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Goveda nulinčiavo LIVONIJA IR ESTONIJA 
PASILIEKA PRIE 

RUSIJOS

socialistą
Ukrainos buržuazija nutarė 
tęsti karę prieš darbininkus.

Estonija ir Livonija pasiliks 
prie Rusijos

Vokiečiai paėmė Ekaterinoslav
Ukrainos buržuazija nutarė tęsti 

karę prieš bolševikus

GOVĖDA NULINČIAVO 
SOCIALISTĄ

Vokietis socialistas nulin- 
čiuotas Collinsvillėj, neva už 
nelojališkus išsireiškimus, 
kurių niekas neprirodė.

True translation filed with the 
inaster at Chicago, III., April 6, 
as required by the act of Oct. 6,

COLLINSVILLE, III. Bal. 5.—
Robert P. Prager, 45 m. am
žiaus ir Vokietijoj gimęs sočia-

post-
1918,
1917.

dos rankų, anksti šįryt tiko pa
kartas niedyj govėdos iš 35(1 
žmonių, kurie tvirtino, kad jis 
pasakęs nelojališką kalbą, .lis 
buvo ištrauktas iš miesto salės 
skl- po, kur jis buvo pasislėpęs, 
basas nulydėtas didžiąja mies
to gatve iki vienos mylios už 
meisto ant kelio į St. Louis ir čia 
vėliau rasta jo lavoną kabantį 
medyje.

Pragerio kišeniuje rasta 
“proklamacija”, išreiškianti lo- 
jališkumą Suv. Valstijoms ir or
ganizuotiems darbininkams ir 
sakančią aepi jo vargą įstojant j

liūs, išreiškiančius lojališkumą 
valdžiai. Kada angliakasiai ėjo 
iš darbo, jie liko sukurstyti pro
klamacijomis ir pradėjo jieško- 
ti Pragerio.

Collinsviile yra 12 mylių į ry
tus nuo East St. Louis. Toj dalyj 
Illinois pietvakarių pastaruoju 
laiku buvo daug užpuolimų ant 
neva nelojalistų.

Prager buvo angliakasys ir 
vakar buvo Maryville, III., kur 
jis kalbėjo angliakasiams apie 
socializmą. Bekalbėdamas, sa
koma, jis davęs paniekinantį 
prez. VVilsoną patėmijimą. An
gliakasiai ten užpykę ir pradė
ję grąsinti sumušimu, bet jis iš
bėgo į savo namus Collinsviile.

ir papasakojo apie jį vietos žmo
nėms. Greitai susirinko goveda 
ir Prager liko paimtas iš namų 
ir nuvestas basas gatve mosuo-

Policija bijodamos! prievar
tos atėmė Prager iš govėdos ir 
uždarė jį miesto salėj. Vėliau 
govėda susirinko prie salės ir 
pareikalavo jo išdavimo. Mayo- 
ras J. H. Siegel bandęs govėdą 
nuraminti, bet nedidelė policijos

šia r tins.
šiandie patirtu, kad goveda 

didžiumoje susidėjo iš jaunų 
vyrų draflo amžiaus.

ger buvo vokiečių simpatizato- 
rium šiandie nepavyko, taipjau 
nepatiria apie menamuosius jo 
notoj a tiškus išsitarimus.

GUBERNATORIUS GRĄ- 
SINA PASKELBTI KARĖS 

STOVI
Nubausiąs lindo kaltininkus

True translation filed wfth the post- 
ntasler at Chicago, III., April 6, 1918, 
•s required by tne act of Oct. 6, 1917.

SPRINGFIELD, III. — Bal. 5
Gubernatorius Lovvden savo 

pranešime šiandie popiet užrei-

ofiso, kad nukandus kaltininkus 
nulinčiavime pereitą naktį Col- 
Imsville mieste Roberto Prage
rk). Tuo tikslu f atsitikimo vie
tą išsiųsta generalio prokuroro 
ir generalio adjutanto atstovai.

Gubernatorius sako, kad jeigu 
įgaliotieji viešojo ramumo val
dininkai Madison paviete nega
li užlaikyti tvarkos, tai jam nic-

karės stovi

WASHINGTONO VAL
DŽIA SUJUDUSI

Tikimasi pasmerks linčių

True translation filed witn the post- 
tnasler ai Chicago, III., April 6, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Bal. 5. —Ge- 
neralis prokuroras Gregory nu
nešė šiandie kabineto susirinki
mai) žinią apie Collinsviile, III. 
milinčiavimą Robert P. Prager, 
apsvarstymui to dalyko su pre
zidentu VVilsonu. Tikimasi,

elgimąsi ir išreikš viltį, kad pa
našus dalykai niekur neatsikar-

Valdininkai aiškiai pasakė, 
kad jie apgailestauja incidentą, 
kaip delei jo įtekmės šioj šalyj, 
taip ir delei jų prisibijojimo, 
kad panaši atgieža gali būti pa
daryta ant amerikiečių Vokieti
joj.

Sudegu 18budinkų

Vakar siautęs gaisras sunaiki
no tris blokus namų didžiųjų 
sandelių distrikte. Išviso sude
gė 18 didelių budinkų, kiti gi 
apdegė ar liko apardytais. Skai
toma, kad vėjo apsigrįžimas

rasta pasislėpusį skiepe po krū
va čerpių. Jis liko nuvilktas ga-4 
tve už miesto rubežių, govėdai išgelbėjo gyvulių skerdyklų di-
ijąsinAnt šauti, jei policistai pri-striktą.

True translation filed with thc post- 
inaster at Chicago, III 
as required by the acf

MASKVA, bal. 4.
rov, Rusijos emisaras, kuris va
kar sugrįžo iš Bėdino su ratifi
kuota taikos sutartim, pasira
šyta kancleriu von Hertling ir 
kaizeriu VVilhelmu, bolševikų 
organe Izvestija sako, kad ra
tifikuotoji sutartis patvirtina 
užrubežinių reikalų miuisterio 
von Kuehlmano tižreiškiiuą lai
ke debatų reichstage, kad Livo
nija ir Estonija yra į rytus nuo 
Rusijos-Vok ietį jos rubežiaus ir 
kad jos yra po Rusijos valdžia.

Pridėtasis prie taikos sutar
ties žemlapis parodo rubežių į 
vakarus nuo minėtųjų provin
cijų ir tai, Petrovui pasiūlius, 
buvo įrašyta specialiame doku
mente, padarytame kada buvo 
ratifikuota taika.

Petrov praneša, kad vien tai
kos sutartis su Vokietija liko 
ratifikuota, nes nebuvo kitų ce
ntrą linių valstybių atstovų. Tc- 
čiaus jiems oficialiai pranešta 
apie ratifikavimą Vokietijos 
dokumento ir apsimainymas 
ratifikuotomis sutartimis ncitž-

II., April 6, 1918, 
t of Oct. 6, 1917.

Petr Pet-

Sutartįs įeina galėn kaip tik jo
mis apsimainoma.

Kada kroespondenlas paklau
sė Petrovo apie tolimesnes smu
lkmenas, jis atsisakė jas pasa
kyti, kol nėra išdavęs raporto 
valdžios tarybai. Jis išreiškė 
savo y patinką nuomonę, kad U- 
kraina, kaipo skirtinga tauta, 
negyvuoja, nes nėra rasinių ski
rtumų tarp Rusijos ir Ukrainos 
žmonių.

Ukrainos buržuazija tęs karę.
Presos žinia iš Kijevo sako, 

kad Ukrainos Bada priėmė re
zoliuciją, pritariančią tęsimui 

karinio veikimo prie Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Tarybos 
valdžią, nors Rados prezidentas, 
prof. Gruševski ir ragino, kad 
butų padaryta taika delei išsi
plėtojusio tari) valstiečių dide
lio neužsiganėdinimo Rados po
litika, Valstiečiai atkakliai 
priešinasi pakartotinoms vokie
čių rekvizicijoms grudų. Vie
nas kaimas liko artilerijos su
naikintas, dėlto kad jo gyvento
jai padarė ginkluotą pasiprieši
nimą trečiai rekvizicijai.

Bada priėmė rezoliuciją po to, 
kai vokiečių karinis atstovas 
pulk, von Kulberg pasakė kal
bą, nurodydamas paaiškinimus 
vokiečių ir ukraiuų kareivių ir 
kad neužilgo bus paimti Char- 
kov ir Ekaterinoslav, taipgi duo
damas užtikrinimą, kad Vokie
tija ir ateityje rems ją prieš bol
ševikus.

Vokiečiai geria 
Lietuvos Jauni
kaičių kraują

REIKALAUJA MIRTIES
BAUSMĖS ŠALIES IŠDA

VIKAMS

Bergeris irgi esąs išdaviku.

SUŠAUDO TUOS, KURIE 
NESTOJA VOKIEČIŲ KA

RIUOMENĖN

Baisus atsitikimas Vilniuje

Vokiečiai po prievarta ima 
lietuvius į savo kariuomenę.

True trnnslation filed with thc post- 
master at Chicago, III., April 6, 1918, 
as required by thc act of Oct. 6,1917.

VVASHINGTON, BI. 5. —Se
natorius Lodgc laike debatų se
nate apie prieš-maištinį bilių iš
reiškė reikalavimą mirties bau
smes šnipams ir išdavikams.

“Victoras Berger yra šios ša
lies išdavikas,” piklhi sušuko se
natorius Borah smarkiai smerk-

Vokiečiai veržiasi prie 
Amiens

Dideli mūšiai vėl siaučia vakaruo 
se visu smarkumu

VOKIEČIAI VERŽIASI 
LINKUI AMIENS

True translation filed with thc post- 
inastcr ai Chicago, III., Anril (i, 1918, 
as rcąuired by thc act of Oct. 6, 1917.

Mums tik-ką teko patirti se
kantis atsitikimas, nesenai įvy
kęs Vilniuje.

Lietuvių inteligentų šeimyna 
B. turėjo tris sūnūs. Vyresnysis 
Amerikoj; čia jis tarnauja nuo 
šešeto mėnesių Suvienytųjų Val
stijų kariuomenėje. Du jaunes
niuoju gyveno su tėvais Vilniu
je. Kada vokiečiai pradėjo im
ti Lietuvos gyventojus į kariuo
menę, tai pašaukė kariuomenėn 
ir abudu B. sunu. Vienas iš jų 
griežtai atsisakė tarnauti vokie
čiams. Tada vokiečių kareiviai 
paėmė jį, pastatė ir čia pat jį 
sušaudė jo tėvų akyse. Motina 
čia-jau suklupo.. .

Likęs sūnūs pasidavė. Jis da
bar yra vokiečių armijoj. Jo 
brolis greit išvažiuos Francijon 
su Suvienytų Valstijų armija. 
Abudu broliu gal susitiks kur 
Francijos fronte/ kur jie bus 
priversti šaudyti vienas į kitą...

Neturime pamato abejoti ši
tos žinios teisingumu. Baisų 

Vilniaus atsitikimą apraše laiš
ke į savo šunų jo tėvas B.

ja Bresl-Lilovske jos nereikala
vo.

Šalies komisarų taryba vakar 
priėmė specialę misiją, pasiųs
tą Ukrainos bolševikų valdžios, 

Ikuri perskaitė deklaraciją, pas
kelbiančią Ukrainą neprigulmi- 
nga socialistine respublika. Ko
misarai atsakė kalbomis, kurio
se jie visi pripažino Ukrainos

Rusija nekariauja.
Paklaustas apie situaciją Uk

rainoj, valstybės ministeris 
maj.-gen. Bonč-Bruževič užgin
čijo, kad Rusija kariaujanti su 
Rada. Jis sakė, kad tai yra gry
nai civilė karė tarp buržuazinės 
valdžios ir Ukrainos bolševikų, 
kurie sudarė savo valdžią.

Rusija protestuoja.
Bolševikų užrubežinių reika

lų ministeris užprotestavo prieš 
vokiečių ir ukrainiečių kareivių 
įsiveržimą j Kursko guberniją, 
kuri yra neužginčijamai Rusi
jos teritorijoj. Vokietija neįs-j 
kaitė jos savo apibriežime Uk
rainos ir net Ukrainos delegaci-

VOKIEČIAI PAĖMĖ EKA- 
TERINOSLAVĄ

True transhition filed vvith thc post- 
niuster at Chicago, III., April (5, 1918, 
as required by the act of Oct. (i, 1917.

BERLINAS, Bal. 5. — Pieti
nėj Rusijoj vokiečiai paėmė E- 
katerinoslavo miestą, svarbų 
pramonės ir priklybos centrą 
ant Dniepro upės, 250 mylių į 
šiaurryčius nuo Odessos.

Oficialis pranešimas sako:
“Ukrainoj mes paėmėm iš 

priešo bandų ant Poltava-Kons- 
lantinograd geležinkelio 28 va- 
gont’s prikrautus franeuzų šau
tuvų ir amunicijos ir daugiau 
kaip 1,000,000 artilerijos šovi
nių.

“Dniepro klonyj musų einan- 
tjs priekyn kareiviai po susirė
mimui paėmė Ekatėrinoslavą”.

ŠIANDIE=====
DRG. K. PETRIKIENĖ 
iš Brooklyn, N.Y., kal
bės P. Blinstrupo svet., 
4501 S. Hermitage Avė., 
Town of Lake. Pradžia 
7:30 vai. vak. Prakalbas 
rengia L. S. S. 234 kp.

Visi lietuviai ir lietu
vaitės kviečiami atsilan
kyti.

scnatorialę platformą dabartį 
ninose Wisconsino rinkimuose.

Paėmė pozicijas tik už 9 my
lių nuo miesto.

JAPONAI IŠSODINO JU
RININKUS VLADIVOS

TOKE

True trnnslation filed v/ith the post- 
master at Chicago, III., April 6, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917. 

j WASHINGTON, Bal. 5. — A- 
merikos konsulas Vladivostoke, 
praneša valstybes departamen
tui apie išsodinimą ten japonų 
laivyno spėkų apgynimui gyva
sties ir turto.

Tas padaryta po užpuolimui 
ant japonų ofiso 5 ginkluotų ru
sų, kurie po atsisakymui duoti 
pinigų, nušovė 1 japoną ir du 
kitus sužeidė.

Išsodintosios spėkos, sakoma, 
yra mažos ir vien tik užtektinos 
ik daleidimui tolimesnės betvar-

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, April 6, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, bal. 5. — Kares 
ofisas skelbia, kad anglai liko 
mažumą atstumti atgal fronte į 
rytus nuo Amiens iki pozicijų į 
rytus Villers-Brettonneux.

Vokiečiai mete didelius pul-

kyn apie 2 mylias, pastumdami 
fnmcuzų kairįjį sparną už Cas- 
tel (2 myk į šiaurryčius nuo 
Moreuil).

Labiausiai grąsinanČiu šian
dieninis laimėjimas yra tarp Vi- 
Jlers-Bretonneux ir Corbie, ka
dangi šitame sektore vokiečiai 
yra arčiausiai prie Amiens ir jų 
paėjimas čia tuo pačiu laiku pa
stato pavojui! anglų frontą tarp 
Albert ir Arras.

Kairiąjame gi vokiečių spar
ne, Hindenburgo kareiviai nelik

PRANCŪZAI SULAIKĖ
VOKIEČIU S

Neprileido prie Paryžiaus 
geležinkelio ir išmušė vokie

čius iš miško

True translation fikd with the post- 
niaster at Chicago, III., April 6, 1918, 
as required by the act of Oct. b, 1917.

PARYŽIUS, bal. 5. — šian
die išleistasis karės ofiso ofici
alis pranešimas sako, kad vo
kiečių spėkos tęsė savo atakas 
per visą naktį. Nežiūrint dides
nių patogumų, vokiečiai nega
lėjo pasiekti savo tikslo, kuriuo 
buvo geležinkelis iš Amiens į 
CIermont.

Francuz ųpulkai savo prieši- 
ninios ir kontr-alakomis pilnai 
išlaikė savo liniją.

Prancūzų kareiviai paėmė di
desnę dalį Epirette miško, į 
šiaurę nuo Orvillers-Sorel mie
sto. Visos vokiečių pastangos 
išstumti franeuzus nuėjo nie
kais.

Prancūzai paėmė St. Aignan 
farmą į pietryčius nuo Grives- 
nes ir išlaikę ją prieš visus už
puolimus. Šiaurėje franeuzai 
ištraukė savo pozicijas į vaka
rus nuo Castel. Jie atmetė vo
kiečius atgal iš Arriere Cour mi
ško, į vakarus nuo Mailly Rai
ne vai.

(Geležinkelis, einantis iš A- 
miens į CIermont eina ir toliau 
į Paryžių ir yra svarbiausia li
nija, kuria bus privežti iš Pa
ryžiaus reikmenįs apgynimui 
Amiens. Vakarai nuo Ment- 
didier yra arti nuo dabartinės 
mūšio linijos. Orvillers-Sorel 

yra už 8 mylių į pietryčius nuo 
Montdidicr).

LONDONAS, Bal. 5. — Reitr 
leris praneša iš Petrogrado, kad 
bolševikų valdžia nutarė duoti 
kasmet 10,000 rub grafienei Tol- 
stoi, grafo Leono Tolstojaus na
šlei užlaikymui Jasnaja Poliana 
dvaro.

Di- 
atmestas

yra apie 
Pirmcs- 

kad arti-

Luce ir Somme ujiių, darydami 
pakartotinus užpuolimus, 
džiumoj priešas liko 
atgal su nuostoliais.

(Villes-Brettonneex 
9 mylios nuo Amiens. 
ni pranešimai rodė,
miausia vieta, iš kurios vokie
čiai gręsė Amiens, yra 11 mylių 
atstume. Anglų pasitraukimas 
todėl reiškia vokiečiams 2 my
lių laimėjimą).

Vokiečiai sukoncentravo ka
reivius anksti šį ryt arti Albert. 
Anglų artilerija atidarė į juos 
ugnį. Bucąuoy apielinkėj ir 
Searpc klonyj buvo smarkus 
artilerijos veikimas visą naktį.

(Bucąuoy yra už apie 8 my
lių į pietus nuo Arras ir už 3

nesenai anglai atsiėmė).
• Evening Standard išspausdin
tame pranešime sakoma, kad 
vokiečiai šįryt atakavo anglų 
spėkas plačiame fronte nuo Der- 
nancourt, kelios mylios į pietus 
nuo Albert, iki Moyenneville, į 
šiaurę nuo Somme. Vokiečiai 
iko atmušti kiekvienoje vieto- 

.e, apart Dernancourt, kur jie 
gijo mažą laimėjimą. Į pietus 

nuo Somme šiandie nebuvo a- 
takų ant anglų.

VOKIEČIAI GRĘSIA 
AMIENS MIESTUI

Smarkus mūšiai siaučia 
vakaruose

gana

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

LONDONAS, Bal. 5. — Smar
kiame užpuolime ant Amiens 
vokiečiams šiandien pasisekė, 
nors ir brangia kaina, pastūmėti 
priekin smaigalį jų didelio išsi- 
kimo iš šiaurryčių, rytų ir piet
ryčių.

Centre tarp geležinkelių įei
nančių į Amiens iš Albert ir Ne
le, jie pastūmėjo anglus 
toli algai.

Vėlai vakare jie buvo prieš 
Corbie - Bretonneux liniją, O’/o 
myliose nuo Amiens.

Jie vis dar darė savo užpuo
limus su nepaprastu smarkumu 
ir manoma kad galbūt anglai 
padarys strategišką pasitrauki
mą iš šios linijos.

TAio pačiu laiku vokiečiai da
rė masines atakas į pietus ir šia
urius. Į šiaurius nuo miesto jie 
liko sulaikyti, bet į pietus jiems 
pasisekė kiek pasistumti pietų 

į link palei Albert-Amiens gele-V1NELAND, N.J. — Plumbe-
rių unija laimėjo 8 vai. darbo žinkelį.
dieną ir pakėlimą algos. čia taipgi vokiečiai paėjo prie-

mis liko nustumti atgal francu- 
zu atakomis.v

Smarkus mušis tebesiaučia 
besiartinant nakčiai, visu keliu 
nuo Montdidicr į šiaurvakarius 
iki Arras, 45 mylių fronte.

VOKIEČIAI SUĖMĖ 90,000 
BELAISVIŲ

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

BERLINAS, Bal. 5. — Vokie
čių oficialis pranešimas sako:

“Priešas parodė atkaklų pasi
priešinimą visyme fronte. Iš tos 
priežasties jo nuostoliai buvo 
nepaprastai dideli. Mes suėmė
me kelis tūkstančių belaisvių.

čius belaisvių atvestų gen von. 
Hutier armijos nuo kovo 21 iki 
kovo 29 siekia 51,218 ir suimta 
729 kanuolės.

Su tais imtiniais visas grobis 
ikišiol pakilo iki virš 90,000 bc- 
laisvų ir daugiau kaip 1,300 
kanuoliu”.

ANGLAI ATMUŠĖ VOKIE
ČIŲ ATAKAS

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

LONDONAS, Bal. 5. — Pasak

pranešimą, stiprios vokiečių in- 
fanterijos atakos tarp Somme 
ir Bocnuoy apielinkės (į pietus 
nuo Arras) buvo padarytos 
ši mdie, bet beveik neaplaikė pa
sisekimo. Vokiečiams pridary
ta dideli nuostoliai.

Anglų kareiviai pasekmingoj 
atakoj arti llebuterne tame pa
čiame fronte, suėmė 200 belais
viu ir kiek kulkasvaidžiu. L V

1 pietus nuo Somme priešas 
neatnaujino savo vakarykštes 
smarkias atakas.

Didžiūnai valo gatves.
Tokio, Bal. 5. Skelbiama, kad 

buvusieji didžponaii ir valdžios 
viršininkai valą Petrogrado ir 
kitu miestų gatves kad užsidir
bus ant duonos.

Drg. K. PETRIKIENĖS

Ryto, Bal, 7 d. K. Petri- 
kiene kalbės West ITill- 
mane, teatre prie 623 W. 
119th St. Pradžia 2 vai. 
po piet. Rengia L.S.S. 
235 kp.

Visi West Pullman ie
čiai atsilankykite j šias 
prakalbas.



NAUJIENOS, Chfcago, HL ■>■■■...  ■ .... . ..  . ' Subata, Balandžio 6, 1918.

2t

Pirmas Toks Vakaras
Lošiama vieno akto 'juokai. Paraše E. Mark, verte K. Puida

“BE ŠULO
Siame vakare Cicerus publika turės progų pamatyti vienų 

iš juokingiausių veikalų lietuvių kalboje. Apart lošimo 
bus monologų, dialogų, duetų ir kalbės “Moterų Balso” re
daktorė K. PETRIKIENR.

Bengiamas L. M. 1’. S. Am. I

Nedėlioję

Balandžio=April 7 d., 1918
M. JANKAIČIO SVETAINĖJE

4837 W. 14th Si., Cicero.

Inžanga vyrams 25c. moterims ir merginoms 15c 
Šokini prasidės 4 vai. po pietv* Programas 7:30 vai. vakare.

P R O GRAMAS
Veikalas “BE ŠULO”. Veikiamieji asmens:
Jurgis Dulicba, inžinierius .......................  P. VAZNIS
Sofija, jo sesuo ............................... A. KAMINSKIENĖ
Mare, jo žmona .......................  P. GARADAl’CKiENE
Antanas Burbulas .............. ;..................J. UKTVERIS
Jule, tarnaite .......................................  A. DOCKTENE

6.
7.
H.

Deklemacija ............................................. M. PUKIUTfi
Duetas .................... A. DOĖK1ENĖ ir M. BABIČIUTfi
Dialogas “Koncertas ir Opera’’, išpildys:

Muzikantas .........................................L KARSOKAS
Dainininkas..................... I. SIIALTEMAN

Deklemacija ......................... ’.............. O. ADOMIENE
Monologas “SulTagizmo laikuose” .. A. KAMINSKIENE 
Dialogas “Patiko” :........................ L ir T. UKTVERIAI
Ekstra.

rogramo—Balius iki vėlyvos nakties

Laike baliaus bus Amūro K rasa su 2-in puikiom dovanom 
Kviečia visus LMPSA. 43 Kuopa.

“Birutes” Balius Su Programų
Nedelioje ..... .' j

Balandžio-April 7 dieną, 1918 |
UNITY CL.UB SVET.

3110 Indiana Avė., arti 31-mos gal.
Pradžia 7 valandų vakare. Inžanga 50 centų

’ MUZIKA BROLIU SARPALIŲ

“Birulė” rengia šį Vakarų su įvairiu programų. Programas susidės iš įvairiau
sių dainų, solo, duetų, taipgi ir palies “BIRUTĖS” choro.

Mums nereikia daug aiškinti, nes visuomenė gerai žino, kad BIRUTĖ vi
sados pasižymi prieš visuomene.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti. BIRUTES DRAUGIJA

DIDELIS IK PUIKUS A.'

BaliuS
SL PROGRAMŲ

Rengiamai L Janitorių Vyrų ir Moterų P. Kliubo, įvy4<s

SUKATOJE, BALANDŽIO (APRIL) 6,1918
1. J. LAUTERBACH Svet., 4819 W. 12th St., kamp. 48 et.

CICERO, ILL.
Pradžia 7 valandų vakare. Inžanga 25c porai
Programe dalyvaus LSS. 138 kuopos Choras. Bus Monologų, deklemacijų 
ir kitokių įvairumų. Kviečiame jaunus, didelius, senus ir mažus atsilan
kyti į musu balių, kur grieš gera p. Dailubaucko muzikė visokius šokius.

Kviečia KOMITETAS.

/Ai .•■■r.'- .JŽKZPTIlllllll 111—111 Iii III IT.—■———O———

[^Teatras ir Koncertas
| Vakarinės žvaigždės Lavinimosi Kliubo >
g SUKATOJE, Balandžio (April) 6 d., 1918 įį
P J. Bt TKEV IčIAUS ir KATINO SVETAINĖJ, 8132 Vincennes Avė.
□ Scenoje slalomų dviejų veiksnių komedija: *
I “PIRŠLYBOS” ĮŠ
I Vakarinės Žvaigždės l.av. Kliubo Mišrus Choras sudainuos keletu į 
I dainelių, šis choras dar pirmų sykį pasirodys publikai. Mielai 
1 užprašome visus atsilankyti. Po programų —.linksmi šokiai iki vč- 
I Iv vos nakties. Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 25c ir 35c ypatai.

Puiki Komedija ir Balius
LS.J. LYGA 1-ji KP.

Scenoje stato trijų 
veiksmų komediją

“NETIKĖTAI”

Subatoje
Balandžio 6

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2212 W. 23rd Placc

Pradžia 7:30 vai. vakare Inžanga 35c ir augščiau

PASARGA: Likęs vakaro pelnas yra skiriamas ap- 
švietos darbui. yTaigi kviečiame plačiąją visuomenę 
paremti tą musų darbą, ir sykiu gardžiai pasijuokti.

Kviečia visus RENGIMO KOMITETAS

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas rengia

BALIŲ SU KONCERTU
NEDĖLIOJĘ, Balandžio (April) 7-tą d., 1918
LIBERTY SVETAINĖJE, 3000 So. Union Avė ir 30-ta gatvės

Pradžia 6 valandų vakare Inžanga 35c ir 50c
širdingai kviečiame visus atsilankyti į viršminėtų balių ir koncertų «ir 
P įsiklausyti gražių dainų, taipgi ir (lekįemacijų. Dalyvaus du chorai— 
Jaunų Liet. Aut. Tautiško Kliubo Mišrus Choras ir Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras.

Viršminėlas Kliubas visuomet surengia gražius vakarus ir visada už- 
g medina atsilankiusių publikų. Kviečiame atsilankyti — pasišokti ir 
linksmai vakarų praleisti KOMITETAS.

Mintis — žmonių 
valdytoja.

(Tąsa).
Jeigu atgulsite teisingoje pro

tiškoje pastovoje, jus nustebsite 
išvydę, kaip ramus ir kaip blai
vus, kaip linksmas ir atgaivin
tas busite“rytmetyje atsikėlęs ir 
kaip daug gaivesnis, vikresnis ir 
veiklesnis jus jausitės, negu 
kuomet atgulate blogame upe— 
po įtekme neprielankių minčių.

Mintįs pasišventimo delei ki
tų prieš atgulant turi didelę ver
tę proto atgaivinimui ir sura- 
minmtui, kadangi ji sunaikina 
baimės, rūpesčio ir įkiršimo 
mintis ir pastato žmogų sątai- 
kon su prakilniomis mintiiųis.

Neatlaidus proto prirengimas 
ramiam, sveikam ir linksmam 
pailsini prailgins gyvenimą ir 
jaunystę. Dar svarbiau — tas 
turi didelę įtekmę sveikaton ir 
pamatuosna karakterio. Papro- 
tis apvalyti savo protišką pale
čių prieš atgulsiant nuo nesuti
kimų, klaidų, neapykantos, ker
što ir visako, kas temdo jūsų 
protą ir ardo ramybę, ir neatlai
dus palaikymas omenyje puikių 
ir prakilnių minčių, laikui bė
gant, permainys visą jūsų gy
venimą ir aplinkybes.

Mes dar vos lik pradedame 
dasipro čli kaip galinga spėka 
slepiasi mumyse, kuri pradeda 
veikti mumyse laike miego, 
kuomet visas objektyvis pasau
lis su savo visomis ramybę ar
dančiomis aplinkybėmis išnyk
sta.

Mes mažą nuovoką teturime 
apie tą veiklumą — netiesiogi
nį veiklumą, kuris atsilieka mu
sų saužiniškam (subconsciuos) 
prote linkui miego.

Karlais ipasitaiko girdėti už- 
rciškimą: “aš geisčiau pasiimti 
lovon tą ir tą problemą”. La
bai svarbią reikšmę turi toki ne
sąmoninga filosofija. Nežino
dami jos paslapties, mesL.visgi 
žinome, kad dalykai kokiu tai 
stebėtinu budu paaiškėja laike 
miego. Mes matome dalykus 
kitoje spalvoje atsikėlę rytme
tyje.

Pavyždin paimkime daugelį 
dalykų, į kuriuos mes iš vakaro 
žiūrime entuziastiškai ir gei
džiame įvykdinti juos, bet kurie 
pažeistų mumis bei užkenktų 
mums, jeigu mes įvykdintume 
ir kaip paikai ir nevykusiai jie 
mums atrodo rytmetyje ir kaip 
mes džiaugiamės nejvykdinę 
juos ne todėl, kad męs butume 
labai daug mąstę apie juos, bet 
todėl, kad kokia tai stebėtina, 
paslaptinga spėka randasi mu
sų saužiniame prote (suconsci-

DIDELIS BALIUS ŠIANDIEN

Subatoj, Balandžio-April 6, 1918
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted St.

Illllll^lllillllllllllllioilllllillllllllim Pradžia 7 valandą vakare Tikietas 25c ypatai

Parengtas
DRAUGYSTĖS ŠVENTO MATEUŠO APAŠTALO

Atminkite, kad balius bus puikus ir svečiai užsiganėdįs.
Užkviečiame lietuvius ir lietuvaites. Komitetas.

ous mentalit^), kuri mums mic

Garsus matematikai, moksli
ninkai ir astronomai ^daugelį 
kartų esti nustebinti, kaip pro
blemos, kurias jie jiepajiegė iš
rišti dienos laiku, 1 esti išriša
mos miegant be jokių pas ta n-

Nėra mažiausios abejones, 
’ kad didelė dalis musų moralio 
išauklėjimo ir karakterio išto
bulinimo atsilieka mums mie
gant be musų žinios (subeons-

ja to moraliu išauklėjimo ir 
charakterio ištobulinimo yra 
paremta ant lakto, kad musu

SVARBESNIS NEGU KITI

Koncertas su Programų
Rengiamas L. S. S. VIII Rajono, įvyks

BALANDŽIO-APRIL 14, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place, Chicago 

Koncertas bus trumpas bet įdomus. Programą atliks gabiausi Chicagos vei
kėjai. Užkviečiame jaunuomenę. Nesigailėsite atsilankę..
Grieš GRUŠO orkestrą. Kviečia KOMITETAS.

minčių procesas, kuris veikė 
prieš užmiegant, tęsėsi ir mums 
užmigus, mes galime matyti,

ravoti tą paslaptingą galybę sau- 
žinaus proto (subconscious po-

gali mums atnešti.
(Bus daugiau).

GARSIAUSIOS LIETUVIŲ RISTIKŲ IR SILINČIŲ

IMTYNES
Kokiu dar nebuvo lietuvių istorijoj, įvyks

Petnyčioj, Balandžio-April 12,1918
v švento Jurgio Parapijos Svetainėje,

33-čioji gatvė ir Auburn Avė., ant Bridgeporto.

Tikietai: 25, 35 75c, porai. $1.00, $1.50, $2.00.
'I'ikielus galima nusipirkt iškalno: JJniversal Stale Banke, 3252 S. Halsled 
s ., Lietuyos Redakcijų, 814 W. 33rd SI.; J. Kulio Apliekoj, 3259 S. llal- 
slcd SI. Jau daug tikięlų išparduotą kaip į apielinčs miestukus taip ir 

Jiicagoje. . Iskaliio perkantieji tikietus gaus geresnes sėdynes.
Risis garsiausi Amerikoje ir Eu

ropoje lietuviai drutuoliai: J. Šim
kus, sveria 165 sv., garsiausias A- 
nierikos drutuolis; jis važinėja su 
cirkais, risis su B. Jaru. (165 sv.), 
garsiausiu Chicagos galijotu ir ga
biausiu ristiku: risi už garbės Lie
tuvos tautos vainikų. J. Šimkus dar 
risis su dviem: su Dcckow, garsiu 
drutuoliu, ir su J. M. Milžinu. J. Ši
mkus apsiima parrist visus į vienų 
valandų, žiūrėsim kuris liks čem
pionu iš lietuvių — B. Jaras ar 
Šimkus.

P. Katauskis, Lietuvių Liūtas, 155 
svarų svaros, geriausias pasaulyj ri- 
slikas, risis ^u D. Dudinsku, (150), 
Lietuvių Tikru—garsus šių dienų 
drutuolis ir Chicagos čempijonas ri
sis už lietuvių tautos vainikų.

A. Aeias (230 sv.), Milžinas, gar- 
siausis rislikas Mizurtos, SL I.ouis, 
apsiima parrist i 15 miliutų K. Sar- 
paltų (185), Y. M. C. A ristikų pro
fesorių, o jei kaip tai ris 30 miliutų.

J. Goštautas (220 sv.) Geležinis 
Lietuvos Galiūnas, risis sų garsiu 
lietuvių drutuoliu, Kupiškio čempi- 
jonu, J.Pisniu (190 sv1.).

P. Norkus, garsus ristikas — su O. 
Propolniku, B. P. čempijonu.

šie lietuvių drutuoliai be to dar 
kilnos sunkenybes, laužys štangas, 
suks du vyru ore ir 1.1. V-. Raubu- 
nas ir kiti garsus drutuoliai lietu

viai turės nuspręsti, kuriam iš rislikų bei drutuoliu priklauso Lietuvos 
milžinų vainikas. . Ristikai-drutuoliai ir jų nienadžeriua Jonas Kulis 
uį vakarų rengia dėl Lietuvos Laisvės. Taigi visas pelnas eis ant Lietuvos 
Laisves Aukuro. Prakilnus darbas lietuvių drutuoliu ir rislikų ir rišti
nių menadžeriaus Jono Kulio ir jo sumanumo. Taigi, gerbiami lietuviai 
ir lietuvaitės, jūsų priedermė remti šį vakarų. Ateikite skaitlingai į šį 
garsinusių Lietuvos Laisvės Vakarų. Nusipirkdami to vakaro tikietų, 
nupirksite irLietuvos laisvę. Lietuvos Laisvės Vaikas.

PENKTAS DIDELIS DRAUGIŠKAS

B A LIUS
Rengiamas

BALTO DOBILO LIETUVIŲ P. KLIUBO

Subatoj. Balandžio-Apr. 6, 1918
PULASKIO SVETAINĖJ, 

1715 S. Ashland Avcnue.

Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 25c ypatai

Muzika nario W. Broniarczyk

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ
BROLIŠKOS PAŽINTIES

Rengia Pavasarinį

BALIU
ŠIANDIEN

Balandžio 6,18
P. VIENGELEVSKIO Svet.

4500 So. Talman Avė.

Prasidės 7 valandą vakare.

Inėjimas su Serijų Tikietais
Kviečia KOMITETAS

Draugystė L. K. Stanislovo rengia 
PUIKŲ ROŽINI BALIŲ

su dovanomis — lakotas vertės $4.00 
ir merginai špilka, vertės $1.50.

Balius atsibus Subalos vakare,— 
Balandžio 6, 1918, 7:30 vai. vakare, 
J. J. Elias svet., 1600 W«bd St.

Gerbiamosios ir gerbiamieji, malo
nėkite nepraleisti šitos progos, nes 
bus gražiausi* balius po Velykų; 
taipgi bus puikiausi muzika ir kve
piančios .rožės. Užkviečiame kaip1 
jaunus taip ir senus: visi Imsite už
ganėdinti. Su pagarba, Komitetas

iiiiiiiiniiiiiiiH
NEDĖLIOJĘ, Balandžio 7 d 
North Sidės Dr-jų Sąryšio

ATIDARYMAS
Viešojo Knygyno 

ir Svetainės
North Sidčs D-jų Sąr. Svet

1822 \Vabansia avė.

Kalbės Drg. K. GUGIS.
Pradžia 3 vai. po pietų

Bus dainų ir deklamacijų
Kviečiame skaitlingai atsilankyti 

KOMITETAS.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
DRAUGYSTĖMS ir KLIUBAMS. 

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

Kuriems butų reikalinga, malonė
kite nesivėluofi.

Kurie paims bus užganėdinti.
Su tikra pagarba, e , 

NATIONAL GROVE Savininkas, 
W. F. ZA\VLE\VICZ, 

301h and Desplaines Avės.
Tel. Riverside 240—\\.
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Let’s Keep the Glow 
in Old Glory”

Pirkite Laisves Bondsus 
šiądien!

MMr/ /T» >
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Tiesa Žengia Prieki
ŠIĄDIEN prasidėjo Trečia Laisves Paskola. Šiądien Amerikonizmas dar sykį atsakys į žiaurumus 
^kares. Šiandien patriotiškos širdys Amerikos vyrų ir moterų muša greičiau pažvelgus į vėlia
vą ; jos plaka kartu su prakilnia širdimi musų didžio prezidento.*

v » r • r. *

Kiekvienas Laisves Bondsas, kurį jus nupirksite, palengvins naštas musų didelio vadovo--paleng
vins jo užduotį--priartins mus 
musų šalis yra pasišventus.

arčiau prie galo šio pasaulio kovos dėl principų laisves, kuriems

Ne Laukite
—neatidėliokite pirkimo bondsų.

Jus turite įtekmę—jus paduokite pavyzdį tarpe 
savo draugų ir savo apielinkėje.

Bukite pirmas pirkėjų Trečios Laisvės Paskolos. 
Pirkite šiandien.

Buk vienas iš tūkstančių—tai, milijonų! — ku
ris pasakys Prezidentui Wilsonui šiandien:

"Z am helping you to keep the gloiv 
in OldGlory!”

Padaryk tai savo šaliai; padaryk tai savo vals
tijai; padaryk tai savo miestui; padaryk tai savo na
mui. savo šeimynai ir pats sau. •

Pirkite Laisvės Bondsus 
šiądien!

—nusiųsk žodį “ten” kareiviams j mūšio lauką, kad 
jus remiate juos iki paskutinės išgalės, ne tik iš savo 
turtų, bet ir iš savo kredito.

Atsiduokit patįs su Prezidentu Wilsonu; priduo- 
kite jam drąsos; parodykite jam, kad ši suvienyta ša
lis turi tik vięną tikslą ir vieną mintį — pagelbėti 
jam įsteigti laisvę sykį ir ant visados.

Darykite tai dėl savo vaikų ir savo vaikų vaikų.
Pirkite Laisvės Bondsus šiandien — prikalbin

kite savo draugus juos pirkti. Pasiųskite patįs savo 
pranešimą vishm svietui, kad “tiesa eina”.

Kur ir Kaip Pirkti
Jus galite pirkti Laisvės Bondsus kiekvienoje 

bankoje, kiekvienoje Suv. Valst. Valdžios Bondsų 
stotyj, arba nuo įgalioto pardavėjo iš Chicagos Lais
vės Paskolos Komiteto.

Kiekvienas turi pirkti pilną savo dalį. Tiems, 
kurie gali pirkti apribota suma ir ant išmokėjimą, 
kiekvienas bankas Cook paviete pasirengė priiminėti 
užsirašymus savaitiniems išmokėjimams po tiek ma
žai kaip $2.00. Tiems, kurie gali pirkti už didesnes 
sumas, 
karnai:

mokesčiai gali būt padaryti sykiu arba se-

aplikacijos 
Gegužio 28, 1918 
Liepos 15,1918 
Rugpjūčio 15,1918

ant 
ant 
ant 
ant

5% 
20%

40'
Trečia Laisvės Paskola moka %



NAUJIENOS
*HE LITHUANIAN DAILY NEWS

riibi-..'■<! : n except Sunday by 
Vke l.ithuanian News Pub. Co., Ine

1840 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriani 
aedfiidienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 
UL—’_______________

b, i«4o s. Haisted su Cbicago. j yra Įas ^acj aocialistai a- 
L'elefonas: Canal 1506. , • i *• j__
Užaiaakomoji Kaina:

Chicago je—pačtu:
Metams ................................
Pusei meto ........................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiam............ ..
Vienam mėnesiui..............

Chlcagoje—per nešiotojui
Viena kopija .............. ..
Savaitei ...................... .
Mėnesiui .............................. 4_

Suvienytose Valatijou®, DO ChicagoK 
pačtu: _

Metams ................ . .............
Pusei meto ............ ..
Trims mėnesiams •••••••• 
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui .........  00

Kanadoj, metams .................. Į-ĮĮĮj
Visur kitur užsieniuos*........

Pinigus reikia siųsti Pačto Money
Orderiu, kartu su uisaityiiNL

$6.00 »
3.50
1.81 
l.U

Rašytojų ir korespondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraft- 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redukcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei begiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
lenklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

I Redakcijos 
Straipsniai

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 6, 1918, 
hs reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Socialistai 
ir karė.

Daugelis žmonių visai ne
moka atskirt socialistų pozi
cijos karės klausime nuo pa
cifistų (taikininkų) pozici
jos. Ant nelaimės, tokių 
žmonių nemažai randasi ir 
pačių socialistų eilėse.

Jiems rtnlosi, kad socialis
tai visuomet turį būt karės 
priešai kadir čia dar taip.

prie kokių aplinkybių, tai, 
jų nuomone, esąs socializmo 
priešas. Tuo-gi tarpu prie
šinimąsi karei visai nėra to
lygus dalykas su socializmu, 
ir pritarimas karei anaiptol 
nėra tolygus dalykas su so
cializmo atmetimu.

Žinome juk, kad tarpe ka
rės priešų visose šalyse yra 
daug žmonių, nieko bendra 
neturinčių su socializmu, ir 
net atkakliausių socializmo 
priešų. Antra-gi vertus, net 
ir kraštutiniai bolševikai šia
ndie ima pripažint, kad Ru
sijos nusilenkimas prieš Vo
kietijos kaizeri yra didelė ne
laimė kaip tai šaliai, taip ir 
visam pasauliui.

Bet mes atkreipiame skai
tytojų domą ir į tą nuomonę, 
kurią “N. Y. Volkszeitung” 
išreiškia apie Amerikos soci
alisto, Berger’io, poziciją ka
rės klausime (žiur. Apžval
gą). Tas laikraštis griež
čiausiu budu tvirtina, jogeiĮ kentėti. 
Bergerio reikalavimas, kad—, —1 0 gal tie ponuliai mano,

Valstijos tuojaus pasi-Įkad krikštydami mus “bol- 
ševikais”, jie ims ir pavers 
mus jais? Su bolševikais, 
mat, jiems butų daug leng- 
viaus kovot. Bet veltui jie 
stengiasi: ne taip lengva į- 
kaibėt.

trauktų iš karės, visai nesu-

Ir “N. Y. V.”, be abejonės, 
ko tiesą. Socialistai, ku-

tautiškumo principus, stoja 
ne už separatinę, o už visuo
tiną taiką; ir ne už bent ko-1 
kią taiką (“peace at any pri- 
ce ”), o už taiką demokrati-' 
niais pamatais, t. y. priešin-1 
gą tai taikai, kurios geidžia 
Vokietijos arba kitų šalių
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Žinoma, pritart karei, tai 
dar nereiškia išrišt klausimą 
pie tai, kaip jai pritart. Ka 

rėš vedimo budai gali būt, ge
ri arba blogi; taip-pat yra 
labai svarbu ir tai, kokia yra 
vaidžia, kuri veda karę. Bet 
tai yra atskiras klausimas.

Pamatinis-gi dalykas, kurį 
mes čionai norime nurodyt

naiptol neprivalo žiūrėt dog
matiškai į karės klausimą. 
Tokią dogmą (prisakymą), 
kad visuomet reikią priešin- 
ties karei, gali turėt Tolsto
jaus pasekėjai, duchoborų 
sekta arba kitokie idealis
tiški pacifistai, bet ne socia
lizmo mokslo pasekėjai.

Taikos ir karės klausimai 
yra dalis tarptautinės politi 
kos klausimų, ir jie reikia 
rišti, atsižvelgiant į viso pa
saulio darbininkų reikalus, o 
ne pagal šabloną: “taip, 
taip” ------”“ne, ne”.

Denunciatoriai 
darbuojasi.

Musų klerikalai priėjo iki 
tokio begėdiškumo, kad jau 
ėmė viešai girties savo juo
dašimtiškais darbais. Per 
visus savo laikraščius jie pa
skelbė turinį to skundo, ku
rį padarė ant Liet. Darbinin
kų Tarybos klerikalų klap
čiukai, sėdintįs Washingto- 
ne, Bielskis su Sčesnulevi- 
čium.

Dabar gauname žinių, kac 
su skundais tie gaivalai len
da jau ir prie federalės val
džios, norėdami pakenkt da
rbininkiškoms organizaci
joms ir “Naujienoms”.

Prie skundikų pagalios 
prisidėjo ir profesionalas 
šnipas, p. C. Pilėnas. Užtai 
ir klerikalai dabar jau ne
smerkia to pono, o net savo 
laikraščiuose talpina jo 
“straipsnius”.

Šitokiais keliais eina tie 
neva Kristaus mokslo skel
bėjai, — to Kristaus, kurį 
Judošius pardavė už trisde
šimts sidabrinių.

Bet ko kita galima laukti 
iš vykupo Karevičiaus gar
bintojų?!

Kam meluojate?
i Musų atžagareiviai prisis
pyrę tvirtina, kad “Naujie
nos” esančios “bolševikiš
kas” laikraštis, ir kad Chi- 
zagos darbininkiškos lietu
vių draugijos esančios “bol
ševikiškos”. Kam čia tas 

| melas?
Kuniginės spaudos rašyto- 

' jai juk labai gerai žino, kad 
‘Naujienos” buvo ir yra 
^riešingos bolševizmui. Jie 
gerai žino ir tą, kad lietuviš
kieji bolševikų pritarėjai, 
kurie beveik visi randasi į 
rytus nuo Chicagos, visai ne
simpatizuoja Chicagos dar
bininkiškų draugijų pakrai
pai.

Ar-gi tad jau nė grieko ne
bijo tie ponai, per akis skelb
dami netiesą? Nors melas, 
pagal kunigų mokslą, nėra 
smertelnas griekas, bet “čy- 
sčiuje” už jį vistiek reikės

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
>123 $. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas l
127 N. Deirborit lt.

111141 Unity IMf.
Tol. Central 4411

Apžvalga
True translation filed with the post 
mastei' at Chicago, 1)1., April 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
PEIKIA BERGER’Į

ne vien tiktai iš tyros

Vokiečių internacionalistų or
ganas, “N.Y. Volkszeitung,” ši
taip rašė prieš pat rinkimus apie 
V. L. Berger’io kandidatūrų ir jo 
pozicijų karės klausime:

Kad jisai negal būt išrinktu, 
tai tikra, bet jisai gaus žymų 
skaičių balsų. Daugelis La Fo- 
llette’o pasekėjų, pacifistų ir 
tų NVisconsin’o elementų, ku
rie
meilės prie taikos — yra prie
šingi šiai karei, veikiausia pa
kels socialistų balsų skaičių 
nuo paprastų 30.000 iki 100,- 
(>()(>: lygiai nesveikas, kaip ir 
visais žvilgsniais nemalonus 
priaugimas.

(iaila tečiaus, kad Berger’io 
platforma, kuri yra pilniau
sia jo privatine, o ne partijos 
nuosavybe, teikia daug pun
ktų, kuriuos gali teisingai kri- 
tikuot kapitalistai ir kiti so
cialistinio. judėjimo priešai. 

Kuomet, pav., Victor L. Bcr- 
ger stoja už tai, kad Ameri
kos kariuomenė tuojaus pasi
trauktų iš Europos, o Suvie
nytosios Valstijos — iš kares, 
tai jisai elgiasi priešingai So-

is’e aiškiai išsireiškė prieš sc- 
paratinę taikų ir toje pozicijo
je tebestovi šiandie. Karė ne
gali ir neprivalo būt pabaigta 
vienos šalies pasitraukimu. 
Socialistų Partija kartu su 
tarptautinėms kitų šalių so

cialistų Partijai, kuri St. Loui- 
ja ir kovoja už greičiausių vi
suotinų taikų.
Berger’is siūlo Suv. Valsti

joms tokių pat politikų karės 
klausime, kokių pravedė bolše
vikai Rusijoje. O Berger’is, kaip 
žinome, yra vienas didžiausiųjų 
oportunistų Amerikos socialis- 
ų partijoje; kuomet Rusijos bol
ševikai statosi kraštutiniausiais 
revoliucioneriais. Kaip jo opor
tunizmas, taip ir jų kraštutinu
mas tečiaus yra nuklydimas 
nuo tikro tarptautinio socializ
mo kelio.

“N. Y. Volkszeitung” tatai su
prato Berger’io pozicijos klausi
me, bet Rusijos bolševikus ji 
dar vis giria (kadangi mažai ži
no apie juos).

PERMAINA “ATEITIES”’ 
REDAKCIJOJE.

“Ateitis”, progresyvių tautini
nkų organas, praneša, kad jos re
daktorius, p. J. Strimaitis, pasi
traukia ir jo vietų laikinai uži
ma p. Kastantas Norkus. Bu
vusia “At.” redaktorius rašo:

Priežasčių, kurių delei pa
sitraukiau, čia nemanau aiš
kinti. Tai butų ilgas darbas. 
Be to, reikėtų paliesti ir aps
kritai musų visų politinį gyve
nimų, todėl šiandie nemanau 
jo liesti ir nemanau aiškintis. 
Vienok vėliaus tai padarysiu... 

Galima numanyt, kad p. J. 
Strimaitis pasitraukė todėl, kad 
nesutiko su didžiumos tautinin
kų politika. “At.” redakcija, tarp 
kitko griežtai stojo prieš daly
vavimų seime ir užtai užsitrau- 
<ė daug neapykantos iš konser-

kų pusės. Keletu kartų ji skun
dėsi, kad gaunanti laiškų su pik
tais priekaištais ir koliojimais.

Beikia pripažinti, kad p. J. 
Strimaitis, nežiūrint daugelio jo

parodė nemažai gabumo. Nors 
būdamas sulyginimai jaunu ra
šytoju, jisai daug gerinus reda
gavo laikraštį, negu tokie lietu
vių kalbos darkytojai, kaip p. P. 
Norkus (iš “Vienybės L.”) arba 
p. Balutis.

1 .

MUSŲ SRIOVIŲ SPĖKOS.

“Vienybe L.” rašo:
Iki šiol nebuvo tikrai žino

ta, kaip didelės skaitliumi yra , 
srovės. Šis Seimas jau duo
da progų nustatyt tų klausi
mų.

Balsuojant už pirmininkus 
pasirodo, kad katalikų kandi
datų paduota 641 balsas, o už 
tautininkų 361 balsas. Jei pri
dėti prie tų balsų narius įvai
riausių komisijų ir tvarkyto
jų, kurie susidėjo lygiame skai 
čiuje iš tautininkų ir katalikų, 
kurie neturėjo progos balsuo
ti, gausime skaitlinę 700 kata
likų ir apie 400 tautininkų.

Bet reikia žinoti, kad pora

tis” ir “Am. Lietuvis” atliko, 
“gražų” darbų trukdydami de
legatų siuntimų Seiman. Tų 
laikraščių pasidarbavimu li
kosi suviliota daugelis Naujos 
Anglijos miestų, taipgi Detroi
tas, r kiti miestai. (Vėliau ir 
iš ten norėta prisiųsti delega
tus, kaip pamatė kame daly
kas, bet jau nesuspėta sušauk
ti susirinkimus). Vienu žo
džiu, delei to susitrukde abel- 
nai imant, apie 100 delegatų. 
Tokiu budu prieiname prie to, 
kad iš skaitlinių galima išve
sti, jog ant 700 katalikų, yra 
500 tautininkų arba proporci
joje 7:5.
“Vien. L.” nori tikėt, kad kle

rikalų ir tautininkų spėkų pro
porcija (santykis) yra tokia, 
kaip ji parašė. Bet mes nelabai 
tikime jos skaitlinių teisingumu. 
Ji užmiršo pažymėt, kad seime 
buvo apie šimtas socialistų ir jų 
pritarėjų, ir kad tenai buvo ap
sčiai bepartyvių , žmonių. Atė
mus šituos delegatus iš 500, ku
riuos “V.L.” priskaito savo sro
vei, paliks gal tiktai kokie 300 
arba mažiau. Taigi proporcija 

kiausia bus 7:3 wba7:4.
Mes tų sakome ne tuo tikslu, 

kad pažeminus tautininkus (jie 
patįs save pažemino užtenkamai, 
dalyvaudami lame seime), o tik 
dėlto, kad mums tiesa yra svar
besnis dalykas, negu tautininkų 
“garbė”.

Bet kokia yra trečiosios sro
vės spėka, palyginant su klerika
lų ir tautininkų spėkomis?

spręsti pagal 1914 m. seimų. 
Tautininkų tame seime buvo 1 ()( 
o socialistų (ir jų prietarėjų) 
apie 160. Taigi tų dviejų sro
vių spėkų proporcija buvo 5:8. 
Jeigu tad “V. L.” skaitlinės (7:5)

Socialistai butų skaitlingiausia 
srovė (8); po jos sektų klerikalų 
srovė (7), o po klerikalų seklų 
tautininkų srovė. (5).

Bet, kaip augščiaus minėjo
me, “V. L. ” skaitlinė (5), ro
danti tautininkų srovės stipru
mą, yra perdidelė. Antra vertus 
tečiaus, ir tas spėkų santykis tar
pe tautininkų ir socialistų, kurį 
parodė 14-ųjų metų seimas, šian
die jau nebetinka. Socialistai 
per paskutinius trejus metus 
daug labinus sustiprėjo, negu 
tautininkai. Socialistų srovė da
bar yra mažiausia dvigubai di
desnė, negu tautininkų. Tad jei
gu tautininkams duot skaitlinę 
3 arba 4, tai socialistams — 7 ar
ba 8.

Vadinasi, išeina, kad srovių 
spėkų proporcija, skaitoma nuo 
dešinės i kairią, yra: 7:3(4) :8.

TAUTININKAI APIE KLERI
KALUS.

“Lietuva” labai giriasi savo 
srovės “subrendimu”, buk apsi
reiškusiu New Yorko seime, ir 
kritikuoja klerikalus. Sako:

Prieš seimų padarytų sutar 
! lis tačiaus pradėtu laužyti nuo

Subata, Balandžio 6, 1918.

Pavasaris Jau čia Lr.&,JZ' "£} 
jūsų kraujas reikalauja visiško išvalymo ir systema — gero 
tonikų. Jums reikia gero kraujui vaisto šiam reikalui ir to
dėl niekuomet jąs nesigailėsite pamėginę

Kraujo Valytojas
(Severus Kraujo Valytojas), (jaukite jj savo apliekoje. J’ai 
yra puiki pavasario gyduolė jusą kraujui. Nuo jo esti grei
tos ir naudingos pasekmės. Mėgink ji gydyme nuo nevalu
mo kraujo, vočių .nubėrimą, išsiveržimą ir skausmą dėl ne
valaus kraujo. Kiekvienas turėtą vaitot jį pavasaryje. Kai
na $1.25.

Nugaros skaudėjimas 
paprastai yra priežastimi inkstą 
nelvarkumo ir reikalauja gyduo
lių, kurios atitaisytų i blogą savo 
veikmę ant užgautą organą ir pra
šalintų skausmą.

Inkstų ir Kepenų 
Severos Gyduole nuo

(Severus gyduolė nuo laksią ir 
Kepeną) prirodė savo vertę pana
šiuose atsitikimuose taip dažnai, 
kad mes nesvyruojame patart ją 
Jums inkstą ir pūslės betvarkės 
gydymui ir panašią symptomą, 
kurie paprastai pasirodo. Kaina 
75 reniai ir $1.25.

Niežėjimo nubėrimai pj'p,;«s!u* nos atsitikimu ir
yra žinomi savo neatlaldžlai deginančiu veiki
mu. Jokie kentėtojai ras didelę pagelbą gydy
mui nubėrimą vartojant

Severos Odinę mostį
(Severus Odinė Mostis) paliestoms dalims. Pa- 
gelba greit ateis ,nes mostis yra žinoma įsige
rianti ir sulaiko niežėjimą ir gelbsti gamtai gy
dymo veikmėje. Bėda užsibaigia labai trumpu 
laiku. Raina 59 centą.

Jokie kentėtojai ras didelę pagelbą gydy-

Muilas nuberimams csti antiseptiškai 
' grynas ir talpina/*

Savyje tokius mcdikalus, kurie veikia sustabdy
me niežėjimo, skausmo ir gydo žaizdas. J ode) 
mes rekomenduojame

Severos Gydantį odinį muilų 
(Severus Gydantis Odinis Muilas), nes mes ži
nome, kad jo gydymas atsako šiuos reikalavi
mus. Jai yra muilas, kuris privalo turėt savo 
vietą kiekvienoje šeimynoje. J’ai yra grynas 
toilęlui ir veidui reikmuo. Kaina 25 centai.*

Severos gyduolės parsiihioda pas apliekorius visur. Jeigu jusą apliekorius neaprupins neim
kite nieko į tą vietą. Pnsiąskite reikalingus pinigus ir mes jus greitai aprūpinkime.

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa

pat pradžių. Pirmiausiai ją 
sulaužyta, kuomet neprisilai
kyta sutarties, kad seimą ati
darys “Vyriausias amžium dc- 
legatas'-inteligcntas by kurios 
sriovės.” Seimą atidarė jau
nutis p. J. Kaupas. Tautinin
kai nenorėjo kelti “velniavos” 
pačioje seimo pradžioje ir ši
tą klausimą praleido.

Tuojaus po to sulaužyta su
tartis ir antru sykiu, kuomet, 
priešingai sutarties dvasiai p. 
Julius Kaupas (be abejonės ne 
savo locna iniciatyva) pakvie
tė seimą rinktis sau vieną pir
mininką visam seimui, vieton 
turėti du pirmininkų, kurie 
vestų seimą paeiliui, kaip tas 
buvo prieš seimą sutarta. Tau
tininkai, delei šventos ramy
bės, ir čia nusileido ir sutar
ties laužymo klausymo nepa
kėlė.

Po piet, jau antroj sesijoj, 
tyčiai inspiruota davatkėlė pa
kėlė maldos klausymą — kaip 
dabar paaiškėjo sulig tiesaus 
paliepimo savo lyderių, 
ir aiškaus laužymo trečiojo iš 
eilės priešseiminės sutarties 
punkto.
Kaip žinome, tautininkai pa

galios buvo priversti nusileisti 
ir šitame punkte.

Tokiu budu tautininkų srovės 
“subrendimas” apsireiškė ve ka
nu: jie atsisakė kelt seime tokius 
sumanymus, kuriems iškalno ne 
buvo pritarę klerikalai, ir jie dar 
trijuose punktuose nusilenkė 
prieš klerikalus, nežiūrint pada
rytos sutarties.

Pilnas tautininkų srovės “su
brendimas” tuo budu įvyks tur
būt tada kada jie visai išsižadės 
savęs ir su visu bagažu “susimu
rins” į klerikalų srovę. Kemė
šis nėra priešingas tam.

Skaitytoju Balsai
[l/ž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Kokių dar esama žmonių.

Per Velykas man teko sueiti 
ju vienu geru parapijom!, su 
kuriuo besišnekučiuojant apie 
šį ir tą įsišnekome ir apie kuni
gą Ežerskį, apie jo santykius su 
tūla mergina. Man buvo labai 
nuostabu, kada tas geras parapi
jomis užreiške, jog dėlto socia
listai esą kalti. Girdi, jei ne so
cialistai, tai kunigas nebūtų 
puolęs. Socialistai, girdi, sura
dę tokią merginą, kurią prikal
binę vesti kunigą ir piktą pagini 
dą, na, tai ji ir įvedus. Socia
listai, esą, taip padarę, kad pas
ali galėjus kunigą apkalbėti. O 
ta mergina tai, girdi, ir socialis- 
tiškas prakalbas laikius Sūnų ir 
dukterų Draugystei Waukega-' 
ne...

Paklausiau to žmogelio, iš*

CHICAGIEČIAI, ŽINOKITE, KAD

Saugiausias Pinigams 
Pasidėti Bankas

Yra tas, kuris turi didelį Kapitalą ir Valdžios Kontroliuojamas.
Šitas Valslijinis bankas, kurio čia paveikslėlį matot,, yra su

KAPITALU IR PERVIRŠIU $350,000.00.
BANKO TURTAS VIRŠ $3,500,000.00

A STATE BANK
Seniausias ir Didžiausias Bankas ant Bridgeporto

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

Chicago, III.
Randani ant 35-tos gatves Strytkarią Linijos.

kur jis visa tai girdėjęs. Atsa
kė, kad jam lai vienas “geras 

galios, kuone visi parapijonai 
taip šneką.. .

Ištikrųjų, kas tie “gerieji žmo
nės”, kur tokių istorijų sugalvo
ja ant socialistų ir tarp aklų 
žmonelių platina, idant tuo bu
du pateisinus kunigo puolimą? 
Ar ne tų pačių ištvirkėlių bi- 
čiuoliai ir “broliai Kristuje”? 
Greičiausia.

Mat, kap Adomą ir Jievą vel
nias prigundęs ųeskaistybės 
nuodėmę papildyti, taip dabar 
kunigai už savo pasileidimus 
gaudosi bedą suversti ant socia
listų.

Dieve padėk.
Bet aš pasakysiu, kad geriau 

tegul kunigėliai ir čia bėdą ver
čia ant velnio, su kuriuo jie ar
timesnes turi pažintis, o ne ant 
socialistų ar socialisčių mergi
nų, k liros kunigų skaistybe ar 
neskaistybe nesirūpina.

—Ona Sudeikienė.

PUS-PALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu, kad 

smuiką grajisi j 
4-ias lekcijas per 

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

kompozitoriai 
nesinaudojo jąja 
anksčiau.
PrivatiŠkos lek
cijos ant smui
kus, mandolinos, 
gitaros ir bar-

nibnijos.
NAUJAGADYNIŠKA

KONSERVATORIJA 
FRANK BAGD2IUNAS 

Direktorius
3343 So. Union Avė. Chicago.

Taipgi yra po aštria 
Valdžios priežiūra ir iš
duodantis savo atskaitas 
penkis karius j metą.

Bankas moka 3 nuoš. 
ralomis ant metu už pa
dėtus pinigus, duoda pa
skolas ant budavojimo ir 
pirkimo namą mieste 
Chicagos, siunčia pinigus 
i visas svieto dalis, par
traukia pinigus iš kitų 
banką' po visą Ameriką 
ir abclnai atlieka viso
kius bankinius reikalus. 
Bankinės Valandos: nuo 
9 ryto iki 4 po pietų. 
SL’BATOMIS VAKARAIS 
nuo G iki 9 vai. atdaras.

Kalbama Lietuviškai.

Nariai Cook Connty Kcal Katate Taryba* 
A PETRATIS & CO. 

Kaai Eatata Ofiaaa
Paakclina pinigu*. Perka, parduoda tr 

maino namai, lotai ir farmai. 
Apsaugoja turtų nuo ugnies.

Pertiuri apstraktus, padaro popieras 
NOTARY PURLIO

7S1 W. 3f>ta gatvi 
kampai Halited Drever 1641

EXTRA!
DIDELIS IŠP ARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkeisiai, 1 seifas, 1 
benčius (Icl laikrodžių taisymo, taip
gi ir kitokių visokių daiktų galite 
gauti.

Taipgi didelis išpar- 
davimas visokių auksi- 
niy daiktą, kaip tai: 
deimantų, žiedą, laik- 
rodžią, branzalietą ir 

kitokią auksinią ir sldabrinią daik
tą. Tas viskas yra parduodama šiuo 
laiku už pusę kainos, nes mes turim 
perdaug daiktą, tai norim kiek nors 
sumažinti, užtai taip pigiai ir par* 
duodame.

Naudokitės proga kol vra pigu
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, Chicag* 
tarpe Leavitt ir lloyne avė.

Tel. Canal 5838.

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Folografisas. 

Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

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

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. ChicagJ 
Telephone Ilaymurket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

VALANDOM: 10—11 ryto; 2—S popieti]; 
7—8 vakare. Nedėliomla 10—12 dian«.



Subata, Balandžio 6, 1918.

Sis puikus automobilius yra aprūpintas visokiais moderniš
kais parankamais, kaip tai: elektros šviesa, “self slarter” (nereikia 
rankeną sukti), “Animeter” . (mieruoja elektrų), “Demountable 
(mieruoja bėgimų), "Demountable Wheels” (ratai su nuimamomis 
štangomis), “Tire carrier” (prietaisas šynoms pririšti), “One man 
top” (vienas žmogus gali išskėsti ir suglausti stogelį), “Oil sight 
feed” (instrumentas, parodantis alyvos veikimų), ‘Toot rail (ko
joms pasidėti), “Kobe rali” (blanketui pakabinti), “Tilting wind- 
shield” (priekiniai stiklai galima visaip lankstyti), “Dim lights”
(priekinius šviesas galima prigesinti) ir lt.

Šie visi parunkuinat yra pritaisomi šių automobilių dirbtuvėj. 
Taipgi gvarantuota, kad su galonu gasolino galima nuvažiuoti 22 
mylias ir kad kiekvienos kvortos alyvos užtenka ant 100 mylių.

Absoliutei Naujas “Chevrolet” Tiktai
$683

Paklauskit “Fordo” pardavėjų ar jie gali duoti jums naujų 
“Fordų” taip aprūpintų už tuos pinigus? Jeigu ne, tai atsišaukite 
pas mus laišku, telefonu arba ypatiškai dėl demonstracijos.

čia kalbama lietuviškai

Universal Auto Sales Co.
5001 S. VVesteni Bould., Chicago, III.

Telephone: Prospect 654

■ - ■ ■—........ - — ■ ■ —-— . ■ ■ . ... - - ——$

Didelė Lietuviška
Krautuvė
Užlaikom laikrodžius, žiedus, bran- 

zalietus ir kitus auksinius ir sidabri
nius daiktus. Taipgi įvairiausių lietu
viškų knygų. 

Nenusiminkite, idant negalite išgirsti 
balsų geriausių pasaulio artistų, nes pas

mus krautuvėj randasi geriausių gramafonų ir rekordų.
Gramofonu galite gauti nuo $10.00 iki $215.1)1)
REKORDU — išsirinkimas kuopuikiausis, nes jų randasi musų 

krautuvėj su viršum 10,000 lietuvių, lenkų, gudų ir anglų kalbose.
čionai paminėsiu) keletu naujų lietuviškų rekordų: 

E2356—Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka. 
E2358 Darbininkų Marsalietė ir Sukeikime Kovų. 
E2357—Birulė ir Kur Banguoja Nemunėlis. 
E3313—Sukluskime Broliai ir Eina Garsas nuo Bubežiaus. 
E3349—Kur tas .šaltinėlis ir Prirodino seni žmonės man jaunam 
E3330—Naujoji Gadynė ir Dainius. [mergelę.
E3323—Ilgu, ilgu ma mint svieto ir Mano Skarbas. 
E3625—Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva.

Kiekvienam pareikalavus siunčiam gramafonų ir rekordų ka
talogus veltui.

J. F. SUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

Mugtoje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Batikoje. 
?•» Priežiūra Valatijoa ir Susivienijimo Bankų (Clearing Houae) Depozitu 

ir 'Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLl'E ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.

W. KASPAB VVALENTY SZYMA.NSKI V. F. MASHEK
prezidentus

OTTO KASPAB
vice-prezidenlas

VVILLIAM OETTING

pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank
GEO. C. WI1.CE

~ ~ NAUJIENOS, Chicago, 01. ' , ' ' ................. .. 5

Į Jaunuomenes Skyrius Į
SI 11 V .... '

Adomas Juodasai.

Kiekvieną akymirksnį...
Kiekvieną akymirksnį aš beliepsnoju, 
Kiekviena sekundą aš linksmas degu. 
Lyg tartum negęstantį skaistų rytojų 

Prie savo krutinės segu.
Ir kančios ir džiaugsmas lik žėri, lik mainos, 
Ugnines aušros spindulių apimti,— 
Tuomet tai krūtinėje suskamba dainos

Ir kalba akordai rimti.
Ir taip kelios dienos—aš visas sudegsiu,
Aš tapsiu šiurkščiais ir šalinis pelenais;
Bei amžiną mazgą-save gal atmeksiu, 

Beeidama keliais amžinais.
13-1-1917. q|

(Iš “Santaros”).

Vaidonis.

Kur link mes einame?

prez. Oeting Bros. 
CHARLES KBUPKA 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS

Co. vice-prez. T. Wilce 
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000

prez. Pilsen Lumber Co
J. PESHEL

sekr. Turk Mnfg. Co 
OTTO KUBIN

Co. prez. Atlat 
[Brevving Co

KAPITALAS KALBAMA LIETUVIŠKAI
"nere 3i3awaaaBngmraHrmmMR..

D R. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 \V. Mndison st. 2225 So. Leavitt St.
Snile 600-612 Kampas 22nd pl.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone lluymarkei 2o63 Phone ('anai 4626

Ncdėldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

GARSI NKITES NAUJIENOSE

III
Socialistai neardo šeimyną ir ne
skelbia jokios “laisvos meilės.

Viena iš daugelio nesąmonių, 
kurią tūli “geraširdžiai stengia
si primosi socialistams, yra: so
cialistai nori panaikint šeimyną, 
šliubą ir vietoj jų įvest laisvą 
meilę! s

Pirma negu atmušime šilo 
tvirtinimo negudrumą - paklau
sime tų pasakorių: kas yra šei
myna-—šliubas? Be abejo, toks 
“filosofas“ man ir tamstai at
sakys: “bendras vyro ir moters 
gyvenimas. .. Dažniausia tai bus 
viskas, ką jis galės pasakyt tuo 
taip svarbiu klausimu.

šliubas — labai komplikuotas 
sau ryšis tarpe dviejų gimčių as
menų. Tai nėra vien tik savi
ninko ir nuomotojo sutartis. 
Pastarasis sakysim ima savinin
ko ūkį. Su lyg tam tikra sutar
tim nuomininkas turi pilną tei
sę, per tam tikra laiką,naudo- 
ties visu tuo, kas yra sutarta 
“juodu ant balto”. Kitaip yra 
su šliubu. Toji dviejų asmenų 
sutartis turi kur kas platesnę 
reikšmę—siekį. .Ja reikalinga 
suprast netik medžiagipius, o ir 
dvasinius tų dviejų asmenų rei
kalus. Tie du asmens, pagalios, 
išpildo didįjį biologijos uždavi
nį — palaiko žmonių gimine 
Įgyjant ir auginant naujų drau
gijos narių.

Ar gali ir ar kovos prieš lai 
socialistai ir apskritai, visa bu- 
simojisocialistine draugija? Kuo 
šitų gali prirodyt musų prieši
ninkai? Jei jie nori būt nuo
saikiais, jie turi priparodyt, jo- 
gei šeimyna nesiremia gamtos 
reikalavimų pagrindų o kokiu 
nors “augštu, dievišku potvarki
niu.” Kol to nebus jų “argu
mentai” neturi jokios vertės. 
“Įsikąst” sakinio raides ir iš to 
pabūdavo! pasakišką “Nojaus 
arką” — tai gali by vienas. Lai
svoji meilė! Kame jos prasmė 
ir esmė? šito musų “gudrieji” 
priešininkai nepasako. Laisvoji 
meilė, jų supratimų, tai žemų 
asmens geidulių pakankinimas. 
Tai visa jų “filosofija”.

Kaip gi žiuri į laisvąją meile 
socialistai? Laisvojoj meilėj so
cialistai visų pirma supranta 
gamtinį pasirinkimą; pasirinki
mą, kur remiasi ne išrokavimu 
pinigų, o meile. Ar toks pasi
rinkimas galimas dabartinėj ka
pitalistinėj tvarkoj? Dažniau
sia — ne. Kamgi nežinoma, kad 
vyras pirmų pirmiausia žiuri pa- 
sogos, o ne gyvenimo sandrau
gas — moters? Mums, lietu
viams, tatai yra nesvetima. Tu
rime gerų pavyzdžių musų liau
dies dainose. Mylimiausias mu
sų liaudies dainius Vienožinskis 
sako:

“Nereikia jam pačios, geros gas- 
padinės, 

hutų jis ir ožką, kad bnt aukso 
skrynios”...

Juk čia pasakyta neužginčija
ma tiesa Ir tą tiesą pasakė dar

gi ne koks “bedievis” socialistas, 
bet llfbai toli nuo jų slovvįs žmo
gus — kunigas!

Tą patį galima pasakyt ir apie 
“antrąją pusę”. Argi dar reikės 
prirodynėt, kad jauna, kupina 
jaunystės svajonių ir spartumo, 
mergelė ima ir apšiveda su be- 
jausliu “sukempe jusiu” >cniu. 
Kas surišo tuo du asmeniu ben
dro gyvenimo ryšiu — meilė? 
Tikrinu, ir aršiausias socialistų 
priešas pasakys, kad ne. Jo vie
ninteliu argumentu čia betgi bus 
— “dievo valia.”

Pasakykite, meldžiamieji, ko
kį šeimyninio gyvenimo ir do
ros pavyzdį gali duot tokia ne
lygi pora? Kiekvienas čia eina 
“savais keliais“, šliubas jiems 
yra kaipir kokia teatro uždanga, 
kuri juos atskiria nuo žiūrėtojų, 

* ir paslepia tą purvą, k u r i s 
u ž j o s tuno. Vis dėlto, tū
li “dori žmonės” smerkia mus už 
lai, kati mes nenorime garbint 
tą rejjertuaro viešpačių “dorą”!

Kas tame kaltas? Pakartosi
me — šiandienė kapitalistinė vi
suomenės IVbrka, kurioje visa 
remiasi tik pinigu. Kiekvienam, 
rodos, žinoma, kad žmogus, 
koks jis nebūtų, stengias palai
kyt savo gyvybę. Vadinas, jis 
žiuri kad kdip nors prašimušus 
pro tą užtvarą, kuris jam stovi 
“skersai kelio”. 'Trumpai sakant 

žmogus nori gyvent.. Kapita
listinėj tvarkoj žmogaus būvis 
pasilaikymas yra taip apribo
tas, suvaržytas, kad jis niekuo
met nepasiekia “žalios šakos”. 
Jei jau kam, tai pirmoje vietoje 
kapitalistinei tvarkai mes turi
me būt “dėkingi”, kad ji ištrėmė 
iš šeimynos kiltaširdį Amūrą, o 
vieton jo suteikė jai visų galin
gąjį Mamoną. ..

Visa, ko socialistai nori, tai 
.pašalint esamąsias nepakenčia
mas aplinkybės, tą draugijini su
tvarkymą, kuriame tokie ir toly
gus veiksniai turi sau trąšios 
dirvos. Jie stovi užtai, kad mei
lė remtųsi gamtos, o ne materia
liais reikalavimais — pinigu. 

JToks yra jų supratimas laisvos 
meilės. Visiems savo kaltinto
jams jie ramia sąžine gali at
sakyt: “teisėjau, teisk pats sa
ve!” Laisvosios meilės prakti
kuotajai pirmoj vietoj yra per
teklingi dykūnai: kapitalistai ir 
nuolankus jų bernai kunigai.

Bet, girdi, mes norį “pakasa- 
vot šliubą!” Kas gi liksią iš šei
mynos*. jeigu nebeliks šliubo? 
Bet, meldžiamieji, pasakykite: 
kas perskiria tuos šimtus tūks
tančių porų liek čia Suv. Valsti
jose, kaip ir senamjame sviete 
Europoje? Kas išplėšia šeimy
nai tėvą, sūnų, jaunikaitį, my
limąją? Kas nuvaro j tvankią 
kapitalisto dirbtuvę Ieva ir mo
tiną, paliekant bejiegius kūdi
kius šaltoje ir nejaukioje bakū
žėje — likimo globai? Paga
lios, kas įtraukia į peklišką dar
bo sūkurį tuos jaunus, nesubren- ’ 
dusins kūdikius, kur kartu su tė
vais tempia sunkiąją gyvenimo 
naštą? Kas nupuldo dora ir ku-

Tel. Armnege

DB.A.J, KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-8PINDULIAI 
1121 N. Weatere

Denki Daiktai 
Paskučiausi:

1) Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
2) Tikrai atsakantis darbas;
3) Pritaikytas drapanų gulėjimas;
4) Vėliausios ir gražiausios mados (styles);
5) Gauti savo pinigų vertę.
Jei Tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:

A. MAIJSNER, Lietuvis Siuvėjas
3247 S. Emerald Avė. Phone Yards 4608 Chicago, III. 
PASARGA:—Aš užlaikau didžiausį sandėlį užsieninių materijų; 
taipgi, kaip vietinių, taip ir užsieninių sanipelių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamų drapanų. Mano vieta būna atdara nuo 7 
ryto iki 9 v. vakare kaip paprastom dienom, taip ir šventadieniais. 
Reikalui esant aš galiu pribūti į jūsų namus, ar ofisą.

The Wiersema State Bank
VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS 

11106-8 Michigan Avenue

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

TURTAS
Paskolos ir diskaunlai 
Overdraftai 
Užstatai 
Rakandai ir fikčeriai 
Grynais ir iš kitų bankų 

priklausančiai . !

Visas turtas

$747,172.91
33.29

343,733.93
2,584.89

228,967.22

SKOLOS
Capital stock sumokėta $200,090.00
Perviršio fondas 10,000.00
Nepadalintas pelnas (net) 2,354.64
Deposilai . . 1,109,887.60
Rescrvuoti taksoms 250.00

$1,322,492.24

Oficicriai
Viso skolų $1,322 492.24

ASA VVIERSEMA, Prezidentas NICHOLAS W. \VIERSEMA. Kas. 
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FBEDERICK J. VVIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
Chas II. Brandi, Theophilius Schmidt, Asą VViersemo, Nicholas VV. 
VViersema, Herman L. Barnes, George Dalenberg, Calrines Dellaan, 

Frederlck .1. VViersema, Edvvard VV. Thomas

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

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

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

nu tuos jaunus, vos pradėjusius 
bujot žmonių giminės žiedelius? 
Kas užsitraukia tą baisų įtarimą: 
“1 terodo surengtoji kūdikių žu- 
dynė yra tik nekaltu žaislu paly
ginant tai su šiandieniu moterų 
ir vaikų darbu” ? Jei du r neaiš
ku — pakartosime: kapilalisti-

Skaitlinės pačios už save kal- 
. Kiekvienam, kurs lik nori

sų žodžių teisingumą. Socialis
tams nėra reikalo ardyt šeimyną

šeimyninkavimas jau nuo seniai 
ją ardo, ir baigia ardyt. Dar 
karta: visa, ką socialistai “ar-

kima. Pašalinus kalbamąjį blo
gą nesvarbu, ar dviems, norin
tiems tverti bendrą šeimynos gy
venimą žmonėms, šliubą duos 
įpraskustu pakaušiu minykas, tei
sėjas ar kas nors kitas. Prany
kus žiauriai kovai “už duonos ■ 
kąsnį” neliks ir tų apsireiškimų, • 
kurie, prie dabartinio dalykų 
stovio, yra neišvenglini.

Dar kartą pakartosime: socia
listinė draugija ne lik kad ne-

palyginimai augščiau doros ir 
medžiaginiu žvilgsniais. Socia
lizmas taigi dėl šeimynos bus 
nauju gaivos ir palaimos šalti
niu. Jis ištrauks šeimyną iš šių 
dienų kapitalistinės draugijos 
dvokiančio raisto—skurdo ir ne
palaimos.

Prie to siekia socialistai.

Asmuo ir visuomenė
(Tąsa).

šiai vienutė kuriai gamta lie
pia pasitraukti nuo gyveninio 
arenos, kaip netinkančiai, bet 
draugija palieka ją tęsimui vei
slės. štai kita vienute, kuriai 
gamta liepia gyventi ir veistis 
kaipo atsakančiai; draugija ta
vienutę paverčia žvėrių ir suše
ria kanuolėms.

Gerbiamosios ir gerbiamieji,
nesutikite su manim, bet teisy
bė pasiliks teisybe. Leiskite man
paremti lai faktais.

USB

štai prieš musų akis mergaite 
ir vaikinas, kurie rengiasi pradėt

vais. Gydytojas, išegzaminavęs 
juos posako, kad jaunuoliai yra 
nesveiki. Taigi jiedu yra neat
sakantis tėvų užduočiai. Kas-gi 
atsitinka su jais? Jie peržengia

biamajį “smertelna grieką”. Tai 
yra tas pats gamtos įstatymų pe
ržengimas, už kurį nėra at- 
pakutavojimo.

Vadinas, pačiame vienutės už- 
sisimezgime mes randame gim
dytojų nupuolimą. Gamtos pra
keiksmas tuo budu puola ant ne-

k/dauja civilizuotas žmogus! Ar
gi ir dabar mes dar lauksime, 
idant gamta pagerintų vienutes, 
kuomet civilizuotas žmogus už
traukė prakeiksmą ant jų.

Nenusigąskite, mano draugės

mes turime aštuoniasdešimtą 
nuošimtį vedusiu, kurie, šulių

sės prie apsivedimo ir kūdikių 
gimdymo, nes jie’ tuo ar kitu 
būdu yra prasižengę prieš gam
tą. Ir mes dar laukiame geres
nės vienutės!/

Toliau mes matome, kad dra
ugija išauklėįa savo nariuose

mus. Nakysime, gimsta kūdi
kis, kuris tėčiu us yra netvirtas

na išlaikyti kovoj už būvį. Bet-

nešdama ant mielaširdingų ran-

slas pasipriešina gamtai.
bėja žmogų, kurį gamta butų 
sunaikinus. Draugija, mokslo 
pagelba, užauklėja nupuolelį. 
Užkrauna ant savo pečių naštą, 
padaro jį tęsėju žmonių gimi
nės. Vieloje sunaikinti apsigi
musius kūdikius ir visą mokslo 
galybę atiduoti sveikiems, civi-
lizuota draugija daro atbulai: 
gelbsti paliegėlius sktmsdama 
geruosius.

Civilizuota dvidešimto šimt
mečio draugija toli nebepriklau-

Tel. Yards 3654. AKUŠERE A

- - - - - iMrs. A. VIDIKĄS
Baigusi Akušerijos Ko* 

llegiją; ilgai praktika- 
Ivus Pennsy 1 vanijos ho- 
ppitalėse ir Phiiadel* 
Iphijoj. Panekmingal 
Ipatarnauju prie gim* 
Idymo. Uždyką duodu 
Įrodsi visokiose ligose 

__ Įmoterim ir merginom, 
i* £___________ Su. HaMcil Str.,
Iz (Ant antrų lubų)

Chicago.

Tcl. Pullman 384.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

Roscland, TU.
Valandos Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 vai. iki 5 po pietų, ir 
Nuo 6 iki 9 vakare, kasdie.

W5Kflt. a

DR. G.
Praktikuoja 27 metai 
Gx vcnmias ii- <Misas 

3149 S." Morgan St.. kertė 32 at.
Chicago, III.

'Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedčlio-

Telephone Yards 687

r VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2107 W. Ma- 
disoii, 1850 N. 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 sukurt ui 
8 K). Phone Scelev 1643

SARA PATEK, PirmininlU

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija’ klesos dienomis ir va- 

mokestis $15.00; ga
lite ;išsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.

BURKEBARBERSCHOOL
612 VV. Madison St., Chicago

H—.U —  .H"       ' I .. I ■ — —

MOKYKLOS

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lirturtt 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy* 
lės, stenografijos, typevvriting, pirk* 
lybes teisių, Suv. Valst. istorijos. •- 
belnos istorijos, geografijos, politi* 
kinčs ekonomijos, pilietystčs, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryta 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki • 
3106 So. HUsted St.. Cbicafo, iii

Draugijos narių likimas prikla
uso ne gamtos 
draugijos malonei.

spėkom, bet 
Jeigu žmo- 
Ivirlas, ga- 

laimingo, 
lai visgi

mta šaukia jį prie 
smagaus gyvenimo, 
draugijinės aplinkybės yra to
kios, kad tas tvirluolis yra pri- 
verčičamas nupulti ii 
šio laipsnio.
juje mes galim kaltinti gamtą 
už nesuteikimą geresnių drau
gijos narių.

žemiau-
Ar tokiame atvė-

Aš buvau bespėkis spręsti a- 
pic savo ypatybes tuomet, kuo
met mano gyvybės kibirkštėlė 
pradėjo manyj žibėti. Viskas 
priklausė nuo mano gimdyto
jų. Gali būt aš gimiau sveikas, 
tvirtas ir atsakantis gyvenimui 
—r aš nežinau. Bet aš tikiu, kad
buvau tvirtas, nes ir šiandieną 
esu sveikas. Nuo pirmos dienos 
mano gyvenimo, prasidėjo ma-
no gyvenimas po atviru dangu
mi, — pisaulis priklausė man,

so nuo gamtinio parinkimo.— Iki dvidešimtų savo amžiaus
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Vlano 
man,mmas priklausė ne 

civilizuotai draugijai.
i tokius raumenis,
suteikė draugija; turiu to- 

lielą, kokių draugija man į- 
ė. Aš šiandien esu indivi- 
ns draugijos narys. Dra- 
i laukia mano gerų darbų, 
ūkia mane būti geru josios 
i. Mano atsakymas drau-

i man davei.

u, kaip tiktai tų, ką tu 
lavei, — kų sėjai, dabar ir

urioje aš gimiau ir gyve

> tau. Taigi ir vaisiai

uausnit tau. „ Tu galėjai iš- 
lėti mane tvirtų fiziškai; ga- 
i duoti man augštų ir pra- 
lių idealų; galėjai suteikti 

žinojimų, kuris atidarytų

>, tu mane apvogei, apiplėšei, 
mitinai mane netikusiu maistu, 
įklėjai dulkėtame kambaryje, 
įklėjai mano sielą tik išmato- 
lis anų prakilnių idealų. Ir 
įbar, kuomet mano rankos 

įverti pasauliui turtus, 
šmikiesi prie manęs, betnn 

u
tu'; noriu darbuotis dėl labo 
, dvi savo prietelių, kurie 
le išauklėjo. Aš trokštu 
I milžinišku veikalų, kurie 
sminlų nuliudusių žmoniją, 
jeigu mano troškimai neiš-

Jų.;, gerbiamieji, nemanykite, 
d aš esu <k*sjx ratas, duoda- 
r.» tokį atsakymų į draugijos 
iiksmę. Visai ne. Aš matau 
venime kų nors prakilnesnio 
vertesnio, bet šiandieninė dra- 
ija yra verta tokio atsakymo, 
ekvienas asmuo būdamas ne- 
loniškai apiplėštu šiuo nelį
siu surėdymu, o tokių yra de-

duoti loki atsakvma. € •/ C

les buvome bespėkiai nusta-
siivo gyvenimą. bet nies

llas. Mes aiškiai matome, 
d dvidešimtame šimtmetyje 
mta negali suteikti draugijai 
rų atsakančių vienučių, nes tų 
nučių gyvenimas priklauso 
ilizuotai draugijai. Žmogus

pavergė gamtų. Bet mes taip
gi matome, kad aplinkybės pa
daro žmogų žmogumi arba pa
daro iš jo žvėrį. Stoka laiko ir 
vietos neleidžia faktiškai nuro
dyti, bet tiktai pažiūrėkime ar
čiau šių dienų draugijon ir su
rasime.

Musų darbai ir siekiai turi 
būti aukaujami pagerinimui 
visuomeninio surėdymo. Kurie 
nesutinka su musų nuomone, 
lai sau laukia, kol gamta pada
rys begalimų stebuklų; tegul 
jie laukia tos valandos, kuomet 
turės užgimti anos šventos vie
nutės. kurios turėtų patobulinti 
žmonių draugiją. Bet mes žen- 
gkime pirmyn; mes statykime

apiplėšiama ir sunaikinama;
kur laimė šypsosis dėl visų.

“Dievo miestą statykime čio-v

nai ant žemės“, sako kunigas
Newsom’as.
Valparaiso, Ind.

3 1—18.

no. 63,N. B. — “Naujii
“J. Sk.” slraipsnyj 
Visuomenė”, paskutiniame pa
ragrafe yra pasakyta: “Visų pir-
ma. sakysime, žmogus apsigy
vena tokiam "žemės kampe, kur, 
sulig gainios įstatymo, gyvybei 
nėra vietos”. Turi būti taip: 
“Visu pirma, sakysime, žmogus 
apsigyvena lokiam žemė:; kam-

ir vienos dienos negalėtų išgy
venti.” A. B.

Bereikalingas straksėjimas.

Pamenu, da būdamas vaikezu

atema žydelis ir klausia: “ui, 
berniuk, sakyk, ar šaulė dali au-

muimėjo ir nukiūtino savo ke-

‘‘Naujienų” nr

“Neviskas gerai ir musų pasto
gėj” Jisai ten pripasakojo biP 
tų ir nebūtų (dauginus nebūtų)

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35111 SI., kampas S. Halsted St.

Vicninlėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus j šių Tvirtų Lietuviškų Bankų, 
kur yra garantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

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

VYRIAUSYBĖ:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius 
KROTKAS, Vice-Pirm. ’ VINCAS B16EL1S, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
PRANAS GELSTA R 
ST. SZYMKIEVViCZ 
ANT. ENZBIG1EL 
JULIUS C. BRENZA.

JONAS
JONAS

KROTKASJONAS 
ANTANAS BRO2IS 
K A Z. MATULIS

<

bendradarbauti “J. S.”, kiek ga-

gais-bendradarbinis, kritikos, j
Viena, lodei, kad neužėmus 

brangios vietos ne svarbioms po-| 
lemikoms, antra man klikas

kas butų truputį arčiau pažiure- 
jis j dalykus ir juos rimtai aps
varstęs, tai visai nebūtų reikėję 
lįsti į Lygos pastogės palepins, 
jieškoti ndbutų daiktų.

Drg. Bolševikas rašo: — “Tie-

Tuomet ir musų susirinkimai

nizaeija sparčiai augo. Bet lai 
buvo pradžioje. Dabar viso to 
nebematyt. Ir aš bijausi, kad 
mes, vietoj progresuoti,.nepra-

šuoli”.

myn

a nebijok, tamsta.

Poliau B. rašo: “Kame viso

mus nėra los išgarsintos tvarkos

nicko nepaisantis išdydumo “o-

iš kur, drauguli, tu su-

ir nemalonu, bet dabar neguliu 
tylėti.

Bolševikas rašo, kad ne viskaų 
gerai ir musų pastogėj. Bet man 
atrodo, kad neviskas gerai ir

Buk Sveika!
Nepavelyk iš nesavi r- I 

Skinto maisto nuodams 
susirinkt i savo žarnas, I 
kurie esi i jsinėrę į jųsų . 
sysleimj. Nevirškinimas, j 
užkietėjimas vidurių, | 
galvos skaudėjimas, blo- * 
gas kraujas ir daugybė I 
kilų bėdų paseks. Lai- I 
kyk savo vidurius va- i 
liais, kaip tuksiančiai I 
kitų daro, imant retkar- I 
Čiais po dožų sena, niša- ■ 
kančių, iš daržovių Šei- I 
myniškų kepenų gyduo- I 
ię, I

Thedford’s

Black-Draught
Mis. \V. !•'. Pickle iš 

l’ising Fawn, Ga., rašo: 
"Mes vartojame Thed- w 

|L ford’o Black-Draught, Jį 
W kaipo šeimynos gyduo- 0T 
*■ lę. Mano vyro molina■* 

i 1 negalėdavo imi Calomel, J 
-B nes tas būdavo persi i p-H" 
-H rus j.............................."

į (tavo
JN kaipo švelnų, vidurius jK liuosuojanlį ir kepenas 

reguliuojanti... Mes var
ia tojame jį šeimynoje ir rB tikime, kad ji yra ge- 
■ riausi kepenims pada- 

ryta gyduolė.” Mėgink 
ja. Reikalauk tikro-

M Thedford’o 25c už kro- 
bulę. E-75

lodel ii varlo- 
Black-Draught,

Jeigu nėra naudos iš pamatymo 
Charlie Cbaplino “fonių' ir vo-

ei u pa i
Patariu

giau panašių šposų. O jei matai 
pas kitus, tai patark jiems ypa-

mio.
Toliau “B.” sako, esu nekurie 

draugai įieško kokių ten “kab
iukų” ir kad ačiu tam, kuopa 

nupuolus. Nariai įįkę apatiški 
ir visai nebesirūpinę savo orga-

Ar B. netaiko čionai į pačių or
ganizacijos širdį, idant jos (org) 
narius nupuldžius d va šioje?

H- U.

Visų pirmiausiai pasakysiu, 
tad musų organizacijai nėra jo
čio pavojaus, ji turi arti 80 pil
nai užsimokėjusių narių.

Tiesa, keliolika narių apleido 
organizacija: vieni įstojo į Są
augos kuopas, kitus paėmė ka

riuomenėn.
Kaslink susirinkimų lankymo 

ir jų tvarkymo, tai Bolševikas 
neturi apie tai supratimo. Aš 
manau, kad niekur nerasime 
tokios organizacijos, kur'ant su
sirinkimu nekiltu didesnio ar c

mažesnio nesusipratimo. Tas

niais. Tik, žinoma, pas mus nė
ra to, kaip kad d. Bolševikas su

Laikas, butų mest užsivarine-

nors prakilnesnio. Tuo suteik
tumėme dideles naudos organi

some. — A. Dvylis
Nuo vedėjo. — Drg. Dvylis bu

jo d. B., Unitų nurodęs kaip iš-

Keistos pažiūros

rta žiūrėti, kuomet šoku ličiu- E 
vaite? Ar lik dėlto, kad ji lie- įĮ 
luvailė, mes matome naudos jos gi
šokimo? Man rodos, jeigu mes 
gėrimės lieluvnilės šokiniu, tai 
kaipgi mes galime peikti svetim-

inusų spektaklius. Ar viskas ten 
taip gura? Juk daug kartų jie 
yra prašeių prastesni. () vis dėl
to mes jų m'pcikiame, nesako
me, kad lankymąsi Į liuluvių va
tams yra lik laiko ir-pinigų ei- 
ivojimas. Na matai I (!

Mano manymu, mums reika- 
inga pamatyt viskas, jl'ik, žino- 
tim. su ■sniku. O svsii'bitiusiu. tu-

šio to pasimokynti. Juk yra sa
koma, kad nėra to blogo, kuris 
neišeitų ant gero.

Neapgalvotas išsišokimas
“N-nų” nr.63 me Jaunuome

nes Skyriu j tūlas Balandėlis, gvi- 
dendamas lavinimosi klausimų, 
lalietė ir mane. Kadangi J. B.

J:B. sako, buk musų merginos

nų. Patvirtinimui to jis nuro

nerašymų. Kad aš neberašau į 
Jaunuomenės Skyrių, tai teisybė. 
Bet toli gražu lai dar nereiškia, 
kad aš visai nustojau rašiusi. 
Mano eilių da ir dabar yra til
pę “Dilgėles?*” Neužmiršiu tai
pgi ir “Kardo” Taigi prime
timas man nerašymo yra netei
singas.

(kilų gale J.B. neteisingai man 
primeta, buk aš išdavus savo

viešai niekada neišdaviau, tų pa
dare laikraščių korespondentai, 
kurie pranešė apie, mano apsi- 
vedimų.

na lavinimosi klausimų.

Didžiausi
Chicagoje

tik pas mus yra; kainos visur kįla didyn, bet pas mus yra pigiau dabar, negu ki
tur buvo seniau. Turime didelį pasiskyrimą vėlios mados visokių rakandų, pečių, 
divonų, 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 
pigią kainą ir geriausias reikale patarnavimas.

lygiais nikeliais, 
labai yra lengva 
visai mažai vietos 
vidus dėl kepimo

škas puikiausias Pečius su 
gezu ir angliais su baltu ko
pi aru ir 
taip kad 
nevalyti, 
užima, o
yra didelis, keturios degan
čios vietos su gazu**ant vir
šaus ir dvi su anglim. Tik
tai dabar už šilų kainų ..

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mes iškolektuojame nuo nešt ropių skolininkų 

senas ir ncatguiinamns skolas, notas ir visokius 
beia.šliškas skolų išjieškojimus ant nuošimčių. 
Nepaisome kokia skola yra ir už kų, bile tik 
teisinga, mes galime dėl jųsų iškolekLuoti, ne
žilu int kur ir kokiam mieste jus gyvenate, ne 
kur jūsų skolininkai randasi, musų būdas pasie
kia skolininkus visur, nes tam tikslui turime ko
respondentus, kolektorius ir advokatus prižiu-

tyt laikraščiuose

(lineli, buk lankymąsi į krula- 
mųjų paveikslų teatrus esu be
reikalingas eikvojimas laiko ir 
pinigų. Girdi, kokia iš Jo nau-

ĮSAS YHA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių: PanedO- 
Sercdoinis ir Pėtnyčiomis nuo 1 po pietų iki 6 vakaro, 

ninkais. Ketvergius ir Sutintomis nuo t po pietų iki 9 vakaro, 
manljs kituose miestuose kreipkitės pas mus laiškais jdčda- 
r murkę atsakymui ant sekančio antrašo.
^TERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY

Chlcago, UI.

Tuo klausiniu ir aš noriu tar

Draugai prirodinėja, kad lan
kymus! į kratomųjų paveikslų

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

’69-50 $6.95
sulenkiamas vaiku

nesi ('s parankiai, su geru 
v’rsi; ir dratiniais ratais

šitas vaiky vežimu
kas yra lengvas ir 
tvirtas su dailiu 
drabužiu išmuštas; 
iš tu galima pasi
skirti pilkų, gelsvų 
ir rudų. Pasisku
binkite gani vienų 
iš lų. Da- $ 4 15
bar lik po ■ w

Apskritas Vaikų ve- 
Namukas iš plonų 
vytelių nupintas la
bai dailiai išrodo, 
vidus su geru akso
mu Išrėdytas, tvir
tas ir lengvas, ratai 
yra tvirti ir nešio
sis ilgai 
po..

KULIS FUHNITUHE HOUSL
3224-3226 South Halsted Street

Tel. Drovcr 9757 Chicago,- III.

Jus Turėsite Geresne Nauda. . ■. \
taupydami savo pinigus šioje stiprioje ir at
sakančiai vedamoje Valstijinėje Bankoje 
pagal musų pieną, po kuriuom 3(/o nuošim
tis j metą mokama KETURIS KARTUS 
KIEKVIENAME METE (sausio 1-mą, bal. 
1-mą, liepos 1-mą, spalių 1-mą).. Mes užkvie- 
čiame Jus taupyt pinigus pas mus.

SENIAUSIA BANKINĖ INSTITUCIJA ANT NORTHWEST SIDE.

Turtas — virš Vieno ir Puses Milijono Dolerių.

KRAUSE SAVLNGS BANK
1341 M1LWAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

Atdara Panedėlio ir Subatos vakarais.

— Laimutė.

ORKESTRĄ—BENĄ

visai, jaunuomenei Laimute ir
Nevystančių (lėlę yra tuščias ir

Parūpina visokiems 
reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 491 h Court

1 Cicero, III.
Tek Cicero 2316

CIIFMICA1 iNs’i | | (i t'lols, .1. Ballrenus, Prof.
1707 So. Halsted SI., Telephonr llaioil «»4l/ Chlcago, III

M
m

iiM

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AŠ kibai sirgau per 3 melus, nuslubnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelių, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieŠkojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistų, Hitleriu, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, sliprčt, perai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadf no krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užnivšimui visų ligq. Bėgiu 3 mėnesių išgsrd«va»4 kas sa 
vaitė po buteli Saluturas, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar laučiito> 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dčkuoju Sahitaras niylistu ge 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si lokiui* 
atsilikimais paltu itt nuoširdžiai kreipties ųjre Sahitaras:
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Chicago ir Apielinke
Kaip auga socialistų balsai Chicagoje.
Kuomet kapitalistų spauda melagingai skelbia, kad 

šio pavasario rinkimais socialistai Chicagoje buvę “visai 
sumušti”, tai skaitytojams bus gal įdomu palygint, kiek 
balsų gavo socialistų kandidatai paskutiniais keleriais 
metais. Žemiaus paduodame socialistų balsų skaičių už

True translation filcd with Ihe post- 
inaster at Chicago, III., April 6, 11)18, 
as requir^d by*ttft* act of Oct. G, 1917.

1915 m., 1916 m., 1917 m. ir :1918 m.
VVard 1915 1916 1917 1918

1 ......... ................................574 2.30 246 107
2....... ............ 433 243 209 324
3.......... ..........394 377 262 440
4.......... ............. 218 709 315 634
5......... ..........268 350 289 824
6......... ..........477 226 252 575
7 527 577 382 1148
8 ........ ...556 915 577 789
9....... ........... 1267 3893 4448 4437

10 597 813 679 621
n .....................348 393 659 969
12 .......... ........ 798 1252 876 1480
13 560 577 656 1176
14 .......... ............... 554 867 640 927
15 .......... ... 3405 8139 4646 5465
16 ......... .............................258 543 835 514
17.......... ............  169
18 .......... .................752 650 980 680
19.......... .......308 823 330
20 502
21 .......... .................. 551 460 493 980
22 1184 805 2343 2583
23 .......... ............... 816 701 789 2491
24 ........ . 792 1031 1152 3550
25 ......... ................ 788 507 532 1297
26 ........ ............... 906 1128 1437 3509
27 ...... ............ 12,853 5936 10,978 8760
28 .... 1025 983 1318 2718
29 .......... .................... 1001 861 849 3098
30.......... ................ 269- 251 262 375
31 ......... 803 i 474 431 1637
32 ........................ 751! 4027 1070 2842
.33 ........ ................ 1396 1601 1461 3632
34 1242 3620 2251 2992
35 .......... .................... :..... 1266 1384 1051 2120

Viso... . ..........................38,106 45,348 43,698 64,216

■S“!

das miegojimui tarp 5 vai. vaka
ro ir 11 vai. ryto. Ir nemiego
kite laike kamantinėjimo.

Iki šiol tapo paskirti keturi 
tuolaikiniai teisėjai. Iš jų te
čiaus by vienas arba ir visi dar 
gali būt atmainytais. Paskirtie
ji yra šie:

A. J. MeKee, Morris, UI.
William Mallow, 4343 Lin

coln gt.
Adolph Kencken, 2928 Cotta- 

ge Grove avė.
Wlliam McDonald, 1952 W. 

Madison gt.
Kaip o

protesto, kurį įteikė 88 kaltina
mieji, negalintįs užsistatyli rei
kiamos parankos, kad būti pa- 
liuosuotais, teisėjas įsake duoti 
jiems vakarienę — kasdien 
prieš eisiant atgal į kalėjimų. 
Savo proteste jie mat užreiškė, 
jogei jie bijosi patapti ligoniais, 
ir tuo budu sustabdyti teismo 
procedūrų.

p a s e k m ė

Truc translation filcd wlth thc post- 
master at Chicago, III., April 6, 19t8, 
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917.

Bagdžiunas reikalauja ka
torgos už neskolinimų 
pinigų valdžiai.

biuras paduoda sekančias žinias 
apie Laisvės paskolos kampani
jų: —

“Pinigai, kuriuos žmonės lai
ko paslėpę bankų voltuose, puo
duose po žeme, pančekosc, už 
kamzelkų pamušalo, sienose 
namie ir kur kitur, turi būti iš
traukti į šviesų ir įtraukti į dar
bų Dėdei Šamui sekančioj Lais-

Liberty hondsus.

True translation filcd wilh thc post- 
inaster at Chicago, III., April G, 1918, 
as re<|uire<t by Ihe act oi’ Oct. G, 1917.

Miesto taryba nutarė 
pirkt “laisves bondsy”

Nepaprastoj miesto tarybos 
sesijoj vakar lapo nutarta nu
pilki trečiosios Suv. Valstijų 
paskolos bondsų už 3 mil. do
lerių. Sumanymas priimta a- 
pie į 10 min. laiko.

Iždo komisijos nariai išreiš
kė tų nuomonę, būtent, kad mie
stas lengvai galės sudaryti 3 mi
ltelius dolerių sumų iš įvairių 
resursų bei pajatnų.

Areštavo du vagiliu
Policija areštavo du vagiliu, 

kurie, yra įtariami apiplėšime 
daugelio turčių rezidencijų šia
urinėje miesto dalyj. 
tieji padavė savo 
Harry Magnc ir 
Manoma tečiaus, 
tikrieji jų vardai.
kia į pavieto kalėjimų visus api
plėštuosius * turčius, idant pri
pažinus pagautas “žuvytes”.

Areštuo- 
vardus kaipo 
Arthur Graf. 
kad tai nėra

Areštavo laišknešj.
P-lč Yarda Henry, 1245 As- 

bury -st., vakar areštavo jaunų 
laišknešj, tūlų II. H. Pruter’į. 
Karlų atnešęs panelei laišką ja
unasai Pruleris ėmęs ją ir pa- 
bučiavęs. Pruleris veikiausia 
turės eiti kalėjimai! “ant paku
los”.. .

Jis nekaltas.....
Valstijos prokuroras Hoyne 

vakar įsakė paliuosuot republi-

Mes turime daugiau ne
gu 30 lietuvių pardavėjų

Išpardavimai Panedėlyj 
ir Utarninke

Uhalsted. zoiaTrs7*' 
CANALPORT AVĖ

Stebėtinas išpardavimas šilku
Supjrkinias pavidalų šmotų išbandymui vienų iš didžiausių paro

dymų šilkų, kok| mes turėjome per keletu me 
tų—šilkai ncišpasa kyto švelnumo, spalvų, jvair 
aus audimo ir aprašymo. Jie išmigi- niurni 
pavydalai.

2.50 Salin Charmeusc
2.00 Crepe Meleors.
1.75
2.50
2.00 
2.00 
2.25

t Raumatizmas Sausgėla. į 
P I
g Nesikunkykltc savęs skaus- ♦ 
Z mals, Bcumatizmu, Sausgėla, 1 
« Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu Z 
I —raumenų sukimu; nes skau- e i dėjimai naikina kūno gyvybę I 
• ir dažnai ant patalo paguldo. Z 
g CAPS1CO COMPOUND mo- 1 
X stis lengvai prašalina vir&mi- 1 
h nėlas ligas; mums šiandie dau- X 
f gybč žmonių siunčia padėka- Z 
X vones pasveikę. Kaina 25c, J f per pačių 28c. X
| Justin Kulis ] 
į 3259 S. Halsted St., Chicago, III, I 
t Knyga BALTINIS SVEIKA- I 
■ TOS”, augalais gydyties, kai- 1 r na 50c. a

-10 colių .. 
•10 colių .... 

Crepe de (Uline, 40 colių ..........
Foulard ('repe de Chinc, 40e, 
Penu de Crepe, 38 colių .... 
b'ancy Plaid Taffeta, 3G colių 
Salin de Lux, 40 colių ..........
Plain Taffeta Šilk ,36 colių 
l-’ancy Plaid Šilk. 36 coliu 
White Japanesc lleavy Šilk,.. 

Salin Slripe Messaline, 36 col. 
('.repe, stora ....

31/ A 2.00
2.00

$2.00
2.00 Georgei te

Į‘f\ j 1.75 Chifrbn
\ \y 2.00 Black Peau de Soie Šilk

2.00 l ancy Warp Print Taf YABDAS

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

V.l •—11 ryt«; 1—2 popiet; 7—•

1900 S. Halsted St. 
Virinj RiarhofFn Aptiek**. 

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pieta 

Rakinant Nedeldieaiua ir Beredas

Iš pramoniečių bylos

Jis “pamigo”.
Tas laikinai paskirtasai teisė

jas I. \V. W. unijos narių byloj, 
aptiekininkas A. J. McKfee, iš 
Morris, III., kur užvakar rytą 
nepasirodė teisėjo Landis kor
te, popietinčj sesijoj betgi atė

jo, ir rainiai užreiškė, jogei jis 
buvo “pamigęs”.

į —Tamsta turėjai kokį nors 
• prietikį?— paklausė jo teisėjas 
į Landis.
Į “Ne, pons teisėjau, aš tik pa
migau”.

—Labai džiaugiuos, kad tik 
šitas buvo priežasčia tamstos 
nebuvimo, prikergė teisėjas. A- 
teityj, mano ponai, bukite to
kie loskavi, nusistatykite valau-

ATVELYKIO

KONCERTAS
1

Parengtas

KEISTUČIO PAŠELPOS KLIUBO

Ned., Balandžio-Apr. 7,18
M. MELDAŽIO SVET.

2212 W. 23rd PJace., Chicago.
----- ---- ------------------' » .... .................. Į. J J I,
Svetainė atsidarys 5 valandų vakare. Pradžia lygiai 6 vai. vak. 

įžanga 35c ir 50c ypatai 1

KONCERTO PROGRAMAS:
1 Daina.... Keistučio Mišrus Choras po vad. M. Girniaus
2 Monologas: “Ant vieny pečių”.............. p-lė V. Skačkaitč
3 Daina. Soc. Pat i. Chieagos Latvių Skyriaus

Mišrus Choras po vadovyste K. Mesosol 
I Monologas su dainomis (“Našlaite”), p-lč M. Kadžiuliutč 
5 Kornetas—Solo ......................................... p-lė Al. Grušaitė
G Duetas........................... p-lės A. Liutkaitč ir M. Kadžiuliutč
7 Daina.......... Soc. Par. Chieagos Latvių Skyriaus

Mišrus Choras, po vadovyste K. Mesosol
8 Dialogas: “šalyj kelyje” (par. M. Dundulienės) atliks

P. Gura ir p-lč A. Liutkaitč
9 Solo....................atliks p-lč Z. Laurynavičiutč,

akompanuojant p-lei E. G. Makar
10 Ekstra.
11 Marsalietč.........................  p-lč A. Liutkaitč

Po Programų!—Linksmas Balius
Taigi, gerbiamieji, nepraleiskite šio koncerto, bet atsi

lankykite visi, nes Kliubas rengia šį paskutinį koncertų ir 
lame dalyvauja gabiausi Keistučio Dramos Skyriaus artistai 
ir artistės. Kviečia visus KEISTUČIO PAŠELP. KLIUBAS.

Didelis Išpardavimas Pančiakų Pavydalų
Visi pavydalai pagarsėjusių Burlington pančiakų, supirktu iš vienu 
didžiausių VVholesale namų Chicagoje, čia išpardavimui tik už puse 
kainos. Jeigu jus būtumėte apsirokuojanti, jus prisipirklmnėlc dėl 
šešių mėnesių. Supirkimas padalytas į .3 skyrius.

SKYRIUS 1—Mote
rims šilkinės luster 
puikaus lisle. fiber 
bovelnos ir šilkinės 
pančiakos, begali
nis įvairu- 1 
mas.... B ©i#

SKYRIUS 2—Ly
gios ir spalvuotos 
šilkinės, fiber šilko, 
puikios lislcs, pui
kaus šilko

SKYRIUS 3—J yro įvirtos ko
kybės .šilko, išsiuvinčto, 
puikiausių lislcs .... Vv/U

Vyrą ir Moterų puikios ir vi
dutinio sunkumo bovclninčs

„ačiosr

yr ųir Motera juodos ir bal- 
)S lygios ir niercerezuotos 

^"os.nž.. 14c

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

Tel. Drover 7179.
OFISAS: 2.359 So. Leavitt Str.
VALANDOS: 4—8 vakare; ne- 

(lėklicniais 10—12 išryto.
Pel. ('.anai 4946. Chicago, III.

tiinų kalbų Laisves Paskolos (.recnQ kur b(|v<) knltin.un.,s 
komiteto mitingas. Buvo šaky- (Įut.yine s‘uk,yl)ių,vicI1!1Inc 2_si(>s 
ta, kad užtektinai pinigų esu už-1 pl.ecinktc |)erci(() utnr.
slėpta sekančios paskolos pado-1.^ rinkj,nnis- visas “nema- 
ngimui, ir buvo nurodyta, kad lonumus..i sakolna> j^,kęs ne 
ypač svetimžeimai tun palinki- (k.1|o ka(| Į)Onag GreeiAZrjjo 
mų slėpti pinigus, uos jie nėra k()khi nors bl()gų paIil^mų> 
išmokinti kaip pinigais galima L, (|(,| llekoittpetcntingUo. 
daryli pinigus. žinokite dabar, kad ponas Green

Svetimųjų kalbų divizijos fe-1 gcras.geras žbl0gus> tik tru.
deralio rezervo direktorius Fe- plllį nekompetentingas.
lix J. Stroyckmans paskyrė
speciali komitetų ištyrimui kla-1 _ ,v. . . Prižadėjo, ar isteses.usimo apie paslėptus pinigus ir Į J ’
auksų. Komitetai! įėjo: Joseph Du apsiginklavę banditai va- 
J. Sabat, pirmininkas, Henry Į kar naktį užpuolė Fredcrick W. 
S. Henschen, John A. Palan- Bormanų, 6000 So. Michigan 
dech, Neis Hokaneson ir J. Spo-| gt. Atėmė 21 dol. pinigų ir 
lansky. I auksinį laikrodėlį. Kuomet ba-

“Kiekvienas žmogus turi bu- ndilai “apsidirbo”, vienas jų 
ti nubaustas katorga (peniten- nueidamas kreipėsi į Bowmanų: 
tiary) už slėpimų pinigų lokiu I “klausyk, pons geradėjau, duok 
laiku kaip dabartinis, kada vai- mum savo vardų, pavardę ir 
džia prašo mus, kad pinigus adresų — ryto rytų mes prista- 
skolintumc,” pasakė J. 1. Bag- pysime tamsios laikrodėlį.” 
džiunas. Ar banditai ištesėjo savo pri-

“Valdžia turi konfiskuoti to- žadus — ponas Bo\Vnian nepa
klus pinigus”, pridūrė John Vu- sako.
cctučh. “Trįs iš keturių mano --------
sūnų kariauja ar kariaus už šių Laimėjimai mažėja.
šalį. Suvienytos Valstijos ima Į guyg paskutinių nepilnų pra- 
juos ir turi pilnų tiesų. o e 81|nc^jinų pasirodo, kad republi- 
Suvienytos Valstijos neturėtų kandidatas 15.toj wa..(k)j 
priversti, kad sukrautieji pini- v()s 183 1)a, didžtuln 
gai butų atkasti ir investuoti 11 r. * *1 Vadinas, Olsonas gavo ne 5,731,
Libcity on s ... bet 5,648 balsus. Bet kažin

“Liberty bondsai padėti i ne- . • , , . . . .J , 1 kaip pasirodytų, jeigu balsai
sudegamas skrynutes yra gėrės- . . : o* .... butų suskaityti įsnaujo?uis daiktas |caip pinigai nesude
gamose skrynutėse” ir “Libcr-
Iy bomlsai padės užsimokėti rc.l Sumanus žmogus, 
ndų už skrynutę” — tokie buvo 
du obalsiai, kuriuos pasiūlė pir
mininkas Salat vartojimui lais
vės paskolos kampanijoj.

Komitetas ketina išleisti kny
gutę, kurioj bus parodyta, kaip 
tai yra neišmintinga ir pavojin
ga slėpti pinigus, ir bus duota 
edukacija žmonėms, kaip tai y- 
ra patogu investuoti pinigus į

draugijų prezidentas, labai su
manus vyras. Nugi! Užvakar 
vakare viename bankiete jis įti
kinančiai užreiškė: “Jeigu mes 
norime panaikinti skurdų, pir
miausia reikalinga išnaikyt 
džiova”. Good!

Reikalaukit.
Gausite dykai knygelį su ma- 

pa ir aprašymais apie geriausias 

f urmas Amerikoje.

Svarbus susirinkimas.
Chieagos Liaudies Taryba 

rengia svarbų susirinkimų šiaš- 
ndie, 8 vai. vakaro, West Side 
Auditoriume — kertė Bucine jr 
Taylor gatvių. Kalbės tik-kų 
atvykęs iš Now Yorko socialis
tas teisėjas, d. Jacob Panken.

Drg. Panken yra gabus kalbė
tojas. Lietuviai, kur supranta

Jie ir vėl nerimsta.
Chieagos džiugų “Tribūne” ir 

vėl turi ko verkti. Esu, ta ne
laboji Liaudies Taryba, kurių 
išgujo Masonic Temple savinin
kai, ir vėl susirado svetainę N 
645 N. Clark gatvėj. Ir varysiu 
savo “pragaištinga darbų”.

Pašovė įtariamų pasi- 
kėsintojį.

Ant kertės IIopc ir So. Mor
gan gatvių vakar tapo mirtinai 
pašautas tūlas Carlo Dinardo, i- 
talas, įtariamas pasikėsinime 
ant 6 metų mergaitės Carmina 
Pionbiano. Kadan^ šovėjas 
spėjo ištrukti, o pašautasai yra 
be sųmonės, tai kol kas tikro
jo žudeikos negalima suse
kti. Manoma tečiaus, kad Dio- 
nardo pašovė pats išgėdintosios 
mergaitės tėvas, Šeivaslor Pion
biano, gyvenus 1022 W. Harri- 
son gt. Policija jo j ieško.

Dinardo nesenai buvo areš
tuotas už menamų jį prasižengi
mų. Bet vėliau prisaikinlieji jį 
išteisino, kadangi neturėta ga
nėtinų liudijimų, kad tikrasai 
pasikėsintojas yra jis, Dinardo. 
Pašautasai guli pavieto ligoni
nėj. Maža vilties, kad pasveik
tų.

Eilė svarbių referatų
Pradedant balandžio 7 diena,

dies Taryba rengia visų eilę re
feratų svarbiais visuomenės 
klausimais, East End svetainėj, 
645 N. Clark gt. Beferenlu yra 
d. Ii;win St. John Tucker. Pirmų 
referatų d. Tucker duos rytoj, 
8 vai. vakaro, tema “The Phi- 
losophy of the Commonplace.” 
Lietuviai, kur supranta anglų 
kalbų, turėtų pasinaudoti ta pro
ga. Drg. Tucker yra gabus re
ferentas. Jo referatai yra tur- 
riningi ir pamokinantis.

anksto, lai kreipiasi į T-bos or
ganizatorių, J. H. Dolscn, 1541

I atskirus referatus tikietų 
kaina 25c.

Sekamas referatas bus balan
džio 14 d. toj pačioj vietoj.

Dviguba žmogžudystė.
Name 1759 W. Madison gat

vėj policija vakar rado perplau
ta gerkle moterį, p-ių Cora Car-

Liberty Land & Investinent Co. anglų kalba, būtinai turėtų iš- penter. šalia jos toj pačioj lo-
3301 S. Halsted st., Chicago, 111. girst jo prakalbų. Įžanga 25c. voj gulėjo jos įnamis, tūlas Gc-

orge To\vnc

I žvakar vakare, sakoma, jie
du susivaidiję. Manoma lodei, 
kad To\vncs paplovė moterį, o 
vėliau ta pačia britva ir save 
nusižudė. Kas privedė jį prie 
tos žmogžudystės, tikrai nežino
ma. Spėjama tečiaus, kad tai

Areštavo 205 moterų
Policija surengė nauja kryž-

kasias moteris. Pirmoji diena, 
sako policijos pranešimas, bu
vo kuopasękmingiausia: įvairio
se vietose — kabaretuose, pri
vačiose šlubose, gatvėj etc. — 
areštuota apie 205 moters bei 
mergelės. Areštuotųjų tarpe, 
sakoma, randasi kelios “augšto- 
jo luomo moters”.

Sužeidė lietuvį
Lietuvis, Jonas Meškauskas, 

gyvenantis 1635 So. Bichmond 
gt., tapo sunkiai sužeistas Bal- 
timore Ohio freithausėj scredoj, 
balandžio 4 d. Sužeistasis nu
gabenta j West Side ligoninę, 
1814 W. Ihurison gt.

PLAUČIŲ UŽDEGIMO 
SEZONE.

Yra reikalinga duot persergė
jimų, nepalaikyt plaučių užde
gimo už mienkniekį. Jeigu jus 
išvalysite savo kūnų nuo nuo
dingu susirinkimų viduriuose ir 
žarnose ir jeigu jus atvesite už- 
silaikusius vidurius į norma lį 
veikimų, Jūsų syslema bus galė
ję nusimest nuo savęs ligų už
puolimus, vietoje kad joms pa
sidavus.

Trinerio Amerikoniškas kar
taus vyno Eliksiras visiškai iš
valo vidurius ir padaro ta be už- 
givimų, bei kokių nors nesma
gumo apsireiškimų. Ši priimni 
gyduole neturi sau lygios gydy
mui užkietėjime vidurių, ner- 
vinime, galvos skaudėjime, ner
viškume, abelname silpnume ir 

1.1. Kaina $1.10. Apliekose. 
Trinerio Linimentas douda grei- 
čir saugių pagelbų reumatizme, 
neuralgijoj, strėnų skausme, ni- 
istelėjime, išsisukime, tinime ir 
1.1. Prirūdyk tų pats sau, kaip 
daugumas jau tų padarė.

Kaina 35 ir 65 c. apliekose, 
)cr k rasų 45 ir 75c.

Joseph Triner Company M f g.

land avė., Chicago, III.
(Apgars.).

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖA. M. KAITIENe

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
je moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Cbicagc

------ ------------ —

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

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

4712 So .Ashland Avė. 
arti 47-tos /'atvės.

lel. Cicero 2;>2
DR. A. P. G U R S K I S 

1) E N T I S T A S 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedaliomis pagal sutartį 
4817 W. 14th St., Cicero, III.

Kampas 49lh Avė.
Vi-------------------------L.____ _____________ ;... ..-.'J

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

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
galiu ištyit jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darnų atlie
ku belaukhnt, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicar 
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptieki 
Tėmykite j mano parašų 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo & 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
\ Gyvenimas yra

v tuščias, kada pra 
n-Vksta negėjims. 

vartojame 
Pagerintų Oph-

Cj Ibalniomeler. Y-
patinga doma at- 

< kreipiama į vai
kus. Vr.L: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčklien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Aahland Av. kam p. 47 at 

Telephone Yards 4.317



NAUJIENOS, Chleago, III. Subata, Balandžio 6, 1918.

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

! SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU |
. .■ ■ \ ■ ■ "AY“.- .. ‘ ii/’.

Kapitalas x Sausio. 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................... $52-8x3

ŠELPIA Našles, Našlaičius, 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tų 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, Šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 VVEST 30TH STREET. NEW YORK CITY •

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
B514-16 W. 12th St, arti 
H t. Louia Are. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

M TtLKPHONB YARD3 2721 f

VOR. J. JONIKAifIS t 
f Medikas ir Chirurgas T 
Q Halsted St, Chicago ■

<-«O

TELEPHONE YARDS $834. į 

D r. P.G- Wiegner 
Priėmimo valandoa noo 8 iki 11 I 
iš ryto ir nuo 7 iki * vai. vak I 
8325 80. Halated 8L, Chlcaga I

Telephone Cicero 252

DR S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

UIGTOR Gralafunai 
’ ir Lietuviški Re

kordai. $10 ir 
augščiau.
Roseland 

Music 
Shop

11146 S. Michlgan Ate.. Chleago, III.
Telephone Pullman 6fl8

5S3 ■ iWlin

E“ MOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli- 

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk musų 
m kyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama

Lietuvių kalbos S.V.htorijos Laiškų Rašymo
L-dm ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
EG M ** S.V. Pilietybės Gramatikos
plritmetikos Geografijos Retorikos, ir n

flrGRAMMARir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School
3103 3. Halsted Si. ghicaoo il

K.\MJ‘A> <1 Mu > IR HALSTED GATVIŲ

Moksleivius, Politiškus Kanki-

iVITH SA1 
b, vi?

Mu»ų sistema ir ypatiftkaa mokinimas pa
darys jux žinovu *5 trumpą laikt}.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpt- 
in<>-<lesiunin« ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiatni aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti speeiališkai pigių kainą.

I’atrenos daromos pagal Jūsų mierą — bile 
■ ta i lės arba dydžio. iŠ bile madų knygos.

MA8TEK DESIGNING SCHOOL,
J. F. Kasnicka, Perdėtinis,

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

Milda Teatras 
1 ODEVIL1US IR PAVEIKSLAI 

9 Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj. Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 

EI) ir *?-ra GATVES
KREDITORIAI PONO 

A. OLSZEVVSKIO
R E G I S T R VOKI T Ė S! ..

DIDŽIAI SIS IR SVARBIAUSIS 
SUSIRINKIMAS SUORGANIZUOTŲ 
KREDITORIŲ INVYKS MILDOS 
SVETAINĖJ E, NEDĖLIOJ, BALAN
DŽIO (APRIL) 21, 1918, 1 vai. po 
pietų.

Tame susirinkime turės teisės da
lyvauti tiktai tie kreditoriai, kurie 
iki tam laikui bus užsirašę ir sudė
ję savo 'Krust Certit’ikatus pas Orga
nizatorių.

Kas nori lame susirinkime daly
vauti ir turėti teisę spręsti visuose 
kreditorius apeinančiuose dalykuo
se. tas turi tuojaus užsiregistruoti.

Užsiregistravimui kreipkitės šituo 
adresu:

J. J. HERTMANOVVICZ, ' 
3133 Emerald avė., Chicago, III.

PRANEŠIMAS
Brighton Park’o Lietuviams

Nuo
Mcat Market & Grocery Co.

2908 W. 40th St.,
Gerbiami šerininkai ir šėri- 

ninkes, o taipgi ir ne-šerininkai:
Kviečiame atsilankyti visus į 

šios korporacijos bučernę, ku
rioje viskas užlaikoma švariai, 
geras ta voras ir parduodama pi
giau negu kitur, nauja valdyba, 
mandagus patarnavimas.

Su pagarba. Komitetas.
PASTABA: Šėrininkų mitingas į- 

vyks Balandžio-April 7 d. 1918, 3824 
So Kedzie avė. ir 38 place.

JONAS JURGAITIS
Mirė Balandžio 2 d., 10:15 ryte.

Paėjo iš Kauno gub., Rasei
nių pavieto, Girdiškės parapi
jos Upinos filijos, Pamukaitų 
sodos. 1,5 metų pragyveno A- 
merikoj. Turėjo 40 melų am
žiaus; Pavienis.

Laidotuvės atsibuvo nėtnyč., 
balandžio 5, 10 valandą ryto 
po numeriu 4432 So. Falrficld 
avenue.
bažnyčią
Brighton

Velionis palydėta j 
N. P. P. švenčiausios 
Park’e.
. Simonas Lileikis.

ATMINK SAVO GIMINES 
ARBA PAŽYSTAMUS

Jeigu turi ką palaidojęs, pastatyk 
jam gražų paminklą.

Gražių geležinių kryžių pamink
lams turiu ant pardavimo PIGIAI— 
nuo $20 ir augščiau. Rašykite arba 
ateikite pažiūrėti.

K. DOVIDAITIS,
3001 S. Halsted St., 3-čias augštas. 

Chicago, III.

PRAMOGOS.
Vakarai—Baliai—Piknikai—Etc.

Pittshurgh, Pa.—Didelį balių ren
gia SLA. III Apskritys utarninke, ba
landžio 9, LMD. Svetainėje, 142 Orr 
St. šokiai prasidės 7 vai. vakaro. 
Bus lakiojama krasa. Daugiausia lai
mėjusieji atviručių gaus dovanų, pir
mą 8 dol., antrą I dol vertės. In- 
žanga vyrams arba porai 50c, inote- 
rinlĄ; 25c.

Bridgeville, Pa. — Subatoj, balan
džio 13 diena, SLA. 90 kuopa rengia 
didelį ir puikų balių Vokiečių salė
je, Belltown st. Prasidės 7 vai. va
karo. Inžagos: vyrui arba porai 50c; 
moterims 25c. Bus linksmų lietu
viškų šokių ir pramogų.

Liet. Soc. Jaun. Lygos 1-os kuopos 
vakaras su perstatymu įvyks suba
toj. balandžio (>. 7:30 vai. vak., M. 
Mi ldažio svet., 2242 W. 23rd place.

—Komitetas.

LSS. 4tos kuopos nariams:—šiuo 
kviečiam tamstą atsilankyt į Drau
gišką vakarėlį, nedėlioj, bal. 7. 6:15 
v. vak. Mildos svet., ant 2-rų lubų.— 
šiame vakarėlyje turėsime progą ar
čiau susipažinti, pasišnekučiuoti ir 
pasilinksminti. Komitetas.

LSJE. 1 k p. stato scenoje trijų vei
ksmų komediją “Netikėtai” baland
žio (>, 1918 M. Meldažio svetainėje, 
2212. W. 23 pi. .Komitetas.

April 6 d. S. Zvibo svetainėje, 1347 
S. 501h avė., Cicero, rengiamas dide
lis balius. Visus draugus kviečia at
silankyti, ypatingai tuos, kurie tu
rite tikietus. Rengėjai.

Pranešimai
Dramatiško Ratelio susirinkimas 

įvyks subatoj, balandžio 6, 7 vai. va
kare, M. Meldažio svetainėje, 2212 
VV. 23»'d pi. Visi nariai malonėkite 
ahykti paskirtu laiku. —Valdyba.

Literatiškos prakalbos! — Utarnin
ke. balandžio (April) 9. 1918, L. I).
L. D. 19-ta kuopa rengia pirmas li
teratiškas prakalbas Mildos svetainėj 
3138 S. Halsted St. Kalbgs drg. K. 
Jurgelionis ir 'I'. L. Dundulis. Kas 
tik gyvas, ateikite pasiklausyti. Pra
džia 8 vai. vak. Kviečia LDLD Komis.

LDLD. 1-mo Apskričio narių do- 
mai.—rVisi draugai tėmykite suba- 
tos, bal. 6 d., Naujienų numerį, kur 
tilpti LDLD. Imo Apskrivio Konfe
rencijos protokolas ir konstitucijos 
projektas. —Nuturimų Raštininkas.

Liet. Darbininkų Bučernių ir Gro- 
sernių Sus. Amer. mėnesinis susirin
kimas įvyks balandžio 7 d. *1'. Miko- 
lajimo svet., 2334 S. Leavitt str. 1:30 
vai. po pietų.—Draugai, malonėkite 
atsilankyti, nes turime svarbių rei
kalų. —Organizator. P. R—kas.

Melrose Park, III. LSS. 43 kuopos 
susirinkimas įvyks balandžio 7 d., 
12 vai. dieną, Frank ir James svet., 
kertė 23 avė ir Lake gatv. Draugai 
visi susirinkite: bus balsavimas vi
sų socialistų partijos viršininkų, tai
pgi ir daugiau svarbių reikalų yra 
apsvarstyrtiui. —A. J, Staškus

Galutinas Komiteto susirinkimas 
kas dėl suvedimo atskaitų nuo “Lai
svės” ir “Naujosios Gadynės” vaka
ro įvyks subatoj, bal. (>., Liuosybės 
svt4.. 1822 VVabansia avė. Pradžia 
8 vai. vak. Visų LSS. kuopų komisi
jos, kur buvo prie rengimo minėto 
vakaro, meldžiamos būtinai pribūti.

Komiteto narys Mickevičius.

Chicagiečių domai.—Gegužio 4 d., 
7 vai. vak. LSS. 81moji kuopa ren
gia didelį apvaikščiojimą Gegužinės 
šventės ir K. Markso gimimo dienos 
sukaktuves. Programas bus įvairus. 
Po programų! šokiai. — Kuopos ir 
draugijos prijaučiančios musų dar
bui, meldžiamos nieko tą vakarą ne
rengti. —Komitetas.

SLA. 129-tos kp. susirinkimas i- 
vyks balandžio 7 d., Stanford Park 
svetainėje 2 vai. po pietų. Kviečiam i 
visi nariai ir narės atsilankyti, nes 
bus svarbių reikalų apsvarstymui.

Nul, rašt. P, M. Akstinas.
West Pullman, III.—LSS. 235 kp. 

rengia svarbias prakalbas nedėlioj, 
balandžio 7, d., West Pullman The- 
atre, 623 W. 119 str. (Netoli Sorol 
avė.) Pradžia 2 vai. po pielų. Kalbės 
Moterų Balso redaktorė, drgė Petri- 
kienė. Taigi visi atsilankykite. In- 
žanga dykai. —Komitetas.

LDLD. 29 kuopos susirinkimas į- 
vvks nedėlioj, bal. 7 d. 7 vai. vak. 
1012 So. Main str., Draugės ir drau
gai, malonėkite atsilankyti paskirtu 
laiku. Atsiveskite savo draugus pri
rašyti draugijom —Org. B. Čepaitės

Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Apšvietus Draugija 
rengia paskaitas apie sveikatą ir vai
kų auklėjimą. Paskaitos įvyks nedė
lioj, 21 d. balandžio, T. Ivanovo sve- 
lainėje, 21(11—137 ir Deodar galvių. 
Pradžia 2 v. po pielų. Prelegentu pa
kviestas l)r. A. Montvidas iš Chica- 
gos. Visus vietos ir apielinkės lie
tuvius kviečiame atsilankyti, labiau
sia moteris. Sveikata žmogui bran
gesnė už viską, užtat turime žinoti, 
kaip reikia daryti, kad sveiki būtu
me. —Rengimo Komitetas.

Clearing. III. Draugystė Moterų ir 
Vyrų Apšvietus No. 1 laikys susirin
kimą subatoj, bal. 6 d. 7:30 vai. vak. 
Joe. Obrodovičiaus svet., 5801 W. 
63rd St, kampas Menard avė. Malo
nėkite susirinkti ant pirmo musų 
mėnesinio susirinkimo ir prašome 
atsivesti naujų draugų norinčių pri
sirašyti. —Komitetas.

Englevvood, III.—T. M. L. Pašelpi- 
nės Draugystės mėnesinis susirinki
mas įvyks balandžio 9, J. Bankus 
svet., 8432 Vincennes avė., 8 vai. v. 
Gerbiami nariai, nepamirškite atsi
lankyti. Nors susirinkimas pripuo
la subatoj, 6 balandžio, bet dėlei tū
lų priežasčių tapo perkeltas.

Kviečia —Valdyba.

Indiana Harbor," Ind.—Sus. Liet. 
Amer. 185 kp. paprastas susirinki
mas įvyks nedėlioj, balandžio 7 d. 1 
vai. po pidu, Ant. Mikoločiaus svet., 
2112 — 137th Str. Kuopos narius ir 
norinčius prisirašyti prie jos, malo
niai kviečiame atsilankyti.

—J. Stripeikis, rasi.
('hieagos Lietuvių Vyrų Choro ge

neroliškos repeticijos įvyks balan
džio 7, litą vai. ryto, Mildos svet.. 
Po repeticijų bus išduotas raportas 
iš Velykų vakaro. Su pagarba,

Choro pirmininkas, M. M. Yuodis

Ateities Žiedo—vaikų draugijėlės 
choro repeticija .vadovaujant pane
lei Slaniuliutci, Įvyks nedėlioj. ba- 
andžio 7. 2 vai. po pietų, Mark \Vhi- 
e S. parko svetainėje, prie Halsted 

ir 29-tos .gatvių.—Visi Ateities Žie
do nariai pribukite laiku ir atsives
kite savo draugus. —Sekretorė. _____ u

LSS. 158 kp. mėnesinis susirinki
mas Įvyks utarninkcį*balandžio 9 d.. 
John Grušo svetainėje, 1100 So. Cen
tral Park avi'. Pradžia 8 vai. vak. 
Draugai, visi atsilankykite, turime 
daug svarbių neatidėtinų reikalų.

—Valdyba.

LSS. 234- k p. extra susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, bal. 7, 10 vai. ryte. 
Settlement svet., 4(530 Gross avė. Visi 
nariai privalo ateit.—Sekr. A.' Vasiliauskas.

Pirmyn Mišraus choro (North ai
dėję) susirinkimas Įvyks balandžio 0 
d. 7:30 vai. vakare, Liuosybės svet., 
1822 \Vabansia avė. Visi mulinlįs 
dainas kviečiami ateiti—Komitetas. 
SLA. 226 kuopa laikys susirinkimą 
nedėlioj, balandžio 7, 2 vai. po pie
tų. Viešo Knygyno Liuosybės Svetai
nėj, 1822 VVabansia avė. — Visi na
riai būtinai atvykite, nes, bus rinki
mai pildomosios tarybos.

—A. Martišius, Sekr.

Chicago, III.—Penkių progresyvių 
draugysčių įgaliotinių susirinkimas 
įvyks balandžio 8 d. 8 vai. vakare, 
Meldažio svet., 2212 \V. 23rd pi. — 
Malonėkite visi susirinkti: yra daug 
svarbių dalykų. —Sekretorius.

S. L. A. 36-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, balan
džio 7, pirmų valandą po pietų, Mil
dos svelainėi. Kviečiami visi skait
lingai atsilankyti susirinkimai! ir 
kiekvienas atsiveskite po naują drau
gą prirašyti kuopom

Northsidės Liet. Draugijų Sąryšys 
renuia prakalbas atidarymui Viešo
jo Knygyno svetainės, Nedėlioj, ba
landžio 7, 3 vai. po pietų. Norlh- 
saidės Liet. Dr-jų Sąryšio LIUOSY- 
BĖS SVETAINĖJ. 1822 VVabansia av. 
Kalbės drg. K. Gugis. Bus dainų ir 
deklamacijų. Malonėkite skaitlingai 
subrinkti. —Komitetas.

LMPS. 58 kuopos susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, balandžio 7, 2 vai. po 
pietų, Davis Stjuare svetainėj, ant 
antrų lubų. Visos draugės malonė
kite atsilankyti ir naujų nariu atsi
vesti. —Sekr. J. Balsienė.

Roseland, III.— SLA, 139 k p. mė
nesinis susirinkimas įvyks subatoj, 
balandžio (i d., 7:30 v. vak., Sociali
stu svetainėj, 11100 Miehigan avė. 
Inėjimas nuo 1 U-tos gatvės, ant tre
čių lubų. Visi nariai atsilankykite 
nes bus rinkimas delegatų į seimą 
ir taip turim svarbių reikalų apsva
rstyti. —Rašt. K. Kalnietis.

Kenosha, Wis. — SLA. 212 kuopa, 
laikys savo susirinkimą balandžio 7 
d., 9 vai. ryte, Schlitz salėje. Drau
gai, nepamirškite susirinkti išryto, 
nes po pietų salė užimta kitokiais 
reikalais. —<Sekr. F. Rastcis.

ASMENŲ JIEšKOJIMAT
Pajieškau savo švogerio Petro Pet

riko ir Vincento Grikšo. Abu Kauno 
uub.. Telšių oav., Garždiškių parap. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Andrijauskas, 
3222 So. Halsted St., Chicago, III.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau P. Alksninio, arba Peler 

Alix., taipgi ir Vinco Povilaičio. A- 
budu gyveno keli metai atga South 
Fork, Pa. Malonėkite atsišaukti ant 
šio adreso: And. Rasimas,
3001 S. Halsted St., Chicago, III.

Pajieškau Kazimiero Pulkausko, 
(arba vadinasi angliškai Čali Pulk), 
las kur buvo kada apsivedęs su Zose 
Juodčaite ir su ją persiskyrė. Turi 
5 metų dukterį. Pernai gyveno — Grnnd Ritpids, Mich. Malonėkite at
siliepti tuojaus, arba kas jį žinote 
bukite geri pranešti už ką busim dė
kingi. Chalis ir J. Philip, 
1212 State, Racine, Wis.

PAJIESKOME žmogaus vedusio, 
be vaikų, mylinčio ant ūkės dirbi, 
moteris virių valgyt, o vyras dirbt 
imt ūkės. Mes esame du vyrai. Dar
bas nepersunkus dėl moters, mokos-* 
lis gera. Darbas ant visado. Plates
nių žinių kreipkitės šiuo adresu: 

Balcunas Bros.,
Firdale. Wash

Pajieškau savo pažįstamo, Jurgio 
Jankausko, kuris manau, gyvena Chi- 
eagoje. Malonėkite atsišaukti. 
Egnac Poška, Tel (amai 767 
1902 S. Halsted St., Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA 2 patyrusios mote- 

rįs, skudurų rinkėjos. Gera mokes
tis. Vienas patyręs vyras dirbt į 
junk shop. O. Zelden, 
6136 S. Racine Avė. Chicago

REIKALINGA mergina .mokanti 
bent kiek siūti moteriškąs suknes. 
Atsišaukite laišku į Naujienų Ofisą, 
pažymėdami No 3.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Gera mokestis. Tik dvieje 
šeimynos. Plaut drapanų nereikia.

V. Miscvich,
35-18 S. Halsted st., antros lubos.

REIKALINGA lekeruotojų dirbt 
prie kėdžių.

EAGON CHAIR CO.,
841 \V. 22 St. Chicago.

REIKALINGI aptraukėjai dirbti 
prie kėdžių.

EAGON CHAIR CO., 
811 W. 22nd St., Chicago

REIKALINGA merginos prie skyr- 
stymo naujų vilnonių skudurų. Ge
ra mokestis. COHEN and SON, 
12-14 S. Union Avė., Chicago

REIKALINGA patyręs vyras prie 
rišulių preso i Junk šapą, 

GINSBURG and ALTER
2707 W. 121h SI., Chicago.

Tel. Rockwell 213

REIKALINGAS atsakantis kriau- 
čius prie vyriško ir moteriško kos- 
tumieriško darbo. Taipgi reikalin
ga prescris vakarais.
Bridgeport Tailorink and Clothing 
Ccįį, 3219 So. Halsted St., Chicago

REIKALINGA stiprios merginos į 
rakandų dirbtuvę.

Senske Bros.
1660 McIIenry St., Chicago.

REIKALINGA pagyvenusi moteris 
prie mažo vaiko, tik dviese šeimy
nos. Geras užlaikymas ir gera mo
kestis. Prie pat lietuviškos bažny
čios. Jeigu turės norą, galės kas
dien nueiti ant mišių. Atsišaukite 
po num.: 4100 So. Washtenaw Avė. 
Chicago, III.

PARSIDUODA greitu laiku bučer- 
nė. Pardavimo priežastis—savinin
kas pašauktas kariuomenėn. Norin
tis pirkti pasiskubinkite atsišaukti į 
3015 W. 43rd St., Chicago, III.

REIKALINGA 4 arba 5 geri vyrai 
dirbt automobilių šapoje. Darbas 
visokis. WARSAWSKY and CO., 
1915 So. State St., Chicago.

REIKALINGAS žmogus į pirtį prie

Paulina gatvės. 1115 So. Paulina St.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA Saliunas, geriausis 
transportacijos kampas ant pietva
karinės pusės. $1000 cash. čia yra 
jums proga. 3800 S. Kedzie Avc.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė. Pardavimo priežastis — išeinu 
kariuomenėn.
3564 So. Halsted St., Chicago

BIZNIERIAI, 
ŠTAI BARGENAS!

Parduodu bankinį seifą (plieninė šė
pa). Ji turi dvejas duris ir “čest” 
viduje. Jos vardas “Bunglar Proof”, 
tinka kiekvienam biznieriui, labiau
siai laikrodininkui. Greit norima 
parduot, todėl labai pigiai .Atsišau
kite laišku šiuo adresu: Naujienos 2 
1840 So. Halsted St., Chicago, 111.

PARSIDUODA—BARGENAS 
Geležinių daiktų ir šynų krautuvė, 
uždėta 1885. Pardavimo priežastis, 
turiu kitą biznį, kuris užima mano 
visą laiką. FREI). C. EWART, 
3108 So. Halsted St. Chicago.

PARDAVIMUI grosernės. sankro
va, daranti $30.00 biznio į dieną. Ge
ra vieta bučernei. Nėra kompetici- 
jos. 2313 W. 47 St., Chicago.

RAKANDAI
UŽ $59 NUPIRKSI $2J0 dvigubais 

springsais phonografą, 2 Jcvvel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandu už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12. $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

PARSIDUODA labai pigiai puikus 
rakandai, jeigu kas norėtų, galėtų 
drauge ir 4 kambarius parandavot. 
Puikus kambariai, yra elektros švie
sa, guzas maudynė. MBS. KATZ, 
1813 String St., Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARDUODU automobilių “Siden 

Baren” ir viena % tono t rokas. Ir 
vienas inžinas “Merian”.

J. Matjukas, 
3237 Auburn avė., Chicago, III.

RANDAI
BUČERNIŲ DOMAI!

Nereikalaujama pinigų. Jus galite 
pasirandavoti mano bucerne pigiai. 
Lietuvių aoiclinkčje, 2 blokai nuo 
lietuvių bažnyčios. Dabartinis aren- 
dorius — bučerninkas serga.
1640 So. Jeffcrson St., Chicago.

IŠSIRANDAVO.!A štoras-krauluvė, 
tinkama visokiam bizniui; užpaka
lyj yra 5 rūmai pagyvenimui. 
Adresas 2900 W. 40 str. Atsišaukite į 
2902 W. 40 st. ant pirmų lubų.

PASIRANDAVOJA geras kampas 
apliekai arba graboriui 3658 Union 
avė. Bus gatava gegužio 1-iną, bus 
ištaisyta po rendauninko noru — 
$35.00. Tel. Drover 10114.

NAMAI-žEMe

FARMOS!
parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Farmos gyvenamos ir ne
gyvenamos. Platesnių žinių klaus
kite per laišką, įdedant markę už 3 
centus.

TON Y ZABELA
P. O. Bos 1, Lake Co. Pcacock, Mich.

PARDAVIMUI—nuosavybė su pir 
mos Idesos groserne ir “meat mar- 
ket”. Vieno augšto namas, nauja 
lietuvių apgyventa vieta. Turi par
duoti iš priežasties ligos. Nebus at
mesta teisingas -pasiūlymas. Tel 
Drover 1376, Anton Prazsky, 
2856 Emerald avė., Chicago.

PARSIDUODA, atiduodama ran- 
don, arba išmainoma ant privatiško 
namo arba biznio, gražus, naujas bi- 
znevas namas su rezidencija, Storu ir 
barne; visa nuosavybė randasi ge
roj, bizniškoj lietuvių ir lenkų ap- 
gyventoj vietoj, prie karų linijos. 
Atsišaukite laišku šiaip: No5 Nau
jienos, 1840 S. Halsted St., Chicago.

2-jų aukštų namas ir rėžys( lo
tas), turi 4 flatus, neša $40 į mėne
sį. Kaina $3,500. Išmokėjimas, jei
gu norima. Ateikite ir apžiūrėkite 
šį bargeną tuojaus.
1932 So. Union avc., Chicago

2-ras augštas.

ŠTAI JUMS PROGA
kur galite j trumpą laika uždirbti 
gerus pinigus. Parsiduoda namas, 
kuris neša 21 nuošimtį. Inmokėt 
reikia $100.00, o likusius ant mėne
sio $25. Randasi puikiausioje daly
je Gary, Ind. Pardavimo priežastis 
—savininkas gyvena Chicago. 4148 
S. Savvyer avė. Telephone MrKinley 
335-1. Atsišaukite laišku arba tele
fonu. Kaina visai žema.

G. Virbalailis

PARDUODU 2 NAMU: 1 medinis, 
arti mūrinio, ant 30x125 pėdų loto, 
$50 raudos į mėnesi. Pamatyk

MR. LUEBKE
2016 String St., Chicago, III.

PARSIDUODA, arba išsimaino ant 
ūkės (farmos) šešių kambarių medi
nis namelis. Cemento fundamentas. 
Atsišaukite į T. Chall,
3261 S. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA namas ant 2 pagy
venimų po 4 ruimus kiekvienas, ge; 
sas ir toiletai vidui. Savinikas Imi 
išvažiuoti. Parsitkioda pigiai ir ra
kandai sykiu. 1735 N. AVinchester av.

FARMA

40 aki u geros žemės, 25 akrai dir
bamos. kita miškas ir ganykla. Žemė 
aptverta tvoromis, grinčia 4-rių ka
mbarių; tvartas, daržinė ir dauginus 
mažesnių tmdinkų. šulinis su vėji
ne melnyčia, ant puikins upės, Mus- 
kegon Electric Povver Dam. puspen- 
ktos mylios iki Fabriono miesto. 
Kaina $1750. Inmokėt $500, o liku
sius ant ilgo laiko.

United Land and Investment Co., 
117 N. Dearborn St., Room 403.

Chicago, III.

EKSTRA
Mainau namą ant automobiliaus. 

Namas 5 kambarių, žemės pusė ak
ro. Prie to paties namo parduočiau 
ir už pinigus—labai prieinama kai
na’. Atsišaukite laišku. Mainyčiau ir 
ant lotų. Namas randasi tarpe 66tos 
avė. ir 55-tos avė. ir Archer.
P. Daubaras 5420 So. Neenoh avė.

NAMAI-žEMl
PARDUODU arba išmain au į lo

tą (rėžį) namus $5,500 3 pakyveninių 
mūras, arba ant išmokėto medinio 
namo. Savininkas ant 3-čio augšto. 
2848 Artington St., Chicago.
^■■1- II BU- ■ „.III, ————

FARMOS.
Naujas laikraštis, Amerikos 

Ūkininkas, pasako kur geriausia 
pirkti fannę. Miehigan valsti
joj, kokioj vietoj ir apielinkėj. 
Apie Hari, Miehigan. Miestelis 
su 1800 gyventojų; ten per my
lių, dvi ar tris galima pirkt ge- 
Tinusias farinas — ir nebran
giai; ir ant išmokėjimo, (lele- 
žinkeiio stotis pat viduryj mie
stelio.

Pereitų metų mes daugiausiai 
pardavėm farnių dėlto, kad ko- 
žnam patinka musų apielinkč.

Dabar geriausias laikas. Ka
sykite įdedami markutę.

‘‘American Farmcr”
P. O. Box 96, Hart, Miehigan.

Vyrišky Drapanifdargenal 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir ovcrkotąi, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 11$ 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ik; 
?35 siutai ir ovcrkotąi, nuo $7.50 Ik4 
18 doleri j.

Pilnas pasirinkimas kailiu pa/nu* 
tų overkatų.

Visai Mažai vartoti siutai h ov*r- 
kotai, veU.ės nuo $25 iki $85. dabai 
$5 ir nuginiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
! 11-50. Var nams siutai nuo $3tM 
ki $7.50

Atdara kasdiet 4. oedėliornis ir 
karais.

S. G O P D O N
HD5 *•» Halnted St. Cblcaov.

Phone Canal 1256
ŠOKIŲ MOKYKLA

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

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

tokiai dtsihuna kas panedėlį ir ket- 
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
pagelbininkčm.
1900 S. Union avė., Chicago.

Šokių Mokykla

Tel. Canal 7270 ^rot‘ <*- SUAtAfl 
Mokiname sulig naujausia mada visokius lo
kius. Uitikriname pasekmes. Mokiname Ps- 
nedėliais ir Pėtnyčiom. Pradtia 7:46 ▼. vak.

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

Duodama Privatinės Lekcijos

Pirk ties

eikite | tas sukro

vus, kurios skelbia

si jūsų dienraštyje

NAUJIENOSE

p. ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

% ------- ,

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”


