis ragina 
rusus užmiršti visus politinius 
skirtumus ir sako, kad jis neap- 
leisiąs Rusijos, kol prievarta ne
bus priverstas. 1

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

MASKVA, Kovo 21. — Karės 
ministeris Trocki šiandie kalbė
jo Maskvos Sovietui ir susilaukė 
smarkiausių aplodismentų, ka
da jis reikalavo kuogreičiausia 
sutverti didelę rusų armiją.

“Sulig užrubežinių pranešimų 
200,000 austrų-vokiečių belais
vių yra apginkluoti ir prisiruo- 
šę užimti trans-Siberijos apy
gardą”, sakė Trocki “Japonie- 
čiai platina tą žinią visame pa
saulyje kad pateisinus savo užė
mimą Siberijos.

“Aš neabejoju, kad Francijos 
buržuazija parduotų Rusiją, jei 
už tai butų duota jai Alsacc-Lo- 
rraine.

Pavojus revoliucijai

“Jei vakarų proletariatas ne
rems mus, mes žūsime. Mes 
žinome tikrąjį atsinešimą Euro
pos buržuazijos. Mums reikali
nga yra armija karei prieš visą 
kapitalistinę, imperialistinę Eu
ropą.

“Musų armija liko sunaikin
ta trijų metų karės — negalėju
si išlaikyti pasekmių karės su 
kitų industriniai išsivysčiusių 
šalių armijomis.

“Mes turime pradėti su nauja 
armija iš 750,000 kareivių, kad 
sutverus naują kolektyvę kari
nę discipliną, vadovaujant eks
pertams, taip kad kada Europos 
proletariatas sukus, mes galėsi
me pasakyti:

“Štai ir mes!”

Iždo sekretorius grafas von 
Roedern pasakė, kad Vokietijos 
karės kaštai padidėjo nuo $500- 
000,000 į mėnesį laike 1915-16 
m. žiemos iki $917,500,000 į mė
nesį bėgyje pastarųjų 5 mėn.

Išviso, jo apskaitliavimu, ka
rei išleista $127,500,000,000, iš 
kurių talkininkai išleido $92,- 
500,000,000.

Jis sakė, kad vokiečių karinis 
pasisekimas nutildė kanuolcs ry
tuose ir dabar visa šalies spėka 
yra atkreipta į vakarus, bet Vo
kietijos priešai ten nenori nie
ko girdėti apie taiką. Jis tęsė: Į

“Lengva yra prezidentui Wil- 
sonui kalbėti apie taip vadinamą 
inilitarizmą. Iš rytų ir vakarų 
jo šalis yra apginta vandenynų. 
Jo šalis neturi pavojingų kaimy
nų, kaip tai yra su centralinė- 
mis valstijomis, viduryje Euro
pos, apsuptomis stipriomis mi- 
li tarinėmis valstybėmis.”

Pirmas ir antras skaitjinas 
kreditų biliaus perėjo be deba- 
tą.

PRIĖMĖ KARĖS KREDI
TUS

Nepriklausomieji socialistai 
priešinosi jiems.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 23. 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTEBDAM, Kovo 22.
kietijos 15,000,000,000 markių
($3,570,000,000) karės kreditai 
perėjo trečiame skaityme ir ga
lutinai liko priimti. t

Nepriklausomieji socialistai 
jiems priešinosi.

Vo

KAREIVIAVIMO PRIEŠI
NINKAMS BUS DUODA
MA NEKARIAUJANČIOJI 

TARNYBA

Taip patvarkė prezidentas. .

Pakelta alga

LOWEL, Mass. — 2.000 S

Tni*» trnnsl’Hnn filed with the pnst- 
master at Chicago, March 23, 1918, 
r* required by the act of Oct. 6. 1917.

VVASHINGTON, Kovę 21. — 
Prezidentas Wilsonas šiandie 
išleido patvarkymą, kad sąžinės 
priešinikams parinktiniam dra- 
itui turi būti duojta nekariaujan
čioji (non-combatant) tarnyba, 

nekariaujan-aco Prezidentas prie nekariaujan- 
Lowell Co. darbininkams pakol- ėios tarnybos priskaito mediką- 
ta alga po 5c 1 valandą ir tuo Bus ir kvaliermeistro korpusus 
išvengta streiko. -• jr inžinierių '(sapiorų)' tarnybą.



Mintis — žmonių 
valdytoja.

(Tąsa).

Slebėtina! Kur gavo sau pra
džią tos klaidingos ir keistos 
nuomones; kad visas turtas ir

iauso tik kel tai žmonių ir kad 
kompeticija esanti būtina? Nė
ra abejonės, kaih tos nuomonės 
gavo sau pradžią pesimistiškuo
se įsi tikrinimuose, kad kiekvie
nas žmogus ne gali būti turtingų 
ir laimingų, Įęad visur žmonių 
norai negali būti užganėdinti, 
kad esant trukumui, keletas 
žmonių privalo pešties su įnir
simu už tą kiek yra, ir kas gud
riausias, drūčiausias ir protin
giausias iš jų gaus daugiausiai.

SLib., Kovo-March 23,1918
M. Meldažio Svetainėj,

2242 VVest 23rd Place
Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga 35c ir 50c

P R O G RAMAS
........  po vadovyste J. GRUŠO
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Kalba .. PhilozoTijos d-ras BUDOM*' von LfEBICH 

Solo ...................... p-lė SOFIJA LAUltlNAVIčlUTft
pjauti prilars p-16 E. C.. MAKAB 

Aido Moterų Choras, iš Posehmd, po vad. GIRNIAUS 
Lietuvių Kvartetas: V. ASCILLA, P. MANKEVIČIA, 

J. JANKAUCKAS jį J. STONIS 
Aldo Mišrus Choras, po vad, ......... M. GIRNIAUS
'Solo (angliškai) ................ p. DOUGLAS ROBSON

pianu prilars muzikos daktaras R. von LIEBICH 
Daina (švediškai): “Ilor sangens dess maktiga tor- 
ner”.............Skandinavų Socialistų Vyrų Choras—

Koniratcrna”, po vadovyste J. R. SEABLOOM

10

11

16

nlo

Solo-pinnas, muzikos d-ras RUDOLF von LIEBICH 
Daina atliks.........p-lė SOFIJA LAURINAVIčIUTC
Lietuvių Kvartetas.
“Aido” Mišrus Choras, po vad. .... M. GIRNIAUS 
Proletariato Daina, pagaminta per dr. R. von Liebich 
•T , f?p,,,9.y5 I’oiiglas hobson Kentucky Bnbc (angliškai), .... švedų Soe. cho- 
. . .n?s ' Koniraterna”, po vad. .1. B. SEABLOOM šokim ir žaidimai.
'l ik šj karią jus pasigėrėsite laisvės dailu, prolclari- 
daina ir tvirčiausia sjiekii.
j /.kviečia visus Chicagog Liet. Soc. Vyrų Choras.

kuomet milionai žmonių priva- ( parūpinti maistą, pastogę ir vi
nim patogumus visiems žmo
nėms ant šio sausžemio. Užtek- 
t.nai medžiagos yra ant žemės, 
kad aprėdžius kiekvieną žmo
gų puikiausiais rūbais. Taip- 
pat yra ir su kitais gyvenimo 

i veiksniais bei patogumais. Mes 
dar tebesame išlauk, gausą pri
dengiančio kevalo,’ kuris slepia 
savyje turtingus, tiesiog karališ
kus reikmenis bei patogumus 
kiekvienam žmogui ant žemės 
paviršiu.

Kuomet pritrukus bangžuvių, 
visas laivynas, vartojamas gau
dymui bangžuvių New Bedfor- 
d’o uosle, Amerikos gyventojai 
pradėjo dejuoti, kad prisieisią 
gyventi patamsėję delei žibalo 
Stokos; bet štai tapo susekti alie
jaus laukai, tapo įrengti alie
jaus šuliniai su visa aliejaus gan 
sybe. Kuomet žmonės pradėjo 
abejoti apie gana aliejaus ištek
lių, tapo išrasta elektra. Pana
šiai NcAvlonui, diedieji pasaulio 
mokslinčiai jaučia, kad jie tik 
žaidžią smėlio grūdeliais pajū
ryje neišmatuotų šaltinių visų 
gyvenimo veikimų. Atradimas 
šilumos, spėkos ir žibalo chemi
škuose medžiagom sąstatuose, y- 
ra neišvengiamas, jeigu apsirei
kštų stoka akmeninių anglių.

Tas pats liečiasi maisto klau
simą. Toliausiai priekyn nužen
gę agronomai jaučiasi esą tik 
amatoriais (žaidėjais), kuomet 
prisieina pamąstyti apie visas 
galimybes žemes apdirbimo ir 
derliaus padidinimo su mokslo 
pagelba. Pasidėkojant mokslui, 
mes gauname (langiaus vaisiaus 
iš keletos akerių žemės, negu 
pirimaus žmonės gaudavo iš 
šimto akerių. Reikia atminti, 
kad agrikultūra yra ne tik užsi
mezgusi ir stebėtinus jos vaikius 
ateityje galima tik įsivaizdinti. 
Mes labai mažai dpr težinome 
apie išgavimą nitrogeno iš at
mosferos ir atnaujinimą dirvos. 
Kur mes nesisuktume, visur mo
kslas supažindina mus su savo 
neišmatuojamomis ir neapri- 
buotoims galimybėmis. \

Pasaulyje yra užtektinai me
džiagos, kad suteikus kiekvie
nam žmogui puikesnius namus 
negu Vanderbilto arba Rotscliil- 
do. Gamta, sutverdama mus, 
velijo, kad kiekvienas iš musų 
butų turtingu ir laimingu; ji su
krovė neišmieruojannis turtus 
žemėje, kad mes galėtume nau
dotis jais, kad mes gyventume 
ištekliuje, gausoje ir laimėje. 
Tik pasidėkojant musų apri- 
buotumui, menkumui, saumy- 
lystei ir siauram protui, mes

Tokios nuomonės yra pražūti
ngos ik' tik ypatiškai pirmnyci- 
ge.i, bet ir visos žmonijos tobu
linimosi.

Gamta, sutvėrusi milionus 
žmonių, nevelijo, kad jie peštų- 
si už apribotą reikmenų kieky
bę. rodos kad ji butų nepajiegus 
suteikti jiems pakaktinai. Siame 
pasaulyje yra pakankamia vi
siems ir kiekvienam, kas tik y-

jam naudinga ir už ką jis kovo
ja dabar.

Pavyzdžiui paimkime reika
lingiausią daiktą už visus - ma
istą. Teisingai sakant, dar mes 
nepajudinome Amerikos dir
vas, dar mes neišmčgiiiome kiek 
maisto gali suteikt motina-že- 
me.

Vien tik Texas valstija gali

Metines Suka
Universal State

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 ši pirmą metą Lietuvių Valstijinis Ban
kas gavo daugiau depozitų, negu kiti bankai per 
3 ar 4 metus. Spartus depozitų augimas aiškiai 
parodo, jog žmonės šiam bankui turi pilną užsi- 
tikėjimą. " |
-■ -DEPOZITU AUGIMAS:—

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

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

,. 87,987.21 
253,369.00 
288,556.89 
374,900.13 
418,661.63 
449,644.09 
502,480.75 

$789,544.99

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- 
kaktuvy kiekvienas atsilankantis j banką tą dieną

APLAIKYS NAUDINGĄ DOVANĖLĘ.

Joseph J. Elias, Prezidentas,
Wm. M. Antonisen, Vice-Prezidentas, 

Anton Olszewski, Vice-Prezidentas, 
Frank J. Palt, Vice-Prezidentas, 

John I. Bagdžiunas, Kasierius.

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

BANKINES VALANDOS: Panedėllais, Serrdomia ir 
I’ėtnyčiomis nuo 9 ryto iki 5 popiety; Utarninkais, Ketver- 
gais ir SubatoniiH nuo y vai. ryto iki 8:30 vakaro. U.;

Velykų Vakaras
Chicagos lietuvių Vyrų Choras

i ric yni tik trupiniais sulyginant 
su UVo turtu, kurį gamta sukro
vė žemėje dėl mus. Mes priva
lėtume suprasti, kad neišmatuo
jama gausa pajiegos randasi te
nai, iš kur mes dabar gauname 
liek pajiegos, kiek mes turime, 
ir kad kiekvienas iš musų gali1 . . ....iš tenai semti sau tiek pajiegos, 
kiek jis gali suvartoti.

Kas nors turbūt negerai, kuo
met vaikai karaliaus ant karalių 
gyvena baimėje ir nusiminime 
yt būrys avių ant kiekvieno žin
gsnio vilkų saujalės sekioja- 
nias. Kas-nors tur būti negerai, 
kuomet žmogus, paVeldejęs ne
išmatuojamus turtus, rūpinasi 
kasdieninės duonos kąsniu, kuo
met jo gyvenimas yra pripildy
tas rūpesčiu ir baime; jog jis 
negali gyventi ramybėje. Kas- 
nors yra negerai, kuomet žmo
gus yra taip susirūpinęs pragy
venimu, kad jis negali rasti sau 
ramybės - negali gyventi.

Mes esame sutverti džiauglies, 
linksminties ir būti laimingais. 
Visa bėda vra lame, kad mes 
netižsitikime įstatymams gau
sos, begaliniam turto šaltiniui 
ir apribuojame savo prigimtį 
taip, jog gausa negali pasiekti 

’ mis. Kitaip sakant, mes nepil- 
lomc įstatymus patfratikimo 
(law of attraction). Musij min
tįs yra taip prislėgtos, musų už- 
>itikėjimas savimi yra taip me
nkas, taip siauras, kad mes ne- 
daleidžiame gausai apsireikšti. 
Gausos taisyklės bei įstatymai 
yra taip griežtos, kaip taisyklės 
matematikos. Jeigu mes gildo
me tas taisykels, mes jaučiame 
gausos pribuvimą; jeigu mes 
nepaisome jų, mes užkertame 
kelią gausos įplaukimui. Kaltė 
yra uhimyse, o ne gausos šalti
nyje. Išteklius laukia kiekvie
ną žmogų ant žemės kamuolio.

Daugumas iš musų vis tebeti
kime, kad kompeticija esanti 
reikalingu ir būtinu principu 
vaizboje; tai liudija šita teori
ja: — “Kompeticija yra vaizbos 
gyvybė“. Jeigu mes galėtume 
įsitikinti ir jausti musų artimus 
sąryšius su spėka neišsemiamo 
turtų šaltinio, mes nieko negei- 
stume.

leliojo, Kovo-March 31,1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 Wc«t 23rd Place.

Pradžia 6^30 valandą vakare. Inžanga 35c, 50c ir 75c.
Scenoje statoma dviejų veiksmų komedija—“GUDRI NAŠLE”

Širdingai kviečiame visuomenę atsilankyti i minPia vaknrn 
vakaras, apari lošimo “Gudri Našlė” bus dar papuoštas ir dainomis Chicagos 
rhni?1Ų'rY lietuvių Amerikos T autiško Kliubo MišrausLhoro. lodei atsilankiusioji visuomenė nebus suvilta, bet užganėdinta

1 ° Pe,;shdymo ir dainų—linksmi šokiai.
Kviečia Chicagos Liet. Vyrų Choro Komitetas.

Tiktai jausmas atskyrimo nuo 
tos didžios spėkos pripildo mu
mis baime, taip kaip kūdikio at
skyrimas nuo motinos pripildo 
jį baime ir nerimasčia.

Kuomet mes sužinosime tą 
priežastį, kuri verčia mus jaus- 
ties atskirai nuo visatos, kuomet 
mes sužinosime, kad kreivas 
mąstymas, neteisingos mintįs 
yra ta nuodėme, kuri stovi tar
pe musų ir visatos, mes sužino
me, kaip pasiekti tą didį visatos 
principą neišsemiamos gausos.

Kuomet mes jausime vienatą 
su gamta, mes nesibijosime ir 
nieko negeisime, todėl kad mes 
busime pačioje gausoje ir ištek-

Skurdas ir nepasisekimas ne-

kaipo jo dalis, jo likimas ir 
žmogų sutverusioji spėka nesky
rė jam lai. Žmogaus tvėrėjas 
(paskyrė jam laimę, turtą, ištek
lių ir gausą, kuri yra neišsemia
mas šaltinis.

Daugelio žmonių gyvenimas 
panėši į Sacharos tyrus: tai vie
nur, tai kitur niatyties keletas

ir gėlės, kur pasitaikė suvilgin- 
ta žemė; relutis okzaą tai čia, 
tai ten, gaivinamas pasidrąsini- 
mu — kartais net dideli turtai 
yra įgyjami, nors protiška pa
stovą esti visiškai netikus, kad 
pagimdžius laimę ir gausą.

Didelis ir gausus pasisekimas 
daugeliui žmonių esti negalimy
be, kadangi kiekvienas kelias 
protan yra jam uždarytas abejo
nėmis, rūpesčiais ir baime. Jie 
pašalina visas galimybes pasise
kimui. Gausa negali įeiti pesi
mistiškai!, skeptiškai!, baimin- 
gan ir šykščiai! protan.

tuos žibučius ir

Rengiamas L.S.S. 138 Kuopos Choro, įvyks

Nedėlioję, Kovo 24, 1918
M. JANKAIČIO SVET., 4837 W. 14th‘St., Cicero.

Šokių pradžia 4 v. Lošimo pradžia 7:30 v. Vyrams 25c. Moterims 15c.

Dainuos LSS. 138 Kuopos Choras; bus ir daugiau paniarginiinų. 
Kas mylite dainą, paremkite šį vakarą. Skaitlingu atsilankymu 
suteiksite chorui medžiagišką paramą.

Įdomus Vakaras

Scenoje statoma vieno veiksmo komedija

“Medicinos Daktaras”

Jie Padaro, Kaip Jie
Prižada

Geras išrodymas, kurį Jus 
tuojaus užtėmysite musų 
siuvimo drabužiuose

Brantfegee — Kincaid 
Drabužiai

yra prižadas užganėdina
nčio patarnavimo, kuris 
seks po darbui, kaip nak

tis po dienos.

Nes šie rūbai padirbti ant gero 
pamato — geriausios materijos, 
prie to dar pridėta progresivis ne
praėjęs stylius—Šie du pagalinus 
yra sudėtu j tobulumą .pritikime, 
kuri lik virš penkių dešimtų me
lų patyrimas gali gvarantuot.

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

Rockford Clothing & Shoe Cc.
Savininkai V. MIZERIS ir S. BUŽINSKAS

919 S. Main St RocRford, III

liūs yra produktu gaminančio 
proto (creative inind).

Protas, kuris yra pilnas bai
mės, rupeščio, abejonės, nusimi
nimo, kuris žemina vertę savo 
pajiegos ir gabumo, yra negaty
via protas, ardantis, o ne tveria
ntis; atstumiantis, o ne pritrau
kiantis; tokis protas neturi nie
ko bendro su gausa ir todėl ne
gali patraukti gausą.

Žinoma, nei vienas žmogus 
nenori atstumti nuo savęs pasi
sekimą, laimę, progas ir gausą,! 
bet jų protiška pastovą esti pri-j 
pildyta abejonėmis, baime, nu
siminimu, sau ncužsitikčjiniu, ir 
atlieka tą darbą jiems nežinant 
ir nejaučiant apie tai.

UIGTOR Grafafonai 
ir Lietuviški Re- 

^WVkor(lai. $10 ir 
augščiau.
Roseland 

■iB'jilS w ■ Mus'c
■ Shop

11146 S Michigan Ava., Chicago, III.1

Tel. Pullman 384.

D.J. Bagocius.M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

Roseland, TU.
Valandos Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 vai. iki 5 |x» pietų, ir 
Nuo 6 iki 9 vakare, kasdie.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Miulison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarkct 2563

Nedčldieniais tik

Tel. Drover 6369

Fotogrąfisas.
Mes traukiame 
pavėikshis dieno 
mis ir vakarais.

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

2225 So. Loavitt St. 
Kampas 22n d pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626 

pagal sutartį

VIBNATINM BBGI8TBU0TAB KUBAS APTIBKOBIUB ANT BBIDGBPOBTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS

net

Akiniai auluo Hkauoee Duo »*.0» ir a*, 
aižiau. Sidabro rėmuo** nuo II.M to 
angljiau. Pritaikome akiniu* «M?t» 
Atminkit: Galvot sopėjimą*. uarvftka- 
mae, akių skaudėjimas, utvilkima* <*
tt. yra vairiai* įvairių ligų, kuri* gali 
būti pratalintoa gerų akinių pritaiky
mu. Ii tyrimą* uidykų. j*t parito ar 
■kauda akla. Jei jo* raudom*, jei gal 
▼a aopa, jei blogai matai, jei aki* atl

*pti*koj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
klniai uldyka. Atmink kad m«* 
nam rvarantuojam akiniu* to kiaaki* 
nam garai prlrankam.

B. M. MKBIBOrr, Kkaparta* Optika*,
J«i Jų* *argata Ir ralkalaujata patarimo arba vaiatn. ateikit pa* mana. Al buvaa ap 
tiakoriua Ruiijoj viri 10 matu. Atnarikoj II matu. Ai duodu patarimu* DTKAI. Gali* 
padaryti bila kokiu* nutiktu vaiatu*. Ai rakomanduojn tik GERUS daktaru*. Al

- ----------------------- -------------- ------- AN HT CHICAGO, ILL.
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KORliSPONDI’NCIJOS
AMSTERDAM, N.Y. mokslainėj, sako, vaikai moky 

tojaus klauso, taip jus kun. Taš
kinio turit klausyti, o pinigus už 
bažnyčią, sako galit ir man at
nešti, aš priimsiu.

Kunigas Tuškunas nedėldie- 
niais iš sakyklos atkartodamas 
iškeikė teisybės j ieškančius pa- 
rapijonus, kam jie drįstą jam 
priešintieji ir reikalauja apyskai
tų apie bažnyčios stovį. Kunigo 

tai mat parvežė laisvą ir nepri-1elgimasis galutinai sušiaušė pa- 
gulmingą Lietuvą!

Visų pirmiausia pagiedota ta
utiškas Lytimas ir vienas delega
tų apsakė seimo pradžią, o,dievo 
muzikantas, pagriebęs už kam
po lietuvių vėliavą ir tampyda
mas ją visa gerkle rėkė ir kitus 
ragino rėkti “urra”. Bet geriau
sia pasižymėjo kunigas Židana* 
vičia. Jis su didžiausiu pasiten
kinimu tampė per dantis tauti
ninkus ir juokus iš jų krėtė, pa
sakodamas, kaip laisvamaniai 
(suprask: tautininkai) seime iš 
karto spyrėsi ir nenorėję po
terėlių kalbėt: kėlė triukšmą, 

spardėsi, kaip mira vingi vaikai, 
bet seimą baigiant taip suminkš
tėję. kad atsiminę vėl užmirštuo
sius poterius, ir rankas sudėję 
net dvi maldas sukalbėję... Bai
gdamas savo pašiepimus' tauti
ninkų kunigas atsigrįžęs į cho
ristės ima j 
jam esančios gražios vietos mer
ginos, o New Yorke, sako, nors 
seime jų buvo labai daug, bet vi
sos tokios negražios...

Pabaigus kunigui Židonavič- 
iui, pasirodė vėl dievo muzikan
tas kalbėt, šokinėdamas ant pa
grindų ir rankom mojuodamas 
gieda: “laisva Lietuva! neprigul- 
minga Lietuva! musų tėvynė 
Lietuva!” ir t.t. Ant galo dar vie
nas delegatų papasakojo apie 
kunigą, Žilinską, kaip jis gražiai 
kalbėjęs apie Lietuvos dainas ir

Klerikalų džiaugsmas po- 
seiminis.

Kovo 17, vakare, bažnytinia
me skiepe įvyko klerikalų džiau
gsmingas vakaras. Giedota Ho- 
sanna ir Alleluja dėl didžiausių 
kierikiHų laimėj imu New Yorko 
seime. Sugrįžę iš seimo deiega-

S '*' D
2)
3)
4)

NAUJIENOS, Chicago, III.
■......................................

3

rupijomis ir tie, nebepakęsda- 
mi, pradėjo galvoti apie nepri-

gražuolius, girti, taip j sj

pi jonai surengė prakalbas Uni- 
ly svetainėj. Be vietinių kalbė
tojų kalbėjo dar koks tai kuni
gas S. K. Bučinskas iš Chicagos. 
Tam pradėjus kalbėti, vienas ku
nigo Taškinio šalininkas, P. Pet- 
rėnas, tuojau išbėgo laukan iš 
svetainės, bet kiti jo šalininkai 
Ipasiliko ir laukė pragos, kad su
kėlus trukšmą. *

Kunigui Bužinskiui pabaigus 
kalbėt ir pa tarus rinkit komite*- 
tą steigimui neprigulmingos baž
nyčios ir parapijos, tuojau keli 
vyčiai pradėjo triukšmą kelti. 
Negalint jų nuraminti, buvo pa
šaukta policija, kuri suramino 
triukšmadarius, bet taipgi pata
ri?, kap, sumišimui išvengti, su
sirinkimas butų pabaigta^.

Kiek teko patirti, parapijonai 
pasiryžę atsikratyti kunigo Taš
kinio ir airių vyskupo globos, 
įsteigiant neprigulmingą parapi
ją. Kam, sako, mes kišimo ir 
kišime savo pinigus, kad bažny
čia vis Humusų, ir airių vysku
pas ką nori tą su musų bažny
čia daro, ir teisybės niekur ne
galime gauti. — Reporteris.

Redakcijos atsakymai.
Vincų Vincui. — Paskutinią

ją korespondenciją atidedame į

Didžiausi
w

arsenaiPenki Daiktai 
Paskučiausi:

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

Jei Tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, lai kreipkitės tiktai pas:

A. MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas 
S. Emerald Avė. Phone Yards 1608 Chicago, III.

Aš užlaikau didžiausj sandėlį užsieninių nnderŲų;
3247 
PASARGA_____ _______  ____ , . „
taipgi, kaip vietinių, taip ir užsieninių sampebu, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkam;) drapaną. Mano vieta būna atdaru nuo 7 
rvto iki 9 v. vakare kaip paprastom (licnmp, t;i|i|) lr .šventadieninis. 
Reikalui esant aš galiu pribūti į jūsų naiuuą, ar ofisą.

New Yorko Seimo 
koncertas ir 
prakalbos.

Koncertas ir prakalbos

Chicagoje
tik pas mus yra; kainos visur kjla didyn, bet pas mus yra pigiau dabar, negu ki
tur buvot seniau. Turime didelį pasiskyrimą vėlios mados visokių rakandų, pečių, 
dįvonų, lovų, stalų ir šių metų mados vaikams vežimukų. Kas pirks bile ką pas 
mus, atsimins visuomet tuos vertumus, už tai kad pas mus yra geras tavoras už 
pigių kainų ir geriausias reikale patarnavimas.

Pasiprašė balso vienas Sąjun
gos 154 kuopos narys, Dom. Jo
nušas. Jis norįs prieš publiką pa
sakyti, kodėl socialistai atsisakė 
dalyvauti seime. Ale kas tau leis 
“šventoj” vietoj socialistui kal
bėt. Dievo muzikantas susirau
kė kai naginė ir šiurkščiai atsa
kė, kad esą po seimui ir visa kas

A. G. š. ,Cleveland. — Neatsa
kome į laiškus, kurių autoriai 
nepaduoda pilno savo vardo— 
pavardės ir adreso.

Publikos buvo apie ketvertas 
šimtų ir visi turėjo progos pama- Auka LSS. A. Fondui
minga Lietuva...

— Svečias-.

ROCKFORD, ILL.
Iš parapijonų padangės.

Matyli, kad vietos parapijonai 
nejuokais pusi rengė kovot su 
kun. Taškiniu. Mat, parapijonai 
mokėjo duoklės už bažnytėlę per 
šešerius metus, o šiandien airių

“baderio” nedarytų.
Iš pradžios parapijonai man

dagiai prašė kun. Taškinio, kad

kiamas parapijos susirinkimas.

Gerb. Naujienų Redakcija: — 
Siunčiu jums $5 ir meldžiu per- 
duto LSS. Apsigynimo Fondui.

Suprasdamas, kad tai nėra 
reikalas pavienio asmens ar drau 
gijos, bet reikalas visos darbi
ninkų klesos, nes pralaimėjimas 
čia reikštų pralaimėjimą darbi
ninkų klesai ir duotų padrąsini
mo reakcijai dar labiau slėgti 
darbininkų judėjimą, nutariau 
prisidėti nors tais keliais centais 
darbinikų tesėins ginti.

—-A. V. J—vičia, Jordan, Minu.
$5.00 gavome ir persiuntenie 

LSS. Apsigynimo Fondui.—Red.

(Nuo musų korespondento).
Atsibunant klerikalų ir tauti

ninkų seimui Ne(w Yoyke, buvo 
surengtas koncertas, kokio da 
lietuviai “nematė“.

Garsino laikraščiuos, kad be 
koncerto bus kalbėtojas mie
sto majoras ir kitas koks ten 
Stevenkonas, bet nebuvo.

Pirmiausia garsiajam Šim
kaus chorui padainavus porą 
dainelių, kalbėjo daktaras M.Me- 
cenroy. Dr. Mecenroy kalbėjo 
apie 20 miliutų. Iškalba gera, 
vyras (liktas, bet kalbėjo ne už 
lietuvius, net lietuvių vardo ne
paminėjo. Iš pradžių da publi
ka plojo (k inais, bet vėliau pa- 
iovė. Amerikos piliečiams teip- 

gi davė dulkių. “Turėt pilietiš
kas popieras da nereiškia Ame
rikos piketystės. Pilietis priva- 
o atsiduot šaliai iš širdies.”

Vadinas lietuviai piliečiai, ga
vo per nosį, ir da nebent kaip 
Žiūrėsim ką tautininkai su kleri- 
<alais atsakys jam. Ręsta jo 
calbos biskutis buvo atkreipta 
>rieš autokratiją, kuri nori būt 
teisėju demokratijos.

Sekantis kalbėjo daktaras Isac 
lursvich, socialistas. Dr. Hur- 

\vieli prakalba daug daugiau sei
mui patiko, nes kalbėjo apie 
Lietuvą ir lietuvių santykius su 
žydais. Nurodinėjo, kaip lietu
viai ir žydai neturėjo spaudos, 
neturėjo knygų, dagi už bibliją 
ir buvę persekiojami. Jo nuo- 
none, Lietuva privalo gauti ne- 
irigulmybę, kurioje žmones ga- 
ės lengviau atsidusti, mokintis, 

šviestis ir kultūriškai kilti iki 
aukščiausio laipsnio. Teipgi pri
minė, kad tautos, kaip lietuviai, 
žydai, lenkai turi jungtis prie 
Internacionalo (dideli aplodis
mentai). Kad čion susirinkusi 
darbininkų dalis, jis neabejoja 
ir kad jie reikalauja Lietuvai sa- 
varankybes, nestebėtina, nes nu
skriaustas žmogus darbininkas 
Lietuvoj turėtų didesnį balsą sa
vęs apgynimui. “Mokytiems, ku
rie lankė kolegijas, universitetus, 
tauta tiek neapeina. Jie moka 
kelias kalbas ir jiems visur ge
ra.“

Užbaigdavus kalbą pasakė, kad 
busiančio] Lietuvos respublikoj

tas šiaurių meškinas guli ir kaip 
jo dalis karpo, kam lik patinka. 
“Už ką niaujasi dabartės tenai? 
l ai už savo partijos reikalus - 
interesus,” sako kim Žilius. 
Ten, sako, socialistai suskilę į 
mažas dalis ir todėl priešo įsi
veržimo neatlaiko. Lietuviai, 
anot jo, esą daugiau linkę prie 
Vakarti Europos. (Bent butų pa
sakęs: prie Vokietijos, tad butu 
visi aiškiai supratę). Da paga
linus pjesę apie lietuvių dailę, 
dainas, ir rokuoja, kad da viskas 
nėra užgesę. Pasitiki, kad Lie
tuva gaus neprigulmybę, ankš
čiau ar vėliau — už melų, dvie
jų, penkių ar penkiolikos.

Po jo prakalbos karšti delnų 
plojimai ir priedui pridėta dar 
tris syk “urra“.

Da biskį apie koncertą ir dai
nas. Tarpe prakalbų gana pui
kiai sudainavo panele Čižauskiu- 
tė (ar Čižauskienė?), ir buvo pa- 
lidėta dideliais aplodismentais.

Visuotinam seime Šimkaus vi
suotinas choras visuotinai ir pa
dainavo. Girt nėra ko, o peikt 
neapsimoka, 
choras iš 40 
padainuoja, 
400 ypatų.

Pats Šimkus koncerte skam
bino ant piano labai visuotiškai. 
O betgi visas kocertas nebuvo

• c Jtaip garsus, kaip kad jis buvo ga 
rsinamas.

Koncertas davęs įneigų apie 
$1000. Mat, tikietai buvo bran
gus, o čia kiekvienam delegatui 
norėjosi pamatyt Inos 100 galvų.

Šitas puikiausias Pečius su 
gezu ir angliais su haltu ko- 

pltiru ir 

taip kad 

nuvalyti, 
užima, o 
yra didelis, keturios degan

čios vietos su guzu ant vir
šaus ir dvi su anglim. Tik
tai dabar už siti) kainą ...

MOtM’S

Brooklyno Aido 
ypatų daug geriau 
nckad Šimkaus iš

sisakė ir parapijos komitetui pa
lieja* išsinešdinti iš klebonijos. 
Padai parapijonai, išrinkę komi
tetų, pasiuntė pas vyskupų pasis
kųsti, manydami ten rasti užta
rimą. Bet vyskupas atsakė: Kaip

Telephone Humboldt 1273

M. SAHUD M. D.
Benas Rusne Gydytojas ir Chirurgas 

Specialiataa Moteriškų, Vyriokų ir 
Vaikų, taipgi Chroaiakų Ligų 
OFISAS: 1579 Milwaukee Avė..

Kampas North Avė. Kambarys 206 
VALANDOS: 8:30 iki 10 iiryto 

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

riausi.

lygiais nikeliais, 

labai yra lengva 

visai mažai vietos 
vidus <lel kepimo

Visas vatinis matrasas su 
geru apvilkimu dėl bile ko
kio dydžio lovos tik už

s69-50 $6.95
Pilnai sulenkiamas vaikų a _

vežimukas, taip kad galima UI •K Į j 
nešties parankiai, su geru f - B 
viršų ir dratiniais ratais ®

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

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

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatves.------- ----------- c v P MASHEK 

prez. Pilsen Lumber Co 
,1. PESHEL

sekr. Turk Mnffi. Co 
OTTO KUBIN 

prez. Altą;
[Brevving Co

W. KASPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR 
vlce-prezįdentas 

VVILLIAM OETTING
prez. Orting Bros. Ice 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

JE ISLANI) AVĖ., kamp 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

vlce-prez. Nat. Cltv Bank 
GEO. C. VVILCE 

vlce-prez. T. Wllce 
JOZEF SIKYTA 

* kusjcrius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Co. Co.

Kaip Dr. Hurwich pakliuvo 
kalbėt atžagareivių seimui? Sei
mo rengimo komisija kreipėsi 
prie nacionališko žydų komiteto, 
prašydama kalbėtojo seime. Gi 
centrulinis komitetas kaip tik ir 
pasiute savo pirmininką dr. IIu- 
r\vichą, ir da socialistą. Dr. Hu- 
rwich sako, kad jis nežinojęs, 
kas per seimas t. y. jo pakreipa, 
bet tik ant rytojaus supratęs, ka
da perskaitęs laikraštyje, jog 
dvi srovės pešasi už maldą.

Trečias kalbėtojas buvo latvių 
baptistų kunigas, šitas žmogus 
kalbėjo už lietuvišką latvišką 
respubliką, bet nieko įdomaus 
nepasakė.

Ketvirtų kalbėtoju buvo kuni
gas Žilius. Jis pradėjo apie da
bartinį Rusijos padėjimą - kaip

DIDELĖ NAŠTA.
Didelės musų dienų užduotįs 

yra įeiga į kiekvieną šlubą.
Našta, kurią mes turime nešt, 

reikalauja negirdėto išvystimo 
jiegų, kurios neapmąstomos bu
tų be visiško sveikumo.

Trinerio Amerikoniškas Elik- 
siras kaip lik gyduolė, kuri šią
dien daugiausia yra vartojama.

Vidurių užkietėjimas, nevir
škinimas, išpūtimas vidurių, gal
vos skaudėjimas, migrena, nėr; 
viškumas, stoka energijos, abel- 
nas nusilpnintas ir visos kitos 
bėdos sujungtos su vidurių klin
timis prašalins, jeigu jus varto
site Trinerio Amerikonišką Eli
ksyrą.

Šis vaistas išvalo vidurius, pri- 
gelbsti virškinimui, atgauna al
kį ir apeini tin? visą syslemą. 
Ka i na $1.10- ap tiekose.

.Trinerio Lili i mentus, kuris ne
turi sau lygaus reumatizmuose, 
neuralgijoje, strėnų skaudėjime, 
kuomet muskulai skauda, išsi- 
nerimuose, sutinimuose ir 1.1, tu
rėtų’ rasties visuomet po ranka, 
Jūsų namuose. Kaina 35 ir()5c. 
aptickose; per krušų 45 ir 75c.

Joseph Triner Conijpany, Mfg. 
Chemists, 1333-1343 S. Ashland 
avė., Chicago, III.

(Apgarsinimas.)

EMOKYKLA
I Jei nori greita! ir paiekmingai išmokti Angli
ukai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
[mokyklą. Apart Anglų kalbos, Cla mokinama 
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų RaSymo I 
Lenkų ” S.V.Valdybos Prieky bos Teisių)Lotynų ” S. V.Pilietybes Gramatikos I
lAritmetlkot Geografijos Retorikos, ir tt.J 
llr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve-fi 
nančlus toliau mokiname per laiškus. Viskas| 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School g 
3103 3. Halsted St. Chicaoo Ill.p I KAMPAS 3LM0S IRU4L3TED GATVR) J

Šitas vaiky vežimu
kas yra lengvas ir 
tvirtas su dailiu 
drabužiu išmuštas; 
iš t y galinga pasi
skirti pilky, gelsvų 

ir rudų. Pasisku
binkite gaut vieny 
iš tų. I)a- $*|OI5 
bar tik po

Apskritas Vaiky ve
žimukas iš plonų 
vytelių nupintas la
bai (kuliai išrodo, 
vidus su gferu akso
mu išrėdytas, tvir
tas ir lengvas, ratai 
yra tvirti ir nešio
sis ilgai $

KULIS FUHNITURE HOUSE
3224-3226 South Halsted Street

Tel. Drover 9757 i
Chfcago^nJ

'I 1.. ......... ......——

The. Wiersema State Bank
VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS 

11106-8 Michigan Avenue

Raportas prieš pradedant biznj ant Vasario 7, 1918, padarytas 
Auditoriui of Public Aęcounts of State of Illinois.

TURTAS SKOLOS

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

Paskolos ir diskauntai $747,172.91 
Overdraftai . . 33.2!)
Užstatai . . <
Rakandai ir fikčeriai 
Grynais ir iš kitų bankų 

priklausančiai . !

Visas turtas

343,733.93
2,584.89 

I 
228,967.22

$1,322,492.24 Viso skolų $1,322 492.24

Oficieriai
ASA WIERSEMA, Prezidentas NICHOLAS W. WIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK .L VV1ERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
Chas H. Brandt? Theophilius Schmidt, Asą Wiersema, Niekotas \V. 
Wiersema, Herman L. Barnes, George Dalenberg, Catrines Dellaan, 

Frcderick J. Wiersema, Edward W. Thomas

Roumatizmas SausgelS.
| Nesikankykite savęs skaus- 
i mals, Reumatizmu, Sausgėle, 
į Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
, —raumenų sukimu; nes skau- 
i dėjimai naikina kūno gyvybę 

ir dažnai ant patalo paguldo. 
CAPSICO COMPOUND mo- 

, stis lengvai prašalina viršmi- 
; nėtas ligas; mums šiandie dau

gybė žmonių siunčia padftka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per poetą 28c. .

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

Knyga BALTINIS SVEIKA- 
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

| Dr. A. R. Blumenthal |

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
V Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.
^es vartojame 

pagerini;) Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga domu at- 

< ~ < kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kanu). 47 st 

Telephone Yards. 4317

Skaitykite ir Platinkite
«NT A TT T T v M A C! ”

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

Specialistas

20 met. prie State gt
No 120 S. State Street,

Valandos 9-7 kasdien 
Nedėliomis 10-12

-*

TELEPHONE YARDS HU

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 8o. Halsted SU Chieafo.

......... . •• ......................... . " ■
r- ■’-n-’"1 "1. ra1 I 1. .1. RTlfįg

Tel. Cicero 252
DR. A. P. G U R S K I S

D E N T I S T A S 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nėdėliomis pagal sutartį 
1847 W. l iti) St., Cicero, I1J.

Kampas 49th Avė.

-»

TELETHONE YARD3 ZT21

»
Medikas ir ChiruiVafr

Halsted St, Chlca*
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$ i \ l R !» l! T y O socialistų tikslus. Darbiniu MAUJItroVS įkaj, kurie balsuoja už kapi 
~H£ lithuanian oAiuv nkws talistų partijas, 
Hubitshed Daily except Sunday by juk tiktai dėlto, kad jie yra 
rhe Lithuanian News Pub. Co.. Ine. nosusjpratęt Juos reikia ap- 

>840 SO. HALSTED ST. šviest.
CHICAGO, ILLINOIS.

fhe Litbuanian Ne\vs Pub. Co., Ine.

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
(Ū^»-Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
chicago je—pačtu:

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

Chicagoje—per nešiotoji!?
Viena kopija................. ..
Savaitei............................ .. ...........
Mėnesiui ........................................

suvienytose Valstijoj M Olicagoje, 
MČta:

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

Kanadoj, metams -------  - _
Visur kitur užsieniuose .•••• "00

Pinigus reikia siųsti Psčto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
3.50

1A5

daro taip

Ir reikia taip-pat rengties 
- prie to, kad balsavimų die

noje kapitalistiški politikie
riai nepavogtų socialistų ba
lsų. Iškalno reikia prie to 
rengties.

Taigi darbuokitės, drau
gai.

Tautininkų 
argumentai.

1914 m. seime tautininkai 
pralaimėjo socialistams. Da
bartiniame seime jie pralai
mėjo klerikalams. Bet aną
met jie turėjo pilniausios 
progos išreikšt savo nuomo
nes, o dabar jie stačiai buvo

Rašytojų ir korespondentu prsAome 
liunčiamus išspausdinimui laikraA- 
yj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Bedakto- 
laus vardu. Reikia būtinai rašyti 

dškiai ir ant vienos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius tar- 
jus tarp eilučių. Bedakcija pasilai- 
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš- 
d naikinami, arba grąžinami atgal. 

|ei bėgiu dviejų savaičių autorius 
'sreikalauja jų ir atsiunčia Mcrasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
*šnms apmokėti.

asmeniškai Bedaktorių matyti gali
nt tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

. Redakcijos
; Straipsniai

Rinkimai arti.
Balandžio 2 d. bus rinki 

mai. Taigi ateinančioji sa
vaitė bus paskutinė pilna sa
vaitė agitacijai ir kitokiam 
kampanijos darbui. Jos bė
giu draugai privalo veikt vi
sa energija.

Reikia tad sukrusti.
Nuo musų kandidatų ir 

rinkimų kampanijos komite 
to teko girdėt, kad socialis
tai šį kartą rodo nepaprastą 
darbštumą. Juda net ir tie, 
kurie pirma buvo aptingę 
arba savo asmeniškiems rei
kalams atsidavę. Tai yra la
bai malonu. Bet reikia dai; 
smarkiaus krutėk

Tik du kartu per metus 
esti tokia darbymetė socia
listams. Jos laiku nepriva
lo nė vienas snausti. Ką mes 
laimime rinkimuose, tą mes 
turime porai metų; ir kiek
vienas laimėjimas prirengia 
dirvą sekamiems laimėji
mams.

Rinkimat'yra didelė de
monstracija. Ji parodo žmo 
nių susipratimo laipsnį ir 
partijų spėkas. Pagal tą, 

kiek balsų gauna rinkimuo
se socialistai, paskui spren
džia darbininkų išnaudoto
jai, kiek reikia skaityties su 
darbininkais. Mažai sociali
stų balsų — maža darbinin
kų įtekmė, daug balsų—di
delė įtekmė.

Kapitalistų partijos po 
pereito rudens rinkimų la
bai pabūgo darbininkų kle- 
sos. šį pavasarį jos jau tve
ria “blokus” ir daro visokius 
“skymus”, kad visai nepra- 
kišus savo pozicijų socialis
tams. Reikia dabar pasirū
pint, kad ta baimė jose neiš
nyktų, o dar padidėtų. Ka
pitalistų tarnų baimė yra la
bai geras dalykas.

Tad dirbkit, draugai, kiek 
galėdami. ; f

Mes neabejojame, kad vi
si “Naujienų” skaitytojai 
piliečiai balsuos už socialis
tus. Bet reikia žiūrėt, kad 
už juos balsuotų ir kiti dar
bininkai. Reikia agituot, 
platint literatūrą ir aiškint

Keturioliktųjų metų sei
me tautininkai buvo perga
lėti argumentais, o šių me
lų seime — riksmu. Juos ir 
poterių klausyt privertė, ir 
oopiežių sveikint, ir nuo sva- 

i rbiausįų savo sumanymų at
sisakyt. Mes nežinome dar 
ką jie apie tai pasakys, bet 
nes žinome, ką jie sakė apie 
locialikus po anų metų sei
mo.

Jie tuomet baisiai pyko ir 
';aukė, kad socialistai paver 
ę seimą į savo ‘‘partijos su- 
’ažiavimą”. Kodėl? Todėl 
ad socialistai nedavė tauti 
'inkams pravest seime tokių 
!alykų, kuriems socialistai 
uvo priešingi.
Socialistai nesistengė į- 

>rukt seimui grynai party- 
dškų savo dalykų; jie darė 
okius Įnešimus, kuriems ga- 
ėjo pritarti kiekvienas pro- 
resyvis žmogus, ir faktiš

kai joks svarbesnis to seimo 
utarimas nebuvo pervary- 
as vienų socialistų balsais. 
<aikuriuose-gi atsitikimųo- 
e tautininkai net vienbal- 
iai pritarė socialistų suma
nymams. Bet socialistai ne
aklo nė tautininkams įbrukt 
eimui grynai partyviškus 
lalykus.

Ir vis dėlto jie susilaukė 
štriausių priekaištų iš tau 
ininkų pusės!

Na, o kaip dabar? Ar 
iame seime tautininkai ga- 
ėjo pervaryt ką-nors tokio 
:o nenorėjo priešingoji 
’ems srovė? Anaiptol. Jie 
let nesikėsino to atsiekt! 
šanksto numanydami, jogei 
ie bus mažumoje, jie pada- 
ė sutartį su klerikalais, kad 
eime visai nebūtų svarsto- 
na tokie klausimai, kuriems 
tepritars bent viena srovė. 
Po, ko jie reikalavo 1914 m. 
š socialistų, jie dabar patįs 
iuosu noru išsižadėjo.

Ar tai dėlto, kad įtikus tai 
lavatkų srovei, kuri priver
kė poteriaut? Ar gal dėlto, 
kad tautininkų nuomonės 
>ersikeitė per šiuos trejus ir 

pusę metų?
Kaip tenai nebūtų, o savo 

irgumentus tautininkai ne- 
abai gerbia.

net davatkas pralkendavo savo 
užsipuldinėjimuose ant socialis
tų, ir kati, visas seimas buvo 
dauginus panašus į “niekei 
show”, negu į seimų. Paduosi
me čia keletu ištraukų iš to apra
šymo. ’

Triukšmas delei {Milerių:
“Antra sesija prasidėjo su 

Lietuvos ir Amerikos hym- 
nais. Perskaityta apie tuzi
nas linkėjimų; bet kadangi jų 
buvo gana apščiai, tai nutar
ta daugiau neskaityti. Užbai
gus su laiškais, rengtasi jau 
prie reguliario darbo, kaip 
štai nuo galerijos pasigirsta 
čirškiantis Waterburio davat
kos, Anastazijos Petrauskiu- 
tės, balsas: “Mes čionai esa
me visi katalikai, ne pagonai 
ar cicilikai, taigi aš įnešti, kad 
mes viską pradėtume ir užbai
gtume krikščioniškai, su ma
lda.”

Visas seimas pakilo ant ko
jų: rėkia, cypia, šaukia, dras
kosi; vieni už, kiti prieš. Keli 
kunigai, daugiausiai Čcpano- 
nis Petraitis, Jakaitis ir Žida- 
navičius, pasilipę ant kėdžių, 
paraudę skerečiojo 'rankomis 
ir šaukia kiek tik jų gerklė iš
neša. Jų riksmo tečiaus nega
lima suprasti, tik girdėti: “pa
guli įs, mes katalikai!” Truk- 
šmas tęsėsi apie dešimtį miliu
tų. Kada didžiuma jau pavar
go ir nuo riksmo užkimo ger
klės, išėjo Pakštas ir praneša, 
kad tautininkai pastatę ulti
matumų: jei katalikai melsis 
prie Dievo, tai tautininkai iš- 
statysią Šliupo paveikslų ir 
reikalausiu, kad visi garbintų 
jį. Pasaka buvo taip kvaila 
kad tautininkai sukilo ir pra
dėjo ne savais balsais rėkti, 
plūsti, dūminti, švilpti... Pak
štas, nušvilptas, pasitraukė. 
Jau rodės, kad dėl poterių sei
mas skils. Atbėga ant pag
rindų Vaškevičius, kareivis iš 
Cainip Dix. Pamatę kareivį, 
žmonės nutilo, šis pasakoja, 
kad pas juos visi poteriauja, 
tai kodėl, girdi, čionai nepasi- 
inelsti. Delegatai rėkia: “Dur
niau, kas tau neleidžia? Mel
skis kad nori.” “Bažnyčion 
poterių kalbėt!” “Seimas su
šauktas ne poteriams kalbėt!” 
“Ar jus dar namie neprisi- 
ineldėt?” “Čion seimas, ne

nias tęsiasi per pusę valandos 
suvirsimi. Tada išeina Kemė
šis. Triukšmas apsistoja. Jis 
sako: “Iš maldos, kuria mes 
šitokiame triukšme priversti
nai kalbėtume, nebūtų nei 
mums naudos, nei Dievui gar
bės. Todėl, ramybės dėlei, aš 
patariu, kad mes atsisakytu
me nuo šios privilegijos ” Vėl

Apžvalga
“CIRKAS” SEIME

“Keleivio” reporteris ilgam st
raipsnyje apraše New Yorko sei
mų, parodydamas gyvais vaiz
dais, kokios komedijos jame dė
josi. Tas aprašymas patvirtina 
tų, kų jau žino musų skaityto
jai, būtent kad seimo delegatams 
nebuvo duota progos rimtai aps
varstyt jokį klausimų; kad visus 
seimo “nutarimus” išanksto pri
rengė dviejųf srovių bosai; kad 
davatkos suvarė į ožio ragų tau
tininkus; kad tautininkai dažnai

jų. Vienas žilas kunigas rė
kia: “Zdraica, zdraica!” Ki
ti kunigai ložose sustoję grū
moja sugniaužtomis kumšti
mis į Kemėšį ir rėkia: “bedie
vi,” pagone,” “pardavike;” 
“judošiau!” Sumišimas tęsė
si antrų pusvalandį. Paga 
liaus,visiems nuvargus, Mi
liauskas, seimo prezidentas, 
tarp triukšmo persižengnoja 
ir bamba poterius. Davatkos 
ir ražančiuoti vyrai daro tų 
pati. Laisvieji delegatai ūžia, 
kalbasi, nei nepastebėjo, kad 
klerikalai jau poteriauja.

Vėlaus jau tautininkai nesi
priešino poteriams, apie ką jų 
balsu viešai užreiške p. Balutis; 
nesipriešino ir telegramai popie-| 
žiui.

Seimo gale tapo priimta rezo
liucija, kad klerikalų ir tautinin
kų srovės sudarytų bendrą “Vei-Į 
kiamųjį komitetą”. Čia irgi ne
apsiėjo be triukšmo. Reporte
ris rašo apie tai sekamai: |

“Kitą rezoliuciją skaito Ba
lutis. Sulyg šios rezol., Tauti-

kirs atstovus ir tie atstovai su-

darys Veikiamąjį Komitetą, mą”, kad jie yra “teisingi”. Po i 
kaipo viršiausią įstaigų, kuri | šituo ‘^paliudijimu” padėjo pa

rašus V. Radzevičius, P. Petrau
skas, A. Kontrimas, James Kon
trimas ir Petras Daujotas, ši
tie žmonės stengiasi patvirtint 
melus apie L.S.S. 22 kp. ir apie 
irigaitį, kuriuos pirma savo var
du buvo jiaskelbęs p. Slilsonas, 
ir tuo liksiu jie tarp kitko pasa
koja:

“Grigaitis nežiūrint į visus 
narių prašymus, kad jis pasi
liktų Sųjnugoje, nedavė jokio 
konkrečiu atsakymo tol, kol 
buvo priimta minima rezoliu
cija; priėmus gi jų, Grigaitis 
pasakė: Dabar tai pakol kas 
pasiliksiu.,..”

Kad parodžius vertę šitos tų “liu-

kalbės “visų Amerikos lietu
vių vardu.” Kas-kaž įneša, 
kad rezoliucija butų pataisyta 
taip, kad liktų atviros durys 
ir socialistų atstovams, jei jie 
norėtų prisidėti. Kun. Augus- 
laitis ir kun. Jakaitis priešin
gi tai Tarybai. Girdi: “tauti
ninkai vėl mus apgaus.” Ke
mėšis ir Balutis aiškina, kad 
visi to Veikiamojo Komteto 
nutarimai turėsią būt vienbal
siai daromi, kitaip jie neturė
sią galės. Kun. Jakaitis šau
kia, kad “katalikams tur būt 
užtikrinta vietų didžiuma.” Ke 
mosis aiškina, kad tas nerei
kalinga ir nesvarbu. Atsisto
ja kun. Čepanonis ir kumščiu 
grūmodamas Kemešiui šau
kia: “Išduodi mumis, Kemė- 
šiau, tu judošiau!” Kemėšis 
rimtai atsako: “Nesibijok, Če- 
panoni, pasitikėk man, ak ir 
aš\dar nedurnas...” Kun. Pet
raitis atsistojęs šaukia, kad 
čia pat, seime, reikia išrinkti 
tokį ištikimų komitetų, kuris 
“visos tautos vardu kalbėtų.” 
Bet Petraitis labai nervuojasi, 
kada jis kalba; jis nekalba, 
be rėkia visa gerkle. Delega
tai jį nušvilpia. Dar kalba kun 
Čepanonis ir Jakaitis, dėl ma
žmožių, juodu taipgi nušvil
pė. Jakaičiui kalbant tūlas 
delegatas sušuko: “sėsk tu 
ten! Tu turi galvų ir ‘solic 
ivory’!” (reiškia, tavo galva 
vieno kaulo, smegenims ten 
nėra vietos).

Bet seimas turėjo “fonių” ir 
dėl Ežerskio. Tas incidentas

“Prieš išeisiant pietų buvo 
šaukiami delegatai, kuriems 
atėjo laiškų bei telegramų. 
Kas-žin-koks šmutas padavė 
raščiukų vice-prez. Leščins- 
kiui, kuris tarp kitko štai ko
kį apgarsinimą iš jo viešai 
perskaitė: “Kunigas Ežerskis, 
jei jis čion randasi, malonės 
užeiti ant pagrindų. Jei jo nė
ra, tai gal kuris iš gerbiamų 
kunigų žino, kur jis. Marė 
jo reikalauja.”

Žmonės, kurie žinojo apie 
Ežerskio nelaimę, juokėsi, o 
keli kunigai suriko: “Jo nėr 
čionais; niekas nežino, kur 
jis!”

PADEDA ŠMEIŽIKAMS.

čionai tiktai dvejetų faktų. Vie
na, Grigaičio rezignacija buvo 
paduota vienu mėnesiu ankš- 
čiaus, negu įvyko tas susirinki
mas, kuriame buvo svarstoma 
minėtoji rezoliucija; taigi rezig
nacijos padavimas negalėjo tu
rėt nieko bendro su ja. Antra, 
rezignacijos svarstymas ir atsi
ėmimas įvyko susirinkime tuo
met, kuomet apie rezoliucijų 
dar nebuvo jokios kalbos. Kuo- Į 
pos sekretorius pakvietė laišku 
“Naujienų” redaktorių į susirin
kimų ir paprašė jo paaiškint, ko
dėl jisai nori rezignuot. Paaiš
kindamas Grigaitis jau išreiškė 
nuomonę, kad sąlygomis persi- 
keitus, gal pasiliaus tie dalykai 
(šmeižimai), kurie jį vertė rezig
nuot, ir kad todėl jisai sutiktų 
{pasilikt organizacijoje. Po to se
kė įnešimas kviest Grigaitį atsi
imt rezignacijų, kų jisai ir pada
rė. Tai buvo, svarstant dieno- 
tvarkiu punktų “Kuopos reika
lai.” Po šito punkto sekė “Ra
jono reikalai” ir “Sąjungos rei
kalai”, ir tiktai kada buvo svars
toma šis, pastarasis, dienotvar
kių punktas, tai vienas kuopos 
narys padavė įnešimų išnešt re
zoliucijų prieš Stilsono ir Šukio 
užpuldinėjimus ant socialistiškų 
laikraščių.

Taigi ankščiaus įvardintieji 
‘‘liudininkai” viešai pamelavo. 
Jie norėjo pagarsinti savo var
dus, lodei mes juos čionai dar 
sykį pakartosime: V. Radzevi
čius, P.Petrauskas, A.Kontrimas 
James Kontrimas ir Petras Dau
jotas — visas “bunčius”, kuris 
galėtų su tverk “melagių kliubą”

Vių konferencijos Stockholme, 
Lietuvos Darbo Žmonių Tary
bos, kaip lietuvių demokratijos Į 
reikalų reiškėjas Rusijoj, Vyk- 
domasai Komitetas turi štai kų 
pranešti.

Laikraščių rašoma, kad konfe
rencijoj buvę visos lietuvių so
cialistų partijos; kad konferen- 
sija išklausiusi pranešimų apie 
Rosijos Ir Amerikos lietuvių po
litinius siekimus ir norus ir kad 
ji, remdamosi, tarp ko kita, re
zoliucija lietuvių susivažiavimo, 

i buvusi oogegužes menesį į Petra
pilį, nutarusi paskelbti pasaulio 
valstybėms šitų Lietuvių Tautos 
sutartinai reiškiamų valių, jog 
jau metas atnaujinti Lietuvos 
valstybę, ir primename kariau
jančioms valstybėms, jog jau 

Įmetąs proklemuoti Lietuvos ne
priklausomybę.

Pirmiausia, žinia, buk konfe
rencijoj dalyvavo visos lietuvių 
socialistų partijos, neteisinga: 
jokia socialistų partija, veikian- 
i Rusijoj, nesiuntė savo atstovų 
į Slockhojtino konferencijų, ir 
jų ten nebuvo. O šitos partijos 
šiuo tarpu kaip liktai yra stip
riausios tarp lietuvių, ir jos vie
nintelės tegali būti darbo žmo
nių reikalų reiškėjus. Lietuvos

Subata, kovo 23, 1918. • 
..... ....................................................1^ 

lios tokį ar kitokį jos likimo ri
simų.
Petrapilis, 22 sp., 1917.

[Toj antrojoj Lietuvių kon
ferencijoj Stockholme, apie ku
rių čia eina kalba, nutarimus da
rė ketvertas žmonių: M. Yčas, 
Dr. J. Si lupas, kunigas J. Tumas 
ir b. St. šilingas; prie jų buvo 
dar tie du lietuvių “diplomatai”, 
kurie nuolat sėdi Stockholme. 
Dr. J. Šliupas ten buvo dvejose 
personose: 1) atstovas nuo Ame
rikos Lietuvių Centralio Komi
teto, 2) atstovas nuo “Tautinin
kų Demokratų Partijos”. Yčas 
su Tumu skelbė buk toj konfe
rencijoj buvęs dar atstovas “Lie
tuvos socialistų-liaudininkų De
mokratų Partijos”. Tur-but tai 
buvo Rimkos partija. — Antro
ji Stockholmo “konferencija bu
vo įvykus spalių mėn. pabaigoj, 
1917 m.].

Skaitytoju Balsai
| Už Išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Pataria eit ant ūkių.

įnašai Komitetas taip pat nesiun
tė savo atstovų į Stockholmo 
konferencijų, ir iš viso ko ma
tyti, kad tenai nebuvo jokių at
stovų nė LSS., didžiausios ir 
stipriausios Amerikos lietuvių 
partijos, nė atstovų socialistų pa
rtijų iš užimtosios Lietuvos. Del-

j Paskutiniu laiku visos musų 
I džagareivių kanuolės yra atkrci 
I įlos į “Naujienas” ir “Naujienų” 
I redaktorių. Atžagar. tautininkų 
I ir klerikalų laikraščiai, neva po- 
| lemizuodami, prieš musų dien- 
I raštį, šmeižia ir juodina jį, kaip 
I lik maka; o ypatingai pasižymi 
I Chicagos kunigų organas, kurio 
I “editoriahis” paprastai rašo gar- 
I susis “literatas” Brandukas. Be 
I Šlykščiausių pliovonių ant musų 
I dienraščio ir ant Grigaičio nepa- 
I sirodo nė vienas to organo nu- 
I meris.

Bet pastebėtina, kad šitam 
I šmeižikų chore dalyvauja ir tu- 
jli musų taip vadinamieji “kairie- 
I ji”. Kada “Kova” tapo sustab- 
I dyla, tai mūsiškiai “kairieji” iš 
I L.S.S. centro ėmė leisti lapelius, 
I o paskui mėnesinius buletinus. 
j Ir pirmieji lapeliai, parašyti Sti- 
| Isono ir Šukio, tapo pašvęsti 
[“Naujienų” išniekinimui; taip- 
pat ir pirmieji buletino nume
riai.

Pirmutiniame buletino nume
ryje p. Slilsonas parašė, jogei 
Grigaitis pastatęs LSS. 22 kuo
pai “ultimatumų”, kad ji išneštų 
rezoliucijų prieš cėntrą, grasin
damas priešingam atsitikime pa
sitraukt iš Sųjungos ir “viską ar
dyt iš viršaus.” Kuopa, girdi, 
nusigandusi šito grasinimo ir iš
pildžius Grigaičio “ultimatumą” 

Antrame buletino numeryje jo 
redakcija (tur-but tas pats p. Sti- 
Isonas) tęsia tuos pačius šmei
žimus ir dar prideda “paliudij-

kuris stovi pirmoj vietoj lame 
melagij surašė ir yra svarbiau- 
sis iniciatorius viosj šitoj mela
vimo istorijoje.

Tasai “melagis number one” 
neperseniai persikėlė iš Rockfor- 
do kuopos į 22 kp. Chicagon. Pir 
ma jisai tenai demoralizuodavo 
sųjungiečius, kurstydamas juos 
prieš “Naujienas”, o dabar va
ro savo “rcvoliucioniškų” darbų 
Chicagoje. Polinkimas gi prie 
šito darbo pas jį atsirado tuo
met, kaip jisai tapo prašalintas 
iš “Naujienų”, kadangi buvo ne
gabus ir nerangus darbininkas 
(nevertas nė tų $7.00, kurie jam 
buvo mokama).

lai šitokių pagelbininkų jieš- 
kosį sau L. S. S. centras. Jų 
melais remdamasis, jisai užpil
do oficialio organizacijos bule- 
tino puslapius, kad apjuodinus 
“Naujienų” redaktoriaus vardų 
ir tų kuopų, kuriai jisai priklau
so ir kuri yra viena veikliausių
jų ir daugiausiai rėmusių Sujun
gus ir Partijos reikalus L. S. S. 
kuopų.

Tur-but Branduko liaurai ne
duoda užmigti tam žmogui, ku
ris tvarko LSS buletinų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LIETUVOS DARBO ŽMONIŲ 
TARYBOS VYKDOMOJO KO

MITETO PROTESTAS.

Komitetas mano, kad praneši
muose apie konferencijų pasa
kyta melagingų žinių ir kad kon
ferencija, kalbėdama lietuvių 
tautos vardu, pasisavino sau tei
sių, kurios jai nepirguli.

Be pamato žinia ir apie lietu
vių suvažiavimų, kuris buvo ge
gužės menesį Petrapilyj. Del 
Lietuvos klausimo, o ne dėl ko 
kita, suskilo tas suvažiavimas. 
Dešinieji, kurių buvo maža dau
guma, reikalavo Lietuvos nepri
klausomybės; kairieji gi, susida
rę iš ūkininkų ir darbininkų at
stovų, buvo kitos nuomonės. Jų 
supratimu, pati tauta per savo 
atstovus, demokratingai išrink
tus, tegali spręsti vyriausius sa
vo gyvenimo reikalus. Jokia 
grupū, partija, korporacija ar įs
taiga, neturėdama tautos įgalio- 
jitfio, neturi teisės kalbėti jos 
vardų, juo mažiau spręsti jos li
kimų. Taip manydami kairioj 
ir nutarė: einant išvien su Rosi
jos ir viso pasaulio revoliucine 
demokratija ir išvien kovojant

Patarčiau lietuviams, kur tu
ri kiek skatiko susitaupę, eit ant 
ūkių gyventi. Karė nežinia dar 
kada pasibaigs, gyvenimas mie
stuose darosi vis sunkesnis, mai
stas vis eina brangyn ir brangyn, 
darbininko padėjimas vis blo
gyn, vis didesnis jį vargai spau
džia.

Daug tikresnis padėjimas ūki
ninko. Badauti jam nereikia. 
Jeigu prievarta iš jo nieks neati
ma duonos, jis parduoda tai, 
kas jam atlieka.

Dabar labai patogus laikas 
pradėt ūkininkauti. Ūkio pro
duktai yra tris kartus brangesni 
negu buvo treji metai atgal, to
dėl ūkį gali greitu laiku išsimo
kėk

Kas netur pakankamai kapi
talo, gali pasiskolinti iš valdžios 
bankų. Valdžia skolina gero
mis išlygomis, daug geresnėmis, 
negu 
kai.

privačių kompanijų ban-

ti lietuvių tautai pilnos teisės 
spręsti savo likimų Steigiamąja- 
me Lietuvos Susirinkime, kurio 
valia yra augščiausia. Tokiu 
būdu tegalima šiandien rišti 
Lietuvos klausimas.

Tokia nuomonė savaimi jau 
rodo, kiek, neteisinga Stockhol
mo konferencija sakydama, buk 
Visa, be kokio skirtumo lietuvių 
tauta trokšta nepriklausomybės. 
Anaiptol, ne nepriklausomybė, 
kaipo tokia, duos musų demo
kratijai laimės, bet tos sąlygos 
liuesai tautoms augti ir plėto- 
lies, kurios pareina kartu su de
mokratine tvarka ir liuesų tautų 
santikiais. Tokių sąlygų lietu
vių demokratija, lygiai kaip ir 
L.D.Ž. Tarybos Vykdoniasai Ko
mitetas laukia iš Rosijos revo- 
liucijos/su kuria jų suartino il
ga bendra kova su caro valdžia.

sake, kad visi jos troškiniai, ly
giai kaip ir tautos klausimas 
tuomet teįvyks, kai galutinai 
gaus viršų Bosijus revoliucijos 
obalsiai kariaujančiose šalyse.

Ir šiuo tarpu būdamas tos 
nuomonės, L.D.ž. Tarybos Vyk
domasai Komitetas griežtai pro
testuoja prieš visokius mėgini- 

' inus, vistiek kas juos daro, už-Del žinių, kurios pasirodė lai
kraščiuose apie nutarimus lietu- mesti lietuvių tautai be jos va

Aš rodyčiau eiti gyvent ant 
ūkių North Dakotos vaisi., nes 
tai labai tinkama kviečiams au
ginti. Ten jau yra gerai pasi
turinčių lietuvių ūkininkų ir di
delė rusų kolonija. Apie pen
kiolikę metų atgal rusai ir lietu
viai čia gavo žemės dykai.

South Dakotoj taipgi Monta
noj galima gaut tinkamos žem
dirbystei žemės po 320 akrų, o 
tinkamos gyvuliams auginti po 
610 akrų.

Po Velykų aš patsai išvažiuo
siu į North Dakotų ūkininkau
ti. — J. Paleckis, 1314 So. 50 
avė., Cicero, III.

Užgiria Konferencijos 
rezoliucijas

COLLINSVILLE, ILL. — Lai
sves Mylėtojų Draugystė savo 
metiniame susirinkime nedėlioj, 
kovo 17, 1918, užgyrė Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Tary
bos Chicagos Rajono Konferen
cijos priimtas rezoliucijas kovo 
3 dienų, 1918.

Laisvės Mylėtojų Draugystė iš
reiškia savo pilnų užuojautų Da
rbininkų Tarybai ir linki jai did
žiausio pasisekimo jungti darbi
ninkų spėkas bendram tikslui at
siekti ! Kranas Skamarakas.

L.M.D. Fin. Sekretorius.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

2323 S. Halsted tt.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisui
127 N. Dearborn it 

1111-11 Haity BMft.
Tel. Central 4411

Skaitykite ir Platinkite
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True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 23, 1918, 
ms reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Rusija turės dar 
kariauti.

slą suirimo ir vargo, taigi šir

lų pravardžiuoja ir keikia, bet 
jo negali atmainyti kol pati ne- 
atsimainvs.

Priimti vokiečių laikos sąly
gas Rusija buvo priversta. Ir 
bolševikui tuo tiek tėra kalti, 
kad jie yra sudaužytos Rusijos 
valdžia. Jie nieko kito negalė
jo daryti, kad ir kažinkaip bu
tų norėję. Prie esančio dalykų 
stovio, susitaikymas, rods, buvo 
Fjninlingiausiu dalyku. Taika, 
kadir bjauri ir neteisinga, duos 
Rusijai atsidusti ir susitvarkyti

Rusija, kad ir norėda-

Rusija nebeturėjo jokios ga
lės ir galimybės kariauti prieš 
Vokietiją. Ji ne dėlto priėmė už
kariautojų taikos sąlygas, kad ji 
butų nenorėjus atsispirti prieš 
grobikus. Atsispirti ji norėjo, 
nors paskutinėmis jiegomis. Iš
skyrus pardavikišką buržuaziją, 
Rusijoj visi žmonės ir visos par
tijos stojo prieš vokiečių impe-viduj. Vidurinis susitvarkymas 
rialistus ir norėjo kariauti. Bet Rusijai yra pirmiausia reikalin- 
dalvkas buvo ne norėjime, o ga
lėjime..
ma kariauti nebegalėjo.

Karėje buvo pa,vojus Rusijos 
gyvasčiai. Ji nebeturėjo armi
jos, kuri galėtų kariauti. Armi
ja buvo alkana, pusnuogė, basa, 
ir todėl ji bėgo nuo vokiečių 
kaip gyvulių banda. Rusija ne
beturėjo duonos ir gyvenimo 
reikmenų, arba negalėjo duo
nos pristatinėti. Geležinkeliai 
buvo suirę. Truko garvežių. 
Petrogradas paskutiniuoju lai
ku, sako, turėjęs tik kelis garve
žius ir tuos suklebusius. Kitose 
vietose buvę dar blogiau. Ka
rės vedimas prie tokių sąlygų 
butų saužudystė. Saužudystė 
Rusijos kaipo valstybės ir ypa
čiai Rusijos kaipo demokratiš-

Vokiečių grobikai greit butų pa
darę galą Rusijoj ir darbininkų 
taryboms, ir raudonąja! gvardi
jai, ir visai Rusijos demokrati
jai.

Kaltinti bolševikus, kam jie 
padarė dabar taiką, reiškia mes
ti j ii sveti iiuj Kad l<n-

sija buvo suirus, tai ne jų buvo 
kaltė. Jie nebuvo Rusijos ar
dytojais ir ne jie susilpnino Ru
siją. Jie tik buvo Rusijos nu
silpnėjimo ir suirimo išreiškė- 
jais. Kad jie išrodo desperatiš
ki, tai tik dėlto, kad Rusijos pa
dėjimas yra desperatiškas. Koks 
kraštas, tokia valdžia. Kada 
Rusija pradės t vaiky ties ir tvir
tėti, tai reikia manyti ir Rusijos 
bolševikai pasidarys kitoniški, o 
jeigu nepasidarytų kitoniški, tai 
vietoj jų, kitos socialistų parti
jos butų pastatytos prie val
džios.

Rusijoj, žinoma, yra daug į- 
niršiino prieš bolševikus su jų 
negudria taktika. Nuo kitų so
cialistų jie ten gero žodžio iuw 
gauna. Kas juos ten keikia, tai 
keikia aršinus, negu kad caro 
valdžia buvo keikiama. Bet tas 
bolševikų vainojimas yra savo
bėdos vainojimas. Rusija mato 1 žvaigždes yra tai ne likučiai po 
bolševikuose savo paveikslą, la-J šeštos dienos žemės tvėrimo, bet 
dies nuraminimui tą paveiks- išlikrųjų šviesus ir besisukantis

gas. Be to ji negulėjo nei da
bar karės vesti, negalėtų nei pa
skui. Besitvarkydama viduj ši
tos taikos laiku revoliucijinė 
Rusija gidės rengties prie galu
tinos karės su Vokietijos impe
rialistais, su tais nepasotina
mais plėšikais. Taigi ši Rusijos
priimtoji taika gali būti skaito-jas. 
ma tiktai karišku manevru. Taiir ateičių, lyg kad turėčiau D.D. 

yra strategiškas pasitraukimas (Doctor of Divinity — Daktaras 
iš mūšio lauko, kada to reika-^Teologijos), arba L.S.D. (Doc- 
'aujn susidėjusios aplinkybės,— j for of Laws i— Daktaras Tei

sių) prie mano pavardės.

Ką aš pripažįstu ir prie ko a? 
šaukiu — tai paprasta minties 
laisvė. Tai viskas. Aš ne tvir- 
linu, kad galiu pasakyti viską 
teisingai ir visą teisybę. Aš ne 
sakau, kad mano mintįs pasiekė 
augščiausio laipsnio, arba kiu 
patyriau yiską iš pat gilumos; aš 
tik tvirtinu, kad kokias tik ide- 
as aš turėčiau, turiu pilną teise 
jas išreikšti, ir kas tik man ta; 
užgina, yra intelektualia vagif 
ir plėšikas. Tai viskas. Aš sa
kau: Nuimkit tuos retežius nue 
žmogutis sielos! Aš sakau: Nu
trauki! tuos tikėjimo pančius 

lai žmogaus siela, jei turi spar
nus, skrenda prakilnume min
ties. Tai viskas.

svietai, kunigai užprotestavo ir nam žmogui ant šio pasaulio. Aš 
klausė: Kada tas tyrinėjimo u- visada kovosiu už teisę laisvai 
pas apsistos?

Kunigai sake pirmiau, sako 
jie ir dabar, kad laisvas protas 
yra pavojingas. Aš tai užginu. 
Intelektualas (protavimo) ma
rės yra neišsemiamos. Intelek
tualiame ore vietos visiems. 
Žmogus, kuris nevartoja savo 
protą pats, yra vergas ir neat
lieka savo uždavinių žmonijos 
labui. Kas dėl manęs, aš ma
nau naudotis savo protu pats. 
Aš prisiekiu šioj valandoj, kad 
išreikšiu savo mintis teisingai ir 
nuoširdžiai. Aš ne esu nė jokio 
žmogaus ir nė jokios organiza
cijos vergas. Aš stoviu po mėly
nu dangumi, po blizgančiomis 
žvaigždėmis, po amžina gamtos 
vėliava, kiekvienam žmogui ly
gus. Stovėdamas akyveizdoj 
Nežinios aš turiu tokią pat tei
sę spėlioti, kaip kad bučiaii išė
jęs penkias teologijos seminari-

Aš interesuojuos pradžia

mąstyti ir laisvai išsireikšt, ne- 
pns/damas, ar jus sutinkate su 
manim, ar ne.

Vertė P. M. K.

Žilo senelio žodis
Taria jį į visas parapijas 

katalikiškas Chicagoj ir k.

(Atsiųsta),

Išgyvenus man Chicagoj 28 
metus, mačiau įvairių atsitiki
mų katalikiškose parapijose: 
kaip parapijonai turi visokių at
sitikimų ir nesutikimų su savo 
klebonais; kaip dagi ne vienas 
parapijomis gavo perskeltų gal
vų nuo policijos kočėlukų už 
tai, kad reikalavo tikrų rokun- 
dų apie bažnyčios stovį.

Kodėl taip?
O todėl, kad patįs parapijonai

Severos 
šeimyniškos 
Gyduoles
sius trisdešimts-septynis melus. Jos yra lai
ko išmėgintos ir vertos jūsų užsilikėjimo.

Severą’* Blood Purifier
(Severos Kraujo Valytojas) 
nuo netyro kraujo, vočių, iš
bėrimų, ir nuo įvairių skaudu
lių, paeinančių nuo blogo krau
jo. Prekė $1.25.

Severą’* Antisepsol
(Scvera’s Antisepsoliiis). Tatai 
yra antiseptiškas skystimas pa
viršutiniam ir j vidų vartoji
mui. Vartojamas, kaipo bur
nai plovimas, gargaliavimui ir 
vietiniams pridėjimams. Reko
menduojamas nuo blogo kva
po, liuosų ištinusių smegenų, 
gerklės skausmo ir užkimimo. 
Prekė 35c.

Severą’* Kidney and Liver 
Remedy

(Severos Gyduolė nuo Inkstų 
ir Kepenų) nurodoma, jei ran
dasi uždegimas inkstų arba 
pūslės, sulaikymas arba tekėji
mas pertiršto Šlapumo, skaus
mingas šlapinimasis, kojų tini
mas ir strėnų skausmai, paei
nanti nuo inkstu betvarkės, 
gellonliuė ir skilvio rūgštimas. 
Prekė 75c. ir $1.25.

Severą’* Balnam for Lung* 
(Severos Baisumas Plaučiams) 
yru «rra gyduolė nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, bronchi- 
allnio kosulio, mėšlungiškų 
krunu ir kosulio prie gripos. 
Prekė 25 ir 50c.

Severą’* Gothard Oil 
(Severos Gothardiškas Aliejus) 
yra geras linimentas vartoto
jams tepimui nuo i heumatizmo, 
neuralgijos, niksterėjimų, susi
mušimų, tinimų, ištinusių gilių, 
šlyvumo sąnarių ir raumenų, 
'..'‘V'V ir įvairiu skaudėjimų. 
Prekė 30 arba 60c.

Severą’* Ba)*am of Life
(Severos Gyvasties Baisumas) 
yra abelnas stiprintojas nuo 
kepenų neveiklumo, nevirini
mo, paprasto užkietėjimo ir 
dispepsijos. Prekė 85c.

Severą’* Liver Pili*.
(Severos Pigulkos nuo Kepe
nų) dėl kepenų betvarkių, už
kietėjimo, liguistos galvos ska
udo, svaigulio. Mtonligčs ir 
tulžinės. Prekė 25c.

kada karvedys mato, kad, šioj 
valandoj priimdamas mūšį, jis 
•ikrai jį pralaimėtų. Vokiečių 
generolas von Ilindenburgas to
kių strategijų ne sykį buvo pa
vartojęs Francijos fronte. Ru
sijos taikymasis galėtų būti 
skaitomas von Hindenburgo 
strategijos prilaikymu ant dide-

ksčiaus ar vėliaus, Rusija turės
dar kariauti. —Z. Z.

R. Ingersoll.

Minties Laisvė.
Mano supratimu vergija — 

tai tamsumo kūdikis. Laisvė-gi 
yra gimus iš susipratimo. Tik
tai pastaruose metuose pasiro
dė gidei įžymus atsibudimas 
žmonių protuose. Žmogus pra
dėjo teirauties. Kas davė ka
rūnuotiems engėjams teisės pri
versti mane, idant jiems dirb
čiau?

Bet kas tą klausimą išdrįsda
vo užduoti, buvo vadinamas iš
daviku šalies ir buvo baudžia
mas. Kitas vėl klausė: Kas da
vė kunigams teises mane aplup- 
ii? Toks žmogus buvo vadina
mas netikėliu (dar ir šiandie 
tas daroma). Ir kada toks kla
usimas buvo užduodamas, kuni
gija visada protestuodavo.

Kada buvo surasta, kad žemė 
yra apskriti, kunigai užprotes
tavo; kada buvo surasta, kad

gų pilnas kišenes kunigams, o 
tiejie patįs nebežino ką tais pi
nigais bedaryti — kozyruoja per 
naktis ir mariutėms tuksian
čius dalina.

Štai dabar atsilikimas Cice- 
roj. Tėvas dvasiškasis pasišali
no parapijonams nežinant. Kiek 
ten buvo pinigų kasoj, nežinia. 
Kaip stovi rokundos su žmonių 
sudėtais pinigais — nežinia.

Kas kaltas? Patįs parapijonai. 
Jie neturi savo ekstra parapinių 
knygų, neveda jokiųl rokundų, 
vis užsiliki savo klebonams, 
kad tiktai jie vestų parapijos ro- 
kundas. Ir klebonai veda tas 
parapijos rokundas savo “sesu
čių” Antosinkių ir Mariukių pa- 
cletlaini, veda kaip jieitis patiii- 

ka, o parapijoiini nieko apie tas 
knygas, kur yra klebonjoj, ne
žino. Tos knygos yra tiktai pa- 
rapįjonams parodyti sykį per 
metus — kad trustisai pasirašy- 
‘U- •: U'

Kitaip butų, jeigu parapijonai 
turėtų ir vestų dar nuosavas 
knygas ir bent kas trįs mėnesiai 
jalygintų jas sp klebonijos kny
gomis. Tuomet butų aiškios ro
kundos. Atsitikime, kad Die
vulis ir į dangų paimlų dvasiš
kąjį tėvą, lai vis knygos ir ro
kundos pasiliktų vienos parapi
jonų rankose, o kitos kleboni
joj. Jei kas pasirodytų negera 
klebonijos knygose, tai tąsyk 

Aš piktinuos tais proto suvar-1 jarapijonai galėtų pristatyti da
žymais. Aš sakau tokiems I jo myiistai arcivyskupui ir 
žmonėms: “Palikit mus rainy-Į reikalauti, kad jis nepriteklių 
bėj! Vartokit savo protą patįs IĮ atlygintų, arba galėtų kreipties 
Išreikškit savo mintis patįs! I toLiu reikalavimu į Kunigų Uni- 

Aš da noriu pasakyti dabar, I-os arua Sąjungos prezidentą 
kad aš pripažįstu sau nedaugiau kunigą Tamošių Žilinską, Bosto- 
teisės, kaip kad priguli kiekvie-1 nc
--------- —...............................  I O dabar, ką gersite Ciceros 
„j,------------------------- .............-i -j—lsi-!?!-■. Į pa nu) i j Ona i, ucpildę Susivieniji-

Aš dabar klausiu jus, ar turiu 
aš tokią pat teisę mąstyti kaip 
By vienas žmogus? Jeigu aš ne
turiu tos teisės, tai kam aš tu
riu smegenis? Jeigu aš neturit 
teisės mąstyti, tai kas-gi ją turi? 
Jeigu aš netekau teisės mąstyti, 
tai kur tamsta gavai tą teisę? 
Jeigu aš neturiu teisės mąstyti 
nejaugi tie, kur pastato triobę 
ir prideda bokštą su varpu, turi I 
tą teisę? Ar jie turėjo mažiau I 
teisių mąstyti pirm pastatymo I 1 
tos triobos? Tai klausimas. |

PELEI JŪSŲ ŽINGEIDUMO
Ateikite musy bankon bile katrą subatos vakarą per 
sitikrinti daugumui atėmėjy, kurie musy banką atlanko

šelpinių draugijų Chicagoj ir k. 
konstitucijos?

Paklauskite savęs, kodėl ku
nigai turi savo unijų arba są
jungų, o kodėl parapijonai ne-

Šimtai žmonių musy banką atlanko kasdiena, kadangi 
žino jie, kad ŽMONIŲ BANKA yra uždėta ant tvirtą 
pamatų ir taupintojam duoda geriausią gvaranciją.

Jeigu iki šiol neturite taupymo knygutės, tai pradėkite 
dėti kuogreičiaus dalį Jūsų uždarbio. Galite pradėti 
taupyti su vienu doleriu.
Mokama 3čias nuo« mtis metams musu ižde taupymo

Musų turtas ižde pervirš 7 milijonai dol.

PEOPLESBBANK
ASHLAND AVĖ, Kam. 47 gat. 
DIDŽIAUSIA S, SENIAUSIAS ir TVIRČIAUSIAS

Severu’* Holding Ointment
(Severos Gydymui Mostis) yra 
puikus tepalas dėl žaizdų ir 
isipjovimų, tekančių skaudu
lių, vočių, karbunkulų ir spuo
gų, nusideginimo ir apsišulini- 
mo. Prekė 25 centai.

Severa’* Regulator

(Severos Reguliatorius) yra 
abelnas stiprintojas, kuris per
gali ypatingas moterų ligas. 
Prekė $1.25.

Severą’* Medicated Skin 
jSoap.

(Severos Gydantis, Odinis Mui
las) yra puikus, tyras ir anti- 
sepliškas muilas, toilelui, mau
dynėms, galvos plovimui ir 
skutimuisi. Reikalingas mau
dant kūdikius ir užlaikymui 
sveikatos ir tyrumo odos, skal-

Severai Wafers for
Headache and Neuralgiu

(Severos Plotkelčs nuo Galvos 
Skausmo ir Neuralgijos) reko
menduojamos palengvinimui 
galvos skausmų. Prekė 25c.

Severą’* Laxoton
(Severos Laxofonas) yra veik
smingas ir malonus liuosuoto- 
jas dėl vaikų ir nusilpusioms 
moterims. Atsakantis nuo už
kietėjimo, nevirinimo, jei paei
na nuo užkietėjimo; stokos 
apetito, skilvio rugŠtmno, karš
čio • »’ išpūtimo pas vaikus. Pre
kė 35c.

Severą’* Stomach 
Bitter*

(Severos Skilvinis Bitleris) dėl 
skilvio silpnumo, stokos apeti
to. dispepsijos, nervingumo ir 
užkietėjimo. Preke 75c. ir $1.50.

Severa’s Skin Ointment
(Severos Odinė Mostis) nuo 
niežų, ekzemos, dedervinių, už- 
sinuodijunų puslapy, sali rhe- 
num, šašų ir vasarinių išbėri
mų. Prekė 50c.

Severą’* Nervoton
(Severos Nervotonas) suteikia 
atsakanti palengvinimą nuo 
protiško slėgimo, insomnijos 
arba nemigos, nervų silpnumo, 
bisteriios ir nerviškumo. Pre
kė $1.25.

Severą’* Soothing Drop*
(Severos Raminanti Lašai) pa
lengvina skaudėjimus ir dantų 
(lyginio nesmagumus, veja dieg
lius ir nuramina ’ verkiančius 
kūdikius, suteikiant pašilsian
ti miegy. Prekė 25c.

Severą’* Hair Tonlc
(Severos Plaukams Stiprinto
jas). Tatai yra puikus prepa
ratas plaukams ir veiksmingas 
galvos valytojas. Jisai paaks- 
lina plaukų augimą ir nuo jo 
plaukai lieka minkšti ir švel
nus. Prekė 65c.'

Severus Gyduoles parsiduoda apliekose visur. Pa
sitaikius, kad jūsų aptiekoriui tuomlaik pritruko 
tūlų musų išdirbtų reikmenų, tai jisai gali jų gauti, 
arba palis nuo mus pareikalaukite prisiunčiant su

W. F. Severą Co
Cedar Rapids, Iowa

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vienintėlč grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
ko* Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvaranluojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

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

VYRIAUSYBĖ:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasicrius 
kR()TKA§, Vicc-Pirm. VINCAS BIGĖMS. Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
PRANAS GETSTAR 
ST. SZYMKIE\VICZ 
ANT. ENZBIG1EL 
JULIUS C. BRENZA.

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS
ANTANAS BROŽIS
KAZ. JATULIS

BRENZA 
KROTKAS

[Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

W. 18th S., arti Halsted »t. 
Telephone Canal 2118

731
Vai

Ofisą*:
1900 S. Halsted St. 

Viriu} RUehoff’o Aptlekoa.
Telephun* Canal 114.

Jtildriant N*d4ldie*iaa ir Baradaa

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvy* Gydytoja*, Chirurgą* 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St..

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

dėldienluis 10—12 išryto.
TeL Canal 4946. Chicago, 111.

jos tokios, kaip kunigai kad tu
ri?

O štai kodėl: tarp parapijonų 
daug yra cukarus čiulpėjų kte- 

I bonijose, nenorinčių pripažint 
Kristaus prisakymo: kas pri
klauso Dievui, atiduok Dievui, 
o kas priklauso ciesoriui, ati
duok ciesoriui. Jeigu jie tabu 
pildytų, tai butų sutikimas ir 
meilė tarp parapijonų ir kuni
gų, nesipeštų Mariutės dėl pa
rapijos pinigų, nes jų butų ma
žiau kunigų kišenėse; nebūtų

ne-

ki- 
ke-

Antosiukčs su Mariukėmis 
kibtų prie kunigėlių.

Pinigai yra galvažudžiai, 
tąsyk jie ir dorą žmogų iš 
lio tiesos išveda. Kunigas Eže-

' rskis taip-pat buvo doras ir ge
ras vaikinas, paskui paliko ge
ros širdies kunigas, bet galu ga-

- BANKAS Į VAKARUS NUO STOCK VARDŲ,1 le pinigai ir merginos mat prie 
._______H-saara- ko privedė, kad dagi be parapi-

jonų žinios prasišalino nežinia 
kur. Ir ne viena familija, sako, 
verkia dabar pinigų, kur buvo 
pasidėję pas geros širdies kimi- 
gelį...

Dabar matote, parapijonai, 
kad taip toliau neturėtų būti. 
Turite imli patįs dalykus tvar
kyti. Neužsitikėkite perdaug 
savo dvasiškaisiais tėvais ir kle
bonais. Matote, kad ir jie to- 
kie-pat griešninkai kaip ir mes.

—žilas Senelis.

Vyriškų Drapaną
•Nauji neatimti, daryti ant 

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

Nauji, daryli gatavi nuo $15 .Ifc 
$35 siutai ir overkotai. nuo $7 56 
18 doleri j.

Pilnas pasirinkimas kailiu p»^&^ 
tą overkatų.

Visai lažai vartoti siutai ir ovei 
kotai, ve. ,ės nuo $25 iki $85. dame 
$5 ir austau Kelnes nuo ft.5( 
$1.50. Va^k’nams siutai nu< < 
iki $7.50

Atdara kasdiei ą. nedėliomis t v karais.
S. G O P P o N

14)6 H. Halsted Jį.

Tel. Drover 7042

Dr.C.Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Ncdčliomis pagal sutarimą 

4712 So .Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės.

» Telephone Yards 5032

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

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

DR. 9. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALI Sl’AS 
Moteriškų, Vyrišk i ir Vaiku 

Taipgi Chroni Joi Li^ą 
OFISO VA’ ANUOS, 

iki 9 r\ to. iiuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Mrtlčiio- 
mis vakarais ofisai uždarytas.

Telephone Yards 687

SKAITYKITE IR UŽSIRAŠYKITE.
Draugai lietuviai. Jeigu kam pasi

laikytų atvažiuoti j Chicagą nežinan
tiems lietuviu arba neturintiems 
pažįstamų meldžiu apsistoti— 

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

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

Tel. Annitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

S u gabi ai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimu* mergi
nom* bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago
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įaustas Pinigams

$3,.500,000.00
PcarI Queen Concertina

Deimantinis žiedas

Gramafonas

Armonika

LaikrodisItasis Distriklas

šliubinis žiedas
Brukuojama Mašinaarmos

ggttBJMULNew Yorko Seimas
Antra diena seimo

NAUDOKITES-GERA PROGA!

A. PRTRATIS
Malda nąduoda ramumo

Balsuokite už jį

Kandidatas į aldermanus
Pcoples State Bank Building, Scottville, Michigan

Thedford’s

Blaek-Draught

Chicago, III

ORKESTRĄ—BENĄ

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE1

KAZIMIERAS GUOIS
Socialistų kandidatas į kon 

gresmanus iš 4-to kon
gresinio disfrikto.

liksite puikiu ūkininku

..ĄS. ADOMAS A. KAHALAUSKAS, SEKANČIAI KASAU 
sija, nevirininias p’ilvelio, nusfabnėjhn 
ubeinas sp< 
begyvensiu

lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame visokius 
ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir muzikališkus in 
strufoentus atsakančiai. Kurie prisius trijų centų krasa-žen- 
klį, gaus katalogą veltui.

Parūpina visokiems 
reikalams -

J. SALAKAS

ive„ iki 34 th 
visą dalį į va- 

vakarinę

Didelė Lietuviška 
Krautuvė

FAILMAS MICHIGANO VALSTIJOJ, apielinkvj 
ir portavo miesto Ludington, Mason County, 

i. T ‘ ...................
visoje Amerikoje ir randasi gražiausioje vietoj

manijos.
NAUJAGADYNIŠKA

KONSERVATORIJA
FRANK JYAGDŽIUNAS 

Direktorius
3343 So. Union Avė. Chicago.

Buk Sveika
Nepavelyk iš nesavir- 

Škinto maisto nuodams 
susirinkt į savo žarnas, 
kurie esti jsinėrę j jųsų 
systemi). Nevirškinimas, 
užkietėjimas viduriu, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kilų bėdų paseks. Lai
kyk savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kitų daro, imant retkar
čiais po dožą seną, atsa
kančią, iš daržovių šei
mynišką kepenų gyduo-

Sai 
Pasidėti Bankas

policija bėgioja su strioku, 
kas čia bus. Ir vos ne vos sei
mas apmalšinamas. Prašo bai- 
sp vice-pirmininkas Gegužis, bet 
negauna.

EDWIN H. WIEMAN
Soc. kandidatas į aldermanus 

nuo 20-tos wardos. '
Drg. Edwin H. Wieman yra 

jaunas ir gabus Siocalistų Par
tijos yeikęjas. Lietuviai darbi
ninkai privalo balsuoti už jį ba
landžio 2 dieną.

į aldermanus nuo 
vrardos.

Mrs. W. F. Picklc iš 
Rising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 
ford’o Blaek-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo
lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imt Calomel, 
nes tas būdavo perstip- 
rus jai, todėl ii varto
davo Blaek-Draught, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantj ir kepenas 
reguliuojant)... Mes var
tojame jį šeimynoje ir 
tikime, kad ji yru ge
riausi kepenims pada
ryta- gyduolė.” Mėgink 
ją. Reikalauk tikro- 
Thcdford’o 25c už kre- 
butę. E-75

lėlį Kapitalą ir Valdžios Kontroliuojamas.
yra su

SALUTARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.
>o. Halsted St„ Telephone Cana] 6417. Chicago, III

t nepirksite trotysit: 
svietas bėgs j far- 

j. Aš jums gero 
Scottvilleį Mich., pirkis tikietą 

AP1DS, Mleh, nes visi pas mus 5 
Kaoids pervažiuoti, ir į Scottvi 

užeikite j pirmą restauraciją, po 
restoranlas 

randasi.

Ketverge rytus, antru diena 
mo. Delegatai susirinko lai- 
. Nors lietus lijo, bet 10 vai. 

jau veik pilnutė svetainė buvo 
delegatų. Visi ar ne visi susi
rinko, lai kitas klausimas: nie
kas nežinojo tie išvakaro nė ant 
rytojaus, kiek delegatų buvo. Se
sija atidaroma lygiai 10 val.ryto. 
Pirmininkas vėl paprašo publi
kos, kad laikytųsi ramiai ir ne
kalbėtų bereikalingai.

Pradeda skaityti rezoliucijas 
Lietuvos klasiniu. Skaito kuni
gas Kemėšis. Apkaltina bolše
vikus, t. y. Amerikos lietuvius 
socialistus, kad tie atsižadėję 
Lietuvos neprisidėdami prie sei
mo. Jis išreiškia baimę, kad tik 
jų Lietuvoj tiek nebūtų, gink

1414 So. 49th Court 
rl'-»’ro. !>• 

Tek Cicero 2316

Steponas P. Kazlawski
4632 S. Ashland Avė

Rezoliucijoj pakliudomi ir le
nkai. Iškįla diskusijos dėl len
kų, vieni pagiria, kad lenkai, gir
di reikia jau dabar spaust, nes 
kas busią, kada jie įsigalėsią. 
“Dr.” Bielskis, kuriam klerika
lai užlaiko Washingtone biurą 
socialistų skundimui, gavęs bal
so, bracia, istoriškai akėja len
kus... Pagalinus gauna Tialso Ba- 
gočius. Jis, kalbėdamas taiųe 
klausime, pataria nesipriešinti 
ne vienai tautai, nes lietuviai nie
ko nepešią priešindamiesi kai
mynams.

(Bus daugiau).

,j|U žinios. Protestą parėmė ku
nigai ir prasidėjo nauja vaina. 
(Sauna balsą p. Birštonas, ir va- 
ljai atakuot katalikus. Kunigas 
liiiojaus pradėjo šaukti: šliupta- 
rnis! bedievis! nekrikštas!, etc. 
jautininkai spiriasi iš visos ga
lės prieš katalikus, bet neatlai
ko pozicijų. Svetanė ūžte ūžia 
n u o riks m o, švilpimo, 
pravardžiavimo tautininkų. Ant 
toliau katalikų pirmininkas ne
beduoda balso tautininkams. Ki- 
’<> da didesnis trukšmas. Dele
gatai sustoję, rodos jau truks 
syetainė nuo alaso. Maršalkos 
nė komitetai tvarkos jau nepa
daro

Yra tas, kuris turi, c
šitas Vaislijinis bankas, kurio čia paveikslėli matot

KAPITALU IK PERVIRŠIU $350,000.00 
BANKO TURTAS VIRŠ

Nemokėk Pinigus Bereikalo.
I * 1 1
Musų Krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj’e

Parduodame už žemiausią kalną, kur kitur taip negausi. Ma
šinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujausios 
mados, Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir 
deimoijitinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir koncerti-

Aivažiuokit tuoj, nieko nelaukę; jei šlmel 
kita metą fabrikai sustos .darbų mieste nebus; j 
inas; tuomet fanuos bus brangios. Pirk šį pavasari 
veliju. Kuomet važiuosi pus bus, Į Scottville, Mieli, 
per GRAND RAP1DS, Mleh, nes visi pas mus važiuojanti teeinu, tu
ri per Grumi Himids pervažiuoti, ir j Scottville atvažiavęs, išlipęs 
iš traukinio, užeikite Į pirmą restauraciją, po vardu Scottville Res- 
toranl,. Tas restoranlas yra lietuviškas ir jums duos nurodymą, 
kur musų ofisas randasi. Musų tikras adresas, toks:

P-nas Jankauskas, kaipo gas 
padorius visos tvarkos, išbėgę* 
paprašo, kad esą šiandie turė
tų užimti vielą seimo vedimu p 
Gegužis—vicc-pirmininkas. Ka
talikai užprotestuoja, ir tauti
ninkai nesako daugiau nieko.

A STATE BANK
Seniausias ir Didžiausias Bankas ant Bridgeporto

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

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

Pasarga 
apima Chicagos miesto dalį tarp 
51 ir 22 gatvių, ir nuo State st. 
iki Cicero avė., vadinasi, apima 
visą 29 ir 30 wardą dalis į šiau
rę nuo 51-mos gatvės; visą 5 
vvardą; vakarinę dalį 3 wardo 
(į vakarus nuo State si.); visą 
vakarinę 4-tojo wardo dalį tarp 
35th st., iki Parnell 
st. iki Halsted 
karus nuo Halsted st 
dalįį 10-to jo wardo tarp kanalo, 
S. Laflin st. iki 22nd st., ir visą 
pietinę dalį 11 ir 12 wardų į pie
tus nuo 22nd st.

Chicago, III
Telephone Drover 7309

Nariai Cook Connty Real Xatat« Tarybas 
A. PETRATIS & CO. 

R**l Eatata Ofisu 
Paskolina pinigu*. Parka, parduoda ir 

Maino namus, lotu ir farmu. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies. 

Paršiuri apatraktua, padaro poplaru 
NOTART PUBLIC

711 W. «5ta gatU 
kampas

Socialistų Partijos kandida 
4-tos

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

PIRKITE 
slo Scoltvillę. _ . 
km- yrn jau pirkę 100 lieluvių fariuns. Tai yru didžiausia lietuvių 
farmerių kolonija visoje A. J _ '
parankiausioj dėl lieluvių apsigyvenimo ant akių; per ką šimtai lie
tuvių čia pareinu gyventi Į musų uždėtą puikių koloniją, kurios lau
kai yra labai derlingi visokkMns javams. Oras geriausias. Tai lie
tuviai < kitur Amerikoje negali rasti geresnės vietos apsigyvenimui 
ant ūkių, lik čioiuus. Lietuviai ūkininkai turi tris draugystes; dvi 
jų yra socialistų vadovaujamos, o viena .švento Antano—katalikiš
ka; ir čia lietuviai ūkininkai turi jau dvi lietuviškas parapijas, ir 
lieluvi kunigą ir anglų kunigų mokant) lietuvių kalbą. Turi savo 
lietuviškas kapines. Matai, broli lietuvi, kąd čia tikra Lietuva. 
Jai kam jums dnužylics po kitus kraštus Amerikos, kitur jieškoti 
fni i ių piiKti ir paskui vienas .arba keli apsipirkę tarp anglų ar vo
kiečių. vaitoti. I 
niu; jie vis ju-.ų neužkęs .Nepirkite niekur k kolonijoje, kur si . . .. ___
tai, ir kad prisidėsite prie musų kolonijos, t)u.« 
tai ir tuksiančiai lietuvių ūkininku. Čia lauka

Tainųj yra po aštria 
''aidžios priežiūra ir iš
duodantis savo atskaitas 
penkis kartus į nu-tų.

Bankas moka 3 n u oš. 
ratomis ųnt metų už pa
dėtus pinigus, duoda pa
skolas imt hmhavojimo ir 
pirkhno namų mieste 
Chicagos, siunčia pinigus 
' visas svieto dalis, nar- 
iraukia pinigus iš kitų 
banku no visn Amerika 
ir abvbiai atlieku viso, 
kius bankinius reikalus. 
Bankinės Valandos: nuo 
9 rvto iki 4 po pietų.
SUBATOMIS VAKARAIS 
nuo 6 iki J) vai. atdaras.

K ai bama^Liet aviškai.

Eina Garsas nito Rubežiaus.
Prirodino seni žmonės man jaunam 

[mergelę.

Rezid. 933 8- Ashland Blvd. Chicage 
Telephone Hayiuarket 2544

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyt-iškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9*83

VALANDOSt 10—11 ryto; 2—1 popiatų; 
7—8 vakare. Nedėliotai* 10—12 dlen*.

CHARLES H.. BERANEK 
Socialistą kandidatai į aldęrma- 

nus iš 12-tos wardos. ą
Draugas Charles II. Beranck 

yra pasižymėjęs visuomenės vei
kėjas ir kovotojas už darbįnih- 

klesos reikalus. Jis yra stip
raus čekų socialistų dienraščio 
“Spravedbiost” redaktorius. 12- 
tosios wardos draugai tegul pa
sirūpina, kad sekamais rinki
mais jis butų išrinktas į miesto 
arybą darbininkų reikalus gin-

je įme-
Mason County, Mich

kad ilgu gyventi ant tokių ūkių tarpe svetimų žmo 
.. ,s Nepirkite niekur kitur, tik pilkite musų 
skaitosi lietuvių skaitlius ,ne du, tris, bet jau šim- 

is musų kolonijoj grei
ti apgyventi, ne mišku 

apaugę. i>el y>':< puikios derlingos dirvos ,puikus žvyruoti keliai. Lai
vai priplaukia prie Ludington. Scottville—didelis farmerių turgų 
centras, kur viską nuo farmerių superka. Yra sviesto ir sūrių da
rymo fabrikai ir produktų kenavimo fabrikas, ir pieno kenaviino 
taipgi budavoja. Pas mus sėja kviečius, rugius, bulves, žirnius, mie
žius, avižas, korinis ir visokias daržoves. Daugybė ūkininku gyvu
lius augina ir daugybė jų užsiima pienininkyste. Laukai labai yra 
žolingi ir žemė derlinga, su moliu, su žvyrių maišyta ir tarpais Ūk
ias juodžemis. Pilnas kraštas puikiausiais sodais apsodintas.

PUS-PALSIO SYSTEMAS 
v Užfikrinu, kad 

OVt smuiką grajisi i 
4-ias lekcijas per 

| pus-balsio sys- 
temą Jkad ir ne- 

m žinai nė vienos 
notos. Taip aiš- 

Mlil k* h- lengVa pus- 
VV H i balsio systema, IHI jį kad net dyvai 

ny kaip muzikos 
M v kompozitoriai 

Mhi ‘ iIm nesinaudojo jąja 
ii U w anksčiau.

Hs/t v A PHvatiškos lek- 
Ba ■ rijos ant smul- 

^os> mandolinos, 
gitaros ir hur-

Atvažiuol ile tuoj, pavasaris jau ateina, laikas ukes pradėti ap- 
dirbl-. Mes dar turime pardavimui apie 20(1 farmų, visokio didu
mo mažų, didelių, puikių laukų, suvis iždirbtų, su budinkais, so
dais. gyvuliais, apsėtų su rugiais, kviečiais; laukų turime ir tik imi 
biskį pradirbki ir nedirbtų laukų. Turime visokiomis kainomis, iš 
k > galite pasirinkti nusipirkti ant išmokėjimo gerą farmą, turėda
mas tik nors kokius <00 mes duodame lengviausiais išmokėjimais, 
negu kili agentai. Duodame gyvulius, padarus ant išmokėjimo ir 
sėkla, nes žemė gera, taigi nebijom duoti ant išmokėjimo, žinome, 
kad kožnas išsimoka ir jus išsimokėsite 
ir savininku geros farmos.

__ t žlaikom laikrodžius, žiedus, bran- 
zalie-tus ir kitus.auksinius ir sidabri

nę I n’us daiktus. Taipgi įvairiausių lietu- 
viškų knygų.

Nenusiminkite, idant negalite išgirsti 
bakų geriausių pasinilio artistų, nes pas 

mus krautuvėj randasi geriausių gramafonų ir rel 
Gnnnofoną galite gauti nuo $10.00 iki $215.00 
rekordų — E :.l.*.* y krautuvčj‘su-viršum 10,000 lietuvių, lenkų, gudų 
čionai |---- s----*—-

E2356— Lįel
<2358 Darbininku Marsalietė ir Sukeikime Kovą 

—Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.£3313 " ' M _ - 
£3319 

E3350

PARSIDUODA labai gera, jau nuo seniai išdirbta ir apgy venta 
fanna, prie pat didelio miesto, Grand Rapids, Wis. 120 akrų;— 
/o akrai dirvos, 45 akrai gero miško, dėl ganyklos; trioba 9-nių 
kambarių ir visos kitos triobos, reikalingos prie geros farmos; visa 
iainia aptveria (tratinę tvora, upe eina per kampą farmos. žmogus, 
kuris gyveno ant šios farmos per 20 melu — praturtėjo ir šiandie 
gyvena vien lik iš procento.

Šita farma yra labai gera: derlinga žemė, o parsiduoda labai 
pigiai, kas nori gauti gerą farmą už gatavus pinigus arba malinti 
ant namo; mes (lupsime kuogeriuusias išlygas. Neatidėliokite, nes 
šita proga yra gera tik ant visai trumpo laiko.

Ateikite luojaus j musų ofisą, o mes suteiksime platesnių paaiš
kinimų ir išlygas.

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3301 So. Halsted St., ( hieago, III. Phone Boulevard 6775.

Aš labai sirgau per 3 melus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep- 
_ >as. Kraujo, inkstų, Nervų ir 

i nusiojtmas viso kurio, ir buvau nustojęs vilties, kad 
“ur jieškojąu sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame

rikoj Ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai jiageibos.
Bet kada pareikalavau Salutiiras vaistų, Bitlcria, Kraujo valyto

joj Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės---- ,M1------- - ” ■ ’ * -
Kraujas išsivalė. l._. ___ „ ......
mutizmas pranyko, diegliai nebebadė ___
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgtrd«vaą kas sa* 
vaitė po buteli Salutaras, Bitleria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smogiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 

.*r hnkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais

Pasiprašo baiso nariai iš pre- 
sos komisijos ir raportuoja, kad 
spaudoje tilpęs negražus prane
šimas apie iškilusi vakar truk
iną delei maldos. Mat, iškilu
sis trukšmas delei maldos net 
uždare burną New Yorko spau
dai ką no^i daugiau pasakyti 
apie lietuvius. Po to trukšnio 

aiškiai pamate kiekvienas, 
kiek lietuviai subrendę val- 
patįs save politiškai. Ir ši- 
žymiai klerikalų presos ko-

mok4aite 
ųs gyve-
___

--------- ------- Rašykit#
Gyvenant)* klUio-ie miestuo

se kreipi
OFISAS ATDARAS PnneAMjH*. S«reūoj» (r Pžtnyčioje, nuo 
1 iki 0 vai. vakare Utarniūke, ketverge U Suimtoje nuo 1 
iki 9 vr “ —’
M14 8.

ISKOLEKTUOJAME SKOLAS VISUR
Senr* skola*, nota* ir visokius Hjieikojfmus darome Suvle 
nytOse Valstijose ir Kanadoje Absoliutiškai dykai 
mums. Jei mes likolekUiosime. Nepaisomu, kur _
nate, nei kur jūsų skoliniukaa gyvena, mes iškolektuoeime. 
Jiirne nieko neknituojM duot mums itmėginimui. 
arba ateikite pas mui Šiandie. \ ‘‘1L__

kitės lal&kais, |d4daini 3c marke atsakymui 
ATDARAS Pnne<WJr‘ ‘ '

J. vakare, 
INTERSTATE LK«AL SERVICE AGENCY 
Halsted 8t., Chlcage, III. Hhone Boulevard 4899 
na*, keti* ru-taaituoja pinigu, bet aučMyja Juos”.

kordų.j
i šsi rūi k imąs kuopuikiiiusiji, nes jų randasi musų 

.....  ‘ .. * j ir anglų kailyje, 
paminėsim keletą naujų lietuviškų rekordų: 

tu\a Tėvynė musi>Jr Tykiai Nemunėlis tęk
Birutė ir 1 
Sukruskime Broliai j 
Kur tas .šaltinėlis ir 
Naujoji Gadynė ir Dublius, 
ligų, ilguma mmt svioio ir Mano Skarbas.

E3625- -Miškas l'žia ir Sudiev Lietuva.
Kiekvienam pareikalavus siunčiam gramafonų 

la Ingus veli u i.



Subata, Kovo 23, 1918
kratų Kliubas tikisi, kad

CHICAGOS
ŽINIOS

Policistas—banditas

ina rusų skyriaus narių mokės 
tiems uoliesiems, bet mažo pro
to politiškiems nesubrendė
liams, teršiantiems garbingą so
cialistų vardą, parodyti visą jų 
paikos taktikos neleistinumą 
kenksmingumą.

ir

ra labai išsimėtę, ypač toli nuojrėja. Kaip tik susitvėrė vielinė 
svet., tai ir į prakalbas mažai LMPS. kuopa — jos narių skai- 
lesusirinko. Toj apielinkėj da- čius nuolatos auga. Kuopos, e 
ilgiausia gyvehh čekai. Lietuvių, 
rodos, visai nėra.

> are
Samara, 
ešt uotas

šluotas policis
3548 Par

Užpuolė ir api 
lietuvį.

Vakar i 
tas .John 1 
nell avė.
remiant lietuvio A. Antanaičio, 
819 W. 35 gt., liudijimu, kuris 
pripažino McNaniarą kaipo vie
ną trijų banditų, užpuolusių 
ir apiplėšusių jį, Antanaitį, ant 
kertės 35 ir Halsted gatvių. Mc- 
Namara uždarytas 35 gt. polici-. 
jos stotyj. Į

Areštuotasai, sako, prisipaži
nęs leitenantui Milleriui, jogei 
jis dalyvavęs tame užpuolime, 
bet pinigų jisai neėmęs. Anta
naitis sako, kad užpuolikai atė
mę iš jo 15 dolerių.

Kartu su McNamara areštuo
ta ir antrasai banditas, John Wi- 
nters, 3738 Union gt. Tretysis,

Padėjo bombą policijos 
stoty j. ,

Policija jieško piktadario, 
ur vakar padėjo bombą Mor

gan Park policijos stotyj. Bom
ba buvo pripildyta nitroglyce- 
rinu ir tulont kitom medžia
gom, kurios eksplioduoja tiktai 
prie tam tikro laipsnio šilumos. 
Bet kadangi policijos stotis bu
vo nekūrenama, tai ekspliozija 
neįvyko.

Nedėlioj, kovo 24 d., socialis
tų rinkimų kampanijos komite- 
laš. rengia prakalbas Boron 
Hali, 29 PI. ir 50 Ct. (Auton di- 
strikle). Prakalbos prasidės 2: 
30 vai. po pietų.

Nedėlioj, kovo 24 d., M. .Jan
kaičio svetainėje rengiama pra
mogų vakaras.. Bus vaidinama 
vienaveiksme komedija “Medi
cinos daktaras’’. Rengia LSS. 
138 kuopos choras. Bus ir 
šiaip įvairių pamarginimų.

Kurs duos pirmų savoTtoncertų j, kovo 24, Meldažio svetąmėj

SAVO trumpais pasirody
mais ant pagrindų (kaip 

Naujienų vakare Pilsen Audito
rių me, Žemaitės vakare Melda
žio svetainėj j etc.), Lietuvių Mo-

terų Progresyviojo Susivieniji
mo IX tosios Kuopos Moterų 
Choras sukėlė daug intereso

Kadangi policijos departame
ntas yra gavęs ir daugiau pana
šių skundų apie užpuolimus to
je apielinkėje, tai policijos vir
šininko pagelbininkas Alcock 
nutarė pašaukti nusiskundusius; 
jeigu jie taipjau pripažins Mc- 
Namarą, kaip kad Antanaitis, 
tuomet jis darysiąs visa, idant 
areštuotasai 
jas

tvarkos daboto- 
butų deramai nubaustas.

Armouras “fine/'

Sako evangelikų 
sorkininkas.

Didysis yankių sorkininkas, 
Billy Sunday, vakar turėjo “in- 
tervic'v’ą“ su vienu mėsos indu
strijos karalių, J. Ogden Annou- 
ru. Po nuoširdaus pašnekėšid 
tas pamokslininkas savo drau
gams užreiškė: “Jis yra puikus 

. vyras (he is fine man). Aš 
skaitau jį geriausiu tarpe jau
nųjų Chicagos finansininkų. Aš 
pažinojau jo tėvą; buvo tai pa
žymėtinai puikus vyras, ir aš vi
suomet geidžiau pamtayK jo sū
nų“.

Skerdyklų magnatas neliko 
skolingas didžiajam evangelikų 
pamokslininkui. Tūlo laikraš
čio reporteriui jis užreiškė: “Po
nas Sunday yra labai nuoširdus 
vyras. Aš suprantu, kodėl Chi
cagos žmonės eina išgirst jo kal
bų. Jisai atlieka didelį (mulki
nimo?) darbą Chicagojc”.

Ponas Armour betgi dar ne
turėjęs laiko išgirst Billiso sor- 
kių. Prie pirmos progos jis te
čiaus pasistengsiąs išgirsti jį.

P-LĖ LAURYNAVIČIUTĖ

kuri dalyvauja L.M.P.S. IXtos
Kuopos koncerte Nedėlioj, kovo

24, Meldažio svetainėj. \

P-lė Laurynavičiutė yra ta-

jus prie pakėlimo lietuvių sce
nos meno Chicagoj. Paskuti
niais laikais ji betgi labiau atsi
davė dainai, ir pasirodė, kad ji 
yra taip-jau talentuota dainin- 
kė kaip ir aktorė.

Tame esą kalta piliečių apati
ja. O ta apatija apsireiškianti 
ve kame: piliečiai, vietoj lanky-

koniškų politikierių “shoiw“ — 
miniomis eina į socialistų i>are
ngtas prakalbas. Tuo būdu re- 
publikonų ir demokratų kandir 
datams prisieiną kalbėt į “pli
kas sienas’’.

Tų ponų baimė.

Pranašauja pergalę 
socialistams.

Kapitalistinė spauda diena iš 
dienos rašo apie sekamus alder- 
inanų rinkinius. Rašo ir skun
džiasi piliečių apatija. Esą, so
cialistai varą “pasiutišką kam
paniją”, ir turį pasisekimo. O 
tuo tarpu demokratų ir repub- 
likonų lageryj viešinti nykulio 

'dvasia. Ypač tai esą pastebima 
9, 15, 22, 24, 29, 34 ir 35 'var
duose, kur, palyginus socialis- Miestui stoka pinigų?

Miesto iždininkas Pike pranc- 
publikonų veikimu, pastarieji1 šė, kad iždo reikalai esą stovi 
toli gražu negalį prilygt sočia-' prasčiau negu tūliems tatai iš
lįsta ms.

nauja, negirdėta, nepaprasta. 
Lig šiol ji, publika, vakarų lan
kytojai, girdėjo daugybę chorų 
dainuojant ant pagrindų, ir ji 
pratus buvo girdėti choristus 
stipriais balsais dainuojant—ne, 
rėkiant,, besistengiant savo bal
su užrėkti kitus. Mat, tūli ma
no, kad juo daugiau išrėki, tuo 
geresnis dainuotojas...

L. M. P. S. IXtosios Kuopos ‘ 
Choro gi dainavime publika at-i 
jautė visai ką kita. Ne dainuo-’ 
tojų neišlavintų balsų riksmą, 
gimdantį kartais nepakenčiamą 
kakofoniją, bet žavėjantį balsų 
švelnumą, minkštumą ir harmo
niją. Ir dalykų žinovai pasakė, 
kad moterų choras šiandie uži
ma pirmą vietą Chicagos lietu
vių chorų šeimynoj.

Choro vedėja yra p. Petronėlė 
Price viči u tė-G ugienė.

IXtos Kuopos Choras duoda pir
mąjį savo koncertą Meldažio 
svetainėj, taigi publika turės 
progos pirmą kartą išgirsti ir 
apvertinti choro jiegas jo visa
me pilnume.

Be paties choro spėkų, kon
certo, kaip iš programų atsiži- 
nome, dalyvauja dar dvi artistes 
iš šalies, o tai p-le Z. Lauryną vi-

gu dalykai nepasitaisys, mies
tas bus priverstas sustabdyti vi
sokį išmokėjimą, išskiriant dar-

Prie gėdos stulpo.

Rezoliucija vienbalsiai priimta 
Chicagos SociaLDemokraty 
Kliubo susirinkime 
kovo 17, 1918.

Susirinkimas, ištyręs inciden
tą, įvykusį vakar vakare Kliubo 
surengloj d. Polakui paskaitoj, 
kuomet kuopelė asmenų, įsiver-

I trukšmu, riksmu ir gatviniais 
koliojimais susirinkusiųjų ad-

Demokratų ir republikonų 
politikieriai tuo esą labai susi
rūpinę. Girdi, jeigu taip eis ir 
ateityj, nėra mažiausios abejo
nės, kad socialistai lengvai pra
varys kokį pustuzinį savo kan
didatų.
ų Tik daugiau tos “apatijos”!
O tuomet miesto taryboų sėdės resu nebeleido lektoriui alsaky- 
ne pustuzinis, bet keli tuzinai ti- Ii savo oponentams, su didžiau- 
krųjų darbininkų reikalo gynė- siu pasipiktinimu pažymi, kad 

šitokie begėdiški dalykai prade
da darytis beveik kasdieniu ap
sireiškimu “revoliuciniame“ ru
sų kolonijos gyvenime. Ta pa
ti asmenų kuopelė ne sykį jau 
bandė išardyti visa eilę kilu so-

Puikus Koncertas
įrengia L. M. P. S. 9-tos Kuopos Choras, įvyks

Nedėlioję, Kovo-March 24, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place 
l’iad/.i.i 6 vai. vakare. Inžanga 35c ir 50c

Čiutė, liriškas soprano, kaipo so
listė, ir p-lė Liudyto Narmontai- 
lė, pianistė. Pastaroji pimnų dar 
syk pasirodys* lietuvių publikai 
savo artistišku talentu.

>

P-LĖ L. NARMONTAITĖ u;
Pianistė

dalyvaujanti L. M. P. S, lXtos 
Kuopos Koncerte, Nedėlioj, ko

vo 24, Meldažio svetainėje

P-lė Narmontaitė lietuvių pu 
blikai dar buvo nežinoma. Tai 
nauja spėka. Kaipo dalininkč- 
pianiste, ji savo debiutą atliks 
minėtame Moterų Choro kon-

ir ypatingai pasižymėjo, masi
niame musų organizacijos susi
rinkime liuli House, kame jie 
sukėlė tikrai Dubrovino ir Pu
ri škevičiaus vertą reakcinį-juo- 
dašimtišką debošą.

Rusų Social-Demokratų Kliu
bas, kurio narių didžiuma yra 
aktyvus Amerikos Socialistų 
partijos veikėjai įvairių tautų 
kuopose, didžiausiu pasigailčji-' 
mu konstatuoja, kad to anti-so- 
cialislinio ir juodašimtiško triu
kšmadarių darbo vadais yra vei- 
dmaiųingai besivadinantieji sa
ve “socialistais“, socialistų par
tijos rusų skyriaus nariai. Dar 
daugiau, tos “idėjines“ kovos su 
kitaip manančiais žmonėmis ly
deris pasirodo esąs beprincipis 
vėjavaikis ir ^traksėtojas, var
du Morozovas, minėto .skyriaus 
narys ir kartu socialistų partijos* 
Rusų Federacijos pildomojo ko
miteto narys.

Pranešdamas apie šitokį be

vadovaujamųjų socialistų parti
jos įstaigų žiniai, Social-Demo-

APART KITŲ DAILĖS GABALĖLIU 
Dainuojant bus suvaidinta Kl. Jurgelionio veikalas

“LIETUVOS GIRIOSE”
Taipjau bus solo, duetų, kvartetų, piano solo ir

visas L.M.P.S. 9 kuopos Choras
Vakaras bus labai graŽUH ir jdoiniiH, nes Choras jau nuo seniai pa
šventė visas spėkas prisirengimui prie jo. Po Kon.certo—šokiai.

Kviečiu visus atsilankyti: L M P S. 9-tos Kuopos Choras.

Panelė pateko bėdon.

Panelė Edith Vierke, tarnau
janti vienoj deparlament. krau
tuvėj už kasininkę, vakar pate
ko bėdon. Kaltinama apgavys
tėje ir čekių klastavime. Kar
tu su ja areštuota pardavėja, p- 
ia Georgia Tratick ir trįs vy
rai, kurių vardai kol kas laiko
ma paslaptyj.

Pikta pačiutė.

Ponas Gpbrielius Silicb, 663 
O’Brien gt., tik vakar patyrė, 
kad jo prisieka FJzytė ištiesų 
didelė pikčiurna. Bevalgant 
vakarienę jis kuo tai nusidėjo 
savo Elzytci. Ši, pastvėrusi ne- 
ištušl'intą bonką alaus, smogė 
prisiekai galvon. Bonka sutru
ko. Tuomet Elzytė stvėrėsi puo
dų, šauk‘tų, lėkščių, žodžiu, pa
naudojo visą virtuvės amunici
ją. Kuomet ir ji išsibaigė — El- 
zyte pašaukė ambulansą ir pa
liepė nugabent Gabrielių ligoni
nėn. Gabrielius turėsiąs ten iš
būti bent keliatą savaičių.

Elzytę policija nedrįstanti a- 
reštuot. Matot , kur “Ameri- 
kas“.

Nuteisė unijos vadus.

Teisėjas I^nith vakar nuteisė 
pianų unijos^ prezidentą Char
les Dodd 500 dol. piniginės pa
baudos ir 30 dienų kalėjimo. 
Kartu su juo nuleista penki ki
ti tos pačios unijos vadai. Visi 
jie kaltinami padėjime bombų 
prie Lyon and Hcaly kompani
jos dirbtuvės bei, jos darbinin- 
kų-skebų namų, kurios prida
rę nemaža nuostolių kaip kom
panijai, taip ir jos darbinin
kams.

Kaltinamieji griežtai užginči
ja jiems primetamą prasižengi
mą. Bus paduota apeliacija, 
reikalaujanti atnaujini bylą.

jos darbininkai streikuoja jau 
nuo spalių 4 dienos 1917 me
lų. Kompanija griežtai atsisa
ko išpildyt darbininkų reikalavi- 
fnus ir samdosi streiklaužių 
Tas pats teisėjas, beje, yra išda
vęs jai “indžionkšeną” prieš 
streikininkus.

Auka Rinkimų Kampanijos 
Fondan.

L.S.S. 234-ta kūbpa, per d. A. 
Vasiliauską, paaukojo ketvirto 
kongresinio distrikto soc. Rin
kimų Kampanijos Fondan 5 
dol. Aukautojams tariu širdingą 
ačiū. Varde Rinkinių Komite
to —K. Jamontas.

________ CICERO
šis ir tas.

Ketverge, kovo 21 d., Dom’s 
Hali, W. 13 ir 60 avė, (Boron 
Park), buvo socialistų prakal
bos. Kalbėjo draugai: Barney 
Berlyn, buvęs socialistų partijos 
organo “American Socialist” 
redaktorius, ir socialistų kandi
datai į miestelio viršininku,. Vi
si kalbėjo angliškai.

Kadahgi šilime Cicero kam-

Visi LSS. 138 kuopos nariai 
šiandie, 2 vai. po pietų, priva
lot būti pa S draugą Conrad E. 
Carlson jo ofise ant 22 PI. ir 52 
st., propagandos reikalais.

—J. Aceris.

WEST PULLMAN
Vietos lietuvių domai.

* Sekamą sabalą, kovo 23 d. L. 
S. S. 235-toji kuopa rengia svar
bias prakalbas. Kalbės “Naujie
nų“ redaktorius d. P. Grigaitis 
ir 9-los wardos soc. kandidatas 
į aldermanus d. Zephiere Pepin. 
Prakalbos rengiama West Pūli
niai! Turner Hali, 1B001 So. HaL 
sted gt. Pradžia lygiai 7 vai. 
vakaro.

Westpulhnaniečiai dar pirmr 
sykį turės progos išgirsti Naujie
nų redaktoriaus, d. P. Grigaičio, 
prakalbą. Taigi atsilankykite 
kuoskaitlingiausiai. —J. J. B.

Iš vietos draugijų veikimo.
Kovo 17 d. Antrojo Apskričio 

valdybos pasidarbavimu čia ta
po atgaivinta S.L.A. kuopa. Iš
karto kuopon įstojo aštuoni na
riai, visi jauni ir energingi vy
rai. Reikia todėl tikėties, kai 
ateityj kuopai bus lemta užimti 
pagarbią vietą tarpe kitų vie
tos draugijų. Laimingos klo
ties.

Čia, beje, gyvuoja Tautiškas 
L. W. P. Pašalpinis Kliubas ir 
Tėvynės Mylėtojų Draugija No. 
II. Dideliu veikimu jos tečiaus 
negali pasigirti. P 
konstitucijoj randasi vienas pa-1_ , Red.),
ra grafas, kur sako, kad šis kliu
bas kas mėnesį turi suerngli 
prakalbas ar šiaip pramogų va-

I karą. Kliubo aš priklausau iš
viso penkis metus, ir nei kartą 
dar nebuvo surengta prakalbų. 
Mat kliubiečiams labiau tinka 
baliai, tai ir rengia. Mano ma
nymu, tai yra didelė klaida. 
Kad mums reikalingi pasilink
sminimo vakarai, latai yra tie
sa. Ret kad apšvieta yra du
kart reikalingesnė, tatai irgi nei 
vienas negales užginčyti. j 

Veikliausia vietos draugija rei 
kia skaityt LSS. 235-tą kuopą. 
Toji kuopa rodo daug veiklu
mo. Nors, tiesa, jos na
rių s k a i č i u s, palyginus su 
kitom draugijom, neperdidžia- 
usias. Bet užtai savo veiklumu 
jie toli pralenkia didžiąsias mu
sų draugijas. į

Subafoj, taigi šiandie, minė
toji kuopa rengia dideles pra
kalbas. Kalbės “Naujienų“ re
daktorius d. P. Grigaitis, ir soc. 
kandidatas į aldermanus iš 9-

ngiami vakarai yra skaitlingai 
ankomi. Tatai rodo, kad vie- 
os lietuviai remia progresyVių 

moterų judėjimą. Užtaigi dra
ugės moters prie pirmos progos 
nesigaili paaukot iš savo iždo- 
viešieinsiems reikalams. Pav., 
tuopa nutarė visom spėkom re
mti socialistų kandidatą iš 9-tos 
wardos, d.*Zephiore Pepin. Rin
kimų kampanijos reikalams ta
po paskirta iš iždo 15 dolerių. 
Belo, aštuonios moters pažadė
jo eiti saugot socialistų balsus 
balandžio 2 dieną.

Nedėlioj, kovo 24 dieną, kuo
pa rengia svarbią paskaitą mo
terims. Prelegentas bus Dr. A. 
Monlvidas. Skaitys tema “Ly
ties Hygicna“. Paskaitos išgir
sti bus įleidžiama vien tik mo
ters ir mergelės, nbjaunesnės 
kaip 16 metų amžiaus. Vietos 
moters turėtų pasinaudoti ta 
proga. Paskaita prasidės 2 vai. 
po pietų Soc. svetainėje,r 11100 
Michigan avė.

Kovo 17 dieną kuopa buvo 
surengusi pramogų vakarėlį. 
Butą įvairių žaismių ir šokių. 
Vakarėlis buvo įdomus ir sma
gus. Atsilankiusieji turėjo pro
gos linksmai praleisti laiką.

Kuopa, beje, rengia antrą pra
mogų vakarą balandžio 21 die
ną JC of P. svetainėje. Kuopie- 
tės žada dėti visas pastangas, 
idant patenkinus atsilankisią 
publiką.

Beje, pereitame kuopos susi
rinkime tapo nutarta steigti mo
terų chorą prie min. kuopos. 
Vadinas, 25-toji kuopa stengia
si neatsilikt nuo 9-tosios, kuri 
jau turi puikų moterų chorą.

Tai tiek šį syk iš progresyvių

J. Grybienė.

HARVEY
ls draugijų veikimo.

Kovo 17 dieną čia įvyko susi
rinkimas vietos ir apidlinkių 
draugijų delegatų, priklausan
čių Chicagos Lietuvių darbinin-

'lapo nutarta:

dienų (Referatas delei tūlų prie*
Pav., Kliubo ĮžasČių neįvyks. Žiur. atšaukimų.

2) Taip greit, kaip tatai pasi
rodys esą galimu, surengti ir 
kitą referatą. Prie to darbo ta-

1 rta pakviesti ir kitas draugijas.
3) Paskiria vyriausis šio dis

trikto organizatorius — d. A. 
Lemesb.

4) Nutarta, kad ateityj butų 
laikoma draugijų delegatų po
sėdžiai nereČiau kaip sykį mė
nesyj, kur turės būti gvildena
ma įvairus vietos reikalai.

Delegatų ūpas buvo geras. 
Reikia tikėties, kad ateityj mu
sų viešasai veikimas bus pasta
tytas tikrai tvirtais pamatais.

—Laik Komitetas.

SVARBUS PRATESIMAS 
DRAUGYSTĖMS ir KLIUBAMS 

Turiu puikų daržų rengimui pik
nikų; dar turiu kėlės dienas neuž
imtas šioje vasaroje.

Kuriems-hutų foikalinga, malonė
kite nesivėluoti.

Kuriu uaims bus užganėdinti.
• Su tikra fagarba,

NATIONAL GROVE Savininkas, 
W. F. ZAWLEWICZ,

30tli and Desplaines Avės.
Tek Ii i versi de 240—W.

Kiekvieno vietos lietuvio parei
ga yra ateiti ir išgirsti d. Grigai
čio prakalbu. Tai pirma tokia 
proga westpullmonieČiams.

Kažin kitr dingo LDLD. kuo
pos valdyba, ypač jos sekreto
rius. Ta kuopa jau ir susirin
kimų nelaiko. Kamė dalykas?

—Wespullmanietis.
1,1 Y.....

ROSELAND

| PRANEŠIMAS
Brighton Park’o Lietuviams 

Nuo
Meat Market & Grocery Co.
S 2908 W. 40th St.,

Gerbiami Šėrininkai ir šėri- 
nlnkėM, o taipgi ir ne-šėriįlinkai:

Kviečiame atsilankyti visus į 
šios korporacijos bučernę, ku
rioje viskas užlaikoma švariai, 
geras tavoras ir parduodama pi
giau nėgu kitur, nauja valdyba, 
mandagus patarnavimu^.

Su pagarba, Komitetas.
PASTABA: šėrininku mitingas j- 

„ ks Balandzio-Aprll 7 di 1918, 3824

Progresyvės itioters veikia.
Roselando ir apielinkės prog- 

pelyje (Boron Park) žmonės y-resyvių moterų veikimas stip- šokKediie avė. ir"38 place.

i



NAUJIENOS, Chicago, m Subata, Kovo 23, 1918.

Pranešimai
Chk. Liet. Soc. Vyrų Choras ren

gia puiku k.Hh i rt i Mikitos \ ik k.> 
vo 23, Meldažio svet. Dalyvauja: 
lietir i.ii. .urj.ii, sk.J n ir cJ.it.

Dalyvauja

L.V. Knygyno P. V.L.V. Knygyno P. V. D. Cihcagos 
mėnesi m s ’mimi mknii i . p s k> p.ine 
dėlj vakare 8 v. vak. 25 d. kovo, 
Viešu Ku\ g\ ii" Imle. . H W ’-i 
Draugijų atstovai, malonėkite nepa
miršti Jtsil ink', h Iiii nu d.un; ui 
bių reikalų apsvarstymui.

—Valdyba.

vakare 8 v. vak. 25

Ratine, Wis.—LSS. 124 kp. choras 
rengia puikų koncertų ir balių, kovo 
23 d, Turner Hali Lincoln St (gali
ma privažiuoti Douglas karais). Pro
gramas prasidės lygiai 8 v. vakare. 
Kviečiame kęnoshiečius ir milvvau- 
kiečius. LSS. 124 kp. Choras.

Kcnosha, Wis. —- Draugystės Lie
tuvos Balsas metinis susirinkimas į- 
vvks kovo 24 d.. Slitz svetainėje.— 
Visi susirinkite. Turim labai svarbių 
reikalų. Pereitam susirinkime, kaip 
žinot, nutarta imti organu Naujie
nos. šiame susirinkime taigi orga
nas turės būt užrašinėjama.

—Sekr. Felix Bartkus.

LSJL. 3 kuopos susirinkimas įvyks 
kovo 23, 7:30 vai. vakare, Blinstru- 
po svet., 4501 So. Hcrmitage avė. 
Draugai ir draugės malonėkite atsi
lankyti ant susirinkimo.

—Raštininkas

West Pullman. 111. svarbios ir di
delės prakalbos, kurias rengia LSS. 
235 kuopa, įvyks subatoj, 23 d., ko
vo 19’8 XVest Pullman Turner Hali. 
1200! So. Halsted st. Pradžia 7:00 
vai. vik. Kalbės Naujienų redaklo- 
rius d. P. Grigaitis ir 9-tos wardos 
kandidatas į aldermanus d. Zcphiere 
Pc-piii. Kviečia visus atsilankyti.

—Komitetas.

Liet. Janitoriy Vyry ir Motery Pa- 
šclpinio Kliubo balius įvyks subatoj, 
balandžio (April) 6 d., 7 vai. vakare, 
Lauterbach svet.. 4819 XV. 12th Str. 
Cicero, III. — Taipgi mėnesinis Kliu
bo susirinkimas įvyks kovo (March) 
29 d. 1918.. Liberty svet., 3420 AV. 
121h St., 7:30 v vakare. Rutinai esate 
reikalingas pribūti į susirinkimų: 
bus renkami darbininkai viršminė- 
tam baliui. — Rašt. J. Burčikas.

Nedėlioj, Kovo 24 d. š. m. 1 vai 
po pietų Ėellowship Ilouse, 831 XX’. 
33 rd Place Chicago, įvyks TMD 22- 
ros" kp. mėnesinis susirinkimas su 
programų. Visi lietuviai ir lietuvės 
yra kviečiami atsilankyti ant susi- 
t inkimo.—Būtinai mums reikalinga 
500 naujų narių.

TMD. 22 kp. Valdyba.

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

Harvey, III. — Ch. L. D. Tarybos 
referatas, kur buvo rengiamas kovo 
24 d. J. Dudenk Hali, 15639 Halsted 
gt., delei tūlų neišvengiamu kliūčių 
tampa atidėtas, taigi neįvyks. Kaip 
greit bus galima sumanymų įvykint, 
bus paskelbta “Naujienose’’.

—Laikinis Komitetas.

Socialistų partijos 4-tos wardos 
Ileudtpiarteryj. 3227 S. Halsted st., 
kas vakaras bus debatai įvairiais 
klausimais. Balsas bus 
kiekvienam norinčiam 
debatuojamam klausime, 
skaitlingai atsilankyti.

—Rinkimų Komitetas.

duodama 
dalyvauti 

Prašom

LSS. 4-toM, LMPS. 9-tos ir LSJ. Ly
gos 1-mos kuopų bendras lavinimos 
susirinkimas jvyks nedėlioj, kovo 21 
d. 10 vai. ryte, Socialistų lleaduuar- 
teryj, 3227 So. Halsted st. Lekciją 
duos d. A. Petratis, soc. kandidatas 
j aldermanus nuo 4-tos wardos. Visi 
kviečiama atšilau k vt i.

—K. Virbickas.

Cicero, III. LSS. 138 k p. extra su
sirinkimas įvyks panedėlyj, kovo 25, 
7:30 v. v., Tamuiiuno ir Gudgalio 
svet., 1147 S. 49th avė Visi draugai 
susirinkite paskirtu laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų svarstymui.

—A. K. Labanauskas, o r g.

Roseland—Nedėlioj, kovo 24 d., 
Liet. Moterų Progresyvio Susivieniji
mo 25-toji kuopa rengia paskaitą. 
Skaitys I)r. A. Montvidas tema Ly
ties flygiena. Vieta— 9-tos vvardos 
Soc 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 in. amžiaus.

Kviečia Komitetas.

LSJL. 1 kp. extra suairinkimas 
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.

Burnside, III. — LSS. 137 kp. ren
giamos prakalbos įvyks subatoj. ko
vo 23, 7:30 v.v.. Jeo. Mačiukevičiaus 
sal£jv 1036 E. 93 st. Kalbės l>n- 
bickus ir Zepbiere Pcpin, sociHlisty 
partijos kandidatas į aldermanus 
nuo 9 wardos. Atsilankykite visi.

—A. Narbutas.

I-

LSS. 22-ra kuopa rengia prakal
bas. kovo 27. (sereiloj), M. Meldažio 
svet., 2212 XV. 23rd pi. Kalbės adv. 
K. Gugis ir Naujienų redaktorius d. 
P. Grigaitis. Kviečiam visus atsilan- 
k\h —Komitetas.

Lietuvių N. Kliubas laikys savo 
mėmsinj susirinkimų subatoj, kovo 

23 d., “Aušros” svetainėje, 3001 So. 
Halsted st. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Draugai kliubiečiai, meldžiu pribu-| 
ti i šį susirinkimų. Svarbus pikni
ko reikalai. Priežastis paskelbimo 
šio susirinkimo yra ta, kad paskuti
niam subalvakaryj bus Velykų su
bata, tai, žinoma, nekurie iŠ musų 
draugai nenorėtų tam vakare pribū

ti. —Kenutis, Nut. Rašt.

Ręseland, 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, 10501 Michigan 
avė. —Komitetas.

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

Rašt. P. Kisielius.

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

—RaŠt. O. Valiulienė.

Lietuvos Dukterų Draugystė ren
gia prakalbas panedėlyj, kovo 25 d., 
Milda svet.j 3138 So. Halsted St. 
Pradžia lygiai 8 vai. vakare Inžanga 
10c. Kalbės Dr. A. Montvidas ir A. 
Petratis, kandidatas į aldermanus iš 
4-tos wardos. 
n ui 
<lai. 
čio pureiga atsilankyti, 
kad išgirsite daug naujo, o ir parem- 
site pinigiškai lietuvius kandidatus. 
—-idant išrinkti juos j valdiškas vie
tas. Kviečia D. L. D. Komitetas.

Visas pelnas skiria- 
soe. rinkimu kampanijos nau- 

Todel kiekvieno bridųeportie- 
čia netik

Vaikų Draugijėlės Ateities žiedo 
choro repeticija, vadovaujant p-lei 
Staniuliutei. įvyks kovo 24, 2 vai. 
uo nietų. Fcllosvship House svet., 
831 W. 33rd place. Visi Ateities žie
do nariai kviečiami atsilankyti ir sa
vo draugus atsivesti. —Komitetas.

Amerikos socialistai ir karė. — Se
kama social-demokratų Kliubo lek
cija įvyks nedėlioj, kovo 24 d. Bergo 
mokykloj, kampas Division ir Hein 
avė. Lektorius M.« Khinoi. Pradžia 7 
vai. vak. Inžanga dykai. Po lekcijos 
diskusijos.

Sosial-demokratai ir jų pritarėjai 
Kviečiami į sekamą soc. deni. Kliu- 
Im susirinkimų, panedėlyj, kovo 25, 
Bergo mokykloj. Pradžia 8 vai. vak. 
Kviečia visus atsilankyti.

ChicagON rusų išeivių konferenci
jos susirinkimas jvyks nedėlioj ko
vo 24 d.. 10 vai. ryto, S. Pi rusų sky
riaus bute, 1149 N. Kampbell avė., 
kampas Division st. netoli nuo West- 
c<rn avė. —Konferencijos sekr.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajięškau draugo Kazimiero Gai

damavičiaus. paeina iš Kauno g., ši- 
laikų miestelio. 4 metai atgal gyveno 
Chicago j ant Town of Lake, dabar 
nebežinau kur. Malonėsite atsišau
kti. turiu svarbu reikalų, arba kas 
jį žinote, malonėkite pranešti.

Mykolas Skurka,
Boi 488, Melrose Park, Illinois.

KRETINGIŠKIS IR VEVIBŽENIšKIS 
pajieško brolio Antano Galdiko. Pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pavie
to, Vcviržėnų valst., Misgirių kaimo. 
Pajięškau aš, brolis, Povylas Galdi
kas, staliorius, virš 20 metų. Kretin
goj gyvenęs savininku dirbtuvės. Aš 
atvažiavau j Chicagą June 6,1913, su 
visa mano familija. Labai dėki n- 
uas bučiau, kad pats ar kas kitas jį 
žinantis praneštų man laišku. Girdė
jau, pirma gyvenęs New Yorkc. Ma
no adresas:

P. Galdikas, •
819 W. 3 Ith str., Chicago, III,

Pajięškau pažįstamo Jono Vciciu- 
no, Jono Dunciaus ir Mateušo Dū
dos; Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Žemaitkiemio parap. Meldžiu atsi
šaukti. ar kas juos žinote, praneškite 
šiuo anlrašu: Alex D.,
277 Clinton St., Binghamton, N. Y.

REIKIA DARBININKU

AB JUS TIKITE f N LAIME?
50 MERGINU 

REIKALINGA SIUVINĖJIMUI DEI
VI LO; TURI BŪT 16 METŲ ARBA 
DAUGIAUS.
$8.00 IN SAVAITE, PAKOL DAR 
MOKINATĖS.

ALLEN R. WRISLEY, 
925 S. WELLS CHICAGO

JIEŠKO PARTNERIŲ

BEIKALINGAS PARTNERIS 
Aš turiu farmą, kuri praeitą metą 
atnešė $8,700 gryno pelno ir turiu 
išdirbystės biznį, kuris gali atnešti 
$15,00i) pelno į metus; ir yra vienas 
nuo kito 165 mylių tolume. Taigi aš 
vienas abiejų negaliu tinkamai ap
žiūrėti ir todėl priimsiu pusininką 

| prie farmos arba prie išdirbystės.
LSS. 137 kp. rengia paskaitą apie Partneris teatsišaukia blaivus tvįr- 

Socializmo mokslą. Kalbės Dr. A. tas, nesibųąs darbo n tm uitis $1000 
Montvidas Nedėlioj, Kovo 24 d. 9tos pumą0) įmokėjimui. Atsiliepkite >- 
vvardos Socialistu svet, 11100 Michi- patiskai ai ha 
gan avenue, Roseland, Illinois,' 
(ant trečių hibu, įėjimas iš vienuo
liktos gatvės). Pradžia 6:30 v. v. In
žanga vyrams 10c. Moterims ir mer
ginoms Dykai. —Visi atsilankykite. 

Kviečia Komitetas.

Room 7,
J. AMBROSE, 
534 S, State Sti, Chicago

KEIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAMALžEMfi NAUJIENŲ AGENTŪROS
REIKALINGI žmonės su maža 

šeimyna, f 
žvnotai por.

n . . . . . . ,| Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubaisDuodame kamblįi į clykąi springsais phonografą, 2 Jewel 
. !,rua: kUInba! i 11 .Yuk points, ir ręcordus, taipgi puikų pi- 

8L,.)a'.lu ‘,el ,VOvi,in«i»i/^tS,SaU^1 C an0 16 metų gvarantuotą ir keletą 
./Y i* c rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo-

32.)5 S. Halsted St,, 2-ios lubos. nus gxf2 firanlcas, tapytus pa- 
-- ----------- " ■— veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė-

REIKALINGJ lietuviai, mėsos par- nosiai. 1520 N. Western av, Chicago 
davėjai. Turi mokėt rokundą. ....... , ,

Gabel Packing Co,
221 N. Peoria St, Chicago. ........ .. ■
....................... ..--- . J TURI BŪT parduota augštos rų- 

šies mahogany pianas ir pulkus oho- 
.............. nographas su daug rekordų, labai 

pigiai. 3844 XV. 12 st, 2-ras augštas, 
arti Indepcndance Blvd Chicago.

REIKAINGA LEIBERIAI IN FOU- ------------ ----------f-—
NDRY. PASTOVUS DARBAS. GE-L^’^^syk^ .rirtSiraL 

d a vffAiz r? cnric a re a t i v tt-e? I Priežastis pardavimo ~ savininkas RA MOKESTIS. ATSIŠAUKITE. I išvažiuoja ’ ukę (farnią).
William Kondrotas, 2-ras augštas. 

3219 XVallace St, Chicago.EMPL. DEPT, CHANE CO

40TH ST. AND S. KEDZIE AVĖ.
PABSIDUODA rakandai labai pi

giai, taipgi ir geri vargonai. Parduo
sim kartu arba skyrium. A. Norvvis, 
731 W. 18th St., ant trečių lubų, iš 
priekio. Chicago.

PBITYBUSIEJI ČEVEBYKŲ

DIRBĖJAI

ATSIŠAUKITE ANT 13 AUKŠTO IN

SHOE WOBK ROOM
MARSH AL FIELD & CO.

RETAfL
STATE, VVASHINGTON,

RANDOLPH AND VVABASH

REIKALINGAS PARDAVĖJAS RE- 
PREZENTUOT VEIKIANČIA DRA
BUŽIŲ IŠTAIGA. VIETA ATSA
KANČIAM VYRUI, KURIS YRA VE
RTAS UŽDIRBT $40 IKI $50 IN SA
VAITE. PATYRIMAS NEREIKALI
NGAS.

ATSIŠAUKITE:
M R. BECKER, 

ROOM 632 220 So. State St.

DAR DAUGIAU yra reikalinga tei- 
----------  I singų vyrų dėl užėmimo agentystės 

Hm; < i * i----------- j , I po visus Amerikos ir Kanados mie-
.•« 4 iJ»al,.na nC<^U? Pora|Stus. ir miestelius, kurie turi gerą

pnziurėjhnui daktaro ofiso ir atsa-Į var(hj tarp savo kaimynų ir pažįsta- 
*eAt4<i,lo’i * a,h< a ( I Vyrai, katrie jau yra užėmė

4/26 S. Ashland Avc., Chicago. | agentystes, uždirba nuo $200 lyg 500 
--- ---- — I dol. į mėnesį* Patyrimas nereika- 

I lingas, nes mes išlaviname visą biz- 
' I nį ir duodame gerą kontraktą veltui

REIKALAUJA 2 patyrusios dryl (dykai), tiktai reikia turėti $100 
goods pardavėjos merginos ir čeve-Į uždėti už tavorų, laikaift) ant rankų, 
rykų pardavėja mergina. Gera mo- .................. ............ .
kestis. Darbas nuolatinis.

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

ECONOMIC HOME SUPPLY CO '
714 Van Bure n St., Chicagę.

REIKALINGA mergina prie abcl- 
no namų darbo. $8 į savaitę.

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

REIKALINGA dviejų prityrusių 
vužnyčių, 1 prityrusio karpytojo, 5 
prityrusių leiberių dirbti į scngele- 
žių kiemą. Atsišaukite į 1717 North- 
vvestern avė., užpakalyje.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rehdon kambarys 

dviem merginom. Po $2.00 nuo kiek
vienos į mėnesį. 3-čias augštas. 14- 
tas place, arti Jefferson. Atsišauki
te laišku į “Naujienų” ofisą, pažy
mėdami No 176. y ,, , .

NAMALŽEMĖ
REIKALAUJAMA 4 kriaučių prie 

kostumieriško moterų darbo ir vieno 
kriaučiaus, kuris moka prosyti ir bi- 
skį siūti. Darbus ant visados ir dvic 
jų merginų finišerkų, rankom siūti.

L. KASPER
3117 Wcntworth avc., Chicago. PARSIDUODA LABAI PIGIAI 

FARMOS IR LOTAI.
REIKALINGA 2 atsakančių kriau

čių 0riė kostumieriškų moteriškų 
kautų. Pastovus darbas. Gera mo
kestis. S. BALSIE,
1546 E. 63rd St., Chicago.

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

Brįdgcport Tailoring Co.

REIKALINGA merginos sortavi- 
mui naujų vilnonių skudurų. Gera 
mokestis.
1244 S. Union Avc Chicago.

REIKALINGA mergaitė nuo 14 
iki 15 metų senumo. Turi prižiū
rėt kūdikį. Pastovus darbas.
2335 W. 35th Str., Cor. Western avc.

lietuvių apgyventoj vietoj, Harvey, 
III, visai arti dirbtuvių, kuriose dir
ba apie 7 tūkstančiai darbininkų. Pa
prastas darbininkas uždirba nuo tri
jų iki penkių dolerių į dešipits va
landų; amatninkai uždirba nuo tri
jų ir pusės iki septynių ir pusės. Da
rbą galima gauti visuoinet, nes da
bar iš Chicagos daugelis žmonių dir
ba, taipgi iš apiclinkčs miestukų

Taigi nepraleiskite šitos geros pro
gos, dabar geras laikas pirkti. Že
mė yra dirbama per daug metų, vis
kas auga ir greitu laiku pakils, ka
dangi Illinois Central B . B. kompa
nija statys didelę dirbtuvę (car 
shop), kuri bus didžiausia Ameriko
je.

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

žiuoti pažiūrėti, rašykite laišką, mes 
nuvežime ir parvešime su automobi- 
lium uždyką.

Meldžiu adresuoti taip:
. A. B. Ambut,

157 Paulina st, Box 401, Harvey, III.

PARDAVIMUI

EXTRA, EXTBA BABGENAS!
Parsiduoda labai pigiai bučernė ir 

grosernė lietuvių ir lenkų apgyven- 
toj vietoj. Biznis išdirbtas per ke
letą metų. Priežastis —< savininkas 
turi greitu laiku apleisti šitą biznį, 
ir išeiti ant ūkės. Kas paims šitą 
biznį, nesigailės. Pašykite į Naujie
nų Ofisą, pažymėdami No 175.

40 AKRŲ FARMA Muskegan. Mich. 
Su visais įrankiai. Apmainysiu ant 
namo arba lotų. Rašyk tuojaus.

# A. J. •Franckewicz.
154 W. Randolph St., Chicago.

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

TURI BŪT parduota pirmos kle
sos, pilnai pripildvta grosernė. La
bai geras biznis. Lietuvių apgyven
ta vieta. K. Polanek, 
3001 Einerald Avė. Chicago.

PABDUODU pigiai—Ceverykų tai
symo šapą su elektra varomomis 
mašinomis ir daugybe skurų. Biznis 
gerai išdirbtas bėgyje ilgo laiko. Ge
ra šiam bizniui vieta, lietuvių kolo
nija. Petras Martišius, 
4544 So-. Wood St.,

FARMA
86 akrai, 76 akrai dirbamos, 10 ak
rų miško, sodnas, ženiė 
romis. 7-ųiių kambarių 
tas-daržinč ir daugelis mažesnių bu
dinkų. šulinis su vėjine pumpa. Ant 
kranto dilelės upės—Samarizort, !’<• 
mylios iki miesto Fabriono. Kaina 
$4800; imokėt $800.
United Land and Investment Co. 

117 N. Dearborn St., Room 403 
Chicago, III.

aptverta tvo- 
grinčia, tvar-

Chicago

PABSIDUODA greitu laiku bučer- 
nėi Pardavimo priežastis—savinin
kas pašauktas kariuomenėn. Norin
tis pirkti pasiskubinkite atsišaukti į 
3045 W. 43rd St., Chidagp, I1L

PARSIDUODA už $7,500, 2 flatų po 
6 kambarius, akmeninis frontas: šil
tu vandeniu r *:,J----  -* •n‘-eAA
cash, arba ant išmokėjimo.
2937 Einerald avė., r* *

PARSIDUODA ūkė Ashland pavie
te, \Vis., 120 akrų turtingos, vaisin
gos žemės, 12 štukų galvijų, 3 ark
liai, kiaulės ir vištos. Viskas yra 
gera. Budavonės gražina vietų. Lau
kai užsėti, gatava apgyvrninmi. Sa
vininkas turi pari uot, nes serga. Ba- 
rgenas, jeigu tuo, aus r ' 
ra agentų. Bašyk te arba 
6 vai. vakare.

G. 1). Zmyanac, 
2113 S. Ashland avė., 3-čios lubos.

Agentai, užžlurintji platinimą “N 
ny” tavo miestuose arba dlatriktno 
■e. Paa juoa galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.

perkama. Nė- 
ba ateikite po

2-jų PAGYVENIMU naujas mūri
nis namas arti McKinley Parko. $500 
imokėt. arba priimsiu lotų už pirmų 
{mokėjimą.

A. J. Franckcvvicz, 
154 W. Randolph St., Chicago.

PARDAVIMUI: prie 47-tos gat. ir 
Fairfield avc., 21 lotus, 5 lotai 27x125 
)Cdų, kiekvienas į 47-tą gatvę, ir 16 
otų 29x125 pėdų, kiekvienas i Fair- 
leld 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., Chicago.

18-tos gatvės Skyrius: F. j. Malley, 
„ 633 W. 18th St

M ?N5,uJle!?,ose • 1840 s- Halsted Si 
North Side Skyrius: Wilberty Strcge 
_ . _ __ 2018 Greenvvlch Str.
Bridgeport Skyrius: J. R. Aglinskas, 
ui . P846 s« Halsted st
Englewood Skyrius: B. Masiunas, •

. 8127 S. Normai Avė 
Brighton Park:

3813 S. Kedzle Avė., 
J. Mlnkevičia, 3848 S. Albany Avė 
Žurauskas. 4053 S. Maplewood av 

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

Kensingtono. Roselando ir Burnai 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

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

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

< 4601 Hermitage avę„ Chicago.

av.

r.rmitago

TeL Vardu 3654. AKUŠERE A

■XSHMrs.A.VIDIKAS

z

OLŲ KARALIUS
Gydytolas ir Chirurgas 

X SPINDULIAI 
n 71 N. w«aiCra

Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus PennsyIvanijos ho- 
>pitalėse ir Philariel- 
Iphijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

PARDAVIMUI—(nuosavybė su pir
mos klesos grosernė ir “meal mar
ket”. Vieno augšto namas, nauja 
lietuviu apgyventa vieta. Turi par
duoti iš priežasties ligos-. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. Tel 
Drover 1376. Anton Prazsky.
2856 Einerald avc., Chicago.

PARSIDUODA, arba išsimaino ant 
nkes (farmos) šešių kambarių medi
nis namelis. Cemento fundamentas. 
Atsišaukite į T. (’hall.
3261 S. Halsled St, Chicago, III.

PARSIDUODA—BARONAS 3828 
Lovvc avc. 4 flatų, po 4 kambarius 
kiekvienas, toiletas, gazas, kieto me
džio grindis, namas už $4500; ran
dus neša $561. McDONNELL.
2630 W. 381h Str., Chicago.

Phone Canal 1256.

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

Ateik į vienintėlę 
Šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie- 
tuviški. Aš užtik* 
rinu, kad išmokin
siu i trumpą laiką,

atsibuna kas panedėlį ir ket- 
pradžia 7:45 vai. vakare.Si

S1

PARDUODU me<lini namų su 4 
kambariais. Maudynė, elektros švie
sos. guzas. Viskas intaisyta.
1345 So. Har\vey Avė., Oak Park, III

FARMOS, FARMOS!
Parsiduoda VVisconsino valstijoje 

40 akrų žemės su namais, tik pus
antros mylios nuo miesto, Eaglc ri- 
vcr. Gera proga norinčiam pirkti 
farma netoli miesto. Kaina $1,600. 
Trečdali reikia išmokėti, likusius ant 
išmokėjimo.

JOHN JESEVICH , 
Box 302, ' Eaglc River, Wisconsin.

TIKRAS BABGENAS.
Parsiduoda 40 akrų farma aptver

iu, 3-jų ruimų namas, barnė, vįšli- 
ninkas, -korn kl ibas, skiepas, suli- 
ny-pumpa—geriausias vanduo; jau
nas sodas. 2 melžiamos karvės, vie
nas veršis, 25 vištos; nepertoli nuo 
Chicagos. Visi farmos įrankiai1. Kai
na $1,600. Taipgi turiu farnių pi
gesnių ir brangesnių, už cash arba 
apsilnainyino ant namo.

KAZJMEBAS Z. URNIKIS 
1818 XV. 46th St.,

ILLINOIS VALSTIJOJ:
Cicero, III. J. Matulis, u 

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

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

1908 Man slr.
DeKalb, III.: Mike Taruti, 

1148 Market St 
Dlverikoon, UI.: W. A. Žilinskas, 

Box 216
Rockdale, IR.: via Joliet, D. Lukša, 

140 Moen Avė
Westville, D!.: St. Mazremas,

Barber Shop, State St 
Waukegan, III. J. Miloszeviče, 

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

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

Račkeviče, 1012 S. Main 
W. PaHman, 111.: W. Pilypas, 

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

15725 Finch A e.
Chicago Heights, III.: P. Steiinontas. 

144 F 16 St
Spring Valley, 111.: Joe. Siurvilas 

324 W. Third str.
Livingston, III.: K. E. Bertulis,
E. St. Louls, DL: žičkus, 

539 Collinsville Avė 
Springfield, III.; K. Stočkus.

1530 Sangamon * Avc 
E. St Louls, III.: K. žukauski.

123 St. Clair Ava
^MASSAČHUŠŽTfTS VALSTIJOJ
£awrcnccT'KlassTTP. A. Jotui 

144 Elm Street
Montello, Mass.: B. P. Miškinis, 

. 35 Arthur Si
VVorcester, Mass.: M. Paltanavičius 

15 Millbury
Montello, Mass.: P. Kurpius, 

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

135 Ames
Lowcll, Mass.: J. Baumill, 

50 Charles
L«wrence, Mass.: A. Ramanauskas 

401 Oak S.
Montello, Mass.: P. Stiga, 

5 Arthur Si
OHIO VALSTIJOJ:

Si

S.
S»

Chicago.

AUTOMOBILIAI
KAS TURITE parduoti motorcik- 

Ij “Erl Division, ninetcen-sixteen.” 
Malonėkite pranešti šiuo adi;esu:

John Gadeikis, 
364 Kensington Avc. Chicago.

MOKYKLOS

vjevelauu, v.: a. Vaienton, 
2120 St Clnlr

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ!
Brtdąeville, Pa.: T. GelchU, 

P O Box 407
Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box *262.
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt Newi C*

Liberty Avė and Grant •
Kulpmont, Pa.: XXrally Yodoc, 

Box 45
Pittsburgh, Pa, F. Krasowski, 

2809 Penn
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbe» *

tokiai
/ergą;
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
pagalbininkėm.
W00 S. Union avė., Chicago.

Šokių

Prof.
Tel. Ganai 7270

Mokiname sulig naujausia mada visokius lo
kius. Užtikriname pasekmes. Mokinama Po- 
nedėliais ir Pėtnyčiom. Pradžia 7:4t v. vak.

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ 
731 W. 18th St.. Chicago, III 

Duodama Privatinės Lekcijos

savo akis

AMERIKOS LIETUVIU 140 K Y KM
Mokinama: angliškos ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedya 
tės, stenografijos, typewriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo • ryti 
iki 5 po pie;ų; vak. nuo 7:30 iki 1:11 
3106 So. Hhlsted SU Chicago, 111

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą 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 Platt’o aptiekos 
Tėmykite į mano parašą 

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

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 komisinę.

BURKEBARBERSCNOOL
612 W. Madison St.. Chicago

Tclephonc 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. 
Ncdėldicniais nuo 9 iki 12-v. dienų.

1 VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė ,

PRANEŠIMAS

UŽLAIKAU EKSPRESĄ. — Kas 
norite keltis į kitą vietą, kreipkitės 
į mane. Greitas, mandagus ir nebran
gus patarnavimas. Pristatau anglis 
ir malkas.

Vincentas Milašius
133 N. llth Avė., Melrose Park, III.

Plumberis, Kontraktorius
prie naujų budinkų plumberio dar
bo ir pertaiso senus. Už visų darbų 
gvarantuoja. Rcz’dcncija ir šapa— 
2956 Wallace St., Tel. Yards 5758 
Skyrius ir šapa 922 XV 33 St. Chicago

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRftDALŲ

Muku sistema ir y pat iž kas mokinimas pa
darys Juh žinovu | trumpa laika.

Mes turime didžiauslua ir geriausius kirpi- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktiška patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va- 

I karais ir gauti speciališkai pigią kainą.
| Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — bile

apšildoma už $6,500 

Chicago.

— , — i'6 —- bile 
etai lės arba dydžio, ifi bile madų knygom.

MA8TER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnieka, Perditini*,

N. La Šalie gatvė. Kambarys 411-417. 
prie! City Hali.

118

PIRMA NEOU VIKKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzle 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
1514-16 W. 12th St, arti 
St. Lonia Avė. ii 111547 
So. Paulina St, arti 12th 
St., Chicago, III.

r ' RUSSIAN 25$. į. TURKISH • <$f-75< 
feSATH WW20fi
*«». WITH gai T- ' jfir


