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Airija Reikalauja
Savyvaldos

Vokiečiai bombordavo Liberi 
jos sostinę

belnai yra palinkę manyti, kad 
incidentus bus išrisiąs aut vie
tos ir kad japonai ir anglai pa
siliaus.

Talkininkų šalių atstovai 
ndie apsilankė užrubežinių 
kalų ministerijoj ir tarėsi 
bolševikų laivyno ir karės 
nisterlu Leonu Trockiu ir • ' * Imieru Nikolai Leninu. Jie pa
kartojo užtikrinimą, kad išsodi-' 
irimas Vladivostoke yra vien at-! 
sakomybėje Japonijos admiro
lo.

Chicago, IU„ Subata, Balandžio-April 13, 1918.
--------------------------------------------- ---------------- -....

davoti $100,000 savo najną. Tai 
bus pirmas gatvekarių darbiniu* 
kų namas šioj šalyj.

Rusų laivynas ištruko

Ukraina irgi nori Besarabijos
AIRIJOS KONVENCIJA 
REIKALAUJA AIRIJAI 

SAVYVALDOS
Tik Airijos kongresas gali 
nutarti apie konskripciją, 

sako konvencija.
Ulsteriečiai prieš savyvaldą

True translation filed witb the post- 
mastcr at Chicago, Apirt 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, Bal. 12. - Airi
jos konvencija 1(M) baisų prieš 
42 priėmė pieną apie siūlomą 
Airijos savyvakią.y Apie tai ofi
cialiai paskelbė p»ti konvencijų.

Konvencija reikalauja įsteigi
mo (Mirlamvnto dėl visos Airi
jos, su pilna gale leisti įstaty
mus vuduripiuose, valdymos ir 
mokesčių reikaluose. Praneši
mas sako, kad savyvalda tuojau 
turi virsti įstatymu.

Ulsteriečiai padavė mažumos 
priešingą raportą.
Parlamentas bus iš dviejų butu

Pranešimas užreiškia, kad 
konvencija 54 balsais prieš 17 
nutarė, kad kokie nors konskri- 
pcijos įstatymai turi būti pir
miau paduoti Airijos parlamen
tui, pirm negu jie gali įeiti ga-

tylas praplaukiant pro uostą 
laivas. Submarina pradėjp jį 
vyties ir daugiau nebesugrįžo.

(Liberija yra negrų respubli
ka Afrikoj ir gyventojų turi tar
pe I ir 2 milionų. Ji paskelbė 
karę Vokietijai I <1. rugp. 1917, 
m. Ryšiai buvo pertraukti pir
miau, bet paskelbimas karės lei
do internuoti daug vokiečių pir
klių ir kitų, kurie buvo kaltina
mi neneutraliame veikime).

RUSIJOS LAIVYNAS IŠ
TRUKO Iš VOKIEČIŲ

200 laivų plaukia į Kron- 
štadtą *

True translation filed with the post 
mastei' at Chicago, April 13. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PETROGRADAS, Bal. lt. — 
Rusijos laivynas Helsingforse, 
susidedantis iš 200 laivų, mato
mai, ištruko iš pavojaus būti vo
kiečių suimtu. Pirma eskadra, 
susidedanti iš kariškų laivų ir

šid- 
rei-
su 

mi- 
pre-1

ŠIANDIE' - f

DRG. K. PETRIKIENĖ 
iš Brooklyn, N.Y., kal
bės South Chicago, Ku- 
činskio ir Ruseckio svet. 
8756 Houston avė.
Pradžia .7:30 vai. vak.

Visi lietuviai ir lietu
vaitės kviečiami atsilan
kyti.

Negauta žinių apie ameri
kiečių išsodinimą Vladivo

stoke
Truc translation filed with tho post- 

i mastei* ai Chicago, April 13, 1918, 
as reųuired by the uct of Oct. 6,1917.

WASHINGTON,. Bal. 12. - 
Valstybes departamento valdi
ninkai pasakė šiandie, kad pas
kutinė telegrama iš Vladivosto
ko, datuota bal. 10, nieko nemi
nėjo apie išsodinimą ten ameri
kiečių spėkų.

Laivyno departamentas irgi 
negavo jokių žinių apie išsodini
mą amerikiečių jurininkų, pa- 
gclbai anglų ir japonų spėkoms.

Tikisi amerikiečių išso
dinimo

True translation filed with the post- 
inastei ai Chicago, April 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

TOKIO, Bal. 6 (suvėlinta). — 
Sulig oficialiu šios dienos pra
nešimo, anglų spėkos liko išso
dintos Vladivostoke bal. 5 d. po

Tikimasi neužilgo išsodin
siant ir amerikiečių kareivius.

Išsodinimas japonų’ jurinin
kų nesutiko pasipriešinimo. Vie
na dalis japonų saugo Japonijos 
konsulatą, o kita — rezidencij: 
distriktą.

VOKIETIJA NORI PASI
GRIEBTI DALI LENKIJOS

Sąryšy j su nulinčiavimu 
Pragerto

Reikalauja didesnės algos.
TROY, N. Y. -y- Ludlpw Vale 

Mfg. Co. liejiklt; darbininkai su
streikavo, reiaklaudami mini- 
muin algos $3.30 į dieną. Jie 
dabar gauna $2 80. '

PERKLAUSINĖS 40 ŽMO- 
NIŲ

Anglai tebesitraukia va 
karuose

Vokiečiai paėjo 4 mylias

Darbininkų Ju 
dėjimas

Siaučia baisus mūšiai
________________ ir

‘Triir iranslation filed wilh Ihe posl- 
maslci* at Chicago, April 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

COLLINSVILLE, III., Bab 12.
Šalę jau apkaltintų žmogžu

dystėje 5 žmonių, vardai mažia
usia 40 kitų žmonių bus priduo
ti sekamą savaitę prisaikintųjų 
teismui • Edwardsvillej, ištyri
mui jų dalyvavimo nulinčiavi- 

CHICAGO. Hetail Clerksl »>«' pereitų pėlnyčios rylą vokiu- 
unija padavė reikalavimus savo

PARDAVĖJAI REIKA
LAUJA SUTRUMPINIMO 

DARBO VALANDŲ

Taipgi pakėlimo algos

čio Bobert P. Prager. '

verykų sankrovų savininkams 
ir kitiems smulkiems vertel
goms sutrumpinti darbo valan-|True translation filed with the post- 
das ir pakelti algą. Reikalauja
ma pakelti algą po $5.00 į savai
tę, o (labo valandas sutrumpinti 
nuo 87 vai. ant 67 vai. į savaitę, 
su viena diena į savaitę pasilsiu 
ir nedėldienio darbu iki 2 vai. 
)abar daugelis pardavėjų dirba 

nuo 8 vai. ryte iki 10 vai. vaka
re, o nedėldieniais nuo 8 v. ryte 
iki 6 vai. vak. Čia mat pakėli
mo algos ir sutrumpinimo dar
bo valandų reikalauja mažės- 
niųjų sankrovų pardavėjai.

• —Koresp.

Išsiteisino

niaster at Chicago, April 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

TOPEKA, Kan., Bal. 12. -Fe- 
deralio teismo “jury“ šiandie po 
piet išteisino Dr. Eva Harding, 
Ike Gilberg ir Ernept Newman, 
visi iš Topeka ir prof. George W. 
Kleige iš Lawrense, Kan., kurie 
buvo kaltinami konspiracijoj 
kliudyti draftui.

ANGLAI STUMIAMI 
ATGAL

AUDINYČIŲ DARBININ
KŲ STREIKAS

Samdytojai atsisako pripa
žinti uniją.

Visą laiką eina smarkus 
mūšiai

“Pristumti prie sienos — kariau 
kit iki paskutinio žmogaus”,

' sako Haig
VOKIEČIAI
MYLIAS PRIEKYN

PAĖJO 4

Paėmė Merville

Truc translation filed wilh the post* 
mastei* at Chicago, April 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 12. —Ofi- I 
eialiai paskelbta, kad pereitą na
ktį vokiečiai paėmė Merville. 
Smarkus mušis tęsiasi Merville 
ir Ncuf Bercpiin apielinkėj.

Vakar vokiečiai atakuodami 
Ploegsteert apielinkėj, atstūmė 
anglus ik Neuve Eglise apielin-

“KARIAUKIT IKI PASKU
TINIO ŽMOGAUS”

Liepia anglų komanduotojas 
savo kareiviams

Parlamentas anot praneši
mo, susidės iš senato, turinčio 
64 narius ir atstovų buto iš 200 
narių. Senatas atstovaus pirk- 
lybą, pramonę, darbą, pavietų 
tarybas, bažnyčias, universite
tus ir didžiūnus.

Nacionalistai sutiko gvaran- 
t.ioli unistams (ulsleriečiams) 
10 nuoš. narystės atstovų bute.

Klausimas apie tuojautinę ko- 
nir ilę muitų liko atidėtas.

Tuo tarpu jais kontroliuos 
Anglijos parlamentas.

do laivyno buzą Kronštadtą. An
tra eskadra, susidedanti iš tor
pedinių laivų ir submarinų e- 
sairii ties Kronštadtu, o trečia es
kadra, sudaryta iš -transportų ir 
senesnės rųšies laivų, tikimasi 
atplauks į Krondštadtą šiąnakt.

UKRAINA PERSERGSTI 
RUMUNIJĄ

VOKIEČIAI BOMBARDA
VO LIBERIJOS SOSTINI

Vokiečių submarina apšaudė 
Monrovia

True translallon filed with the post- 
uiaskr at Chicago, April 13, 1918, 
m reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WA$HINGTON, Bal. 12. — 
Valstybės departamentai! atėjo 
oficiale žinia, kad didelė vokie
čių submarina bal 10 d. pasiro
dė Liberijos sostinės Monrovia 
purtei vakariniame Afrikos pa
kraštyje ir bombardavo bevie
liam ir kabelio telegrafų stotis.

Subinarina paleido / iš savo 
kanuolių nemažai šovinių į be- 
vielinio telegrafo stotį, prida-

Nori ir ji dalyvauti spren
dime apie Besarabiją

True translation filed with the post- 
nuisler at Chicago, April 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 12. —Su
lig Berlino pranešimais, Ukrai
nos premieras pasiuntė notą Ru
munijos valdžiai, nurodydamas 
kad kadangi Besarabija yra ap
gyventa dideliu skaičių ukrainų 
ir Ukrainos valdžia kontroliuo
ja svarbią dalį Juodųjų jurų pa
kraščio vakarinėj dalyj Besara
bijos, Ukrainos valdžia mano, 
kad gahitnas husprendimas apie 
Besarabiją taikos tarybose Bu
čį tarės te yra galimas tik daly
vaujant ir pritariant Ukrainos 
iaudies respublikos atstovams

RUSIJA PRADEDA AP
RIMTI

Žiuri šalčiau į jąponų išsodi
nimą Vladivostoke

Trur translofion filed with the post- 
niHMtei* at Chicago, April t.}, 1918, 
•s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Maskva, Bal. 11. Kilęs dėlei 
išsodinimo japonų Vladivostoke 

ir 
a-

Ji ką tik atkreipė atidą į ka- sujudimas greitai aprimsta 
belio stotį, kuomet tapo užma- Maskvos laikraščiai šįvakar

Po priedanga karinio 
saugumo

True translation filed with the post 
mastei* at Chicago, April 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 12. —• 
Prūsijos agrikultūros minisleris 
Dr. Essen—Hartrulhe utarnin- 
ke užreiškė Prūsijos augštesnią- 
jame. bule, kad apsaugojimas 
Vokietijos pozicijos rytuose yra 
pirmiausiu Prūsijos reikalu ir 
todėl Prūsija turi reikalauti, kad 
kariniai interesai butų viršes
niais už visus.

Tageblatt tą užreiškimą aiš
kina kaipo reiškiančiu, kad di
delė dalis Lenkijos turi būti pri
jungta prie Prūsijos.

Jis smarkiai tą peikia, kadan
gi aneksijos politiškos pasekmės 
birtų tokios, “kurios nuvytų len
kus politiškai į Rusijos rankas 
ir sutvertų rytuose dėl vokiečių 
nuolatinį politiškų neramumų

COLUMBU^, Ga. — Čia strei
kuoja audinyčių darbininkai. Jie 
reikalauja pripažinimo unijos. 
Bet samdytojų asociacija yra 
pasirengus netik nepripažinti li
nijos, bet ir nedaleisti jos darbi
ninkams susiorganizuoti. Ji pa
skelbė, kad nė vienas unislas ne
bus priimtas j darbą. Tečiaus 
ir darbininkai ketina nenusilei
sti. Jie negrįš pavieniui ir tol 
laikysis, kol samdytojai bus pri
versti priimti visus darbininkus.

Viso streikuoja 3000 darbinin
kų. —Koresp.

True translation filed wi»h ♦>* 
inasler at Chicago, April 13, 1918, 
as reųuired by thp act oi uct. o, n.

LONDONAS, Bal. 12. —Field 
-fenaršalo Ilaig naktinis praneši
mas sako:

“Stiprus spaudimas liko prie
šo palaikytas visą dieną į pietus 
ir pietvakarius nuo Bailleul. Nu
olatinės atakos didelėmis spėk o, 
mis padaryta šioj apygardoj ir 
dar tebesitęsia. Musų kareiviai 
liko pamažu atstumti nuolati
niame mūšyje iki pozicijų Bail
leul geležinkelio apielinkėj, kur 
jie smarkiai mušasi su priešu“.

Į šiaurę nuo Feslubert anglai 
konlr-atakoj atsiėmė žemę.

Fronte tarp Loisme ir Lawe 
upės vokiečių atakos liko atmu
štos.

Likusioj dalyj šiaurinio mū
šio Inuko yra tik labai mažos 
permainos. ,'

(Merville yra už apie 10 my
lių beveik į vakarus nuo Annen- 
tieres. Jis yra už 5 mylių i va
karus nuo Esi ra iręs ir už 2 m.

šiaurryčius nuo Lestrom, mie
stų, iš kurių, kaip buvo praneš
ta, vokiečiai liko išvyti. Vokie
čių laimėjimas, sprendžiant iš 
pirmesnių pranešimų, yra apie 
1 mylios. Neuve Eglise yra 5 
m. į šiaurę nuo Armentieres, 
Feslubert yra už 4 myl. į rytus 
nuo

'I rue translation filed with the post- 
niHster at Chicago, April 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal 12. — Ko
manduotojas anglų spėkų Fran
ci joj Iield-maršalas Ilaig šian
die savo pranešime kareviams 
sako:

“Kiekviena pozicija turi būti 
laikoma iki paskutinio žmogaus. 
Pasitraukimo nebeturi būti. Su 
musų nugaromis prie sienos ir 
tikėdami į teisingumą musų rei
kalo, kiekvienas musų turi ka
riauti iki galo.

“Saugumas musų namų ir lai
svė žmonijos rymo ant kiekvie- 
«o niuo elgimosi šioj kritiškoj 
valandoj,“

VOKIEČIAI VARTOJA 
1,272,000 KAREIVIŲ

Vienok jie nieko neatsiekė

True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, April 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal, 12. —Field- 
maršalas Ilaig dienos patvarky-

Bethune).

ANGLAI ATMUŠĖ 
ATAKAS

Amerikiečiai atsiėmė kalvą Mušis buvo labai smarkus.

“Nežiūrint to fakto, kad jis 
jau metė 106 divizijas (1,272,000 
kareivių) į mūšį, priešas pada
rė tik mažą progresą linkui sa
vo siekinio. Priešo liksiu vra •r 
atskirti mus nuo franeuzų, pa
imli kanalo porins ir sunaikinti 
angių armiją. , Prancūzai atei
na skubiai ir stipriai mums į

Laimėjo pakėlimą algos
BROOKLYnTn. y. Chapel

Freres kailiadirbiai laimėjo pa-

150 darb. paliesta.
ST. PAUL, Minn. — Po savai

tės streiko organizuoti H. Har- 
ris and Co. kailiadirbiai laimėjo 
pakėlimą algos nuo $1.00 iki $5 
į savaitę.

Irredentą musų rytinėse provin
cijose ir amžiną lenkišką pavo
ju”

Budavojasi namą 
CHICAGO.

tvekarių darbininkai pradėjojm

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Su Amerikos armijomis Fra
ncijoj, Bal. 12. Po atmušimui 
dviejų vokiečių atakų ant ameri
kiečių pozicijų į šiaurvakarius 
nuo Toni, amerikiečiai šiandie 
padarė kontr-ataką ir atsiėmė 
observaeijos kalvą.

Amerikiečiai kareiviai mušėsi 
su vokiečiais visą dieną, dalyva
ujant infanterijai ir artilerijai.

• Vėlai šiandie po piet mušis 
dar tebesitęsė.

Organizuoti ga- Turkai pradėjo ofensivą 
Palestinoj

Uždraudė nevedusiems vy
rais ‘išvažiuoti

ST. JOIINS, N. F., Bal. 12. 
šiandie nevedusiems vyrams 20 
—35 metų amžiaus, liko uždra
usta išvažiuoti nuo Newfound- 
land salos. Tą patvarkymą pri
ėmė Newfoundland valdžios ta
ryba. Tas paliepimas yra pirm- 
laikis prieš kareiviavimo įstaty
mą, kurį, tikimasi, priims kolo
nijos legislatura, kurios specia
lia posėdis šaukiamas bal. 23 <1.

J

Drg. K. PETRIKIENĖS 
PRAKALBOS

Ryto, Bal 14 d. K. Petri 
kienė kalbės West Sidėj 
—M. Meldažio svetainėj 
2242 W. 23rd PI. Pradžia 
7:30 vai. vakare.
Rengia VIII Rajonas.

Visi vietos lietuviai 
atsilankykite į šias pra
kalbas.

t

True translation filed with tho post- 
master at Chicago, April 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Bal. 12. — Ka
rės ofisas paskelbė, khd turkų ir 
vokiečių spėkos Palestinoj sete
rio j pradėjo ofensivą, užpuldami 
anglų frontą arti pajųrio.

TOLEDO, Bal. 12. — Susirė- 
inime su automobilių plėšikais, 
vienas plėšikų, 17 m. vaikas liko 
nušautaę, kitas sunkiai sužeis
tas. Mirtinai pašautas ir polici- 

stas.

LONDONAS, Bal. 12. — Reu- 
terio telegrama iš anglų kvatie- 
ros Francijoj ir Belgijoj šako, 
kad vokiečiai padarė sprendžia
mą ataką palei Messines augštu- 
mą ir laimėjo kiek žemės, bet 
anglai dar kartą išvijo juos kd- 
ntr-atakoj anksti šįryt.

Vokiečiai išvysto didelį arti
lerijos veikimą pieltinėj apygar
doj. Bray-Corbie kelias yra 
smarkiai apšaudomas, kas ma
noma, reiškia tolimesnes pėsti
ninku atakas.

Vokeičiu nuostoliai dideli

Trjs atakos, kurias priešas va
kar padare suglaustomis eilėmis 
arti Ville Cltapellc liko atmuš
tos su milžiniškais nuostoliais 
vokiečiams. Žemė buvo paden
gta jų lavonais.

Gražioj giedroj mušis tęsėsi 
smarkumu, kokis vargiai buvo 
iš pat pradžios. Vokiečiai meta 
savo rezervus tuo pačiu besai
kiu bildu; kaip ir pirmose die
nose ofensivo.

MEMPHIS, Tenn. - Elektros 
technikai laimėjo pakėlimą al
gos po 50c į dieną.

Vokiečiai eina prieky n

True translation filed with tne post- 
maslcr at Chicago, April 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

kiečių štabo vakarinis praneši
mas sako:

“Musų pergalintįs kareiviai 
progresuoja per plačią Lys lygu
mą, tarp Armentieres ir Mer
ville“. i

IMPERFECT IN ORIGINAL
1
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Romanas dviejose dalyse

(Tąsa)

Tikrai Lietuviškas Vakaras

$1,529,840.46

DIDELIS METINIS

BALIUS
alandžio 14,1918

NEDĖLIOJĘ,•

Balandžio

ŠiadieM. X. MOCKAUS
Parengtas

Pradžia 7. v. vak. Inžanga 35c ypatai

Pradžia 7 vai. vak. Tlkietas 25c ypat.

is litid&is suteikdavo toki pui

$350,000.00
$3,500,000.00

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE

Teatras, Dainos 
Šokiai ir Balius

Scenoje Statoma trijų 

veiksmų drama:

Pradžia 6 va! 
vakare.

Pradžia Baliaus 7:30 v. vak 1 nėjiinas 10c porai

Kalba su paveikslais įvyks ant Bridgeporto, Ęaland. 
(April) 15 d., 7:30 vai. vak., Mildos svetainėje, 3142 
S. Halsted St., (kampas 32-ros gatvės). M. X. Mockus 
sakos, turįs daug ko nauja pasakyti ir parodyti. To
dėl atsilankę nesigailėsite.. Inžanga padengimui lė
šų 10c ypatai. Kviečia visus L. L. S. A. Kuopa.

- Pranešk ir Leonui 
Da karta maldauju: 

Man irgi sun-

Visus kuoskaitlingiausiai kviečia at 
silankyti KOMITETAS

PASTABA:—Mitingai atsibuna P. Wengalewski svetainėje, 4500 
So. Talman avė. kas pirmą subatą po pirmos, 7:30 vai. vakare.

L B. 1’. P. Kliubas.

“ŠVARKAS ir MILINĖ’*—veikalas- vienas ii 
kiekvienam, kam tik laikas pavėlina, atsilankyt

demo- 
aumylystės, kontroliuojąsAntras Didelis

BaliiiS

P .S. Taipgi* turim už garbę pranešt, kad jvyks 
Linksmas Vakaras Subatoj, Balandžio (April) 13 d. 
1918, 6:30 vai. vakare Švento Jurgio Parapijos Sve
tainėje. Užprašome visus atsilankyti.

GVARDIJA VYTAUTO.

Balandžio-April 13,1918
M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23 PI *
Svetainė atsidarys 6 valandą vakare 

Uždanga pasikels 7:30 vai. vakare.
Inžanga 30c ypatai.

Parengtas Liet. Pil. Darb. Pas. Kliubo 
Paminėjimui dviejų metų Kliubo 

gyvavimo sukaktuvių
Scenoje šutoma dvi juokų komedijos: 

“BURTAI” ir “DVI KŪMUTĖS” 
Beto bus dekjemacijų ir prakalbos. 

Visa tai atsibus

Muzika Brolių Sarpalių
Kviečia Dr-stė Lietuvos Dukterų 

PASTABA:—Ypata gavusi daugiau
siai pijonkų, gaus puikią dovaną.

L.M.D. “Aidas” ir L. S. M. Ratelis, iš Roselando

Seniausias ir Didžiausias Bankas ant Bridgeporto

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

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

StA. 208 MOTERŲ KP. 
MILBOS Maž. Svet., 3138 S. Halsted St.

Širdingai kviečiame visus Chica- 
gos lietuvius ir lietuvaites skaitlingai 
atsjlankyti. Mes užtikriname, kad bu
site užganėdinti. Neatsilankiusieji 
po laikui gailėsis. Bus duodama vel
tui gėlės. Kviečia RENGĖJOS.

monijos.
NAUJAGADYNIŠKA

KONSERVATORIJA 
FRANK BAGDŽIUNAS 

Direktorius
8343 So. Union Avė. ChicK^o.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
DRAUGYSTĖMS ir KLIUBAMS

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

Kuriems butų reikalinga, malonė
kite nesi vėluot i.

Kurie paims, bus užganėdinti.
Su tikra pagarba,

NATIONAL GROVE, Savininkas,
W. F. ZAWLE\VICZ, 

30th and Dėsniai nes Avės.
Tel. Biverside 240—W.

LIBERTY HALL 
kampas 30tos ir 3000 Union avė

tį. Netikėtai, visu skaistumu 
stojo viešoje vietoje ir šaltai ir 
trumpai apreiškė: Neužmiršk!

Ko? kodėl?
Adelė deniai jautė, bet bijojosi 

net sau atvirai prisipažinti, kad 
myli Anuprą. Tas tęsėsi gal nuo 
to vakaro, kuomet Leonas jį gir
ta parsivedė. Ji to nežinojo, pa
ti bijojo, gėdijosi mąstyti apie 
tai, o artimos asmens, kuriom 
galėtų pasakyti savo Jaunutės 
Širdies paslaptį bei gauti nura
minantį patarimą, nebuvo. Su
žinojo iš laiško apie jo netikėtą 
išvažiavimą ir išsigando: kaip aš 
be jo gyvensiu?v Paskui viduji
nis balsas perspėjo: Tu su juo 
negyvenai ir gailėtis to, ko ne
buvo, negalima. “Mažmožis!” 
— jau piktai pratarė ir išėjo 
krautuvę.

PUS-PALSIO SYSTEMAS
W • Užtikrinu, kad

smuiką grajisi j 
* K* 4-ias lekcijas per

| pus-balslo sys-
, temą ,kad ir hc-
Į žinai .nė vienos

notos. Tfiip aiš- 
Rb ki ir lengva pus-

wK I hW systema
net dyvai 

■L. iTLlr kn«P muzikos 
/ kompozitoriai ■IJ nesinaudojo jąja 

Jį//™ anksčiau.
Ar- W PrivaliŠkos lek- 
įffjį F UH ci*()S ,,nt SInni- 

kos, mandolinos, 
’ gitaros ir har-

visų balių, užtai nepamirškite atsilankyti. Visus už
prašome, kaip jaunus taip ir senus, ir merginas, nes 
baliuje dalyvaus daug Chicagosf jaunimo. Grieš ge
riausi Chieagos muzikantai po vadovyste K. GLOBIO. 
Užprašome visuomenę kuoskaitlingiausiai atsilankyt 
Pradžia 5-tą valandą vakare. KOMITETAS.

Didelis Pavasarinis 

BALIUS

Ties vienu puikiųjų viešbučių 
sustojo visi} eile blizgančių .nuo 
saulės spindulių automobilių. 
Iš vieno jų išlipo tingiai vyriš
kis puikiais lengvais rūbais. 
Mandagiai linktelėjo ir ištiesė 
ranką mergibai, kuri viena koja 
jau žengė ant žemės; bet ji mik
liai nušoko ir juokdamosi tarė:

— Matai, ir nepaspėjai, pusė
tinas tinginys iš tavęs Anuprai, 
ar ne? •

Jisai nieko neatsakė, vien at
rodė da linksmesnis, nes žinojo, 
ką reiškia jos tie neva užmeti- 
nėjimai.

Viduj ilgą stalą apsėdę, puo
tavo biirys aristokratiškos jau
nuomenes. Po trumpo, skanaus 
užkandžio, nuėjo į kitur kamba
rį. Jam buvo nesmagu. Tie vi
si juokavimui, tos vulgariškos 
kalbos prie stiklelio brangių gė

rimų kur buvo paduodami ir be 
kurių retai kuri diena apsieida
vo, jam pagriso. Taip likimas 
šypsojosi Antųprui. Jisai jau ke
tvirti metai kaip Kansas Cityje. 
Turi vardą tarp vietinių tuztį. 
Tik šiandie, ant nelaimės, buvo 
kartu su viena mergina (visi bu
vo tikri, kad juodu ne rytoj tai 
poryt ves) krutamųjų paveiks- 
slų teatre. Ir taip tas viskas ji 
sunervavo. Paspaudė skambuti.

. — Atnešk man bonką šalto 
Budweiserio.

Išgėrė vieną po kito du stiklu. 
Pradėjo priąįininti viską smulk
meniškai: rudo nuotikį iš Rusi
jos gyvenimo. Kazokai apsupa 
namelį, kuriame porpagandis- 
tai laiko slapta susirinkimą. Įsi
veržė vidun: mušti, daužo, nagai- 
kos tik švytruoja... Įbėga jau
na viemparškinč mergaite... ap
sikabina senelį ir žiuri ašarotom 
akim į kazoką, k u riša i jau užsi
mojo... Sekunda, kita ir mer
gaitė kraujais paplukus krinta 
ant lavono... Pro išdrikusius 
plaukus pasirodo mergaitės di- 
dėlės, baisios tikįs... Anuprui 
pasirodė, kad tos akįs žiuri sta
čiai į jį.

Užsimerkė, paskui, norėdamas 
patsai savo jausmą prigauti, 
krestelėjo galva, pasitaisė nu
drikusius aut kaktos plaukus ir 
vėl pažiurėjo. Dabar, padidin
tame paveiksle, aiškiai buvo ma
tomas tos- merginos veidas Jš 
akių viena po kitai skubiai rie
da blizgančios tyros, kaip žem
čiūgai, ašarėlės; lupos kruta... 
šypsosi, bet taip šaltai, liūdnai; 
o akįs stačiai žiuri į Ąnuprą...,

Jame, kaip ir kožnamc žmo
guje, buvo du Aš: vicrias Aš, 
kursai versdavo viską daryti vi
sų gerovei, darbuotis todėl, kad 
tai naudinga ir reikalinga visuo
menės labui. Antras 
nas 
jo jausmus ir stumiąs atlikti dar 
bus, kurie pasotina jo asmeniš
kus geidimus, jo savymeilę. Pir- 
mąsaf Aš 
žmoniškumo produktas; antra
sai egoistinis save patenkinąs, 
Pastaraisiais metais viršiausiai /
viešpatavo jame tas antrasai Aš, 
Pirmasai Aš buvo galutinai nu
slopintas, nustumtas kur tai gi
liai, toli. Anupras retkarčiais, 
dažniausiai vasaros rytais, eida
mas į darbą jausdavosi nepapra
stai. Jame kažin kas sukrutė
davo lengvai, švelniai, lyg kūdi
kis motinos iščiuje; jam kartu 
judavo tuomet nesmagu, liiid-

Balandžio 13, ’18
A. MICKEVIČIAUS SVET,

3308 So..Morgan St.,

Kviečia/atsilankyti visus be skirtumo, jaunus ir senus, nes 
bus labai gražus balius. ' L. B. P. P. ir P. K Ii ubas.

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

Bankas moka 3 nuoš. 
rotomis ant metų už pa
dėtus pinigus, duoda pa
skolas ant budavojimo ir 
pirkimo namų mieste 
Chieagos, siunčia pinigus 
į vis.'.'s svieto dalis, par
traukia pinigus iš kitų 
bankų po vjsa Ameriką 
ir abelnai atlieka viso
kius bankinius reikalus. 
Bankinės Valandos: nuo 
9 ryto iki t po pietų.
SUKATOMIS VAKARAIS 
nuo 0 iki 9 vai. atdaras.

Kalbama Lietuviškai.

Linksmas Pavasarinis Vakaras
SU ŠOKIAIS IR KITOKIAIS PAMARGINIMAIS

puikų ateities reginį.
Anupro liųx)s šnabždėdavo: 

“Šiandie busiu sąžiningas, tei
singas”. Bet vos atsisėzdavo ofi- 

I se, vos pradėdavo peržiūrinėti 
I pirmąsias popieras, kaip gyve- 
1 irimo tinklas su savo natūraliais 
1 ir išsvajotais reikalavimais už- 
1 viešpataudavo jame galutinai.

Ketvertas metų atgal, kada 
draugavus su Adelė, Anupras bu
vo visai kitoks. Nors jau ir tuo
met dėl darbo sąlygų dažnai su- 

' k i liedavosi tarp aristokratiškos 
jaunuomenės, bet vis buvo tikras 
kad galų gale nukreips visa savo 
darbo produktyvumą brangiai, 
nuolat vaitojančiai, visų min
džiojamai darbininkų klesai. Ne 
kartą su ašaromis akisc kalbėda 
vo Adelei: “Manai matyti mane 
visuomet tokį? Padirbėsiu da 
dvejus metus, atsistosiu ant ko
jų, ir paskui.”... Tuomet jisai 
bučiuodavo jos rankas, spaude 
prie savo įkaitusių veidų ir klau
sdavo: “Ar ne taip?” Ji neatsa
kydavo ilieko. Svajojo, mąstė 
viena sau ir tai, ką svajojo, re
tai tepasakydavo jam.

Anupras greitai perbėgo min
čių savo praeitį ir išsigando: 
kiek ten purvyno, nedorų kalbų. 
Kiek pinigo jisai išaikvojo per 
tuos metus! Prisiminė pereitą 
subatvakarį. Buvo jo varduvės.

Lešavo jam trįs šimtai septy
nias dešimts dolerių. Kiek žmo
nių butų galėję už tai pavalgy
ti pietus, tų žmonių, kurių da
bar, ačiū bedarbei, slankioja pa
sieniais tūkstančiai?

—- Ar sutinkate padengti de
ficitą, jums žinoiųą deficitą iš 
geležinio kapitalo?

Anupras krūptelėjo. Priešai 
jį stovėjo sekretorius bendroves, 
kurios prezidentu buvo patsai. 
Sekretorius paantrino.
x Anupras lėtai priėjo prie čia- 
pat stovinčio mažiuko stalelio ir, 
parašęs, padavė. Tasai perskai
tė ir nublanko.

(Bus daugiau).

C1IICAGIEČIAI, ŽINOKITE, KAD

Saugiausias Pinigams 
Pasidėti Bankas

Yra tas, kuris turi dideli Kapitalą ir Valdžios Kontroliuojamas, 
šitas Valstijinis baųkas, kurio čia paveikslėlį matot,, yra su

KAPITALU IR PERVIRŠIU
BANKO TURTAS VIRŠ

Parengtas
Leib Gvard. D. L. K. Vytauto

Pirma Divizija Raitelių ant Bridgeporto

L Balandžio 14, 1918

Programą išpildys

Nedelioje, Balandžio-April. 14, 1918 
K. of P*. Svetainėje

11037 Michigan Avė., Boscland,-III.

gražiausių lietuvių kalboj, todėl patariame 
o busite užganėdinti visi. KOMITETAS

(Žiūrėk Nr. 81.J
Nuėjo Į miegamąjį kambariu

ką ir perskaitė:
“Adeliuke!”

“Širdingai ačiū už laiškuti ir 
linkėjimus. Kodėl taip trumpai 
rašot? Neturit laiko? O ar at
menat: sena'pačenusi savo senu
mu pasaką neturėti laiko para
šymui laiško! Aš neužmiršau. 
Adele! Kas bus, kas ne, bet, su
silipdama, nebark manęs. Pa
klausysi, ar ne? Dalykai štai ka
me: mane perkialia į Kansas Ci
ty 2-3 metams su padvigubinta 
algą. 01, aš jau matau, kaįp Tu 
pradedi rauktis. AŠ net įsivaiz
dinu, kaip tuojau prieisi prie 
lango, treptelsi koja ir pasakysi: 
No! Bet klausyk, Adeliuke! 
“Tai, galų gale, išeis man, tai 
yra, mudviem ant naudos. Aš 
ten nebusiu ilgiau, kaip dvejosi 
melus. Jie ant to sutinku, Pąs- 
kui, po dviejų metų, sugrįšiu, 
idant niekuomet nesiskirti. Tu- 
rėšiu pinigų 
Rašysiu Tau kad ir kasdien, ir 
atmink žodžius, kuriuos' kada 
tuL parakei pirštu ant lango:

— Laikas geležį sugraužš, bet 

paveikslas Tavo niekad neišeis 
iš mano širdies, — Tie žodžiai 
man tinka; jie man šventi. Bu
siu vakare ant 7. Išvažiuoju 
naktį 11:15.

“Tavo visuomet, Anupras 
Liorentas.” *

“P. S 
apie tai 
neliūdėk už tai 
ku skirtis, bet tai mažmožis.”

Adelė da kartą perskaitė, pa
laike sugniaužus rankoje, ir ty
liai pratarė: “Mažmožis? Gal!’

Priėjo prie lango. Gatvėj žai
dė burėlis vaikų. Paskui pažiu
rėjo į veidrodį, apsidairė ir ap
sikniaubus pagalve, gailiai pra
virko. Tai nebuvo ašaros pik 
turno ar pavydo, bet ašaros, ku
rias iššaukė skausmas, kurio pir
miau visiškai nępąžinojo, bet ti
ktai dabar, netikėtai, kuomet gy
venimas šypsojosi ir siūlė ramią

Uždarbis po 3 nuoš. j metus išmokama už surėdymams padėlius.

The Roseland State Savings Bank
11500 MICHIGAN AVĖ., CHICAGO, ILLINOIS 

Suorganizuota Kovo 10, 1909
ATSKAITA UŽBAIGIANT KOVO 30-tą, 1918 BIZNI

ATSAKOMYBftS
Kapitalas ............... $200,000.00
Perviršis.................. 50,000.00
Nepadalinti uždarbiai 15,313.00
Neišmokėtas dividend 2,500.00
Palaikomi taksoms

ir uždarbis ........... 5,051.25
Vertelgystės padėliai 575,000.81
Sučėdymo padėliai 681, 975.37

P.Budvičio Svetainėj
2824 So. Kedzie avė., kampas 38-to Placc

Parengtas

Lietuvių Brighton Parko Pašalp. ir Pol. Kliubo

Sub., Balandžio 13, 1918

Parengtas
Simano Daukanto Teatr. Jaun. Kliubo

SUBATOJ,

Balandžio 13, ’18
MILDOS SVETAINĖJE 

3142 So. Halsted St.

Rengiamas Naudai Aušros Knygyno

Švarkas ir Milinė

TURTAS
Paskolos ir atitrau

kimai ............... $643,814.11 Ę
Suv. Valstijų ir kiti 

Bondsai ........... 562,416.00 =
Kcal Estate ir Bu

di n kai ...................  20,000.00 i
Priklauso nuo kitų 

bankų ............... 200,704.06 =
Cash ant rankų .... 102,906.29 į

$1,529,840.46
Apsaugos Padėliams Dėžutės Pasirandavojp

DRAUGYSTĖ LIETUVOS 
DUKTERŲ 

Rengia

PijonkinįBalių

Nedelioj
WEST SIDE AUDITORIUM SVETAINĖJE

1201 W. Taylor SI., kampas Racine Avė.

Pradžia 6 vai. vakare Inžanga 50c ypatai
Tikietu; galima gauti po 30c.

nuo Kliubo narių ir sekančiose vietose: P P. Pilkio Krautuvėje, 
729 W. 181h St.', L. Burbos barzdaskutvkloje, 732 W. 181h St., M. .1. 
Damijonaičio saldainių krautuvėje, 901 W. 33rd st, B. J. Lidikevi- 
čiaus spaustuvėje, 1702 VVabansia avė., ir K. Skadausko krautuvėje, 
1445 So. 49th Avė., Cicero.

Kviečia visus atsilankyti ant šio baliaus į tą didelę ir puikę 
svetainę. Muzika L. BURBOS. ‘ KOMITETAS.
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Didelė Lietuviška
i-

čia kalbama lietuviškai
i

Universal Auto Sales Co
J. J. HERTMANOWICZ,[mergelę.

ir rekordų ka-■f

±Chicago, III.
t

1

ir

f Sergėkite savo akis

. r-S

T

$1600.1)0
$2300.00

3700.00
■1600.00

5700.00

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

Paklauskit “Fordo” pardavėjų ar jie gali duoti jums naują 
“Fordą” taip aprūpintą už tuos pinigus? Jeigu ne, tai atsišaukite v 
pas mus laišku, telefonų arba ypatiškai dėl demonstracijos.

mažas. z

Tel. Armltage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIEN8

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip jvairto- 
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

pirklys 
H. E. OTTE.

b* ?■

Subata, Balandžio \ 13, 1918.

i

Co.

■M

ii;

s

3343 So. Halsted SL,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

eeley 1643 
L Pirmi ninki

:• S

fe 
Įfeį

■ ■

fe 
IS; 
įv

/r 
f

/j;
$

t
%

▼
N A UJ IENOS, CMcagj; 1IL

< y 
fe ■■ 
si; ■ 
£ .

■ 
te? ■' •

Penki Daiktai 
Paskučiausi:

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

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

A. MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas
3247 S. Emerald Avė. Phone Yards 4608 Chicago, 111. 
PASARGA:—Aš užlaikau didžiausi sandėlį užsieniniu materijų; 
taipgi, kaip vietinių, taip ir užsieninių sampelių, ir.kiekvienas gali 
pasirinkti sau "tinkamą drapaną. Mano viela 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.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metua Teiniiigai Vedamoje Rankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearlng Ilouse) Depozitą 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.

.................. ................... V. F. MASHEK 
prez. Piisen Luinbcr Co 

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co 

orio KUBIN
prez. Atlai 

[Brewing Co

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR 
viceprezidentas

W!Ll.l AM OETTING 
prez. Oeting Bros.

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
kapitalas

WALENTY SZYMANSK1 ' 
pirklys 
H. E. OTTE. 

vice-prez. Nat. City Bank

Bros. Ice
GBO. C. WILCE 

vice-prex. T. Wilce Co.
JOZEF ŠIKYTA

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVI AKAI

Krautuvė B
'**’ H^B !\\\Wė ’ B I

Užlaikom laikrodžius, žiedus, bian- į|H jiipj) I I
zaliehis ir kitus auksinius fr sidabri- U 'įįįįfyffM
nius daiktus. Taipgi įvairiausių lietu- i 
višky knygų. /V——

Nenusiminkite, idant negalite išgirsti 
balsy geritnrsiy pasaulio artišty, nes pas

mus krautuvėj randasi geriausių gramafonų ir rekordų. 
Gramofoną galite gauti nuo $10.00 iki $215.00 
REKORDU — išsirinkimas kuopuikiausis, nes jų randasi musų 

krautuvėj su viršum 10,000 lietuvių, lenkų, gudų ir anglų kalbose, 
(plonai puminėsim keletą naujų lietuviškų rekordų:

E2356—Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
E2358 Darbininkų Marsalietė ir Sukeikime Kovą.
E2357—Birulė ir Kur Banguoja Nemunėlis.
E3313 -Sukruskime Broliai ir Eina Garsas nuo Rubežiaus.
E3349— Kur tas šaltinėlis ir Prirodino seni žmonės man jaunam 
i:3350—Naujoji Gadynė ir Dainius. •
1L3323 Ilgu, ilguma nant svieto ir Mano Skarbas.
1JI625—Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva.

Kiekvienam pareikalavus siunčiam gramafonų 
lalogus veltui.

i------  ------- --------- ----- -- ----------------- -- ------- ,——.............. —
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FARMOS IR NAMAI
Tik dabar galite su mažais pinigais uždirbti dvigubus pini

gus. Kaip dabar yra proga, geresnės niekad nebus. Turintieji 
keletą dolerių, įdėkite ten kur jums bus' saugu ir geras pelnas.

LAII4E U) DIENU Tl RfiS BET PARDUOTOS SEKANČIOS 
PilAPERTRS, BEVEIK Už PUSE KAINOS. TODĖL NORINTYS 
GREITAI PELNYT, TAI PASISKUBINKITE PAŽIŪRĖT, KU
RIOS K RĖŠ BŪT PARDUOTOS LABAI PIGIAI SU VISAI MA
ŽU INMOKfiJIMU, O LIKUSIUS PATl RANDA IŠMOKĖS. PRIE
ŽASTIS PARDAVIMO —KELETAS ŠITŲ PRAPERčIf SAVI 
NINKU TURI IšVAŽH'OTI KARIUOMENĖN:

Gera šluba 2 pagyvenimų po 6 kambarius, randus $20 mėn., 
parsiduos už .....................    zu.

Medinis namas 3 pag. Randus $27 į mėn., už .
Mūrinis namas 4 pag., randus $40 i mėn. už ..
Mūrinis namas 5 pag. Randus $50 į mėn. už ..
Biznevas namas ant Halsted St., su ilideliu storu

3 pagyvenimais, Bandos $84 į mėn., parsiduos už ...
- PARSIDUODA L\BA1 PIGIAI PUIKIOJ VIETOJ FARMA, 

ARU PRIE MIESTO, PRIE GELEŽINKELIO, IR ANT UPĖS 
KRANTO ir su visokiais įtaisymais. NORINTIEJI GERESNĖS 
FARMOS NEGALITE GAUTI. Klauskite platesnių paaiškinimų.

Nelaikykite tuščių lotų. Ateikite ir mes Jums išmainysime 
ant namų, arba pabudavosime namus. Nepaisant kur Jus lotai 
butų. Chicagoj ar Gary, Ind. Visados gausite pilną vertę.

I'urime keletą gerų faunų išmainymui ant namų. Norintieji 
pasiskubinkite, nes gerų farmų sunku gauti.

KAS PRISIUS SAVO VARDA IR ADRESA TAS GAUS DYKAI 
KNYGELE SU ŽEMLAPIU IR PAAIŠKINIMAIS APIE GERIAU
SIAS FARMAS KOKIOS GALI BŪTI AMERIKOJ.

Del platesnių paaiškinimų meldžiame kreiptiVs pas:

Liberty Land & Investment Company
3301 S. Halsted St., Chicago, iii.

f

VALENTINE dressmaking 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. VVells St.

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

SARA PATEK,

AKIU SPECIALISTAS 
Akis EgzanJzaoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
E alinga doma at- 

rejplama į vai
kus. Vr.I.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldtcn. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 et 

Telephone Yards 4317 •

. — " gani.". Ml Hilu IV nu ' .......

korespondencijos)
gana ilgatf, susidedantis iš dau
gelio muzikos gabalėlių, dainų, 
kalbų ir deklamacijų. Aukų pa
dengimui lėšų surinkta rfuvirš 15 
dol. Taipgi rinkta aukos socialis
tų partijos Milijoniniam Fon
dui. Surinkta keliolika dolerių.

Koncertas, girdėt, publikai la
bai patiko, nęs buvo^ana įvai
rus ir dalyvavo gabus muzikan
tai. e Publikos l)iivo pilnute Lie
tuvių svetainė.

Po prakalbos prisirašė į kuo
pų 6 nauji nariai.

Linkėtina kuopai per kitus 10 
metų dar geriau pasidarbuoti, ir 
kad per tų laikų pasiliuosuotų 
darl|ininkų klesa nuo dabartinės 
priespaudos ir iškovotų sau lais
vę* lyjiybę, brolybę! Draugams 
dalyvavusiems programe taipgi 
reikia tarti labai ačiū!

Nevystanti Gėlė.

BINGHAMTON, N. Y.

LSS. kuopos 10 metų 
sukaktuvės.

Balandžio 7 d. buvo LŠS. 33- 
čios kuopos fiaminėjiniasJO me
tų sukaktuvių nuo jos gyvavimo. 
Dienoje buvo surengtos prakal
bos, o vakare koncertas. Trum
pai kalbėjo Geniausias kuopos 
narys, d. J. M. Buchinskas. Jis 
pasako, jog, nors nuo suorgani
zavimo kuopos praėjo jau 10 m. 
vienok tas laikas atrodo labai 
trumpas. Taigi nurodė kokį su
pratimų turėjo nariai apie socia-

supratimų dabar turi. Dabar, ku
rie įsirašo į kuopų, tai jau maž
daug supranta, kadel reikia pri
gulėti prie socialistų organizaci
jos. (ii tada to nesuprato, išs
kyrus gal kelis draugus, kurie 
jau pirmiau buvo dalyvavę revo
liuciniame darbininkų judėjime 
Lietuvoj,

Paskui skaityta trumpa sut
rauka kuopos veikimo per 10 m. 
Pažymėtina, jog narių per tuos 
10 metų į kuopų įsirašė 181. Iš 
jų Lietuvon išvažiavo 11, į ki
lus miestus persikėlė 10, mirė 4, 
dabar kariuomenėn yra paimti 
3. Gale praeitų metų narių 
skaitlius buvo 83. Reiškia, apie 
70 narių išstojo patįs iš kuopos. 
Priežastis išstojimo nors nepaini 
nėta, bet manau, tai nesiintere- 
savimas savo klesos reikalais, 
nes daugelis narių tik prisirašo 
manydami, jog tuojau socializ-

tant, jie po kelių mėnesių vėl or
ganizacijų apleidžia.

Vėliaus plačiai kalbėjo drg. J. 
Šaltis iš Brooklyno, apie socialis- 
ii veikiamus darbus, paminėda

mas Paryžiaus Komunų, kada 
darbininkai buvo užvaldę tų did
miestį per trumpų laikų, ir per- 
jęgo kitus veiktus pasaulio so
cialistų darbus, taigi L. S, S-gos 
ir vietinės kuopos. Pabaigoj duo

ti keletas klausimų, į kuriuos 
talbėtojas atsakinėjo. Aukų pa
dengimui lėšų surinkta suvirs 8 
dol.

Vakare buvo koncertas, kuria
me dalyvavo ir kitų tautų socia- 
istai, būtent: žydai, anglai, ru- 
li ir Ukrainai. Programas buvo

PASKUTINĖ SAVAITĖ 
UŽSIREGISTRAVIMUI!

___________ i

Kreditoriui pono A. 01szcws- 
kio temykit, kad laikas užsire
gistravimui norinčių atimti iš 
Trustee buvusį pono 01szcw- 
skio turtų, pasibaigs subatoj, 
balandžio 20, 1918. Kiekvienas 
kreditorius privalo iki subatai 
užsiregistruoti ir dalyvauti atei
nančios nedėlios kreditorių su
sirinkime. Ofisas užsiregistra
vimui bus šitų visų savaitę at
daras kas dienų nuo 9 vai. iš ry
to, iki 9 valandos vakare. Tie, 
kurie toliau gyvena, privalo 
prisiųst savo Trust Certifikatus 
ir tikrų adresų per pačių. Užsi
registravimui kreipkitės šituo 
adresu:

lės yra pa vyzdžiu geriausio su
sipratimo sutvėrimu, ir žmonės 
iš to pavyzdžio gali be sąmatos 
pasinaudoti. Iš kitos-gi pusės, 
gyvuliai, o‘ypač tivįs, glaudėsi 
prie namų, žmonių pastatytų. 
Burutės irgi yra naudingi su
tvėrimai, nes jos duoda vilnas. 
Žrnones-gi, kurie seka buručių 
pavyzdį, yra panašiai kaipir jų 
idealai visų kerpamos. Jie pa
tįs jokios svarbos neturi, ir pa
prastai yra visų |$aniekinti ir 
nuskriausti. Bliauna kerpamos 
burutės, rugoja skriaudžiami 
žmonės, bpt jų globėjai, kaip 
kirpo taip ir kerpa iš jų vilnas.

Toks yra padėjimas kredito
rių, pavestų globon Irusio ko
mpanijų.

Ar daug iš pono A. ()lszews- 
kio kreditorių norės užsipelnyti 

1 ...

buTučių vardų ir vengti kredi
torių tveriamų bendrovių, kad 
savo vilnas duoti irusio kompa
nijai? — Visi stambesnieji kre
ditoriai jau yra užsiregistravę, 
ii\kasdienų ateina daugiau užsi
registruoti. Tūlų antrašai yra 
negeri ir jiems sunku pranešti 
apie tų, kas yra daroma. Jie y- 
ra išteisihami, jeigu ir pasivė
lins. Komisijos jiems suteiks 
progų prisidėti prie bendro da
rbo. Riekia likėties, kad buru
čių skaitlius lietuvių tarpe bus 
labai

J. J. IIEBTMANOWICZ, % 
Organizatorius.

(Apgars.).

$685 į ■■■■■■■ E $685

s

. Petronėle 
Grinaveckiene

Mirė Balandžio 10 d, 4 v. popiet
Velionė paėjo iš Kauno gub., 

Raseinių pavieto, Tūbinių mie- ’ 
sielio.

Paliko dideliame ntiliudime 
sūnų Izidorių ir dukterį Juze
fų, Aleksandrų ir Oną.

Laidotuvės įvyks šiandien, 
Bali^ Uo 13 d. iš namų 4522 S. 
Honore St.

Pamaldos atsibus 9 vai. išry
to švento Kryžiaus bažnyčioj, 
jš bažnyčios velionė bus ly
dima į Šv. Kazimiero kapines.

Kviečia visus gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestįs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 3?-ra GATVES

3133 Emerald avė., Chicago, III.

Užsiregistravimas suteiks kie
kvienam teiš'ę dalyvauti kredi
torių susirinkime, kuris įvyks 
nedėlioj, balandžio (April) 21 
d., 1918, 1 vai. po pietų, Mildos 
svet., 3133 So. Halsted st., Chi
cago, III.

Tas susirinkimas nuspręs, ko
kius namus jkorporuoli ir paim
ti iš Trustee, o kokius palikti 
tiems, kurie nepaiso,’ kas su jų 
turtu ir pinigais atsitiks. Supra
ntamas yra dalykas, kad susiri
nkimas pasiskirs sau tokius na
mus, kurie yra visų geriausi ir 
naudingiausi. Tame tai ir yra 
užsiregistravimo svarba!

Nuo laiko to susirinkimo vi
sais dalykais rūpinsis Komisi
jos, paskirtos iš kreditorių, su 
kuriuomi darbuodamies bend
rai, pridėsiu visas savo pastan
gas, kad tveriamose bendrovė
se įvyktų geriausi tvarka, ir kad 
j6s atneštų kreditoriams geriau
sias pasekmes ir klotį.

Iškaščiai suorganizavimo ir 
sutvėrimo bendrovių, užsiregis
travusiems kreditoriams,, išneš 
tiktai 3 centus nuo dolerio su
mos Trust Certifikato, kurie tai 
pinigai bus priskaityti prie su
mos, ir pridėti prie bendrovių 
kapitalo, už kurį bus išduotos 
datįs (shares). Tie pinigai, kam 
bus paranku, galės būt sumo
kėti tame pačiame susirinkime, 
kad butų galima kuogreičiaip 
šiai visų darbų užbaigti. Kokios 
bus išlygos suteiktos prisirašy-

Phone Cunal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Geo. M. Chemaucko 
Svet., 1900 S. Union 

. avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Ch^cagoj.

Ateik į vienintelę 
šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. AŠ užtik
rinu. kad iŠmokin- 

” ’ siu į trumpą laiką,
tokiai atsibuna kas panedėlį ir ket* 
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare.. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
oagelbininkėm. (
1900 S. Union avė., Chicago.

Šokių Mokykla

Prof. J. KLOVAS
Tel. Canal 7270 Prof’ ŠLA2A8 

Mokiname sulig naujausia mada visokius lo
kius. Ųitikriname pasekmes. Mokiname Pa- 
nedaliais ir PMnyčiom. Pradiia 7:4B v. vak.

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ
731 W. 18th St., Chicago, Iii į 

Duodama Privatinės Lekcijos
, - - . ------į- • n'— i

torių, apie tų nuspręs susirinki
mas. Suprantamas yra daiktas, 
kad kuo toliau dailias vilkinąs, 
tuo didesnės darosi išlaidos, ku
rias ne kas kitas, kaip tik patįs 
kreditoriai turės padengti; To
dėl, sutaupinimui tolesnių išlai
dų, kiekvienas kreditorius iki 
sabalai privalo užsiregistruoti.

Korporarcijos reiškia bendrų 
(kirbų didesnio būrio žmonių. 
Palinkimų prie bendro darbo 
matome pas mažus bet išmintin
gu^ sutvėrimus, kaip štai bitės 
ir skruzdelės. Ritės ir skruzdė-

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptickoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes Jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

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

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAI 

1801 So. Ashland Avė. Chicaf 
Kampas 18-los gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek 
Tėmykite į mano parašą 

Valandos nuo 9-toą vai. ryto iki 
8 vol. vakaro. Nedėlioję nuo, X 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

?=— .....
GERB. Naujienų skai

tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose

“NAUJIENAS.” 
SKAITYK IR PLATINK

Šis puikus automobilius yra aprūpintas visokiais moderniš
kais parankamais, kaip tai: elektros šviesa, “self starter” (nereikia 
rankeną sukti), “Ammelcr” (mieruoja elektrą), “Dcmountable 
(mieruoja bėgimą), “Demounlable Wheels” (ratai su nuimamomis 
štangomis), “Tire carrier” (prietamsas šynoms pririšti),.“One man 
t op” (vienas žmogus gali išskėsti ir suglausti stogelį), “Oil sight 
feed” (instrumentas, parodantis alyvos veikimą), “Foot rali” (ko
joms padidėti), “Robc rail” (blanketui pakabinti), “Tilling wind- 
sbield” (priekiniai stiklai galima visaip lankstyti), “Dim lightš” 
(priekinius šviesas galima prigesinti) ir II.

Absoliutei Naujas “Chevrolet” Tiktai
8683

5001 S. Western Bould., Chicago, III
Telephone: Prospect 654

Skaitykite ir platinkite vienintėlį Rusuose lietuvių I 
darlft) žmonių laikraštį 2

Naujęję Lietuvę”
Kiekvieno’tikro darbo žmonių draugo pareiga— J 

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

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

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4^ rub.

“Naujoji Lietuva”
Podolskais, 15 Petrograd, Russia

SUSIVIENIJIMAS LIET 
,.,E.c„s AMERIKOJE I

Kapitalai ją Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $93.715 
Ligoje pašalpų .................. $52 813

Moka pomirtinių $150, $300, $6oę 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos—* 
$6.00 $9.00 ir, $12.00 į savaitę.

^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantuą ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ŽMONIŲ flpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

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

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

A. B. STRIMAITIS
307 VVEST 30TH STREET, N-EW YORK CITY •

J i'-.J 1
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NAUJIENOS
THI LITHUANIAN DAILY NEW9 

rublishrd Daily except Sunday by 
i ii e I illiti.un m . l’tib (‘o, Ine

1840 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506
Naujimos eina kasdien, išskiriant 
aedčldienius. Leidžia Naujienų Ben-: 
drevė, 1810 S. Haisted St., Chicago, 
UI.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicsaoje—pačtu:

Metams ............................. S6*00
Pusei meto ........................ 3.50
Trims mėnesiams ............. Loj
Dviem mėnesiam................. 1.41
Vienam mėnesiui .. .............7*

Chicagoje—per nešiotojui
Viena kopija............. •••••■ **•
Savaitei .... ............................JI
Mėnesiui ............................... JO

Suvienytose Valstijoj ne Chicafoje, 
pačtu:

Metams .......................  05.06
Pusei meto ..........  M®
Trims mėnesiams •••••••. 165 
Dviem mėnesiam .••••••• IJf* 
Vienam mėnesiui ..•••••• M

Kanadoj, metams ........• ••••
.Visur kitur užsieniuose........ 5*00

t

Pinigus reikia siųsti Pačio Monoy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentą prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
tfts, be to paliekant platesnius tar
inis tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankami persiuntimo 
lėšoms apmokėti.
Asmeniškai Redaktorių matyti gali
nta tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

i Redakcijos
' Straipsniai

Patriotiška 
“tauta”.

turi bendra su

prirodžius, jogei 
ištiesų “neturį

Kada musų “patriotiš
kiems“ dešiniemsiems pasa
kai, kad jie nusideda prieš 
tautybės pricipą, kovodami 
rinkimų laiku prieš lietuvių 
socialistų kandidatus Jai jie 
atsako: “Bet ką-gi lietuviai 
socialistai 
tauta?“

Ir kad 
socialistai
nieko bendra“ su tauta, jie 
pasakoja apie tai, kaip soci
alistai “kovoja prieš tautą“, 
kaip jie “pašiepia patriotiz
mą“, kaip jie neremia “tau
tiškų sumanymų“, nedaly
vauja klerikalų-tautininkų 
seimuose, ir tt.

Kad socialistai “pašiepia 
patriotizmą“, tai tiesa; tik
tai reikia pridurt: tą “patri
otizmą”, kurį rodo mu£ų 
klerikalai ir tautininkai. Nes 
tame “patriotizme“ ištiesų 
nėra nieko prakilnaus. Jų 
“patriotizmas, tai neapykan
tos skelbimas prieš kitas, da
žnai net pavergtąsias, tau
tas (žydus, lenkus). Jų pa
triotizmas tai garbinimas 
kunigaikščių ir “didvyrių“, 
ir kūdikiškos pasakos apie 
tai, kad filosofas Kantas e- 
sąs “lietuviškos kilmės“, o 
astronomas Kopernikas bu
vęs lietuvis “Kepurninkas“. 
Jų “patriotizmas“ tai nuola
tinis susirūpinimas “ką pa
sakys apie mus kitos tautos“. 
Ar tokį dalyką nevertą iš
juokti?

Tiesa taip-pat, kad socia
listai neremia didžiumos 
“tautiškų sumanymų“, ku
riuos paduoda musų klerika
lai ir tautininkai, ir nedaly
vauja jų seimuose. Ir prie
žastis yra paprasta: tie “tau
tiški ’ musų dešiniųjų suma
nymai ir seimai yra papra
stai arba nieko neverti, ar
ba stačiai pragaištingi žmo
nėms (Kaip, pav. sumany
mas remti politikeiriaus Ga-

tautą. Tegul jie nurodo pa-, laikų, kuri užtikrintų Vokietijai 
vyzdį, kada socialistai taip draugiškus santykius su kaimi- 

Kada ir kaip sociali-] nais. Ir sako:
Bet laikui bėgant jai (soc- 

dem. frakcijai) reikėjo ne ka
rtą kąsti rilkštų obuolį, prita
riant tolimesniems karės kre
ditams, kadangi iš neaiškių 
valstybės valdytojų pasielgi
mų niekuomet nebuvo matyt, 
ar jie ištiesų yra palinkę prie 
taikos. Bet ji niekuomet ne
siliovė dirbusi dėl taikos, ir, 
kapo pasekmė šito darbo, vie
ną gražią dieną liepos mėne
syje pereitųjų metų pasirodė 
pagarsėjusioji taikos rezoliu
cija; tai buvo didelis ir puikus 
to nenuilstančio darbo vaisius. 
Bet ponas Michaelis (buvusis 
kancleris), kuomet jam reikė-1 KAS YRA “KRAMOLA.” . 
jo pripažinti šituos šviesius --------- ,
rezoliucijos dėsninius pridu- Labui supykęs,, kad socialistų 
rė: “Taip, kaip aš juos supran- l">kniščiai vadina klerikalus 
tu!” O ponas v. Hertling, ku- “kramolos malšintojais”, Chica- 
ris yra gedaus apsipažinęs su «os kuni«1. or«anas Cmf “a,Sk,n- 
Ignacijaus Loyolos (jėzuitui1* ■ k1/ raiškia kramola . Ii 
ordeno įsteigėjo) mokslu, ne- “iSaiskin0” k,,<1 ’ai es« “clci,i* 
gu jo dievobaimingasai pra. kų” piktadarybės, “razbąininka- 
nokėjas, veikiausia galvojo tų- vinla8” “arkl*** Waus,y 
pat prie tos pačios progos. Ki- *nas *r Tiktai tokiems, daly., 
taip juk butų nesuprantami kams> girdi, priešinęsi Lietuvos 
tie nusivylimai, kurie paskui I kunigai 1905 6 m., padgdami 
ištiko mus, 27 d. gruodžio m. caro vaklžiai ma,šin‘ “kramolų.” 
Brest Litovske ir vėliaus. Pa- Bet.,uos “aiškinimus” sukriti- 
skutinio tečiaus laiko atsitiki-1 knoi° Kak'ivis . Sako, 
mai reiškia — padėjus ran
kų ant širdies ir neslepiant tie- 
806 — visiškai social-deniok- ✓ 
ratų taikos politikos katastro- 
fų.

Po šitos taikos su Rusija, 
po kuria įgaliotiniai iš Petro
grado pasirašė nukreipę vei
dus į šalį ir užmerktomis aki
mis; po šitos taikos su Ruma- 
nija, įbruktos sukniubusiam 
priešui, kurio gerklę smaugia 
geležinė kumščio, — kas po 
to dar palieka nuo tų gražių 
žodžių apie susitarimo taiką ir 
apsisprendimo teisę, apie nu
siginklavimą ir tautų sąjungą, 
kaip tiktai liūdnas atminimas. 
Mes norime demokratinės, vi
soms šalims garbingos, susi
tarimo taikos, kuri butų pas
tovi ir užtikrintų ramų tautų 
sugyvenimą. Mes turime at
žagarei višką prievartos taiką, 
kuri žiauriai nuskraudžia prie 
šą ir kuri tegali būti tiktai per
trūko tarpe dviejų mūšių — 
taiką, kuri rengia kelią nau
jiems ginklavimosi didini
mams, naujoms karėms. Spė
kos politika triumfuoja, tėvy
nės partija džiaugiasi, grafas j > rie sako, “kad valdžią reikia 
Reventlovv pergalėjo —• o mes Į griauti.” Taigi aišku, kad ji- 
stovime prieš šukių krūvą.
Toliaus Hermanu Wendel nu-1 

rodo, kad social-demokratųl, 
(Scheidemann’o) frakcija dab^rl 
randasi tokiame pat padėjime, Į 
kokiame r a do s i L a s-

darė.
sthi kovojo prieš tautą?

Socialistai kovoja ne prieš 
tautą, o prie tas josios dalis, 
kurios, jų supratimu, yra) 
kenksmingos kitoms tautos 
dalims arba ir visai tautai. 
Jie yra, pav. įsitikinę, kad 
tautininkai daro didelę skia- 
udą lietuvių minioms, tem
dindami jų protą šovinizmu; 
jie yra įsitikinę, kad kleri
kalizmo vadai, kunigija, bai
liai trukdo lietuvių progre
są, išnaudodami juos po re
ligijos priedanga ir sėdada- 
rni juose fanatizmą ir prie
tarus. Todėl socialistai ir 
kovoja su tais elementais ir, 
žinoma, kovos ir ateityje. 
Bet tai juk ne kova prieš ta
utą, o kova už tautą — už 
jos gerovę, už jos pažangą!

Keistas yra dalykas, kad 
musų dešinieji, skelbdami 
socialistus “tautos priešais“, 
tiek daug triukšmo kelia dė
lei socialistų nedalyvavimo 
seimuose. Jeigu socialistai 
“neturi nieko bendra su tau
ta“, tai kokiam galui tie ele
mentai, kurie skaito save 
“tautos atstovais“, nori, kad 
socialistai dalyvautų seimuo 
se kartu su jais? Kodėl jie 
visuomet labai šūkauja, ka
da socialistai nepritaria jų 
“tautiškiems” sumany
mams? Juk su “tautos prie
šais“ tokiuose reikaluose ne
priderėtų nė užsidėt.

Ir kas, ant galo, yra “tau
ta“, jeigu žmonės, išpažįs- 
tantįs socialistiškas idėjas, 
“neturi su ja nieko bendra“? 
Ar “tauta“ reiškia balsavi
mą už republikonus ir demo
kratus, agitaciją už kapita
lizmo tvarką ir garbinimą 
darbininkų išnaudotojų? Ar 
darbininkas tiktai toliai pri
klauso tautai, kol jisai nuo- 
bažnai poteriauja, šeria sa
vo kleboną ir be murmėjimo 
duodasi kapitalistams antį 
sprando jodinėt?

Jeigfc tatai yra “tautą“, 
tai socialistai, žinoma, nema
to jokios garbės skaitytiesl 
josios nariais. Tegul jąja gi
riasi musų klerikalai ir tau-| 
tininkai. O socialistai pasi-Į 
rūpins, kad vietoje šitokiosl 
“tautos“, atsirastų kitokia:! 
kurioje nebus nuopelnų len-| 
k ties prieš savo skriaudikus! 
ir klausyt visokių mulkinto-! 
iu-

Apžvalga
rime translatlon filed with the post Jo i i A» . ....
mastvr at Chicago, April 13, 1918,1S a I 1 ( i o p a s e k e j ai po 
w reąuired by the act of Oct. 6, 1917 Į Sedano mūšio, kuriame prusai 
KALTINA VALDŽIOS
SOCIALISTUS.

buvo garsus kun. 
mes, brooklynie^iai, 
Reikia tikėta, kad

sako:
Kuomi

Ežerskis, 
nežinom,
gyvendamas klioštoriui ant pa 
kutos jisai išuioks bent gad- 
zinkas rašyti.
Net nuostabu, kad “Laisvė” 

nežino apie »tokį garsų žmogų. 
Kun. Ežerskis yra “Draugo” ben
drovės narys Ir ilgą laiką pildė 
jos prezidento pereigas. O pe
reitais metais jisai pagarsėjo vi
soje Amerikoje, “užmiršdamas” 
vieno kataliko auką savo kiše- 
niuje. “Draugas” tą jo “nekal
čiausią užsimiršimą” taip išgar
bino, kad šįmet buvo net apVaik- 

Į ščiojama jo metinis jubilehčas.

Bet “Draugo” redakcija ne
žino, kad žodis “kramola” rei
škia ne “razbaininkavimą,” ne 
“arklių ųpdegų” pjaustymą, 
bet maištą prieš valdžią. Tai
gi kuomet kun. Laukaitis du
rnoj gyrėsi, sakydamas: “Mes, 
Lietuvos kunigai, uoliai padu
jom valdžiai kramolą malšin
ti,” tai jisai aiškiai pasakė, kac 
Lietuvos kunigai padėjo val- 
džai revoliuciją slopint.

Kad revoliucijos metu buvo 
privisę plėšikų, tai tas. visiems 
žinoma. Tečiaus kad ne su 
tais plėšikais, bet su revoliu
cionieriais kunigai kovojo, tai 
patvirtina; netik, minėti kun. 
Laukaičio žodžiai durnoje, o 
ir praloto Antanavičiaus juo
dašimtiškas aplinkraštis, ku
ris po kelis ktartus buvo skai
tomas veik visose Seinų vys
kupijos bažnyčiose ir dalina
mas tarp žmonių. Tame ap
linkraštyje Seinų vyskupijos 
galva liepia žmonėms mušti ir 
policijai* išdavinėti ne “raz- 
baininkus”, ne “arkliavagius”; 
bet tuos žmonės kurie eina 
prieš “šviesiausi ciesorių”, kū

griauti.
sai siundė žmonės prieš revo
liucionierius.

Vadinas, “kraniolos malšin
tojai”, tai tas pats kas ir juo
dašimčiai. ;

Taigi, jei “Draugo” redakci
ja turi “kramolos malšinto
jams” tokių didelių simpati-* 
jų, tai tegul ji žino,.ir kas jie 
yra. • . .

galutinai sumušė franeuzus. Po 
šito mūšio Vokietijoje nebegalė
jo būti kalbos apie šalies gyni-

“Nefw .Yorkes Vdlkszeitung” I mą; toliiiesnis karės tęsimas te-|True translation filed with the post- 
rašo apie didelę atmainų pažval- galėjo būt tiktai užkariavimo ^"reųiiired by"theact o?OcLO, 1917.’ 
gose Hermann’o Wendel’io, Vo- tikslu. Todėl Lassalle’ię paąekė-1 ’ . ‘ ’
kietijos didžiumos social-demok-1 jai reichstage, kurie pirma baisa Karės tikslų me- 
ratų frakcijos nario. Už keleto | vo uz kares kreditus, tada per-| - ” ;
metų prieš karę jisai pasižymė-1 piainė savo taktiką ir, kartu su Į morandum. 
jo, kaipo karštas internaciona-1 Bebdliu ir W. Liebkchnechtu, Į _ _ •
lietas, kuris šaukė reictitage “Vi-j atsisakė remti valdžią. Hermanu priimtas talkininkų Socialis- 
ve la France” (lai gyvuoja Fra- Wendel sako, kad social-demok- tų ir Darbininkų konferen- 
ncija). Bet karės pradžioje jisai I ratų didžiumos frakcija dabar cijoj
staigu pavirto dideliu patriotu ir I turį pasielgti taip-pat, arba išsi-1 -------- -
įstojo laisvanoriu į kariuomenę. | žadėt savo vardo. A
Dabar tečiaus jisai vėl atsipeikė-| Deja, Scheideinannas su savo
jo. Kaizerio valdžios politika I sėbrais pasielgė kitaip. Kadai Tiktai tokia politika galės pri
rytuose (Rusijoje, Finlendijoje Į valdžia pasiūlė reichstagui pat- nai panaikinti visokios rųšies im 
ir Ruinanijoje) iššaukė jame to-1 virtint kontraktą taikos su Rusi-1 perializmą. Remdamos visas- 
kj pasibjaurėjimų, kad jisai spau I ja, Vokietijos “<
doje pasmerkė Scheidemann’o | susilaikė nuo balsavimo; bet ka- 
partiją (kuriai jisai pats priklau-| res kreditus jie patvirtino, “par
šo) už jos rėmimą tos valdžios. 1 duodami — anot WendelTo —

Jis nurodo, kad 4 d. rugpjūčio!savo garbę, savo sielą 
1914m. social-demok ra tų frak-1 ateitį.” 
cija reichstage balsavo už karės! --------
kreditus vien tiktai tuo tikslu, Į NEŽINO APIE TOKIĄ 
kad apgynus savo tėvynės žemę. IYPATĄ. 
Tuomet ji pareikalavo, kad vai-1 _____
džia stengtųsi tuoj pabaigti karę, I “Laisve”, minėdama

(Tąsa).

ir kad dabartinis apsiginklavi
mas, kuriuo visi žmones yra ap
sunkinti, butų bendrai aprube- 
žiuotas, o taipgi kad butų įsteig
ta karės išdirbinių kontrolė ir 
kad priverstinai /butų pildomos 
visos sutartįs, kokios bus pada
rytos. Vaistyta turi pačios ga
rniu ties ginklus, taip kad pilnai 
butų panaikintas ginklų daryųio 
firmų pelnymasis, kurs visada 
yni akstinu prie karės ir žadina 
varžytines prisirengimuose prie 
kares.

Tautos apsiginklavusios vien 
tik apsigynimui, kdkio reikalau
tų Tautų Lyga, turės liuosą pasi 
rinkimą, kaip suorganizuoti sa
vo kariuomenę po tarptautine 
kontrole, ar rekrutaujaht liuos- 
norę armiją ar organizuojant vi
są tautą apsigynimui be profesio 
nulių armijų su ilgu kareiviavi
mo laiku.

Idant įvykdžius čia išdėstytus 
principus, Talkininkų Darbo Ko
nferencija apreiškia, kad taisyk
lės, kuriomis bus įsteigta Tauti 
Lyga, turi būt i įdėtos į taikos 
sutartį ir patapti ginčų taikymo 
pamatu. Šitoj dvasioj konferen
cija išreiškia savo sutikimą si 
tais pasiūlymais, kuriuos išdės
tė prezidentas Wilsonas savo pa
skutinėj kalboj.

1. Kad galutino sutaikymo kie
kviena dalis turi remties priva
liu kiekvienam atskiram dalykui 
teisingumu, ir tokiu sutvarky
mu, kurs galėtų įvykinti pasto
vią taiką.

2. Kad žmonėmis ir šalimis ne
būtų prekiojama ir stumdoma 
nuo vienos valdžios kitai kaip 
kokiais daiktais ar šaškomis žai
smėj, nors tai butų ir didelė da
bar ant visados paniekinta spė
kos persvėrimo žaismė; bet kac

3. Kiekvienas žemių pertvarky
mas, kokio reikalauja ši karė, 
butų padarytas tik tų žemių gy
ventojų naudai, o ne kaipo kom- 
pri misas taq>o besivaržančių va
lstybių. ‘ 'J.! /'i -v!? .

4. Kad aiškiai apsireiškę tau
tiniai geismai gautų didžiausią 
užganėdinmą, kokį galma duo
ti nesukeliant senų ir neįvedant 
naujų nesutikimų ir antagoniz
mų, kurie galėtų suardyti Euro
pos o paskui ir viso svieto taiką.

SUKNIA MERGELĖMS AR JAUNOMS MOTERIMS.

>

ši daili suknia kaip tik. bus 
dabar madoj šiuo metų sezonu. 
Siuvama iš plaujanių materijų, 
šilko, ginghamo etc. Susegioja- 
ma visu priešakiu eile guzikų. 
.Takutė lygi, papuošta didoku 
kalnicrium. Gorso išpiovimas 
eina smailiu trikampiu, pavida
le V. Rankovės gali būt ilgos, 
siauros, arba trijų ketvirtdalių 
ilgumo — sulig skonim. Sijo
nas dviejų palų* su kišeniais, 
suraukstas arba lėkŠčiais stul
pais sudėstytas aplink truputį 
pakeltą juosmenį. Kalnierius, 
kišenini, rankovių galai ir dir
žas gali būt apvadžioti juoste
lėmis.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 
8789 sukirptas trejopo didu
mo, mieros 16, 18 ir 20 mi tų 
amžiaus mergelėms ar jaunoms 
moterims. Sijono apačios plo
tis yra 1% jardo. Kaip paveik 
slėlyj mieros 16 metų mergelei 
reikia 4]4 jardo materijos 36 

colių platumo, arba 3 jardų 54 colių platumo, ir 9'/2 jardo up
vadelių.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
t Norint gauti tokiai sukniai sukirpti ir pasiūti pavyzdį, 

prašom iškjrpti žemiau paduotą blankutę, pažymėti mierą, pa
rašyti savo vardą pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus kartu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešimtuką), pasiųsti šiaip užadre- 
savus: NAUJIENOS PATTERN DERI’., 1840 S. Haisted Street, 
Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept. ■.
1840 S. Haisted St., Chicago, III.

Čia įdedu 10 centą, už kuriuos prašau atsiųsti man Pavyzdi 

No. 8789.—Amžiaus   ......... metą.

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

ADRESAS t

dėjimui svarbu yi^d 1 aiškiai Nu
prasti, ką reiškia kiekvienos tau
tos teisė spręsti savo likimą. Nei 
tautos likimas nei kalbos vieno
dumas negali duoti daugiau kaip 
spėjimą susivienijimo ar federa
cijos naudai. Devynioliktojo ši
mtmečio bėgyje šitos rųšies teo
rijos taip dažnai tarnaudavo kai

li n

Kazimieras Gugis

(Tedą vliokiiu reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir ctviliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų* Ofisas:
S12J t. Haisted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas r
127 N. Dcarborn St.

111 -1J Unitr Bldg.
Tel. Central 4411

Teritorijų klausiniai.

UI.—Talkininkų Darbo kon
ferencija skaito, kad • paskelbi
mas tarptautinės teisės principų, 
kuriuos priims visos tautos, ir 
atmainymas tos tvarkos, pagal 
*kurios valstybės, vadinančios 
s a V e s o v e r e n ė m i s, 
taikė savo .nesusipratimus, pa
siremdamos prievartos aktais,—: 
žodžiu, Tautų Lygos įsteigimas 
pastatys visai naujoj šviesoj te
ritorijų klausimus. •
, Senoji diplomatija, o taipgi 

valstybių ir net pačių žmonių 
troškimas viešpatauti, kurs per 
visą devynioliktą šimtmetį iš
naudojo, ir iškraipė tautų pageir 
davinius, atvedė Europą prie 

anarchijos ir betvarkės, kuri ne
išvengiamai vedė prie (Inertinės 
katastrofos.

Konferencija skaito Darbinin
kų ir Socialistų judėjimo parei
ga kovoti be atlaidos prieš įvai
rių valstybių militaristų užsiina- 
nymus, kurie vedė vieną valdžią 
irieš kitą, idant įsigijus su mili- 
tarės spėkos pagelba arba naujų 
eritorijų arba ekonominių pa

togumų.
Tarptautinės teisės sistemos 

steigimas ir Tautų Lygos suteik
usios garantijos turėtų ant visa
dos prašalinti tas strategiškas 
apsaugos priemones, kurių val
stybės iki šiol reikalaudavo.

Tik aukščiausioji kiekvienos 
tautos žmonių teisė spręsti savo 
likimą turi dabar nulemti, kas 
turėtų būti paimta skriaudų at
lyginimui ir atitaisymui ir kokio 
žemių pervarkymo reiktų šiai 
karei pasibaigus. I

Taigi konferencija pabrėžia,

*po priedanga užgrobimams, ka< 
Internacionalui priseina daboti, 
idant tokių blogybių daugiau ne 
(beatsitiktų. Kiekvienas rubežių 
pertaisymas, jeigu jo reikia tu
ri remties vien tiktai vietos žmo
nių valia.

Tiesa, kad visuose atsitiki
muose negalima apklausti žmo
nių vienodu iškalno nustatytu 
būdu, ir kad tautiniai ir terito
rijų klausimai nėra vienodi pas 
įvairių šalių gyventojus. Vie
nok, kas reikalinga visuose atsi
tikimuose, tai kad apklausinio 
būdą nuspręstų ne viena kuri iš 
besiginčijančių pusių, bet virš- 
thutinė valdžia.

Pasiremdama čia išdėstytais 
apskritais principais, konferen
cija paduoda sekantį išrišimą at
skiriems klausiniams:

Nariai Coak Cennty Real KataU Tarybaa
A. PETRATIS & CO.

* S. Baal Katate Ofiaaa
Paaltclina piniffua. Parka, parduoda tr 

maino namoa, lotua ir fariaaa.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Pariiuri apatraktua, padaro popiaraa
NOTAHT PUBLIC

m W. «5ta *atr0
! kampaa Halatad Dravor S44S

Tel. Pulhnan 342.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

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

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkeisiai, 1 seifas, 1 
benčius dėl laikrodžių taisymo, taip
gi ir kitokią visokią daiktų galite 
gatiti.

(a) Belgija.
Kaipo pirmiausios taikos sąly

gos, konferencija pabrėžtinai rei 
kalauja, kad Vokiečių valdžia, 
I>o Tarptautinės Komisijos prie
žiūra, atitaisytų padarytą Belgi
jai/ skriaudą; 1<ad užmokėtų at- 
lygiriiiną už padarytu skriaudą; 
kad atstatytų Belgiją kaipo ne
priklausomą soverenę valstybę, 
palikdama Belgijos žmonėm nu
spręsti savo busimą ploitiką vi
sais atžvilgiais.

(Bus daugiau).

Taipgi didelis išpar
davimas visokių auksi
nių daiktų, kaip tai: 
deimantų, žiedų, laik
rodžių, branzalietų ir 

kitokių auksinių ir sidabrinių 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 yra pigu 
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, Chicagr 
tarpe Leavitt ir Hoyne avė.

Tel. Canal 5838.
Remdainos visas- 

didžiumieščiai” I vietine demokratija pasaulyje, 
kur bus atsiekta tvirtų gvaran- 
tijų prieš užpuolimus, Tautų 

Lyga galės atsiekti to, kad spėka 
visiškai nebūtų vartojama tarp
tautinių ginių išrišime.

Kad pirsirengus prie sutartino 
panaikinimo priverstino karei
viavimo visose šalyse, Tautų Ly
ga pirmiausia turės pasirūpinti, 
kad butų uždrausta* naujas gin
klavimosi aut žemes ir ant jurų kad Darbininkų ir Socialistų ju-

ir savo
ORKESTRĄ-BENĄ

Bet musų dešinieji imasi 
drąsos / tvirtinti, kad lietu
viai socialistai kovoja prieš kaip tiktai bus galima įvykint’.McCann’o ir Ežerskio istorijas,

kunigų

Pampina visokiems 
reikalams

J. BALAKAS
1414 Sq. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

MONARCH BREWERY duoda vi
siems žinoti, kas neturite pilietiškų 
popierų, tai galite gauti kožiu) kar
tą. O Kas turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt biznį. Kas norite saliuną 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite j

Monarch Brewery,
21 ir S. Western avė.

Gco L. Ukso, Agent.
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Jaunuomenės Skyrius
Juozas Rainis.

Memento Mori.
Bėk mano ristus žirgeli 
Nekramtyki brizgilų l 
Trumpa laiko, ilga kelio — 
O vėlu, vėlu*..

Mano amžius tik steagituos
Žvelgt antsaulių paslaptim..
Man gyvenimas — ruošimos 
žengti nebutin...
Žemės kelias monais grysta —
Tarp linksmybių ir džiaugsmų
Laimės žiedas greit nuvysta...
Lydimas skausmų. •

Mums juk lemta: vilties juosta
Aukso gijomis rašyt,
Skaudvilių suskintų pluoštų 
Svajomis kaišyt.

Vargų vargę, laimės geidę
Siekiam, kur Mirties anga. 
Amžiams nykstant užsiskleidę 
Užmiršties danga...
Greit ristasis bėk žirgeli,
Nekramtyki brisgilų I
Trumpa laiko, ilga kelio —
O vėlu, vėlu...

. (Iš “Santaros”)

Vaidonis..

Kur link mes einame?

Ar socialistai suvaržys žmo
gaus laisvę?

Daugelis musų priešininkų 
nuolatos šokauja: jus norite 
įvest kaizerinę tvarkų! Jūsų 
socializmas — lai pataisos na
mai prasikaltėliams; sumanin
giems piliečiams jisai nežada 
nieko gera. Tų maldelę ypač 
dažuai kartoja inj^ų^bcparty- 
viškieji”.

Iš ankščiau pasakyto mes jau 
žinome, kad socialistinėj drau
gijoj bus kuoplačiausia sunaudo 
jimo laisvė, taigi kiekvienas drau 
gijos narys turės laisvės naudo- 
ties visais gyvenimo paranku- 
mais, kitaip tariant visu tuo, kų 
jis pagamino ir kas yra reikalin
ga patenkinimui jo medžiaginių 
ir dvasios reikalų. !>aug, tai čia 
galėtų būt kalba tik apie darbo 
pasirinkimo “jungų”. Vadinas, 
daugelis gali sau prisistatyt, bū
tent. kad prie socialistinės tvar
kos kiekvienas bus spiriamas at
likti tik tuos darbus, kuriuos 
jam paskirs loji “kazerminės 
tvarkos” didžilima. Na, kasgi 
norėtų dirbti sunkiuosius ir at
šlamančius darbus, jeigu butų 
įvesta neapribuota darbo laisvė?* 
Kas tuomet panorėtų valyt po
no Richterio* batus? Faterlan- 
de bus socializmas...

*) Vokietijos junkerių politi
kas. — Aut.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vienintele grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Bati
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus t šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

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

VYRIAUSYBS:
JONAS BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius
JONAS KROTKA3, Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
JONAS BRENZA PRANAS GFTSTAR
JONAS KROTKAS ST. SZYMKIEWiCZ
ANTANAS BRO21S ANT. ENZBIGIEL
KAZ. MATULIS * JULIUS C. BRENZA.

Bet mes žinome, kad juodau- 
giau įvedama naujų mašinų, tuo 
labiau Išsilygina skirtumai tar
pe įvairios rųšies darbų. Vi
sus alsinančius ir nešvarius dar
bus atlieka mašinos. Žmogui 
ten nėra kas veikt. Jisai prisi
deda tik tuo, kad tvarko tos ma
šinos darbų: ištepa, paleidžia ir 
sustabdo spyžinį galiūnų. Visi 
nesveiki ir nešvarus darbai, pa
galba technikos genijo, lengvai 
leidžiasi nugalėti. O jeigu šian
die dar nevisur tatai yra daro- 
jna, tai čia reikia paąidėkot ka
pitalistų godumui. Visiems juk 
žinoma, kad tie ponai pirm vis
ko žiuri savo kišeniaus, o ne vi
suomenės gero. Socialistinėj 
draugijoj suprantama, visa tai 
bus pašalinta.

Bet ir dabar juk randasi daug 
darbų, kur kadaise tik didelių 
vargu galėjo paveikti žmogaus 
rankos, — visa tai nūn atlieka
ma pagelba modernių mašinų 
be jokio vargo. Ar gi reikia at
karesnio darbo, kaip išmatų va
lymas. O betgi musų didmies
čiuose, čia pat Amerikoje, tatai 
atliekama mechaniškų būdu. 
Mašina čia lyg ir pašiepia istorinį 
Titaus už reiškimų — non olet...

Socialistinėj draugijoj, kaip 
tų teisingai pastebėjo nenualsus 
darbo žmonių rašytojas, velionis 
A. Bebel, technika bus pasieku
si nepalyginamai augštesnio lai
psnio. Apie kų šiandie mes ne
turime mažiausio nusimanymo, 
ateities žmogui tatai bus labai 
paprastu dalyku. Pagalios, ne-

švarų bei sunkų darbų socialisti
nė draugija juk galės vertinti 
augščiau nei paprastąjį. Bet ar
gi jau turėtume manyt ,kad atei
ties žmonės nemokės susitarti? 
Negi jie nenorės pavaduot vie
nas antrų, žinodami, kad visa 
tai yra daroma visuomenės, tai 
gi kartu ir jų gerui?

Kada darbas Žmogui nebus 
anuo slogučiu; kada žmogus 
stverias jo n,e iš prievartos, bet 
gilaus Įsitikinimo; kada jisai 
nereikalaus tiek daug fiziškų 

pajiegų; kada dirbtuvės bus į- 
rengtos taip, jogei žmogui ten 
nereikės statyti lošin savo gyva
stį — žmogus liuosanoriai su
tiks atlikti būtinų visuomenės 
gerui darbų visai nepaisydamas 
ar tas sutikimas jam uždęs di
desnių pereigų nei kitiems jo 
bendrams. Tam mes turime 
daug pavyzdžių net ir šiandie
nėje draugijoje. , Paimkime tik 
musų ugnagesius, kurie netik 
nepaiso sunkaus ir atsakoinin- 
go darbo, bet dažnai nebijo sta
tyt tiesioginiu pavojun savo 
gyvastį. Pagalios, nereikia už
miršti įvairių sektų ir sektelių. 
Taigi jeigu pramanyta laimė 
gali taip .užžavėti žmones, kad 
jie nesibijo pasiaukoti, tai kaip 
nepalyginamai didesniu bus ta
sai pasiaukojimas socialistinėj 
draugijoj! Kiekvienas čia veiks 
giliu įsitikinimu ir žinodamas, 
kad jo darbo vaisių nesunaudos 
pelno godus paplėšailos.

Kad ir kažin kaip buržuazija 
garbintų šių dienų laisvę ir bur
notų prieš socialistinę nelaisvę, 
mums tečiaus aišku, kaip diena, 
kad toji jų laisvė yra tik mui
lo burbulas. Ir tai — netik 
darbininkams, bet ir pačiai bu
ržuazijai. Nes kuomet darbini
nkas yra vergiškoje priklauso
mybėje nuo savo pono-kapitalis- 
to, tai pastarasis nemažiau dre
ba už savo kailį prieš pirkėjų ii 
konkurentų rinkoje. Nėra, tur
būt didesnio jungo, kaip pelno- 
varžylinią įstatymai, kurie, nei 
anas legendaris juros siaubūnas, 
kamuoja šiandieninę draugijų 
iščiulpiant iš jos paskutinį lašų 
kraujo... Tiktai kapitalistinė
je draugijoje galėjo išsiaust ta
sai melų ir nepalaimos tinklas, 
kuris, tiesiog, ar apeinamai, tra
ukia į savo kilpas visų žmonių 
giminę. Ir kurgi čia gali bul 
kalba apie pasirinkimų amato, 
laisvę, kuomet visa tai remaisi 
vieninteliai įsigijimu duonos 
kąsnio. Ar mažai šiandie ran 
dasi žmonių, kur stveriasi tokio 
amato, prie kurio jie neturi ma
žiausio palinkimo neigi talento: 
Daugelis gabių, energingų vyrų 
užmuša savo talentų ir visų gy
venimų vien tik dėlto, kad jiems 
nebuvo duota proga pasirinkti 
profesijų sulig išgalės ir palinki-4 
1110. Galbūt tinkamoje jiems 
profesijoje jie butų parodę ne- 
apkainuojamą talentų ir pasitar
navę visai žmonijai.

Ir taip, buržuazijos krykšta
vimas apie laisve ir kitus pra
kilnius dalykus ciel musų yra 

tik — badmirystės laisvė. Patįs 
gi tie ponai norėtų tokios lais
vės, apie kurių sapnuoja išdykęs 
Don Žuanas Mozarto operos a- 

• • • rijoj...
(Bus daugiau).

| Jaunuomenę.
Draugai jaunudliai (lės), per

gyvename momentų, momentų 
didžių istoringų perversmų. Ru
sų dahbininkai, uždavę mirtinų 
smūgį carizmui, sujudino visų 
pasaulį. Ant viso žemės kamuo
lio išsivystė energingas, darbi
ninkų judėjimas. Darbininkai 

"vienija savo išblaškytas spėkas 
kovai už duonų ir laisvę. Ir atei
tis titrės parodyt, kas valdys žmo 
nijbs likimu: saujelė dykaduo
nių ar pati liaudis-darbininkai.

O mes, jaunuoliai (lės), kuo 
prisidėjome prie pastumėjimo to 
judėjimo pirmyn? Tiesa, mes

darbavomės kiek galėjome: rcn-. 
gėme eiles prakalbų, kuriose bu
vo aiškinama darbininkų laimė
jimai ir jų tolimesni siekiniai; 
rinkome aukas, surengėme ne
mažai įvairių pramogų, kurių 
pelnų taipgi siuntėme ten, už 
vandenyno.

.■ 'j

Bet, draugai ir draugės, tie 
musų darbai dar nepajiegia ati
daryti tų durių, už kurių laimė 
ir gerovė randasi, turime dar 
daugiau dirbti. Pirmiausias mu
sų uždavinys turi būt: organi
zuotis, šviestis ir žengti į priekį.

Visiems yra žinoma, kad šioj 
šalyj gyvuoja Jaunųjų Socialistų 
Lyga (Young Peoples Socialist 
League), kurioj priskaitoma virš 
penkių tūkstančių narių. Ta pa
ti organizacija Hvlsam pasaulyj 
turi virš šimtų tūkstančių narių. 
Tai yra puiki, siekianti prakil
naus tikslo organizacija, po ku
rios vėliava spiečiasi visų tautų 
jaunuomenė. Jaunųjų Socialis
tų Lyga išlaidinėja savo laikraš
tukų — The Young Socialists 
Magazine, kuriame yra aiškina
mi dubininkų klesos reikalai. 
Ten randasi daug puikių straip
snių apie socializmo mokslų. To
dėl musų uždavinys — organi
zuoti Jaunųjų Socialistų Lygų 
kiekvienam mieste, miestelyj ir 
apielinkėj. Reikėtų visiems pro- 
progresyviems rateliams perkei
sti savo vardą, taigi prisidėti prie 
J.S. Lygos ir bendrai veikti.

Tos organizacijos tikslas yra 
apšvieta. Reikia tik apšviest 
žmogų, atidaryt jam akįs, o jis 
greitai pamatys, kas aplink jį de
dasi. Nežinystė ir prietarai yra 
kaukė, kuri daro žmogų aklu. 
Mes turime tobulinti musų pro
tiškas jiegas, kad galėtumėm 
aiškiai protauti, suprasti daly
kus tikroje šviesoje ir drąsiai 
kalbėti apie juos.

Antra, musų užduotis—drau
giškumas. Mulių viens kitam 
prielankumas yra matomas mu
sų bendrume darbe. Mes^dnlu- 
giškiti žaidžiame, dainujame. 
rengiame įvairiu pramogų, žod
žiu, mes ėsame ir turime būti 
surišti draugiškumo ryšiais.

Draugės ir draugai, jei da jus 
.tepriklausote prie tos organiza- 
'ijos, tai būtinai stengkitės tatai 
jadaryti. Kur dar Jaunųjų So
cialistų kuopelės nesiranda —or
ganizuokit jas. Nieko nelaukim. 
Urbkime. šiandie laikas vieny
bes. Taigi meskime į šalį visas 
ibejonės, vienykime savo jaunas 
bėgas ir visi drąsiai už geresnę, 
'aimingesnę ateitį,

A. Dvylis.
?. S. — Norintiems plačiau su
duoti apie minėtą organizaciją, 
kreipkitės į Lietuvių Socialistų 
launumenės Lygos 1 kp. organi
zatorių: A; Dvylis, 1840 So. Uni
ted str. Chicago, UI. A.D.

K. černauskas.

Gyvybės Ratas.
(Paskaita.)

Kuomet politiškų
klasinių kvaršina žmogaus min

tį, k u o m ‘e t ž m o n i- 
ja neša sunkių skurdo naštą ir 
visas pasaulis ..purkšta karčiame 
liudėsyj, pažangioji mintis vis 
vien neturi sustoti veikus. Ji ne
turi aprubežiuoti savo karaliją, 
nei išsižadėti kitų žinojimo šal
tinių.

Tikiu, kad nepadariau klai
dos pasirinkdamas šių temų. Ti
kiu, jog nenusidėsiu prieš darbo 
žmonės, kalbėdamas apie daly
kus, kurie nereikalauja ginčo 
nuskurusiais politikieriais, supe
lėjusiais karelais bei tais patri
otais, kurie mano, jog galva 
žmogui nėra taip reikalinga, 
kaip kumščiu. Mes aiškinsime 
apie tai, kas turi būt žinoma 
kiekvienam žmogui; be ko joks 
išsitobulinimas negali būt užbai
gtas.

Tema “Gyvybės Ratas” tu- 
liėms galbūt nėna aiški, vienok 
viskas paaiškės pirmiau negu

Mokinkies Angliškai Namie!
PILNAS KORESPONDENCINIS KURSAS 

Pataisoma visas užduotis.

30 Lekcijų Buvo $10.00 Dabar $2.00
Jeigu nepatiks, sugrąžinsime Jūsų pinigus.

Nėra geresnio budo už šj kursą Išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Jis yra lengviausias, greičiau- 
sins ir tikriausias būdas išmokti visą angly kalbą namie. Kiekviena lekcija Šio kuiso kalba apie atskirus daly
kus taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet turi viską atminti. Jos persiūto da
lykus taip aiškiai ir praktiškai, kad interesingumus kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi i mokinio 
minti su tokia spėka, kad 'jis nekelia akių nuo lekcijos, keliai visko neišmoksta.

šis kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popleros lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 8 di
delių puslapių — visos kitos iŠ 4 didelių puslapių. Ant galo kiekvienos lekcijos vra užduotis, kurią mokinys iš
dirba pagal nurodymu ir mokytojaus patarimu, Jr siunčia į mokyklą dėl pataisymo klaidų. Už pataisymą klai
dų nieko nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisiuntinėjimą užduo
čių dėl pataisymo, paaiškinimą Nusiusime kurtu su lekcijomis.

štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:
“Gerbiamieji:- . ... Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką už jūsų atsakanti mokinimą ir 
populeriškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų mokinimus! užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi, ačiū ir už 
konsultaciją (patarimus). Jusu metodos kursas stebėtinai yra pigus... Su augšta pagarba, JOSEPII Kl- 
JAUSKAS, Norristown, Pa., .luly 11, 1917”.
Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėdami po $10.00 už kursą, vra taip užga

nėdinti — busi užganėdintas ir tamista. mokėdamas dabar tik $2.00, už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuojaus— 
dabar. Vėliaus gali būti per vėlu. Atmink, mes siusime tik 500 šių kursų po $2.00 kiekvieną. Po to, ir vėl bus 
po $10.00 kiekvienas kursas. Mes paskyrėme šiuos 500 kursų po $2.00 vien tik dėl išplatinimo savo puikios 
metodos mokinimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk $2 šiandien. Indėk markių už 15c dėl iškaščių prisiuntimo kur
so. Tamista nieko nerizikuoji: Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų (3) dienų po jų apturėji
mo ,mes sugrąžinsime pinigus. Šis kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00. bet tamista dabar turi 
progą gauti jj už $2-15, su markėmis. Naudokies šia proga dabar, ir prigclbėk mums išplatinti musų praktišką 
metodą. Pnsirlišyk šiandien.

AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL,— (Pirmiau buvo: “American School of Languages”, 
3103 So. Halsted St................  ................. CHICAGO, ILL.

Didelis Persikraustymo , 

išpardavimas
Gerbiamieji mano draugai ir drauges! Užprašau visus ateiti ir pažiūrėti 

mano naujos krautuvės, į kurią aš šiomis dienomis persikrausčiau ir naujai 
atidariau, ir taipgi padariau didelį išpardavimą, kaipo dovaną ant naujos vie
tos. Taigi meldžiu visus ateiti ir nusi pirkti pigiai ko tik kam reikia, nes mu
sų krautuvėje visko galima gauti. Su pagarba, v

Trainis Department Store
3218 SO. HALSTED STR., CHICAGO, ILL.

mes užbaigsime. Turiu pasa
kyti, kad kalba eis apie gamtmo- 
kslį.

Tas mokslas yra suteikęs žmo
nijai neapkainuojamos naudos. 
Jis pažadino ją panaudoti savo 
gerui gamtos turtą bei jos spė
ką. Jis davė žmogui supratimą 
kaip ir kuo apsisaugoti, nuo ne
malonių išlaukinių veiksnių; 
apsidrausti nuo pavojingų ligų, 
arba ir prašalinti jas, kuomet 
jos užviešpatauji). Tūlos vietos, 
kur žmogus negalėdavo nei die
nos pabūti, šiandie yra tinkamos 
gyvenimui; įvairios epidemi
jos, kurios naikino svietą praei
tyje, nūdien neatsikartoja dau
giau, ir los, ką pradeda grūmoti 
žmonėms dabartiniais laikais, 
veikiai užgniaužamos, o ateityj 
gal ir suvis bus prašalintos. Me
dicina žengia milžiniškais žing
sniais. Chirurgo peilis stebina 
šaulį.

Gamtmokslis nūdien tarnau
ja žmogui netik medicinoj, ag
rikultūroj, mechanikoj arba ko
kioj kitoj žinijos šakoje, bet ir 
politikoj arba tiesose. Kuomet 
slaptas policijos agentas areš
tuoja nužiūrėtą ypatą ir jei jo
kių davadų bei ženklų nėra dėl 
prirodymo, jog ji yra tuo jieš- 
komu kaltininku, areštuotasai 
greitai nuvedamas prie tam ti
kro žmogaus, gamtininko, ku
ris sėdi valdžios ofise apsišarva
vęs mikroskopu, visokiais tir
pinančiais skysčiaiš ir chemiš
kais aparatais. Tuo budu kiek
vienas melas susekamas.

Darbininkai turi mokinties 
dauginus apie gamtmokslį. Jie 
turi nesigailėti pašvęsti kelių 
valandų liuoso laiko klausimui 
paskaitų ar prclekcijų, kuriose j 
aiškinama tasai taip svarbus 
klausimas.

Ko jau, bet rimtos drąsos (?)] 

darbininkams stokuoja. Tatai 
yra plėšiama iš jo ranką viso
kiais budais jo išnaudotojų. 
Darbe jis turi bijoti darbdavio; 
turi žemai nusilenkti prieš savo 
užveizdą. šventes dienoje jis 
eina bažnyčion, ir ten jis gąsdi
namas, virkdomas ir klupdo
mas. Namie — ten alkis bel
džiasi į duris ir langus. Jis turi 
bijoti, rūpintis ką rytoj valgys. 
Galop valdžia daro jį bailiu. 
Mokesčius lupa, kalėjimą rodo, 
kardą kiša po kaklu...

Draugai! mums reikia dau
giau žinojimo, daugiau narsu
mo, daugiau jiegos. Mes visi 
žinome, kati verkiąs žmogus y- 
ra bejiegis. Visi sukti, agitato
riai dėlto ir griebias to budo — 
atėmimo drąsos iš savo aukų. 
Kiekvienas bažnyčios biznierius 
vartoja tą priemonę palaikymui 
sa-vo biznio. Jis piešia įvairių 
nesąmoningą pavidalu: su uo
degomis, ragais, liepsnojančiais 
liežuviais ir tt. Kiekvienas mal- 
dnamyj esantis žmogus yra ba
ndoma nušarvuoti, apiplėšti 
drąsa ir padaryti bailiu.

Mums reikia daigiau drąsos, 
aš atkartoju. Bet iš kur drąsos 
mes galime semti? Iš kur tą 
narsą, įkvėpimą mes galime ap
laižyti? Jei teisybė nėra tuo šal
tiniu, kuris suteikia karžygišku- 
nio, spėkos, ką pergali visus 
priešus; jei faktas nėra ta kul
ka, kuri ardo nedorybią kalnus 
— tai pasaulyje nesiranda to
kio dalyko, tokios spėkos, kuri 
galėtą išnaikinti musą vargin- 
toją tvirtoves.

Gamtamokslis yra kaip ir ži
bintuvas, teikiąs mums naujų 
faktų. Iš čia darbininkas gali 
semti netik žinojimo, nelik to
bulumo vaisius, bet taipgi stip
rinančių drąsos sulčių.

Užtai leiskite man užkviesti 
jus, idant užmirštumėt valan
dai savo nusiminimus ir var- I
gus. Leisimės kitan pasaulin: 
ten, kur nėra vaitojimą nei aša
rų. Į proto ir šviesos karaliją 
mes keliausime. Aš tikiu, kad 
mes pajusime savyj spėką, galę 
tęsti pradėtus mūšius žiaurioj 
gyvenimo kovoj. Tikiu, kad 
kiekvienas, parėjęs namo, pasi
jus karžygiu, galinčiu naikinti 
melo ir baimės šešėlius. Tikiu, 
jog nė vienas nesigailės pralei
dęs valandą laiko.

(Bus daugiau).

Pastabėlės.
______  I• ♦ 

Kad visi, tai ir aš.

Daug teko girdėti ir skaityti 
apie... meilę. Bet aš visuome 
tylėdavau. Bet kadangi iki šiol 
niekus nepusakS kus yru meile 

tarsiu aš. Meilė tai kaipir alko
holis. Kuris ima jį lašais, tam 
tatai yra gyduolė, o kuris užsi- 
jnano srėbt pilna burna — gau
na iš svieto išvaryt.

Nugi.
Gal manote, kad su meile tai 

yra kitaip? Klystate. Anava, 
šventablyvas katalikų kunigėlis 
Smitas kas jį išvarė iš svieto, 
ar ne meilė? O musų EžerskĮ — 
kas jį išvarė iš švento biznio? 
Meilė. Tie kunigėliai “srėbė” ją 
kiek valiojo. Ii’ matot kokios 
pasekmes.

Nugi.
Negeriau ir su musų meilės 

specialistų. Nesenai jis skelbė ją 
pilna burna. Nabagas, išsiaik- 
vojo. Ir dabar “nudžiumpinęs” 
į “Dilgeles”, skelbia ją lašais.

Mano pastaba: neskriskite sa
kalais, nulupsite — vabalais.

Slapukas.
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EXTRA Specialia Pirkinys
New Yorko desainerių petre
nų, Skrybėlių, įvairios šviesios

Joe Sheiniot No 14,
skrybėles apkainuota $4.45

Thedford’s

Black- Draught brfk

Garsinkis Naujienose

S1OS228,96

$(,322 492.24

Tel. Drovcr 6369

CONRAD

Raumatizmas Sausgėla

KARDAS
So. Boston, Mass

mes sulai 
Ateikite.

vilno- 
pilkos

Ketverge—Havajicčiai 
dainoTiai ir muzikai

Pati 
‘šai-

marškiniai
and Mc-

Mes turime daugiau lietuvių 
pardavėjų negu bile kokia kra
utuvė Cbicagoje—ir musų ge- 

i neraliu 
arba Julia Stankus No. 15

Supirkimas iš 
New Yorko šil 

kinių Suknių

Sereda— 
jitney pardavimas

Trim-durim ledau- 
nė, baltai palevota, 
maistui , $4 085 
skyriai.. ■ <*
Atkeliamu viršumi 
ledaunčs, apkainuo
ta augšiau $"990 
nuo ......... ■

,z lasui 
klausė 
Aš ma 

kad tai tik tokia žmonių

Valgomojo kamba 
rio krėslai, padirb 
ti iŠ kieto ketvirtai 
nio medžio, nudo
bta ketvirtainiu a 
merikoniniu $4 U 
ųžuolu '

pradėjo al
kų čia apie ji 

koks

Flake Baltas

Specialia—Indioni. 
škas krėslas, sėdy
nė 16x16, nudirbta) 
nužibintu ąžuolu,- 
dabar specialė pa
rdavimo kai-

kruvinomis 
isiekia neži- 
įkyk ir liek 

kur*

Vyrų
pasiūti geriausia stailė, naujau 
šių spalvų, 
prisinnkimui 
ūgio, i 
mietas.........

Panedėlis bus 
bargenų diena

Utnrbinkas bus
Blivenirų diena

-O kits jį, vaikeli, žino. Buvo 
valkata, girtuoklis, vaginėdavo, 
kas papuolė, nuo žmonių, ger
davo, o kad išsisukti nuo atsa
komybes už savo niekšiškus dar
bus, laižydavęs prie “vyresnių
jų”. Taip baudžiavos laike jisai 
gerinosi ponams; šnipinėjo bau
džiauninkus, kilus maištui, par
sidavė maskoliams už išdavėjų, 
net pats juos per sodžius ve- 
dyadjo

Fotogrn Tisas. 
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopai 
klausias alova* 
nas. Darbų at
liekam gerai ir 
pigiai.
.3130 S. Halsted 
St., Šalę Mildos 
teatro.

- - štai ir sutemo 
rūpestingai senutė: 
šta. o dar geras galas ligi namų..

Keliai žinomi, nepakiysime
- atsakė ramiai, kų lai niūniuo
damas vaikinas.

Kad ir žinomi, bet naktį. .
(pertraukė senu- 
žinau, kas bobų-

Kirk’o 
plovimui muilui (5 
šmotai, nedaugiau) — 
panedėly liktai 3^c. 
Laivyno Perlinės Pu
pelės, šviežios s v. 15c

Indiško šilko audek
las slaugytojoms, rė- 
žiuotas ir šmotais, 25 
rųšjs yardas priedė
lyje tiktai.........15c

Ii, ar žodį pratarti. Ir žmonės 
jo bijojo, kaip piktos dvasios. 
Mu$ų kaimo bajorai iš baimės 
taip jį ir valgydino ir visko davė, 
ko jis norėjo, bet jam vis ne
gana. Toks jau, mat, buvo ga
las jam žadėtas. Taip, per tų 
savo nesotumų, vienų kartų jis 
atėjo prie susirinkusių ir sako:

Jei duodat man karvę, tai aš 
jus paliksiu, nebeužvesiu mas
kolių, o jei ne, tai laukit svečių.

Persigandę bajorai jau buvo 
besutinku, tik atsirado keli drą
suoliai, kurie ir sulaikė juos, sa
kydami: -- šiandie jisai reika
lauja karvės, rytoj pareikalauk

Divonams šluota, 4 
siūlėmis, padaryta iš 
gerų kornų, už.. 35c 
7 šmotų vandens se
tas, didelis uzbonas 
ir šeši jam tinkantis 
stiklai, setas ... 25c

Moterims' korsetai, 
beviršio styliaus, te- 
mpiančiuosi pryša- 
kiu ir užpakaliu, 
$Ė25 rųšies, už 79c 
Perfection gatava su
maišytos spalvos da
žai, ūž galionų. 69c,

lodei 
Blaek-braught,

* J, vidurius 
linosuojantį ir kępenas 
reguliuojanti... Mes var
tojame ii šeimynoje ir 

kad ji yra ge- 
kepenims padu- 

Mėgink 
tikro-

Pullmun miegamieji, iš 
mušta cordurov, sulen 
kiamos ašįs, apkai- $XK 

inuota iki .........

Moterų mėgsti apati
niai drabužiai, balti 
ir {vairus, 22c. rųšies.

Kų čia, vaikeli 
sidusns senutė: - 
ir pasakoti.. .Kai]) sakoma 
gyvenimas toks ir mirimas 
vo išgama, Šnipas, vagis ir tiel

Tai išteisybės, bobų t 
Kulvys yra gyvenęs? 
abejodamas studentas. — 
niau 
pasaka.
— Tai ne pasaka, vaikeli, tai lik 
ra tiesa! atsakė senutė. — 
esu jį mačiusi, 'lai buvo 
kų” metais, netrukus po bau
džiavos panaikinimo. Aš dar 
jaunutė, rasi 14—15 metų mer-

A m ž i- 
tarnavau pas

geros mieros, 
vyrams visokio 

priskaitant extra $

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

CAPSICO C0MP0UND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per-pačią 28c.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicag», III.

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

Vyrams 
l’erguson
Kinney darbo iš non
gee, arba Madras

Speciali Sulky, at
verčiama sėdynė su 
10 colių tekiniais 
įvirtos guminės pu
šynus, speei- 7K‘

Dykai! Utarninke, Balandžio 16 
šis puikus 8 colių gražiai imituo

tai pjaustyto stiklo
DOVANA VAISIAM BLIUDAS i

The Wiersema State Bank
. VALSTUlrtlS TAUPYMO BANKAS 

11106-8 Michigan Avenue

tę vaikinas 
tę rūpina..

“Kalvio duobė”. . .O kų, ar dar 
ir dabar Kulvys tebesivaidena?
— Kų jis veiks, mano vaikeli, 
besivaidenęs — atsakė nenoriai 
senutė.
— Taigi papasakok man, bobu
te, apie tų Kulvį, — ėmė melsti 
senutės vaikinas, — kas jis toks 
buvo tas Kulvys, ko jis dabar ir 
miręs žinančius vaidenasi?

ATIDARYMO IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ
Musų lengvu budu išmokėjimo pienas ir nustebinančios pavasarinio 
atidarymo vertės ne vien tik paskirta huns patiems, bet ir visiems 
jūsų draugams, ši yra vienintelė savaitė iš visų savaičių nusipirkti 
rakandus! tas jums apsimokės atsilankyti!

Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais, 
.lame rasite.
Eibes juokingų straipsnių, 
šventjackio Misijai, 
Kunigo Bimbos pamokslus, 
Kunigų Žiedus,

i Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus ,
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, '» 
Jagamasčiųjir jų storukių gaspadinių pikČerius, 
Tikirtą į Dangų, etc.. etc.

' Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

Capital stock sumokėta $200,006.00 
l^rvirŠio fondas 10,600.00
Nepadalintas* pelnas (net) 2,354.64 
Depositai ... . 1,109,887.60
Bescrvuoli taksoms 250.00

Su pirkiniu už $1.50 arba dauginus 
Šis puikus blimlas, kaip tik šiame paveik 
sic, padalytas panašiai pjausis to stiklo 
Įvairios išžiūrąs ir petrenų. Stiklas iš

vilnonio audimo Siutai

Vaikų Vežinmėlis ,tikro 
nendrės, tvirtos gumos 
aptraukti ratu- $0050

m i”, ir nuga labojo

Musų pavasarinio atidarymo 
išpardavimas perstatų naujtiu- 

pavasarinės mados vyris, 
drapanas—

Mrs. \V. F. Pickle iš 
Bising Fawn, Ga., rašo 
“Mes vartojame Thed- 
ford’o Blnek-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo
lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imt Caloinel, 
nes tas būdavo perstip- 
rus jai, lodei ji varto
davo I“ 
kaipo švelnų 
reguliuojanti, t-f-— «-■
tikime 
riausi 
ryla gyduolė.” 
ja. Reikalauk 
Thcdford’o 25c už kre- 
butę. » E-75

kumelės, kiaulės, avino ir taip 
toliau, o kaip tuos pragers, vėl 

T’eikalaus ir... galų gale vis- 
tiek maskolams įduos. Nusikra
tyti išgamos ir tiek. Matot, kas 
iš jo iper žmogus, kiek jis yra 
musų žmonių ašarų, kraujo iš
gėręs, o kiek dar išgers!

,— Nusikratyti, nusikratyti! 
šaukė visi.— Bet kaip?

Bene jį kalėjimai) įkiši, ar tei
sman paduosi?

Mes jam padarysime teisumą, 
išgamai tam, tokį, kokį ir jis 
kitiems daro...
— Jus jį išduosit lenkams? Bet 
atminkit, kada jis išsisuks, tai 
mus visus pražudys!.. Jus lai 
gerai sau galvon įsidėkit...

Nesirūpinkit atsake tie, ir 
išėjersumklėn pas Kulvį.

(Iš Liet. Uk.) T. B.

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mes iškolektuojnmc nuo nestropių skolininkų 

senas ir neatguunamas skolas, notas ir visokius
I bt raštiškus skolų išjieškojimus ant nuošimčių.

gfy Nepaisome kokia skola yra ir už kų, bile tik 
teisinga, mes galime dėl jųsų iškolektuoti, ne- 
žiūrint kur ir kokiam mieste jus gyvenate, ne 
kur jūsų skolininkai randasi, musų būdas pasie- ZC 

! kia skolininkus visur, nes tam tikslui turime ko- 
respondentus, kolektorius ir advokatus prižiu- * 

rinčius musų reikalus po visas dalis Suvienytų Valstijų ir Kana- 
<l<>je. RODĄ SUTEIKIAMI- VISIEMS DOVANAI.

OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių: Panedč- 
liais, Seredomis ir Pėdnyčiomis nuo 1 po pietų iki 6 vakaro 
t larninkais, Kelvergais ir Subatomis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. 
Gyvepanljs kituose miestuose kreipkitės pas mus laiškais įdėda
mi .3c markę atsakymui ant sekančio antrašo.

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY 
3114 S. Halsted St., Chicago, III

Moterų Juodos Pan- 
čiakos, dvejopos pė
dos, porai ........... 15c
Moterų šilkiniai gor- 
setų padengėjai, Iri
sais trimuoti, specia
liai kiekvienas 38c
Vyrams Uhion Siutai 
trumpos rankovės, 
visų mierų, 98c ry
šis ....................  69c
Geriausios rųšies sta
lui druska, didelė, 4 
svarų tarbukė, p;me- 
dėlyje tiktai .... 3c 
Ploniem marškinium 
materija, 27 coliai j 
2 iki 10 vardų ilgio. 
Panrdėlyje tik lOj/jc 
Vaikams plaunami 
siutai paprasti, gelsvi 
ir mėlyni, ruozuoti, 
2’Zt iki 8 metų. Pa- 
ncdelyje tiktili.. 44c 
(’lark’o Oi N. T. ge
riausi balti šilko žvil- 
tiktai už .........6’zįc
Panedėlyj tiktai

Moterims ir mergi
noms voile veislės, 
nauja šulka ir tie cf- 
fecls, $1,60 rųšies,

Brėško vakaras, šal a«, žiau
rus šiaurys padangėj vijo vienų 
paskui kitų pilkus, rausvus debe
sius. Raudona, tartum gaisras, 
vakarų pašvaistė žioravo viršuj 
miško, tarvtum koks milžiniš- 
kas raudonas brūkšnys. v

ArtinosPnaktis; šalta, ilga ru
dens naktis. Priebrėkšmiu, ne
žymiu sodžiaus keliu, skubiai 
žengė du nelygiu keleiviu: su
sikūprinusi senutė ir jaunas dar 
vaikinas, jos aiiiys, studento ru 
buotfe

musų kaimynui avinų. Tas, lai
ku pajutęs, nusivijo ir radęs jau 
ėrio kailį belupant, gerai apdau
žė antausius už smaugimų ne sa
vo gyvulio. Tam išėjus, Kulvys 
tuoj pTie maskolių “atriado” ir 
įskundė, buk tas ir tas šių ntlk- 
tį “parėmė lenkus”, juos nakvi- 
no, šėrė, turįs paslėpęs parako, 
ginklų... Pavakariui ir atjoja 
visas pulkas maskolių.

Tu šių naktį parėmei lenkus, 
nakvinai juos, vaišinai? — klau
sia nusitverę žmagų. Tasai kry- 
žiavojasi nieko nežjnųs, jokių le
nkų nematęs, ne tik kų priėmęs.

A, tu, maištininke, dar gin
sies !

Drožė jam į veidų kumštimi ir 
tuoj surišę pasitiesė aslon ir kan- 
čiais raižydami ima kvosti:

Sakyk, kur nuėjo tie lenkai, 
kur turi paslėpęs paraku, gink
lus? ir vis raižo kančiais, iš 
šalių sustoję

Viso skolų

• Oficieriai
ASA \VIERSEMA. Prezidentas z NICHOLAS \V. WIERSF,MA, Kas 
GEORGE DALENBERG, Vic-prcz. I REDERICK J. WIERSEMA, p.-k

Direktoriai ir patarėjai
C.bas II. Brandi, Thcophilius Schinidt, Asą \Vicrsema, Nicholas \V. 
\Viersema, Hermai) L. Barncs, George Dalenberg, Gairinęs Dellaan, 

Frederick J. YViersema, Edward W. Thornas

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagd 
Tekphone Ilaymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagi 
Telephone Drovnr H6-J3

VALANDOS: 10 lt ryto; 2 •« popienj-
7 -R vakare. Ne<14Homiii 10 -12 dieną

Raportas prieš pnųledaiit biznį ant Vasario 7, 1918, padarytas 
Auditoriui of Public Accounts of State of Illinois.
TURTAS 'v SKOLOS

Paskolos ir diskauntai $717,172.91
Overdraftai . . 33.29
Užstatai . . 313,73.3.93
Rakandai ir fikčeriai 2,584.89 
Grynais ir iš kilu bankų 

priklausančiai

gėlė b u v a u 
n ų atsilsį

Į Dubenių nabašninkų už pusiner- 
I gę. Žinai, musų kaimas bajo
rų, nors lenkiškai retas tesup
ranta, bet baudžiavos ponams 
nėjo. Taigi tais metais paskly
do po visų parapijų kalbos, pa
sklydo, kad ateis lenkai, ateis iš- 
vyt “Maskolių” iš Žemaitijos ir 
vėl katalikai lenkai ims žmonės 
valdyti. Žinoma, vieni šiaip šne
kėjo, kiti taip; kiti ir tyčia pra
manė, melavo; gyrėsi matę len
kus ir šnekėję, todėl viskų ge
rai žinų ir išmanų. '

Taip žmonėms bešnekant, vie
nų kartų ir užėjo lenkai musų 
miestelin. Tuojau, žinoma, prie 
mokytųjų j “klesas”... moki
nius, kurie maži, paleido namo, 

|o vyresnius ptisiėmė su savim į 
“lenkus”.

’ Sekmadienį, amžinų atilsį, m n 
sų kunigėlis Noreika (paskiau li
ko maskolių Telšiuos sušaudy
tas) pasakė karštų pamokslų, ra
gindamas visus turėties už vie- 
rų, būti pasirengusiems galvas 
padėti, nenusigąsti, nors ir krau
jų reiktų pralieti!.. Be to jau 
pirmiau kas šventadienis ponai, 
laike suplikacijas, vidury baž
nyčios suklaupę, giedodavo “Die
ve, kurs lenkus”...

—O žmonės kų apie tai manė? 
— Kį manys? Kų, vaikeli, žmo,- 
nės, kų-tik nuo baudžiavos sie
to paliuosuoti, galėjo išmanyti 
ar bemanyti? — Vieni sakė ei
ti dalgius, šakes paėmus į miš
kus pas lenkus, maskolių muš
ti, kiti draudė, sakydami: “Kų 
jus manot! Jus eisite pas lenkus, 
kad jie vėl jus ponams į nagus 
paduotų! Tik matot, kad tie len
kai daugiausių iš ponų, jie užtai 
maištų ir kelia, kad baudžiavų 
panaikino... Dievui dėkotumėt 
už tai, kad maskoliai mus iš jų 
nagų išplėšė, ne patįs į jų kil
pas lįstumėt”... Taip žmonės ir 
neprisidėjo prie lenkų.

Netrukus užplūdo visų kraš
tų maskoliai. Jodydami per so
džius, taip ir klausinėjo tiktai: 
“Ar nematėt lenkų?” Jei tiktai 
kuris bent kiek prasitarė matęs, 
tai jau to ir nepaleis. — “Vesk, 
parodyk,” o jei neisi, tuoj kan- 
čiumi arba ir kartuvėmis pagra
sina. Išėjus maskoliams, žiūrėk, 
ir lenkai atsiranda... Ateis, ir 
kvočia: “Ar namie šeiminin
kas?” Ir tegul tik nepataikysi at- 
sišnekėt, arba sužinos, kų pra
sitarus maskoliams, žiūrėk, jau 
virvę užnėrę ant sprando ir be
sivedą miškan... patampę, “pa
juokavę”, paprastai paleisdavo, 
bet ne vienų taip “bejuokauda- 

pakore. () 
kiek išgaščių pridarydavo, kiek 
niekuo nekaltų žmonių iš proto 

ušvare. Kų čia ir beapsakysi...
Tais metais ir pragarsėjo sa

vo judošiškais darbais ir tas iš
gama, šnipas Kulvys.

Kas jis toks buvo, tas Kulvys, 
valstietis ar bajoras? Kų jis vei-

SUAUGIEMS
Aminai mkio r4M«o*« M.M Ir Mk 
•Minu. Sidabro rimuoM noo fl.M fr 
*uir«4iau. Pritaikoma akinjua oMytem 
Auaiakiti Gaivos aop4jimao. aorv1Ak»> 
maa, akių akaudijimaa. nkvilHaaoa įg 
tt. yra valaiala (vairių llaų, karta aall 
būti praUHntoa gerų akinių prltatky- 
■au. Iltyrimao utdyką. Jai partti ar 

Al skauda akie. Jai Joa raudoum, JH (ai- 
va topą. Joi blo«ai matai, jot akla »U- 

[V peta, n«t«vk lietau. « JMkok pa<«lboo 
ii a pt kiro j, kur hUkvtenam pritaikoma a>
U kiniai utdykų Atmink kad mm itak- 
| nam gvarantuojam akinius t» ritruMa 

aau> garai prironkam 
•. M. MMIKOFF. nuportaa Optikas.

juo eorepto ir rotksiaujato patarimo arba vaistų, ateikit pas mano. Al buvau am 
bokoriua Rusijoj viri !• motų. Atnorikoj lt akėtų. AA duodu patarimas PYKAI Galiu 
padaryti bile koktus ruoMkue vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktaru* Al esu 
4tsu«m įmonių R M. MKSIROFY. liti 80. MORGAN 8T, CB1CAGO, !1X.

Moterų tyro šilko pi
rštinės, dubcltavpis 
pirštų galais, baltos 
arba Juodos, pora 35c 
No. 8 Plovimui boile
ris, galvanizuota ge
ležis, nerudis ir ne
tekės, specialiai, kie
kvienas ........  69c
Langams užlaidos 33 
colių x 6 pėdas, ge
ros opaque, tvirtom 
rolėm.................. 33c

t

Bohemian style, ru
giniai miltai panedė
lyj tiktai, svaras 6*/jc 
Baltyta musliną, .36 
colių, nekrakmolyta, 
28c. rųšis, jardas 18c 
Mezgimui gijos 
1 ra kokybės, 
nčs, Khaki ir 
maišytos, $1 
piltia svaro, sruo
ga liktai už .... 63c 
(Nedaugiau kaip 2)

Panedėlyj tiktai
J. J. Clark’s mašinavi 
siūlai, balti ir juodi 
5 špūlės už .... 10c 
Olivilo toiletinis mu
ilas, du šmotu už 13c 

Panedėlyj liktai.

Buk
Nepavclyk iš nesuvir- 

Akinto maisto nuodams ! 
susirinkt j savo Žarnas, 0^ 
kurie esti Įsinėrę į jųsų 
systema. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, HH 
galvos skaudėjimas, blo- 
gas kraujas ir daugybė ĮP 
kilų bėdų paseks. Lai- ■ ' 
kyk savo vidurius va- 
liais, kaip tūkstančiai 
kitų daro, imant rętkar- 
čiais po dozq senų, a Ha- 
kančiai iš daržovių šei- 
myniškų kepenų gydub-

šios moterų ir mer
ginų šilkinės sukuos 
kgikurios įžymiau
sios vertės pasiūly
tos šiame sezone. 
Mes nupirkome jas 
beveik už pagami
nimo kainas nuo 

.pačių išdirbėjų, ku- 
rių dirbtuvės 

M^liko paimtos į 
valdžios ran- 

^MBkas. Padary- 
los iš šilko ta- 

LZ ffeta, crepe de
K cbine, ir sati-

no foulardų, 
EB rankovės iš ge 

orgctlc crcpc,
■ K naujausios pa 
SS vasarines sl.i

UBNAT1NJR RSG1MTRUOTA8 808A* APTTMROR1U* ANT SRfDGEPORTO
VYRAMS IR

ašaromis verkia 
nųs, bot veltui 
o lai prikapoję pakarsiu) 
loja maskoliai vieną ir tų patį 
dešimtimis kartų, (lalų gale 

Vienų kartų pavogė jis keliais vaikščiodamas žtnogelis

išpasakojęs fcas, kaip, už ka jį 
įskundė, būtent, Kulvys, už tai, 
kad jis jį ffpmušė už avino pa
vogimų. *

Šiaip taip, vargais negalais pri- 
rodė savo nekaltumų. Maskoliai 
iškrėtę visus pašalius, nieko įta
riamo neradę, keikdami, spjau
dydami išjojo toliau lenkų jieš- 
koli.

Na‘, o Kulvys? — pertraukė
• * /' 

nekantriai studentas.
() kų jis? juokėsi ir visiems 

žadėjo taip padaryti, jei tik kas

2 Pavasarinio Atidarymo Išpardavimas
•. ,DIDELIS ATSITIKIMAS YRA ČIA! ATEIKITE!

Musu visa krautuvė dabar pilnutėlė puikių naujų pavasarinių prekių. Regyje melų musų pavasariniai 
atidarymai būdavo, kaipo introdukcija į sezono puikiausius ųlylius.
Mėnesiai urirengimo atsispindi didžiausiame pasiūlyme Amerikos rinkčiausių prekių 
anart pardavimui išstatymo pavasarinių prekių, ku, ,.Us ,nes P»,upim.me dar prieš menesius 
kčme naujus vaizdus kiekvienai dienai šio Didžio Atidarymo pardavimui. Mes jųsų laukiame



Sukini, Balandžio 13, 1918. Chicago. IR.

Graži Magelona ir Petras Kareivis
J. KANDIS
VAIŠVILA

Lietuvių Moterų Progr. Susiv. 2 5 to j i Kuopa
Stato scenoje 4 aklų melodramą, kurių parašė M .Dundulienė

Nedelioj, Balandžio-Apr. 21,1918 Kg k
K. OF P. SVETAINĖJE,

11037 Michigan avė., Boscland, III.

Durįa atsidarys 5 vai. vak. Lošimas prasidės lygiai 6 vai. vak. 
Inžanga tiktai 50 ir 35c.; į šokius —- 25c

Maloniai kviečiame gerbiamą visuomenę atsilankyti i šį 
perstatymą, kuris yra vienas iš puikiausių lietuvių Kal- 
■’erstahūmi šio veikalo yra pakvidsti geriausi akloriai- 

__  — A. M. Dundulienė, J. J. Zolp ir kiti gabiausieji. Po 
perstatymui — linksmi šokiai prie puikios muzikos.

Režisierius—M. Dundulienė.

» ■■ II ■■■■■! ■■ IJ ..  1 "T "g L.,r l1 

Į Chicago ir Apielinke

Naujienų Bendrovės 
Direkcijos Posėdis.

v Naujienų B-vės Direktorių 
posėdis įvyks šiandie, 8 vai. va
karo, Naujienų Redakcijoj.

Kadangi yni labai svarbių rci-

rę sumoksiu Detroite. Prisista
tę save justicijos departamento 
atstovais jie išvilioję iš tūlo Vic- 
tor Trzenowskio 1(M) dolerių, 
žadėdami paliuosuoti jį nuo ta
rnavimo kariuomenėj. Areš
tuotosios vyras dabar sėdi Det
roito kalėjime. VVeitzenfeld tai
pgi bus sugrąžinta į Detroitu 
kamantinėjimui.

tikins su “Daddy’su”. Tuomet...
Areštuotiems gręsia sunki ba

usmė. Sulig t. .v. Mann Act (į- 
stalymas apie “baltųjų vergiją“) 
prof. Thomas gali būt nubaus
tas 5 metams kalėjimo.

kiekvienas direktorius tegul pa
sistengia būtinai atvykti.

—Valdyba.
Sugrįžo

Buvusio III. valstijos senato
riaus 14 metų dukrelė, Marga-

P R O G R A M A S 
VEIKIANTIEJI ASMENS*

Grapas Ceny.se ............................................. I
Alvarija, jo žmona ...
Petras, jų sūnūs.........
MonseliliįL jo draugas

"Karalius Neopalio ..
Magelona, jų duktė
Senele, jos auklėtoja

M1KOLA1T1S 
.1. GRYBIENĖ 
... .1. .1. ZOLP 

F. PILIPAS 
. .1. MAŽUTIS 

A. M. DUNDULIUTĖ 
..G. RUČINSKIENĖ

Ligonbučio tarnas ...............
Minykas ...........................»...

, Ligoniai, tarnai, minyškos

MUZIKA—POCIAUS
* 25 *kųopa laiko susirinkimus kas trečia
"^'ijitni kiekvieno mėnšnio, 2 valandą po pietų, Aušros Mo
kykloje, 10906 Michigan avė. Moters, ateikite prisirašyti.

Visus širdingai kviečia atsilankyti LMPS. 25 Kuopa.

Ęengia naują smūgį?
Prohibicijos šalininkų vadas 

Yarrow vakar pasiuntė majo^ 
rui Thompsonui laišką reikala
vimu uždaryti visus tuos saliu- 
nus, kur randas arti viešųjų 
mokyklų. Ar Thompsonas pa
norės išpildyt “sausųjų” reika
lavimą. dar nežinia. Tuo kla
usimu jisai vakar laikė bendrą 
posėdį su kaikuriais miesto ta
rybos nariais. Kas buvo nuta
rta, nesakoma. Pranešama tik 
tiek, būtent, kad nuo 1 dienos 
sekamo mėn. ir be specialio į- 
sakymo užsidarysią apie l(MM) 
saliunų. Pabrangus svaigina
miems gėrimams, jie nebegalį 
užsilaikyt. "

“Slapieji” netiki, kad majo
ras išpildys “sausųjų” reikala
vimą, tuo labiau, kad saliunai

Ir, sako, labai patenkinta “va- 
kacijomis”, tuolabiau, kad tė
vai jau nebežada leisti j Švento
sios širdies Kolegijų. O gal tai 
ir buvo tikroji priežastis mer-

Profesorius pateko bėdon
Ke t vergo naktį Brevoort vie

šbutyj tapo areštuota ypatinga 
porelė, pasivadinusi “ponas ir 
ponia Roland“. Pasirodė te- 
čiaus, kad tai butą Chicagos u- 
niversiteto profesoriaus Wil- 
liam Isaac Thomas’o ir tūlos 24 
metų ponios, kurios vyras-ofi- 
eiurius esąs karinėj tarnystėj. 
Ponia atsisako pasakyt savo va
rdų ir gyveninio vietų. Visa, 
kas žinoma, tai kad ji paeina iš

po HMM) dol. kiekvienas.

poa>
1918,
1917.

’>Yue translation filed with the 
master at Chicago, April 13, 
as reųuired by the act of Oct. 6,
Areštavo moterį

i už apgavyste.
Suv. Valst. deputy maršalas, 

Thomas Dooman, vakar arešta
vo tūlų H. A. Wetzenfeld ala 
Harry Edwards, iš Detroito. Sa
koma, kad ji kartu su savo vy

ru ir tulu Theodfilu Hyjek, da-

Kurnąct kųio areštuo
ti, prof. Thomas, kuris yra ve* 
lęs ir turi 55 metus amžiaus, 

už reiškė, kad jis mylįs jaunųjų 
poniutę ir nepaisąs, kad ir vi
sas pasaulis apie tai žinotų ir 
p ę r k u n a i s grūmotų 
j o j o “ž i 1 a i galva i”.Po
niutė irgi sakosi myjinti gerąjį 
“Daddy” (taip ji vadina prof. 
rhomas’ų), bet savo jaunąjį pri
siekę — taipgi. Tik ji bijanties, 
kad jis nepatirtų apie jos pric-

Svarbesnis negu kiti!

Koncertas su
Programų

Liet. Sos. Sąjungos VIII Rajono

Ned., Balandžio-Apr. 14,1918
M. Meldažio Svetainėje

2242 W. 23rd Placc

Svetainė atsidarys 2:30 po piety. Programo pradžia lygiai 4 v.
Grieš Grušo Orkestrą. Inžanga visiems prieinama.

Koncertas bus trumpas bet įdomus. Programą atliks gabiau
si Chicagos veikėjai. Siame vakare kalbės “Moterų Balso” 
redaktprė Drgė K. PETRIKIENĖ, įžymi lietuvių kalbėtoja.

Užkviečiame jaunuomenę. Nesigailėsite. KOMITETAS^
PROGRAMAS

Vakaro atidarymaš.
Naujos Rusijos Laisvės Hymnas ......... GRUŠO Orkestrą.
Kalba ................................................. Advokatas K. GUGIS
Duetas .................................... ......... BROLIAI BBIEDUKAI
Dęklemacija ........................ P-lė ONA KULIKAUSKIUTfi
Duetas: “Plaukia sau laivelis”, sudainuos

E. JANLSAUSKIUTĖ ir ADELĖ KUKUTIENE 
pianu palydint p-niai P. M. GUG1ENEI

Kalba > “Moterų Balso” redaktorė, drgė K. PETRIKIENĖ

Deklemacija “Dievas” ......... p-lė ALDONA TRAINIUTĖ
Duetas pianu, atliks p-lė LIUDYTA NABMONTAITĖ

Ponia P. M. OUGIENĖ 
LSS. 138ios kuopos Mišrus Choras, vedamas p. Dfl.ĮAUŠ

Šokiai iki vėlam vakarui , z

i
2
3
4

6

7
8-a Išpildys GRUŠO KVARTETAS
8
9

10

«

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, April 13, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
Sudegė uniformų dirbtuvė.
•Gaisras, kilęs iš labai abėjoti- 

nos priežasties^ yakar rytą su
naikino Kling Brothers kompa
nijos uniformų dirbtuvę, 1753 
N. Robey st. Nuostoliai siek
sią apie 10 tūkstančių dol.

Firmos prezidentas, Leopold 
Kling, pranešė, kad nuo pereito 
liepos menesiu dirbtuvėje buvo 
siuvama uniformos Suv. Valsti
jų armijai, ir yra pamato ma
nyti, kad gaisrą surengė 
nors vokiečių agentas.

J ieško mergelės
Policija j ieško 15 metų 

gėlės, Uclen Schlug, 118
maniu gt. Mergele pabėgdama 
palikusi motinai laiškų, kuria
me sakoma, buk ji išvažiuojan
ti New Yorkan, kad likus “gar
sia aktore“.

negyvu šalę motinos grabo. Ko
dėl jisai taip padarė — visaip 
spėliojama. Vieni sako, kad iš 
gailesčio, kiti — iš baimės pa
tekti kariuomenėn. Mat jisai 
skaitėsi įstatymišku motinos a- 
piekunu. Jai mirus, sulig esa
maisiais įstatymais, jam,butų 
reikėję stoti į pulką.

Moterims žinotina
Ryto, balandžio 14 dienų, į- 

vyks bendras Chicagos ir apie- 
linkių Liet. Mot. Progrcs. Susi
vienijimo kuopų susirinkimu 
M. Mcldažio svetainėje. Susi
rinkimo tikslas yra — įsteigti 
LMPS. Sąryšį.

Įsteigimas tokio Sąryšio, be 
abejones, žymiai pastūmėtų pro-

koks

mer-
Ger-

True translation filed with thc post- 
imister at Chicago, April 13, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917.

10 tūkstančių dol. už nuda- 
vimą esant kapitonu.

Evans S. Cameron, 497 Mar
gute gt., pateko bėdon: Suv. 
Valst. komisionierius Mason 
pareikalavo nuo jo 10 tūkstan
čių dol. kaucijos. Kaltina už 
neteisotų vilkėjimų Suv. Valst. 
armijos kapitono uniformos ir

Jį teis prisaikintieji
teisėjai.

Pakeitė mirties bausmę 
kalėjimu.

Gubernatoriaus Lowdeno įsa
kymu žudeikai Joe CampbeH‘ui 
vakar tapo pakeista mirties ba
usmė amžinu įkalinimu. Camp- 
bell’as buvo nuteistas pakori
mui už nužudymų tūlos Alice 
Warden.» Žudcika butų buvęs 
pakartas šiandie Joliet kalėjime.

i

Nusišovė prie motinos 
grabo

P-as Albert Bach, Bach Briek 
kompanijos prezidentas, prieš

do sau kakton kulką ir puolė

PRAMOGOS.
Vakarai—Raliai—Piknikai—Etc.

Cicero, III. — LSS. 138 kp. mišrus 
choras rengia draugiškų vakarėlį, 
balandžio 20 d. Gudgalio svetainėje, 
1347 So>. 49th Avė. Visi kviečiami at
silankyti. Org. A. Ručinskas.

Melrose Park, III. — LSS. 43 kuo
pa ir Soc. P. Rusų skyrius rengia 
larptautiška vakarą su programų, 
balandžio 13, Frank ir James svetai
nėje, kertė 23 avė ir Lakęs gat.. Vi
si atsilankykite. —Renginio Komitct.

East Chicago, Ind. X— šiuo prane
šame visoms E. Chicagos ir apielin- 
kės miestelių draugijoms, kad gegu
žės 12 d. LSS. 120 kuopa (iš Valpa- 
raiso) rengia vakarų su teatru East 
Chicago, Ind. Todėl malonėkite ne
rengti jokių prmnogų toje dienoje.

—P. J. S.
Linksmas pavasarinis vakaras su 

šokiais ir programų rengiamas SLA. 
208 moterų kp. įvyks nedėlioję, ba
landžio 14 6 vai. vak. Mildos niaž. 
svet., 3138 S. Halsted st. Rengėjos.

LMPS. 29 kuopos rengia drau
gišką vakarėlį balandžio 21, Liuo- 
sybės svetainėje, Wabansia avė. Pro
grama dalyvaus gabiausios spėkos. 

Kviečia visus Komitetas.

LMPS. 58 kuopa stato scenoje 3-jų 
veiksmų vaizdeli “Katriutės •Ginta
rai”, nedelioj, gegužės 12, M. Melda
žio svet. Meldžiame kitų draugijų 
nerengti tą vakarą jokiu pramogų.

—Rengimo Komitetas.

f....."Vienatinis Valstijinis Bankas %

•» \ > Į

•,; 4 I J ’

O MM i rlrj 1

—

Šiaurvakarinėj dalyje mokantįs 3% pelno į 
metus ant taupomųjų, išmokamas keturis 
kartus kas metas (Sausio, 1-mą, Balandžio 
1-mą, Liepos 1-mą, Spalių 1-mą).

Mes Jus užkviečiame atidaryt pas mus ąc- 
count’ą. Seniausi Bankinė Institucija šiau
rvakarinėje miesto dalyje.

TURTAS SU VIRŠ PUSANTRO MILIONO DOLERIŲ.

joms galimybės varyti savo da
rbų daug sparčiu nei iki šiol. 
Taigi moters turėtų dalyvauti 
rengiamame susirinkime — 
kuoskaitlingiausiai. Susirinki
mas prasidės kaip 1:30 vai. po 
pietų. —Moteris.

Areštavo panelę
Shennan viešini tyj, 6148 

Woodlawn gt., vakar naktį po
licija areštavo p-lę Ruth Brad- 
shaw. Kaltinama flirtavime su 
kareiviais

----.„■■■ 
Išgelbėjo. .* šunį.

Kilus gaisrui name 200 W. 
South Water gatvėj ir pribuvus 
ugnagesiams, kažkoks juokda
rys sušuko :|‘Gelbėkite! ant ket
virtų lubij randas vienas gyve
ntojas”. U^nagesiai urmu šo
ko į degantį namų ir sugrįžo 
su... senu taksu.

KRAUSE SAVINOS BANK
1341 M1LWAUKEE AVĖ - N E AR PAULINA.

Atdara Panedėlio ir Subatos vakarais.
LllllHlilBIlIlIlIUMIlffli

Sužeidė moterį ir pabėgo.
Nežinomo automobiliaus sa

vininkas vakar vakares ant Įker
tės Grand ir Mihvaukee gatvių, 
sunkiai sužeidė potfią M. Mager- 
tezek, 1808 Saclaire gt. Auto
mobiliaus savininkas, įvedęs 
moterį į vaistinę ir pašaukęs 
gydytojų, vėliau nejučiom pasi
šalino ir įsėdęs automobiliui) 
nuvažiavo. Policija teiraujasi 
automobilio numerio.

tuodu vyru spyrėsi, kiek drūti. 
Vis dėlto, tapo nutarta, kad iki 
sekamo susirinkimo butų išpil
dyta įstojimo blankos. Ar te- 
čiaus tiedu vyrai pildys draugi
jos nutarimų — pamatysime. 
Keista betgi, kad dar randasi 
žmonių, kurie patįs būdami da
rbininkais, bijosi darbininkiš
kos organizacijos...

—Vargdienis.

ENGLEWOOD
Prakalbos.

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

sija, nevirinimas pilvelio, •nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų 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 Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą; 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslo pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkių visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halated SL, Telephone Canal 6417. Chicago, 111.

Pavogė 4 automobilius
Automobilių vagįs vakar nu

važiavo dar keturis automobi
lius apie už 15 tūkstančių dol. 
vertes.

Iškraustė namą
Nežinomi .blogdariili vakar 

naktį įsilaužė p-ios Lena Lind- 
storm namai), 1625 Rascher gt., 
ir išsinešė apie už 2000 dol. bra
ngių daiktų. Plėšikai nepaga
uti.

BRIDGEPORT___ __ __ t
Iš draugijų veikimo.

Balandžio 7 dienų Jaunų Lie
tuvių Amerikoj Tautiškas 
Kliubas laikė savo mėnesinį su
sirinkimų, kuriame tarp kita 

buvo pakelta klausimas ir apie 
Chicagės, Lietuvių Darbininkų 
Tarybų. Mat metiriiarfie susi
rinkime min. Kliubųs ntitarė į- 
stoti į Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybų. Išmokėta tai
pjau ir įstojimo mokestis. Tik 
ve, musų pirmininkas ir rašti
ninkas atsisakė pasirašyt ant įs
tojimo blankos. fr tai neveizint 
lo, kad tąjį buvo jų pareiga; jie 
irivalo pildyt didžiumos nuta

rimų. Dėlei to taigi kilo nesusi
pratimų ir gihčų. Susirinkime

Balandžio 10 dienų LSS. 170 
'kuopa surengė prakalbas. Kal
bėjo K. Petrikienė. žmonių 
nors ir buvo nedaugiausia, beį 
visi buvo patenkinti d. Petrikie- 
nės kalba ir ilgai jos neužmirš.

Tarp kita d. Petrikienė pap
rašė susirinkusių paaukoti kiek 
kas išgali LSS. Apsigynimo Fo
ndan. Aukojo sekami asmens: 
po $1.00: B. A. Bandzis, A. Ce- 
katauckas, A. Gabulas, J. Dau-| 
kas, L. P. J. Puišis; po 50c.: B. 
Pečeliūniene, E. Cclene, P. Po
vilonis, A. Devonas, P. Po (kū
nas, B. Mariunas; po 25c.: S. 
Kapocis, A. Pečliunas, A. Žlibi
nąs, V. Uosis, P. P., Jieva Peč- 
lunienė, M. Janulis, J. B. Smu
lkių aukų — 75c. Viso $11.75. 
Visiems aukavusiems tariu šir
dingų ačiū. —J. Puišis.

dintf K. Pctrikienės kalba. Aų- 
kų LSS. Apsig. Fondui surink
ta 13 dol. su centais.

Čia betgi turiu pasakyti vie
nų prietikį. Pasirodo, kad pra
kalbose butą ir šnipelių, nors d. 
Petrikienė savo kalboje nieko 
priešingo valdžiai nesakė, bet 
vos lik ji baigė pirmų prakalbų 
ir kreipėsi į susirinkusius paau
kauti po keliatų centų politikos 
prasikaltėliams, tuoj pasirodo 
žandaras ir uždraudžia toliau 
susirinkimų laikyti. Tokiu ba
du antrų kartų kalbėti Petrikie
nė nebegalėjo, nors susirinku
sieji ir labai norėjo išgirsti an
trų kalbų. Skaitytojai gali ži
noti, iš kur tie “kramolos nai- 
kintojai”-skundikai. Gėda jums, 
vyrai! —Teisybę Mylintis.

lobėj.
Klausiant, reikia paduoti lai

ško numeris. Laiškai yra 
šiems:

Daukhs John ( Daukus?) 
Joduk Simonas 
Joworsky John 
Kobrasko A 
Liber M 
l.hokasheuzby L 
Makareviz K 
Maleshks Anton 
M oze r 
Mozer Ir ’ 
Niekrasz VVincenty 
Ranavitchz M 
Skakelja Pctar 
Tasudewick \V (Jasudo\vich)

1809
1831
1832
1810
1851
1854
1858
1862
1808
1868
1869
1881
1891
1902

AUKOS

ROSELAND
“Kramolos malšintojų” 
darbai.

Balandžio 8 dienų Čia įvyko 
prakalbos. Rengė LSS. 8 Rajo
nas. Kalbėjo d. K. Petrikienė, 
“Moterų Balso” Tedaktorė, iš 
Brooklyno. Tai dar pirmų ka
rtą šioje lietuvių kolonijoje kal
bėjo moteris. Ir turiu pasakyti, 
<ad tai viena geriausių liet, mo-

Publikos buvo nedaug, ypač 
motery. Bet visi buvo užganė-

■■ 1

Apsigynimo LSS. Fondan. 
surinktos balandžio 8 d. (Kur?

—Red.), 
y

Aukojo: po $1: T. Kavaliauc- 
kas, I. Budria, A. Dambraucfcis, 
A. Aneiluko, I. Staskus, A. Po- 
dziufcas, F. Yuškeniutė; po 50c.: 
K. Glaizna, M. Babinckicne, A. 
Grinis, L. Siemaitis, A. Staskus, 
J. Januška; po 25c.: A. Starenis, 
P. Snarskia, F. Deneikis, J. Sna- 
rskis, P. Valnickis, S. Larmas, 
J. Karacka, A. Belskis, M. Bar- 
tulienė.

Smulkių aukų surinkta 85c. 
Viso $13.10.

MENKAS MUSŲ ŽMONIŲ 
GYVENIMAS.

Amerikonų gyvumas mažėja, 
vyrai seiliaus dirbdavo atvirame 
ore, maistas būdavo paprastas. 
Šiandien 50 nuošimčių dirba vi
duje, labai mažą teturi išsiman- 
kštymų ir turi daug niaistingesni 
valgį. - \

Jeigu jus norite būt tikrai 
sveikas jus privalote pagelbėt sa
vo viduriams ir žarnoms praša
lint visus pavojingus elementus * » 
ir ligą gimdančais kirminaites.

Trinerio Amerikoniškojo Kar
taus Vyno Kleksi ras yra gyduo
le, kurios įtalpa, karius žiedai, 
šaknįs ir žievės.svarbios medi
cinoje vertės, išvalo vidurius, 
juos valiai užlaiko, gelbsti viri
nime maisto ir atgauna sveikų

NEPRISTATYTI LAIŠKAI

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

Vartokie jį ir netik viduriu už
kietėjimo, nevirinimo, galvos 
skadėjmų, nevirškinimų, abel- 
no silpnumo ir lt. Kaina $1.10. 
aptiekose.

Pamink, 
mentas yra 
matizmui,
skausmui, išsinarinimams, niks- 
telėj imama, skambintiems mus
kulams, sutinimams ir lt. 35 ir 
65c. aptiekose, per krasų 45 ir 
75c.

kad Trinerio Lini- 
tikras daiktas reu- 
neuralgijai, sirenų

Chemiški, 1333 1313 So. Asli 
land avė., Chicago, III.

(Apgars.).

t

u'* V". I

Ceny.se


NAMAI-ŽEMĖ
< a viešimai T«i. Armnaga fcsa

REIKALINGA jauni vyrai dirbti 
į aptinką (drug store). Pastoviai.

Puritv Drug Co.,
1947 W. lllh St., Ciccrp, III.

l 11 . I !<■! I ’ I < ..............ku Iii. I>>> ,

pranešimas.
Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta- 

iuotinas susirinkimas įvyks 
_  (May) 26 dienų. Vieta bus 

i ikelbta vėliau.
Pranešame tatai išanksto, idant 

priklausančių Chicagos Liet. Darb. 
Tarybai organizacijų išrinktieji at
stovai tatai žinotų, o taipgi, idant 
draugijos ir kuopos, kurios dar ne
įeina Tarybon, bet norėtų prisidėti, 
spėtų išrinkti savo atstovus.

—Ch. L. D. T. Komitetas.

egm

Cicero, III. Susivienijusią Lie-
viškų Draugysčių delegatu pusė-, 

dis įvyks p.medelyje, bal. 15 d., 8 v. 
vakare, Joe Neffo svet., 1500 So. 49th 
avė. Draugystės, kurios dar nesu
spėjo išrinkti savo įgaliotinių, tegul 
ateina jų raštininkai. Labai daug 
svarbių reikalų. —A. B. Liutkus, rašt. i

REIKALINGAS virėjas, vyrag. La-
LMPS. 29-tos kuopos mėnesinis su- bai gera mokestis.

sirinkimas įvyks utarninkc, balau- B. Jucius,
džio 16 d., 7:30 vai. vakare, North!3305 So. Halsted St., Chicago. 
Sidės Liet. Draugijų SųryŠio svetai
nėj, 1822 \Vabansia avė. Draugės, j ■ ■ ..............  - -
atsilankykite ir atsiveskite naujų REIKALINGA vyras, apsipažinęs 
narių. ....—Valdyba. | su mėsos pardavimu bučeriams iš

automobiliaus ant išdirbto kelio. 
Privalo mokėt išrokuot nuotrupas.

Gabel Piuking (k).,
221 N. Peoria st., Chicugo

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

T()NY ZABELA
P. O. Box 1, Lake Co. Peacock, Mich.

DRAUGIOS IK ORG A 
NI2ACIJ0S.

žemiau nurodytose vietose 
galima gauti pirkties pavie

nių “Naujienų” kopijų.

d

M X. Mockaus paveiksluota kalba 
vks balandžio 15, 7:30 vai. vak., 
t Bridgeporto, Mildos svet, 3142 S. 
ilstvd sh Kviečia visits atųilanky-

. LLSA. Kuopa.

šiuo noriu atkreipti durną visų mi
šrų chorų, priklausančių Sus. iet.l 
Soc. Dainininkų Pirmam Apskričiui, 
kad jie pradėtų mokyties dainą No. 
3 iš gerb. Petrausko ketvirtojo są
siuvinio. Min daina chorai turės 
dainuoti busimam Pirmojo Apskri
čio koncerte, birželio 3 dieną. į

Jungi. Tur. Pirm. M. M. Juodis.

REIKALINGA lietuvis prie darbo 
stuboie, baimėje, kičinyj.Sain. Cununings, Ageiicy, 
613 W. Madison 5>l., Chicago.

PARSIDUODA dvejų pagyvenimų, 
po 4 kambarius, namas; gatvės iš
taisytos, randa $15.00 į mėnesį, kai
na $1100.00. Tarties su

McDonnelI, 
2630 W. 38111 st. Chicago, III.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas

VVi». — LSS. IX Rajono 
Drg. Kl. Jurgelionis kųl- 

58 kuopai Kenosha, VVis 
balandžio 14 d’. Ta pačia dienų (va
kare) jis kalbės LSS. 124 kuopai, 
Raeine, VVis. Pirmos prakalbos į- 
yyks Gcrmanian Hali, Milwatikee av. 
kai

Kenoaha 
irš nitas. ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PARDAVIMUI

Pirmos prakalbos į-
P 2 yal. po pietų. Todėl kaip ke- 
ihiečiai taip ir apielinkės lietu

viai ir lietuvės nepraleiskite šios 
progos išgirsti drg1. Kl. Jurgelioniu 
ialbų. r—Org, A. Bakšys.

LDLD. 19 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, balandžio 11 d.. Mark Whi

StĮuare svetainėj. Pradžia 1:30 v 
) pietų. Draugai, susirinkite visi 
atsiveskite naujų narių. —M. T.

LS& I kp. ir LSJL. 1 kuopa bend- 
>mis spėkomis rengia pirmą didel

i bus nedėlioj,

h

PARDAVIMUI VMEAT MARKET” 
pirmos klesos vietoje. Gera apie- 
linkč Tinka lietuviams bučeriams. 
Kampas. Nebrangi renda. Duoda
ma tik už pinigus. Daro labai gerą 
biznį. Ateikite persitikrinti.
3001 VVallacc st., Chicago.

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

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

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

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

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

10004 Edbrook Avė., Chicago, III JULIA LEMAITĖ,
2919 W. Division St., Chicago, IJJ.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

KARČEMA ŠTAI JUMS PROGA
Tur būti parduota karčemų visai 

pigiai, labai geroje vietoje, ant kanu 
po lietuvių kolonijoje. Biznis gerai 
išdirbtas ir visiems gerai žinomas. 
Pardavimo priežastis — turiu eiti į 
kariuomenę. Kurie norite pirkti, tai
nepraleiskite šitos progos, ba nevi- 
suomet taip pigiai ir geroje vietoje 
galima nupirkit. Kreipkitės į Real 
Estate ofisų: CHAS ZEKAS,
117 N. Dearborn St., Room 103 

Chicago, III.

roi
socialistų piknikų, kuris
gegužės 26 dienų, Chcrnausko darže, 
Lyons, III. Prašome, kad kitos pro- 
gresyvės draugijos ir organizacijos 
nerengtu panašių pramogų todėl, ka< 
neužkenkus vieni kiliems.

’ —Rengimo Komitetas.

LSJ.L. 1 kp. LSS. 4 kp. ir LMPS. 
9 kuopos bendras lavinimosi susi
rinkimas įvyks bal. 14 d. 10 v. ryto. 
Fcllousliip H o ūse svet., 831 \V. 33 
i»l. Prelckciją laikys mcd. stud. A. 
Rartašius, tema “Kaip pagamini val
gį”. Visi malonėkite atsilankyti pa
skirtu laiku. — Pirmininkas.

Pajieškau savo moters, Uršulės 
Andrikaiticnės po tėvais Vaičiuliutė, 
kuri pasišalino bal. 1 d. Ji paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Žagarės pa
rapijos, Gražaičių sodos. Paliko ma
ne su dviem mažais vaikučiais, kurie 
labai gailisi motinos ir nori pama
tyti. Ji yra 5 pėdų aukščio, mėly
nų akių, tamsių plaukų, turi 34 me
tus. Pasišalino su kitu vyru. Jeigu 
ji nesugrįš, tai greitu laiku priver
stas busiu vaikučius atiduoti prie
glaudos naman. Bet jeigu kas, pa- 
tėmijes kur, praneš man žemiau pa
duotu adresu, gaus atlyginimo $10.

Vincentas Andrikaitis, 
6619 Blackstone avė., Chicago, III.

kur galite. į trumpą laika uždirbti 
gerus pinigus. Parsiduoda namas, 

uris neša 21 nuošimtį, himokčt 
reikia $100.00, o likusius ant mėne
sio $25. Randasi puikiausioje daly
je Gary, Ind. iMrdavimo priežastis 
—savininkas gyvena Chicago. 4148 
S. Savvver avė. Telephonc MeKinley 
3354. .............................................
fonu.

Atsišaukite laišku arba tele- 
Kaina visai žema.

G. Virbalaitis

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald ___

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

F. Ažusenis, nutar. raštininkas, 
1956 Canalport Avė

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

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

AVb.

*
PARDAVIMUI senai įsteigta elek

tra varoma čeverykų taisymo šapa. 
— Pigi randa. — Iš priežasties kito 
užsiėmimo.

L. Pruzansky,
3213 AVallaec st., Chicago, UI.

Brighton Park LSS 1/4 kp. extra 
susirinkimas įvyks balandžio 15 d. 
Maželii<> svet.. 3834 S. Kedzic avė, 
kertė 38 pi., 7:30 vai. vakare. Drau
gai, malonėkite visi atsilankyti: tu
rime gana daug svarbių reikalų. At
siveskite naujų narių. J. Gustaitis.

So. Engiewood. — LSS. 170 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks balan
džio I I dieną, 10 vai. ryto, J. Butke
vičiaus svet., 8132 Vincennes Avė. 
Draugai, visi atsilankykite paskirtu 
laiku, nes randasi daug svarbių rei
kalų apsvarstymui. *

Sekr. K. Kreiza.

Pajieškau savo vyro, Bernardo Ta- 
parausko, kurs prasišalino nuo ma
nęs jau 8 savaitės palikdamas mane 
sergančių. Turiu sūnų 3-jų savai
čių .mergaitę 16 mėnesių — negaliu 
dirbti ir negaliu savo vaikučių »a- 
maitinlj. Prašau savo vyrų atsišaukti 
arba kas jį žinote malonėkite praneš
ti šiuo adresu: Marė Ta Barauskienė, 
1710 Union avė., Chicago, III. Jeigu 
ncalsišauksi tai busiu priversta p> 
duot į kariuomenę. Ant dešinės n- 
kies turi juodą randų, apie 32 metų 
amžiaus, 5 p. 7 col. augsčio, tamsus 
plaukai, mėlynos akis, šlakuotas vei
das, gerai kalba angliškai, dirba 
daugiausia mašinšapėse.

PARDUODU barbernę iš priežas
ties. kad turiu išeiti į kariuomenę 
greitu laiku. Parduodu labai pigiai.

Jonas Kaminskas.
1711 W. 46th St., Chicago, III.

PARDUODU nebrangiai saldainių, 
tabokos ir mažu dalykų krautuvę. 
Viela paranki. Renda pigi. Kas pir
mesnis, tas pasinaudosi Atsišaukite į 

J. 2.
1916 Canalport avė

DIDELIS BARGENAS FARMA
40 akel ių farma geros žemės, nau

ji buildingai ir šilo; 20 raguotų gal
vijų, 2 jauni arkliai, visos mašinos 
ir viskas randas ant fanuos: kiaulės, 
vištos, antjs. Parduosiu labai pigiai. 
Pelno $200.00 ant mėnesio. Atsilan
kyk arba rašyk.

Taipgi pigumas 80 akelių farma 
prie upės. 30 akerių dirbamos, liku
sieji ganykla ir miškas. Geri na
mai Žemė molis prie smilčių. Pre
kė tik $1400. Ant lengvų išmokes- 
čių.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:
J. Petrauskas, pirmininkas,

1747 North Avė.
J. čepelis, pirm, pagelbininkas,

1060 Noble St.
fg. Dumblauskas, nutarimų rašt.,

2228 Coblenz si.
M. Žukas iždininkaš,

1608 North avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
tą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

Chicago

B. JASUDES ,
2015 So. Robcy st., Chicago, III.

PARDAVIMUI kriaučių Šapa, dažy
mo ir valymo užvedimai. Atsišau
kite laišku j “Naujienų” ofisą pažy
mėdami No. 7.

Visoms darbininkiškoms organiza
cijoms ir LSS. VIII rajono kuopoms, 
kurios pritarė surengimui apvaikš- 
čiojimo pirmos gegužės ir paminėji- 
nio K. Markso šimto metų sukaktu
vių, geresniam sutvarkymui reikalo 
mes, LSS. rajonas, kviečiame atsi
lankyti visų tų kuopų komisijas bei 
valdybas į susirinkimų, kuris įvyks 
balandžio 14 d., Aušros svet., 3001 
S. Halsted str., 10 vai. ryto. Kurios 
darbininkiškos draugijos norėtų pri
sidėti prie to apvaikščiojimo, malo
nės prisiųsti komisijas į susirinki
mų. —J. Jurgaitis.

L.S.S. VIII Ra j. Sekretorius.

J ieškau Mečislovo Elenevskio, gy
veno 1912 metais po šiuo adresu: 111 
Ella st., McKees Rocks, Pa., Kauno 
gub., Krakių parap., šulcavos vfensė- 
lijos. Malonėkite atsišaukti, arba 
cas žinote praneškite jo dabartinį 
adresą. Pirmas, kas praneš, gaus 
$10 dovanų. Domininkas Masalskis, 
•1313 So. Hermitage av., Chicago, III.

RAKANDAI

L'Ž $5$ NUPIRKSI $2)0 dvigubai; 
sprlngsals phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi 
nnų 10 metų gvarantuotų ir keletą 
rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo- 
mis 9x12. $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

Farma ant išmainymo; 360 akerių 
geros žemės, dideli bildingai, 35 gal
vijų, 6 arkliai, 9 kiaulės, visos ma
šinos, kokios tik yra reikalingos. Iš
mainysime ant gero mūrinio namo.

Farma 80 akerių; i^atųi bildingai, 
gera žemė, 20 galvijų, 4 arkliai, ma
šinos ir vištos, kiaulės, žųsįs. Par
duosime arba išmainysime ant mū
rinio namo. Tikietas kaštuoja nuva
žiuoti 90c. .t.

B. JASUDES 
2015 So. Robey st., Chicago, III.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS. 
Sam. Venckus, pirminikas,

1903 Ruble str 
John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 

661 W. 18 SI 
Klem. Liaudanskas, nut. raštininkas 

1439 S. 501h avė., Cicero, III.
Frank Micklin, turtų raštininkas, 

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

2129 W. 21st Str. 
Kaz. Kal inauskas, ligonių globėjas, 

3041 W. 42 Str
Draugystė savo mėnesinius šnai

ri tikimus laiko kas iintfą ncdčldienj 
kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po pie
tų, Jnl. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

“Nauijeny” distrikte.
SI. žvirgždėnas, grosernėj, 1131 Clln- 

ton str., Chicago.
Chas. Yutelis, barbernėj, 733 Wesl 

l lth Place.
J. F. Mally, saldainų šlorelyj, 633 VV. 

181b Str.
“Naujienų” Ofise, 1810 S. Halsted st.

Bridgeporto distrikte 
Damijonaitis, 901 VV. 33rd Str. 
Marčiukaitis, Store, 3500 Emerald av. 
Sanowski, 3222 S. Auburn avė. 
Guzevičia, 704 W. 351h SI, barbernėj. 
Staniulis, 3220 S>. VVallace St. 
Vladis Buėcrnėjc, 2801 S. Union avė, 

prie 28 gatvės.
Distrikto stotyj pas J. B. Aglinskų, 

3346 S. lltilsieil St., galimu užsipre
numeruoti Naujienas ant ilgiau ir 
gaut pavieniais numeriais. Taipgi 
musų agentas J. B. Aglinskas norin
tiems pristato Naujienas į namus, 
kaip nuo Morgan St. iki Wallace st. 
ir nuo 27 iki 37 tame plotyj.

North Sidės distrikte.
.1. Sirupas, barbernėje, 1656 \Vaban- 

sia A v ei
VVilberty Slrege, (išnešiotojas); 2018 

Greenvvich St.,.
Taipgi ant nekuriu galvių kampų.

Brihton Parko distrikte 
Smitho barbernėj, 3813 S. Kcdzie av. 
J. Mankevičia, 3818 S. Albany avė., 

('jų vaikai išnešioja j namus)
A. Ziurauskas (bučernėje), 1053 So. 
.Maplevvood avė. '
L Zubris, 3948 S. Bockvvell st.. išne

šioja po stubas.
Diktavičia, 4447 S. Washtencw avė , 

išnešioja po namus. .
Atlantic City distrikte.

A. Janausko bhrbernėj, 4563 South 
Wentworth avė. |

J. Legeiko grosernėje, 6002 S. Stale s. 
A Kasinski, bučernėj, 6104 S. State s 
V. Saudargas, 5418 S. Prineeton avė., 

išnešioja po stubas.
Vasilkaus grosernėj, 5911 S. State SI.

Englewood distrikte.
M. Dūda, 8143 Vincennes avė , išne

šioja po stubas.
Town of Lake distrikte

John Karnelski (kriaučių šapej) — 
4601 S. Hermitage avė. ir VV 46 st. 
yra Naujienų stotis.
Musų agentas A. Rartašius prista

to Naujienas į stubas, kaip nuo VV. 
13-čios iki VV. 18-tos ir nuo Ashland 
avė., iki Vancester avė. Kilių- mes 
siuntinėjame pačiu.

Wcst Side distrikte.
A. Ambrozevičius (sboe shop), taipgi 

jis išnešioja po stubas visur.
Cicero distrikte

J. Matulis (Bartkaus kriuučšapėj), 
yra Naujienų stotis ir Liet. Koope
racijos bučernėj galima gaut pavie
nių numerių.
Visi lietuviai, gyvenantis viršmi- 

nčluose dislrikluose malonėkite gaut 
Naujienas iš paminėtų virtų.

DR. A, J. KARALIUS
6fWis Ir Chirurgas

X-8P1N DŪLIAI 
3121 N. We»t«r> ava.

ji

Telephonc Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

ii

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, 111. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Halsted st. 
Telephone Canal 2118

Ofisas:
1900 S. Halsted St. 

Viriu] Bischofro Aptieks*.
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pieta 
liakiriant Nedeidlealua ir 8ere*aa

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po picl 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

Telephonc Yards 5032

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Nauja “Naujienų” stotis vidur- 
miestyj

Ant pietrytinio kampo kertės Clark 
ir Madison galvių — galima gauti 
Naujienas kasdien.

—J. Aceris.
4 “N-nų” Cirkuliae. Užžiurčtojas

TELEPHONE YARDS i«>4.

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

Dr. M, Stipini
3109 S. Morgan st. Chicago

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

Svarbu moterims. — Lietuvių Mo
terų Progr. Susiv. Chicagos ir apie- 
Įinkės kuopų bendras susirinkimas 
jwks nedėlioj, balandžio 14 dienų 12:30 vai. p<> prtų. Mehtažio svet.. 
2242 W. 23r<l PI. Tikslas—sutverti 
Chicagos ir atiiclinkės kuopų sąryšį. 
Dalyvaus ir "Moterų Balso“ redakto
rė, drgė K. Petrikienė, kuri duos 
pranešimu apie musų organizacijos 
stovi ir "Moterų Balsų”. Kiekviena 
LMPS. narė, kuriai rupi organizaci
jos reikalai, turi dalyvauti šiame su
sirinkime ir spręsti ar reikalingas 
mums sąryšis. —Rengėjos.
M. Dundulienė. J. Vasiliauskienė, O. 
Vikšrienė, P. Kemežienė, Martynai- 
tienė, P. Raudienė, P. Balickienė

Pajieškau savo brolio, Kazimiero 
Yurdon. Pirmiau gyveno Rrighton, 
Mass. Nežinau, ar jis yra kur gy
vas ar įniręs. Kas apie jį žino nia- 
onėkite pranešti šiuo adresu:

Adam Jordan, Route No 2, Box 37, 
N. Judson, Indiana.

Pajieškau brolio, ’i'adeiišo Grine- 
viėiaus, Kauno gub.. Šiaulių pavieto, 
ladviliškčs par., Kutiškių kaimo: 

Jis paprastai dirbo po cinines kasy
čius, 'jei jis yra dar gyvas, arba jei 
cas žino, meldžiu pranešti už ką 
jusiu dėkingas. Pctcr GrineviČ, 

3545 So. SValiacc St., Chicago, III.

RANDAI MOKYKLOS
ATIDUODAMA randon bizneva 

sankrova, tinkama visokiam bizniui. 
Nuosavybe parsiduoda pigiai iš prie
žasties išvažiavimo į Californijų.
61 i W. 18th St, kampas Rutile str.

NAMAI-ŽEMĖ

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

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

Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkitės.

Kas nori išmokt anglų 
rašto, rokundif, braižymo 
eikite i Aušros Mokyklą, dienomis ir vakarais, 
didelč. 
laiku. 
3001 S.

kalbos ir 
pienų — 
Pamokos Mokestis ne- 

LJžsirašvt galima kiekvienu 
AUŠROS MOKYKLA

Halsted St., Chicago 
V. Mišeika, Vedėjas.

Roseland, — LMPS. 25 kuopos su
sirinkimas įvyks utarninkc, baland
žio 16 d., 8 v. vak. Aušrog kamba
riuose, 10900 S. Michigan avė. Vi
sos narės malonėkite būtinai susi
rinkti paskirtu laiku. Yra svarbių 
reikalų. —J. Grybienė, Sekr.

Pajieškau savo pusbrolio, Kazi
miero šaučiulino. Pirmiau.* gyveno 
Jercey City, N. J. Jis pats ar kas ki

ti malonėkite pranešti Šiuo adresu: 
Antanas Rukšis,

10604 State si., Roseland-Chicago, III.

KEIKIA DARBININKŲ

PARDUODU namą su 5-kiais lo
tais arba mainyčiau ant namo mies
te. čia tyras oras, prie gatvekarių, 
su elektra ir maudyne, visa vigada 
žmogui. Kreipkitės į

A. Zigmantaitis, 
1223 VV. 112 St. Morgan Park, III.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietavii 

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

Mokinimo valandos: nuo • ryti 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 1:11 
3106 So. Hitsted St.. Chicago, 111

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia

L Dauginis, vice-pirmininkas, 
1601 Nori h Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt., 

1965 Evergrccn
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield 
iždininkas.

1719» Eilėn st. 
atsibuna pirmą kiek- 
seredą, vakare,’ 1822

3825 So. Halsted 8t., Chicago
A ve.

avė

J. Antanavičia,
Susirinkimai 

vieno mėnesio 
\Vabansia avė.

avė.

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

D E N T I S T A S
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nekėliomis pagal sutartį 
4847 W. 14th St., Cicero, 111. 

Kampas 49th Avė.
4

Tel. Drovcr 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

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

I

Draugystės Garbingos Lietuvos ex- 
Ira susirinkimas įvyks subatoj, ba
landžio 13 dieną, 7:30 vai. vakaro, 
J. Skiriaus svetainėje, 1713 Canal 
st. ^Draugai, malonėsite pribūti lai
ku ir visi. .. —Valdyba.

' Liet. Soc. Jaun. U 1 kp. rengia de
batus.'nedėlioję bal. 14, 1 vai. po pie
tų, Mildos svet. Tema: “Moteris nėra 
protiškai vyrui lygi ir ji neturi-turėti 
lygių politiškų teisių.” Kviečiame 
visus atsilankyti LSJL. 1 kuopa

REIKALINGA vyrai dirbti į le- 
daunę. 10 valandų į dieną. Gera 
mokestis.

Calumct Refrigeraling Co., 
Archer and Stevvard Avė.,

REIKALINGA patyrusių* langų va- 
ytojų.

•CHICAGO CLEANING CO.
62 W. Wasbington St., Chicago

PARSIDUODA 3 augštų namas už 
labai tiigių kainų už mažai pinigų; 
vieta labai smagi, lietuvių apgyven
tai Pardavimo priežastis — savinin
kas turi cit kariuomenėn. Atsilanky
kite pamatyti subatoj po pietų, ne
dėliomis arba ir taip kada.

J. Misevičia, 
3116 So. Union avė., Chicago

Indiana Harhor. Ind. — Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Apšvietos Draugija 
rengia paskaitas apie sveikatą ir vai
kų auklėjimą. Paskaitos įvyks nedė
lioj, 21 d. balandžio, T. Ivanovo sve
tainėje, 2101—137 ir Deodar gatvių. 
Pradžia 2 v. po pietų. Prelegentu pa
kviestas Dr. A. Montvidas iš Chica- 
gos. Visus vielos ir apiclinkės 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.

REIKALINGI siuvėjai prie vyriš
ko ir moteriško kostumeriško darbo. 
Atsišaukite greitai: Tel. Drovcr — 
0836. ST. ALEKNO, 911 W. 33rd St.

REIKALINGA indų plovėja, ga
linti padaryti mažus orderius kepi
mo.virimo. $9 į savaitę. Nedėlio- 
mis nedirbama. BACKMAN
808 W. 12th si., Chicago, III.

Parsiduoda namas su dviem pagy
venimais, po 4 kambarius; gazas, lai
ptai išvidaus. Parsiduoda už $1,600 
be agentų tarpininkystės. Kas bus' 
pirinas, tas nupirks.
1735 N. VVinchester Avė., Chicago

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

BURKE BARBĖK SCHOOL
612 W. Madison St.. Chicago

Eattf Chicago, Ind.—LDLD. 70 kp. 
susirinkimas atsibus nedėlioj. ba
landžio 14 d. 10 vai. ryto K. Grikšos 
svetainėje, 150 st ir Northcote avė.. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti, ir 
tie kur dar neužsimokėjo už šiuos 
metus, malonėkite būti susirinkime.

—Rašt. P J. Sakas.

REIKALINGA anirarankio kepėjo. 
Meldžiu atsišaukti ypatiškai arba 
per telefonų: Pullman 5444.

M. Algminovvicz,
12001 Indiana avė., Kensington, III.

REIKALINGA tvirti, stiprus dar- 
Ll.Pastovus darbai Nėrabininkai. Pastovus darbai, 
darbininkų neramumo.
47 N. Wells st., . Chicago, III.

KARMA

LIETUVIŲ DARBININKŲ DK-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabamda avė.

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

Jonas Slancauskas, nutarimų rašt., 
3316 Wallace St. 

Kostantas Vaitkus turtu raštininkas, 
2617 101h Street 

Chaphlis, iždininkas, 
1840 So. Halsted si.

Yaras, kasos globėjas, 
1742 S. Union Avė.

Girdvvainis, ka,sos glob., 
2000 So. Halsted.Str.

Petras Luza, kasos globėjas/
1916 Canalport Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vak vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesiu Draugystė numažino į- 
stojimo mokčstj tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

Kazimieras
Kazimieras
Franciškus

Vyriškų DrapanųBargeufr 
>Nauji neatimti, daryti ant užs« 

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

Nau'ji, daryti gatavi nuo $1.5 Jk. 
$35 siutai ir overkotai, nuo $750 iit 
18 doleri ą.

Pilnas pasirinkimas kailiu 
tų overkotų.

Visai Liažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, daba? 
$5 ir augš&au. Kelnės nuo $1.56 ik* 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 
fki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir vft 
karais.

« S. GORDON
1415 S. Halsted SU ChieaflMu M.

TELEPHONE YARDS 2721
®OR. J. JONIKAI 11$

Medikas ir Chirurgas 
O3M5 C. riaisted St, Chicagc

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir raSyti, tai lankyk mūsų 
mokyklų. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:- 
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų RaSymo
Lenkų ’’ S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ’’ S.V.Pilietybčs Gramatikos

^Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per kiSkus. Viskas 

klnama lietu viSkai.

American College Preparatory School 
3103 S. I-Čalsted Si. Chicago III.

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLIU ir SESERŲ VALDYBA 
Juozapas Šimkus, pirmininkas,

10707 \Vabash avė. 
Fr. Grigula, vice-pirmininkas,

10449 Wentworth avė. 
Juozapas Urbulis, prot. raštininkas, 

355 Kensington avė. 
Vladislovas Markauskis, kasierius,

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

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

rinkimus laiko kas pirmų pėtnyčią 
kiekvieno menesio, 7:30 vak vakare. 
I’”. Shedvvillo svetainėje. 341 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstitucijų. —Juozapas Urbutls

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

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

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

URKISKHm

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kcdzie 8903 
Paulina. Tel. Weatern 15 
B514>16 W. 12th St., arti 
SL Loufs Arei. Ir 1115*17 
So. Paulina St., arti 12th 
SU Chicago, III.

40 akru geros žemės, 25 akrai dir
bamos, kita miškas ir ganykla. Žemė 
aptverta tvoromis, grinčia 4-rių ka
mbarių; tvartas, daržinė ir daugiau* 
mažesnių budinkų. Sulinis su vėji
ne melnyčia, ant puikios upės, Mus- 
kegon Electric Powcr Dam. pus|>eti
ktos mylios iki Fabriono miesto. 
Kaina $1750. Inmokėt $500, o liku
sius ant ilgo laiko.

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

Chicago, III.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
Shatkus, pirmininktis,

344 E. 116 Str.’
Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,

321 E. 116 St.
K. BaltremaS) protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė.
A. Norbutas, finansų raštininkas,

27 E. 102 PI ar e.
F. Shedvillas, kasierius,

341 Kensington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Snedviljo svetainėj, 341 K<en- 
sington avė.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2225 So. Lcavitt St.
Suitc 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: G iki 8 vakaro
Phonc Haymarket 2563 Phonc Canal 4626

. Nedėldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

IX

HA5TER 5Y5TEn
A  „., . —— --- -- -r

MOKYKIS KIRPIMO JR DKSIGNING 
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ

Mudu siBtema ir ypatlftkas mokinimas pa
darys Jus žinovu | trumpų laikų.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi- 
mo-designingr ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktiškų patyrimų kuomet jų mo- 
kyhitčs.

Elektra varomos mažinus musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate uz.kviečlami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklų bile laiku — dienų ir va
karais Ir gauti specluliškai pigių kainų.

Pntrenos daromos pagal Jūsų mierų — bile 
stailža arbg dydžio, iš bile madų knygos.

MA8TER DE8IGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdštlnis,

Seile gatvš. Kambarys 411-417. 
prie! City H»U.

W ■

K.

118 N. L*

negausite ti- 
duriu.
Rudinskas.,.

Cicero, IIL LSS- 138 kp. Mišraus 
Choro nariai visi turite būt nedėlio, 
baland. 14 d. 4 vai. pas Meldažį, nes 
reikės dainuoti, kurie 
kietų, tai gaubite prie 

—•Org. A.

REIKALAUJU darbininko prie ar
klių į barnęĮ ženoto, ar neženoto. 
Darbas ant visados, $75.00 į mėnesį 
ir ruimai. Meldžiu atsišaukti į:v- 

Peter Spogis,
4129 Emerald Avė., Chicago.


