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Anglai atmušė vokiečius
Vokiečiai niekur ne 

paėjo priekyn.

spragų linijoj, padarytą vokiečių 
pradžioj jų ofensivo pereitų me
nesį. ,

Amerikos saperai ten dirbo 
taisydami ir operuodami laukų 
geležinkelius ir budavodami til
tus. . • k* • , s 1 / -

AUSTRIJOJE VĖL NERA
MU

T atidai
' ’ s ra 'V

Mušis buvo labai smarkus
Visa Austrija kila prieš 

vokiečių junkerius

Ryto bus rinkimai mokyklų 
' tarybos

4 ' ‘A . « ■ ’ » ' •

» \

Ryto, bal. 20, Cicero mieste
lyj bus renkama apšvįetos tary
ba.

Socialistų kandi<iatais yra’:
Ant tarybos prezidento, reii- 

kamo vienjeimi metams:

dėjimas
. ......... -r -

Gaus $5.00 į dieną
ST. LOUIS, Mo. — Nors jų su

tartis baigiasi tik sekamais me
lais, stereotyperiai padarė trijų 
metų kontraktų su vietos laik
raščiais, sulig kurio jiems pake
liama alga $2.40 į savaitę, 
dabar gaus $5.00 į dienų.

Jie

Anglija turinti 7,500,000 kareivių

ANGLAI ATMUŠA VO- .
KIEČIŲ ATAKAS

Mušis tebesiaučia visu 
smarkumu

Vokiečiai niekur nepaėjo priekin

kaip

True trunslation filed with the posl- 
inaster at Chicago, April 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, Bal. 18. — Ficld- 
maršaias Haig šiąnakt pranešė 
apie vienų didžiausių smūgių, 
kokį vokiečiai aplaike savo vei
kime apie Ypres šiandie, trijų 
metų sukaktuvėse nuo anglų pa
ėmimo Kenąnel kalno.

\artodamas daugiau
150,(MM) kareivių priešas padarė 
stiprų infanterijos užpuolimų 
nuo St Venant apiiinkes į pietus 
linkui Givcnchy. Tas padaro a- 
pie 12 mylių frontų. Sulig ofi- 
citdio pranešimo, vokiečiai liko 
atmušti su baisiais nuostoliais.

Bandė pereiti kanalą

Tas užpuolimas matomai'bū
va padarytas tikslu pereiti La 
Bassee kanalų ir paimt Bethume 
ir sekė po smarkiausio artileri
jos prisirengimo, prasidėjusio 
beveik auštant. Nuo Robesų pa
lei linija iki Givenchy anglai bu
vo smarkiausiai apšaudomi gra
natomis ir galinėmis bortibo- 
mis.

Prieš piet prasidėjo infaivlcri- 
jos atakos ir priešas visu smar
kumu metėsi ant talkininkų li
nijų. Batalijonas į>o bataliono, 
eidami suglaustomis eilėmis že
ngė į mirtingų talkininkų ugnį.

Linija išlaikyta

Mušis siautė visų dieną, bet

niame pakraštyje augštumų gru
pes, vokiečiai pakartotinai ban
dė pastūmėt savo pozicijas, bet 
liko pilnai atmušti, 
ko pilnai atmušti.

Vienu žinia buvo skaitoma 
šiandie visu žingeidumu, o tai 
buvo Beutorio korespondento ži 

i nia iš anglų kvalieros, kurioj 
buvo sakoma, kad franeuzui 
smarkiai mušasi šiauriniame 
mūšio lauke. Su pereitos nak* 
ties pranešimu, kad franeuzų 
kareiviai atvyko į Ypres-Armen- 
tieres apygardų, Londonas go
džiai laukė žinios apie jų stoji
mą mušiu.

Francuzai laimėjo
► ♦

Paryžiaus karės ofisas šian
die paskelbė, kad toliaus i pie
tus francuzai padarė pasekmin
gas atakas. Gen. Foch spėkos 
ĄinieiiM apygardoj paeniė dalį 
Senecat miško ir paėjo priekyn 
nėlturioso kitOst' notose.

True translation filed with Ihe post-. 
•Uaster u| Chicago, April 19, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. G, 1917,

VVASHINGTON, Bal. 18.
Sulig oficialės žinios iš Šveica- 
rijos, paduodąncios pranešimus 
iš Budapešto ir komentarus au
strų .ir vokiečių laikraščių, poli
tiška situacija Austrijoj vra la-

Kjai opi. »
Austųįjai gręsia didžiausias

• ■ — • 4 Y — • I

vardas ant’,lju|ioto). TT .. j.
Tarybos i.a^ais, ■ renkamais dienraštis

trims meta^ls (balsuoti reikhil SEATTLE, Wash. — Kad 
už 3 kandidatus): stačius savo naują dienraštį

pil
ant 

August Biijtufk, Frauk Zuska Į tvirtų finansinių pamatų, cent- 
ir Charles Mhrsbal (6, 7 ir 8 va r- ralinė .darbo unija įkorporavo jį 
dai-anl balinto). ant $100,(MM) ir pradėjo pardavi-

šhiose rinkiniuose gali balsuo- neti Šerus. VienolTkad pašali- 
jti ir moterįš. ! tiiai negalėtų įgyti kontrolės, 51

Kiekvieno lietuvio ir lietuvės nuoš. visų serų paims centrali- 
pareiga yra lądsuoti už sociali- ne darbo unija. Tik į vienų su

vargus; užsitikėjhno nebėra ir Į slų khndidatuš. nes geras sutva-| vaitę pardųoat už $10,000 šėrų. 

situacija guli pusiiluryli nebe- rkymas viešųjų mokyklų yra la- 
pakenčiama. 1 { 1

Didžiausias nesutikimas vieš- pie gera sutvarkymą mokyklų, 
'putauja Viennoje, kuomet če-1 socialistai, jei jie bus išrinkti, vi- 
chų, jugo-slavų ir lenkų laiko- Į subinei rūpinsis., 
mos | 
neapykantą prie vokiečių ir rei
kalauja Austro-Vengrijos reor
ganizavimo.

Net socialdemokratai, sako?
‘j ‘ Ą \ . I •' •
ma, paskelbė atstovų bute, kad 
monarchija nėra tiesioginiai 
užinteresuota ‘Vokietijos kovų

bai svarbus darbininkams, o a- Maliorių laimėjimai
ATLANTA, Ga. — Malioriai 

laimėjo pripažinimų unijos, 8

rika.4r

ANGLAI TURI 7,500,000
KAREIVIŲ

True translation filed with the post? 
mastei’ at Chicago, April 19, 19|8, 
as reųuired by Ihe act of Oct. G',T9J17.

NEW YORK, Bal. 18. —' Sulig 
čia šiandie gautų oficialių skait
linių Britanijos imperija turi 7,- 
500,000 kareivių, iš kurių 60.4 
nuoš. arba 4.530,(MM) kareivių y- 
ra iš Anglijos.

VOKIETIJA SUJUDINTA 
DIDELIU SKAITLIUM 

SUŽEISTŲJŲ

Raudonasis Kryžius nebe
spėja sužeistųjų apžiūrėti

parlamente kalbos* įkvepia ■ Balsavimo vięlos atdaros nuo 
i- 6 v. vyto iki 4 V, po pietų.

MAISTO RIAUŠĖS 
VIENNOJE

——
Trife translation filed with Ihe posl- 
iiliister at Chicago, April 19. 1MI8. 
as reųuired by Ihe act of Oct. 0, 1917. į

ZUBICH, Bal. 18. - Vien >s' 
laikraščiai praneša apie ten k'-| 
lustas nedėlioj mėsinyčioje riau
šes. 10, (MM) žmonių reikalavo, 
mėsos, bot buvo*lik' 1,000 kilo
gramų. Tada jie reikalavo ar- 
kvienos, bet kada ir los negavo, 
jie užpuolė ant mėsos stalų. Pa
šaukta policija, kuri išvarė visus 
iš salės. Daug žmonių areštuo
ta.

VENGRIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO

gos $2.00 į savaitę.

8 VAIKAI PALAIDOTI 
NAMO GRIUVĖSIUOSE

------L- .

Tik . vienas rastas sunkiai 
sužeistas

HAMILTON, Ont. — Malio- 
riams ir dekoratoriams pakelta 
alga 5c į vai. Dabar jie gaus 45c

\ / ________

CHICAGO. - Vakar įlūžo lu
bos ir sugriuvo antras i 
išdegusio namo ^rie 2112 S. Ba
line Ąve. Tuo, laiku namo vi
duryje buvo 8 vaikui rinkę šiu-

BOSTON, Masš. — Beveik trįs 
ketvirldaliai maliorių kontrak- 
torių pasirašė po nauja sutartim 

augšlasl su darbininkais.

Atvykus ugniagesiams ir pra
dėjus kasti kriuvėsius įgriuvo 
ir priekinė siena. K

Bekafcinėjan brasta vienas vai
kas. Babuine Sandela, 8.m., 1915 
Allport Avė. su perskelta galvų. 
Nuvežtas į ligobutį.-bet vargiai 
pasveiks^

Kilų vaikų nesurandama ir 
manoma,, kad jie yra žuvę namo 
griuvėsiuose. Dabar ugniage
siai skubiai dirba atkasinėdami 
tuos griuvėsius.

1112 ANGLIAKASIŲ ŽU
VO pennsylvanijos 

kašyRUosp!
Valsti-HARR1SBURG, Pa. 

darbo departamentas* paskelbė, 
kad pereitais metais Pennsyl Va
nia valstijos anglių kasyklose Ii; 
ko užmušta 1,112 darbininkų..

Vokiečiai skerdžia
' - f i' ■ ' • ■ • - ‘ ■’

/

rusus ir tinus
Vokiečiai šeimininkauja 

ir. Ukrainoj

Austrijoj neramu -- 40,000 vokie
čių Helsingforse

VOKIEČIAI SKERDŽIA
RUSUS *

šaudo moteris ir vaikus, 
degina kaimus

vokiečiams sąrašus politiškųjų 
oponentų ir pažymėtieji sąraše 
žmonės lieka bėgai testinga i nu
žudomi.

Rusija protestuoja

Linkui vakaro, jų divizijoms e- 
sant dizorganizuotomis nuosto
liais, vokiečiai kiek apsistojo, 
nors vietomis mušis tebesitęsė 
visu smarkumu, visame sektore 
veikiant abiejų pusių artilerijai.

Vartojami šiame užpuolime 
kareiviai, susidėjo iš naujų pul
kų, turbut pereitų naktį atvež
tų iš Arnientieres.

KemmeI mūšio centru

KemmeI kalnas, valdantis au-

rr,s, tebebuvo baisiausio mūšio 
centru. Po paėmimui dvi die
ni atgal rytinės dalies Mešsines 
augštumos, vokiečiai tęsė už
puolimus ir galop įgijo atrąmų 
KemmeI pakalnėje. „ Nežiūrint 
baisiausios ugnies jie laikėsi ten, 
tikėdamies ten atsilaikyti ir pa
galios paimti augštumą.

Sulini gen. Ilnig pranešimo,, 
unkšti rytą vokiečiai kiek atstu

me anglų liniją j pietryčius nuo 
kalvos. Tcčiaus kontr-atakoj 
priešas liko atmestas ir linija at
statyta. Betgi smarkus mušis tę
sėsi visą dieną.

Laikosi ties Bailleul.
Bailleul sektore, pietvakari-

True translation filed with the post- 
nidster at Chicago, April 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

VVASHINGTON, Bal. 18. — 
01 iciale žinia iš Amsterdamo sa
ko, kad vokiečiai susirūpinimu 
žiuri į dabar nuolat plaukian
čius per Flandriją sužeistuosius. 
Courlrai, Bruges, Ghent ir kiti 
miestai liko paversti į karinius 
ligonbučius, sako žinia ir pridu
ria, kad prirengimai fronte yra 
neužtektini ir kad Raudonasiš 
Kryžius nebepajiegia išpildyti sa 
vo uždavinio. Daugelis sužeis
tųjų miršta Raudonojo Kryžiaus 
automobiliuose ir vežimuose ir 
sanitariuose traukiniuose.

True translation filed with the post* 
mastei’ at Chicago, April 19, 191K, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDĄM, Bal. 18. — Iš 
Budapešto pranešama, kad Ven
grijos ministerija rezignavo.

Ta nuosprendį vengrų kabi
netas padarė vakarykščiame su
sirinkime, kuriame pirminin
kavo preimeras VVekerle.

Visi kabineto nariai dalyvavo 
susirinkime apart pirklybos mi- 
nisterio grafo Szyereyi ir dvaro 
ininisterio grafo Zichy, kurie 
buvo išvažiavę iš Budapešto.

Po trumpos konferencijos vi
si esantis nariai pasirašė po re
zignacija.

PERMAINOS ANGLIJOS
KABINETE

Kodėl pakėlė algą?
DAYTON, O. N Gatvekarių 

kompanija be Jokio reikalavimo 
pakele algų savo darbininkams 
2c į valandų.

Iš kur atsirado tokia kompa
nijos mielaširdysle? Ugi mieste 
pasirodė unijos organizatoriai, 
atvykę organizuoti gatvekarių 
darbininkus.

AMERIKIEČIAI SAPERAI
gelbsti Anglams

True translation filed wilh the posl- 
inaster at Chicago, April 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

joj. Bal. 18. Amerikos armi

jos kva deru ką tik gavo prane
šimų nuo anglų koiuanduotojų 
pirmus aiškias žinias, kad Ame
rikos saperai yra dideliame skai
čiuje tarp skubiai iš įvairių ša
kų kareivių sudarytosios maj. 
gen. Carey armijos, kuri užpildė

Peru kabinetas rezignavo
LIMA, Peru, Pietinėj Ameri

koj, Bal. 18. — Peru respubli
kos kabinetas rezignavo.

True translation filed with the post- 
inasler ai Chicago, April 19, 1918, 
«s reųuired to ihe act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, Bal. 18, - An- 
drew Bonar Law šiandie atsto
vų bule paskelbė, kad vicc-prcz. 
orines tarybos Sir David Ilen- 
derson rezignavo, pasiremda
mas tuo. kad jis negali su tar
iniai dirbti su gen F. H. Sykes, 
naujuoju orinio štabo viršinin
ku, užėmusiu vietų po maj. gen. 
Trenchard rezignacijai.

Oficialiai paskelbta, kad vi
kontas Alfred Milner šiandie li
ko pa skirtas karės sekretorių, 
vieton grafo Derby, kjiris išva
žiuoja į Paryžių kaipo ambasa
dorius su spėriale misija.

J. Austen Chamberlain paski
rtas karės kabineto nariu.

Pelnas didėja
NEW YOBli. - American

grynas pelnas pereitais metais 
siekė $1,530,163, kuomet 1916 
m. jos pelnas buvo $1,006,352, 
o 1915 -- $348.657.

z *

Organizuoja negrus
B1RMINGHAM, ALA. ~ čia 

pradėta organizuoti negrus, dir
bančius rudos kasyklose ir plie
no liejiklose, kad paskui iškovo
jus trusto 8 vai. darbo dienų.

Presmanai laimėjo
NEWARK N.J. — Presmanai 

dirbantįs “job’sinėse” spaustuvė 
se laimėjo pakėlimų algos nuo

(TŠIAND1E

Drgė M. Jurgelionienė 
skaitys referatą tema 
“Darbininkų atlyginimo 
įstatymas”, M. Jankai
čio svet., 4837 W. 14th 
St., Cicero, Jll. Pradžia 
7:30 v. vak. Kiekvienas 
darbininkas turėtų susn 
pažint su tuo klausimu.

PASKYRĖ LAISVĖS DIENĄ

True translation filed with the post- 
luastcr at Chicago, April 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

VVASHINGTON, ’ Bal. 18. — 
Prezidentas Wilsonas šiętiakt iš
leido proklamacijų, kad visose 
Šuv. Valstijose pėtnyčia, bal: 26 
d. bus Laisvės Diena ir atsišau
kė į kiekvienos apygardos pilie
čius rengti laisvės paskolos iš
kilmes ir prisižadėti ditoti savo . 
finansinę pagelbų atsickimui ša
lies reikalo

Šiadie=
\ ’ 4 A ■ '

Chicagos Lietuvių Dar- 
bininkų Taryba rengia 
įdomų referatą Stanči
ko svet., 205 E. 115 St. 
Pradžia 7:30 vai. vak. 
Referentu bus “Naujie
nų” redaktorius, d. P. 
Grigaitis. Kiekvienas 
privalo atsilankyti.

True translation filed wilh Ihe post- 
niaster at Chicago, April 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

MASKVA, Bal. 18. — Del to 
kad Mogilevo gubernijos Novo- 
selki kaimo valstiečiai pasiprie- 
jįįno ginkluotam vokiečių karei
vių rekvizavimui pinigų ir išti
kusiuose kivirčuose užmušė ofi- 
cierį vokiečiai sudegino kaimų, o 
iš Sustatytų aplink jį kulkosvai
džių šaudė bandančius išbėgti 
gyventojus, jų tarpe moteris ir 
vaikus ir datigelį jų uiniuęė;

Dvlei to Rusijos užrubežinių 
reikalų minisleris čičerin įteikė 
Vokietijos valdžiai protestą 
prieš tą žvėriškumą.
><i Jis taipgi pažymi faktų, kad 
•Vokiečiai išžudė visų šeimynų, 
net ir mažus vaikus, kada jiems 
buvo pranešta, kad vienas narys 
dalyvavo prieš juos jiartizantiš- 
koj karėj.

“Užrubežinių reikalų liaudies 
komisariatas”, sako pabaigoj 
protestas, “išreiškia didžiausį 
pasipiktinimų ir grieščiausiai 
protestuoja prieš tokius žiauru
mo aktus, kaipo nevertus kultū
ringų žmonių ir priešingus ųle- 
menlarinienis principams žmo
nių draugijos. Pasitikima, kad 
Vokietijos valdžia pilnai ištirs 
ir nubaus kaltininkus*’.

VOKIEČIAI IŠSODINO 
40,000 KAREIVIŲ HEL 

SINGFORSE

Ti’ue translation filed with thc post- 
niuster at Chicago, April 19, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. G, 1917.

LONDONAS. Bal 17. — Ex- 
changc Telegraph praneša iš Co- 
penhageno, kad vokiečiai išso
dino Helsingforse 40,000 karei
vių.

Vokiečių eskadra ,atplaukusi 
į Helsingforsa susideda iš 12 lai
vų, jų tafpe kariškų laivų Poscn 
ir Westfalen, 18,000 tonų įtalpos 
kiekyipnas.

VOKIETIJA NORINTI PA
SIGRIEBTI UKRAINA

’!l

FINLANDUA VIRSTA 
ANTRA ARMĖNIJA

Sako Finlandijos atstovas
* -

True translation filed wilh thc post
ui aster at Chicago, April 19. 1918. 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

NEW YORK, Bal. 18. — “Vo
kietija paverčia Finlandijų į an
trą Belgiją, ii litrą Armėniją”, pa 
sakė Finlandijos liaudies respu
blikos bolševikų valdžios atsto
vas šioje šalyje San ten NuorIe
va išleistame čia užreiškime,

“Savo pastangose už pasaulinę 
imperijų vokiečių junkeriai pa-' 
siekę laipsnį, kur visuotinos ske- 
rdynęs yra paprasčiausia <la'lim 
jų pienų.

“Vėliausi pranešimai iš Fin
landijos skelbia apie pasibaisėti
nas skerdynes, kokias daro taip

i liultoji (jcvui-diju iS- 
vieil su savo Prusiškųja talkinin

ke”.
Jis sako, kad tūkstančiai vyrų 

ir moterų, ^pirmiausia labiaus 
pasižymęję darbininkų judėji
me, liko sušaudyti. Jis tolinus 
sako, kad Finlandijos “feodalų

* klcsa” parūpina

Norinti Ukrainą padaryti 
savo provincija

Paleisianti Ukrainos Radą

True translation filed with Ihe post- 
niasler at Chicago, April 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct'. G, 1917.

,VVASHINGTON, Bal. 18. r- 
Valstybės departaniėirtas gavo 
žinią, kad centralinės valstybės 
sekdamos savo pieno padaryti 
Ukrainą Austrijos - Vokietijos 
kolonija, mano paleisti Ukrai
nos Rudų, o jos vieton pastą tyli

Vėliausios žinios apie situaci
jų sako, kad’ yra paliepia areš
tuoti visus esančius provincijoj 
talkininkų oficierius.
Komunikacija su Rusija atkirsta

Vokiečiai jau pilnai atkirto 
komunikacijų tarp Ukrainos ir 
Rusijos..

Pranešimas sako, kad patirta 
yra, jog vietos gyventojų valdi
ninkai yra pakeičiami aitftrais- 
vokiečiais ir visoj Ukrainoj ki
šami apyvarton austrų-vokiečių 
pinigai.

Nauji dideli mokesčiai

įsiveržusiems

True Iranslatjon filed wilh thc ppsl- 
master at Chicago, April 19, 1918, 
as rCųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

AMS'rERDAM, Bal. 18.
Bėdino pranešama, kad pasiūly
tieji Vokietijos naujo mokesčiai, 
tikimasi, duos 3,162,000,000 ma 
rkių. Iš los sumos 1.000,000 

mokesčius ant pirklybos apyva
rtos, o 850,000,000 markių duos 
spirito monopolius.

Kad žmonės negalėtų išsisuk 
ti nuo mokėjimo mokesčių, ap- 
kidžiantįs šalį asmenįs turi už 
simoketi ypatiškus mokestis už
5 metus.

, ■...



Didelis Pavasarinis
♦ •

N A O J I K N O 8, Chicago, III Petnyčia, Balandžio 19,1918
■rirr.ivr Hc 'e ♦ -

liūs
----------------Rengia----------- ■-----

Federacija Lietuviu Klhibu Subaloje, Balandžio 20 d., 1918 WARWICK SVET., 535 E, 47 St
Inžanga 25c.Pradžia 7:30 vai. vak

Muzika A. A n g e 1 u s •
s., * '*> ■MCI a

P. Krakaitis.

Apvaikščiojimas
Didžiausias Ciceros Lietuvių Divizijos apvaikščioji
mas trečios laisvės paskolos (3rd Liberty Loan) atsi
bus Nedėlioj, Balandžio 21 d. 1918_ m., 1:30 po pietų. 
Susirinkimo vieta: ant 15tos gatvės ir 49 Cort, ( ice- 
ro, III. į virs-minėtą apvaikščiojimą esate kviečia
mi visi Lietuviai ir Lietuvaitės ir vįsų Draugysčių 
nariai be skirtumo pažiūrų ir srovių. —Komitetas.

Gyvenimo rylas
Romanas dviejose dalyse •

(Tąsa).

(Žiur. n r. 88)

Pirmas Masinis Mitingas 
Rusų Raudonosios Gvardijos 

įvyks

Ned., Balandžio 21,1918
2 valandą po pietų

West Side Auditorium
Kampas Taylor ir Racine Avė.

Kalbės įvairiose kalbose.

Kaip, rezignacija? Šitokiu 
momentu, Lioręntai?

Anupras ką tai užsirašė i sa
vo mažiukę knygutę ir ramiai at-

..Kviečia atsilankyti.

Įžanga DYKAI

- Taip, aš rezignuoju. Gana 
bus lų baikų, Man kartu. Už
baigti galit su mano advokatu, 
štai jo kortelė. .

Sekretorius da kiek pastovė
jo, padarė kažin kokį nesupran
tamą judėjimą ranka ir išėjo į 
valgomąjį kambarį. Pranešė vi
siems. Linksminimosi apetitas 
dingo pas daugumą. Labiausiai 
įširdo toji jo mergina:

Kaip, rezignuoti ir nepra
nešti man? Išvažiuoti ir mane 
palikti!?

Ji sėdo tuoj į automobilių ir 
nuvažiavo.

— Ar Anupras Liorenta na
mie? — nerviškai paklausė se
nyvos tarnaitės.

Namie, bet užimtas ir nie- 
«ko, nepriima.

— O ar yra kas pas jį?

gęs. Mačiau kitus besimoki
nant, besikamuojant. Vieni jų su 
klupo dėl naštos sunkumo, žuvo, 
kiti po sunkios kelionės laimin
gai pasiekė to, ko troško.* Mane 
ėmė ir pavydumas ir tiesiog no
ras. Patikau tarp milijono žmo
nių jnerginą, kuri pasuko mano 
gyvenimo takėlį visai į kitą pu
sę.’ Dabar man vėl atsivėrė akįs: 
pamačiau, kur eina toki visoki 
deficitai ir tam panašus dalykai; 
ir supratau, pilnoje žodžio 'praš
inėja supratau, kas už tai kehčia. 
mudviejų santykiai, santykiai su 
kitomis ir kitais — ar yra dori?.. 
Nežinau, gal ji jau vedus, nes 
daugiau kaip dvieji melai laiko 
kaip nerašau. Ji ir-gi paliovė. 
Bet aš jaučiu, kad aš jai prik
lausai), ir jaučiuosi tokiu, kol 
nebent ji pati mane koja paspir
tų. O kas aršiausia, toji atmos
fera man kvepia krauju, bliz
ga ašaromis, šį-tą pamačiau, ir 
toki paveikslai lydi į kapus. .

— Bet ir mudu galėtume per
mainyti gyvenimą. Galima iš
važiuoti kur, ir ramiai...

O, susimildama, negiedok 
man'daugiau tų melodijų! Aš 
daugiau netikiu tam, kas yra fal-
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REIKALINGA j foundrę, šapą ir ant yardo 
darbininkų. Pastovus darbas. Gera mokestis.

Atsišaukite į: .

2
j

OR.A.J. KARALIUSg UlliniUi i\HllnLIUu

I h Gydytojas lt Chirurgas
X-SPINDULIAI 

1121 N. WwUra *▼«.EMPL. DEPT. CRANE CO.,
SI 40th and Šo. Kedzie Avė., Chicago

MllllllllHllllllllllllllllllllllllim

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st.
Suile 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto *
Phonc llaymarket 2563 •

Ncdėldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Tclcplione Albany 5516

2225 So. Leavilt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandom: G iki 8 vakaro 
Phoiie Canal 4(520

Tol. Pullnupi 342.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

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

Atidarymas G. M. Ghernaucko 
Daržo Lyons, Illinois

nu dėlioja savo (laikius.
Išgirdus tai, mergina smarkiai 

'žengė į vidų, ncžiurinl\ garsiai 
protestuojančios tarnaitės. Anu
pras turbūt išgirdo tą barnį ir 
pažiurėjo pro duris. Paprašė į 
vidų. Ji atsisėdo. Jisai, vaikš
čiodamas, 'po kambarį, kalbėjo 
rimtai, šaltai, kas su juo jau se
niai bebuvo:

•— Netiki gal ir tam, kad aš ta
ve myliu?.. '

Tuo tarpu įėjo tarnas ir pasa
kė, kad vežėjas jau laukiąs ir jis 
norįs žinoti kuriuos daiktus imti 
su savim, o kuriuos pasiųst į sto-
r. ■' J i '

Mergina kiek išlaukė, pažiu-

mini daikĮus, ir išėjo tarpdury-

kas”

Nedėlioj, Balandžio-April 21, 1918
Pradžia 9 vai. ryto iki vėlam vakarui. Inžanga DYKAI

Grieš Vytauto Benas, vienas didžiausių benų Chica- 
goje. Repeticijas daro kiekvieną utarninką G. M. Cher- 
naucko svet., 1900 So. Union avė., Chicago.

Gerai, kad jus atsilankėte. 
Mudu geriausiai padarysime, jei
gu užmiršime vienas kitą amži
nai; be jokių pretenzijų.

Kodėl taip? Kur išvažiuo
ji? Kam Ui rezignaciją?

— Man labai nesmagu teisin
tis prieš jus. Jus stebitės? La-1 
bai aišku.

— Man visai...
— Palaukit, leiskit pasiaiškin

ti. Buvau ir aš kadaise netur
tingas, po, kelias dienas novai-

Pirmasai mėnuo. Anuprui iš
važiavus, Adelei buvo karti) ir 
kankinimosi ir linksmumo lai
kas. Kankinosi, liūdėjo, nes ge
rai žinojo nuo draugių ir šiaip iš 
kasdieninio gyveninio vertę vy
rų žodžių. Liūdėjo, dpžnai per 
visą naktį neužmerkdama akių. 
Ant veido truputį sumenko. Po 
akimis tamsios žymės. Brolis 
žiurėjo ir juokdavos: “Na, matai 
ir pabėgo tavo balandėlis.” Ji 
nieko neatsakydavo; atsisėzdavo 
kur nuošaliai ir svajodavo...

Mlllllllllllllllllllllllllllllllllllira

ODYNAS
Sutaiejp A. LALIS

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da-, 
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

Be angių kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos. . ■t 9

Apart vertės, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiėra gera, Vir
gai stiprus ir gražus, puslapių tyri 
1274. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs virtai juodos drobes, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.00. Kreipkitės į:

1840 S. Halsted St Chicago, III

a
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Bet kuomet gaudavo nuo jo

riuos sugebi parašyti vien pir
mą kartą įsimylėjęs asmuo, lin
ksmumui nesurazdavo rubežių. 
Apsikabindavo brolį, bučiuoda
vo, šokindavo ir davezdavo iki 
tol, kad tas'gana rimtai užklaus- 
davo: Gal gydytoją reikės tau 
pašaukti? čia ne juokas sti ta
vim. ..

Bet ji duodavo jam skaityti 
gautąjį nuo Anupro laišką, ir 
gyvenimas vėl ramiai bėgdavo 
savo paprasta vėže.

S ii sykiu nustojo visiškai ga
vusi laiškų. Rašė keletą regis
truotu; i>t) kelių menesių sulau
kė mažiuką lakonišką lininio

“Gerbiamoji! Užmiršk ma
ne, kaip ir aš padariau, gyveni
mas man juokiasi, tad ar verta 
kankintis ir laukti?.. Gyveni
mas burbulai, ir aš geriu už 
sveikatą idralistės Adelės! Lai 
gyvuoja putojantis alus!

Anupras Liorentas.
’ Adelės brolis stovėjo nuo

šaliai ir laukė, kuomet ji vėl pra
dės šokinėti. Bet ji perskaitė, 
pažiurėjo pro langą, vėl dirstelė
jo į laiškutį, paskui atsiduso ir

Kas per naujiena? Parodyk 
ir man I

Didele Lietuviška
Krautuvė
Užlaikom laikrodžius, žiedus, bran- 

zalictns ir kitus auksinius ir sidabri
nius daiktus. Taipgi Įvairiausių lietu
viškų knygų.

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

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

krautuvėj su viršum 10.000 lietuvių, lenkų, gudų ir anglų kalbose, 
čionai paminėsiu! keletą naujų lietuviškų rekordų:

E235G—Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis* teka.
E2358 Darbininkų Marsalietė ir Sukeikime Kovą.
E2357—Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.
E3313—Sukruskimc Broliai ir Eina Garsas nuo Bubežiaus.
E3349—Kur tas šaltinėlis ir Prirodino seni žmones man jaunam 
E3350—Naujoji Gadynė ir Dainius.
E3323—Ilgu, ilgu ma nanl sviclo ir Mano Skarbas.
1:3625—Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva.

Kiekvienam pareikalavus siunčiam gramafonų 
talogus veltui.

į

BUDRIK
3343 So. Halsted St.

...

[ mergelę.

Tel. Yards 3654. AKU6ERKA

Mrs.A. VIOIKAS
Baigusi Akušerijos Ko 
legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
spitalėse ir FhiladeL 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
Į3113 So. Halsted Str., 

(Ant nntrų lubų) 
Chicago.

| 0r. A. R. Blumenlhal

AKIU SPECIALISTAS 
Akis EgranGivoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta' regėj ims.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patin^a (loma at
kreipiama į vai

kus. VrJ.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 Iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317

ir rekordų ka-

Chicago, III.

Darbo Žmonių 
KNYGYNAS
BRANGUS DRAUGAI IR DRAUGĖS:-

Jau atėjo momentas taip įdomus, taip interesingas, kad net ir tie, 
kurie nei svajot nesvajojo apie mokinimąsi skaityti knygas bei laikra
ščius, šiandie skaito ir svarsto, kas tolinus dėsis, kas buvo ir kas bus. 
Dėlto pranešu jums, kad aš islcigiab grynai darbininkišką knygyną, 
kad aprūpinus naudingomis knygomis kiekvieną darbo žmogų. Jau 
dabar gana daug šilime knygyne randasi knygų, kelctos kurių žemiau 
paduodu surašą.

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

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

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

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

Senmergėms. Kaina ............. 35c
Kareivis.............. .................. 10c
Parlamentariškų Tiesų Knyge

lė. Kaina .............. TĮ)c“
Darbas. Kaina ....................75c
Rasputinas, ąrba kaip bemoks

lis P.asputinas pavergė carą ir ca- 
rienę. Kaina ......................: 40c

J. B. AGLINSKAS,
3346 So. Halsted St., Chicago, Illinois.
Tel. Boulevard 7328. Atdara kiekvieną dieną.
— ............. ■■ ■ ...... --------------------- ......... ...... ....... .......... ..........

Francijos Revoliucija, .... 40c 
Krikščionybė ir Socializmas 15c 
Nuo ko priklauso žmonijos nuo- 

tikiai. Kaina........................... 10c
Boto turiu dainų, eilių monolo

gų ir deklemacijų, kurias dėlei 
vietos stokos čia neminėsiu.

Taipgi turiu gražių, puikiai nu
pieštų Bosijus Revoliucijos pavei
kslų: Kaip Besijos Caras Mikė 
nusirito nuo sosto. Kaina 25c.

NAUJIENŲ STOTIS
Užrašau ir kilus laikraščius me

tams, pusei melib etc. Pavienių 
numerių galima gauti pirkti: Ke
leivį,1 Laisvę, Kardų ir Dilgėles.

Laiškus ir pinigus siųskite šiuo 
adresu.:

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

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

3003-3039 S. Halsted St., Chicago, UI.
WI1I1IWIIIIW«-II. - IMin- ..... .. -■irr-.-- ....... .. ......................... ..... ....

.............. .... ................ ,, i............................. ‘ 'i.............................. ................. ........ .... ........... ...............................u-............ ..................

A.lclė jau duryse, vos sušilai- p.18(Į(1)|1. G111 h.
Rydama nuo ašarų, pratarė. vi(,tl)j(. Pasiteisinsiu

lai niekis... mažino.is. i (U()i |H()j visos duris ir lan
di ištarė tų žodį pilnoje o pra- j((;ii l|žsi(|.11.6 h. nt,b(.lcko is. 

smėje, nes da jauty medes n- vj(,ni! h)(|. {) in ,||)()
mii.lingumų. atveju butų Imodėmė.

K a r t ą v a k a r e, kuo
met Leonas viename kambary
je skaitė laikraštį, o Adelė ga
mino vakarienę, kažin <kas gar
siai, greitai, Iprsi bijodamas, 
kad*kas kitas pirmiau nepratar
tų sušuko!

— Adelė, Adeliuke, jau aš ir 
vėl čia!..

Pasigirdo pasisveikinimo žo-j 
džiai, turbūt ir bučkiai...

MONABCH BBEWERY duoda vi
siems Ttinoli, kas neturite pilietiškų 

/ I popie.ru, tai galile gauti kožną kar- 
tą. O kas turi pirmas ar pilnas, lai 
gali daryt biznį. Kas norite saliuną 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite i

Monarch Brewery, 
21 ir S. Western avė.

Geo L. Ukso, Agent,
! ... — ,

Telcphonc Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 iki t! ryto 
ir nuo 5 iki <8 vakare

TELEPHONE YARDS 272*

“DR. j. JONIKAM is
' Medikas ir Chirurgas*
^33*5 r'. Halsted St. Chicajp

Dfi. G. M.
Praktikuoju 27 metai 
Gyvenimas ir ofisas 

3149 S. Morgan M., kertė 32 r,t. 
Chicage, UI.

SUECIALiSTAS 
Moteriškų, Vyrišk i ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VAI ANDOS: 

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

Telephone Yards 687

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkeisiai, I seifas, 1 
benčius dcl laikrodžių laisvino, taip
gi ir kitokių visokių daiktų galile 
gauti.

Taipgi didelis išpar
davimas visokių auksi
nių daiktų, kaip lai:, 
deimantu, žiedu, laik
rodžių, branzalielų .ir 

kitokių auksinių ir sidabrinių daik
lų. Tas viskas yra parduodama šiuo 
laiku už pusę kainos, nes mes turim 
perdaug daiktų, lai norim kiek nors 
sumažinti, užtai taip pigiai ir par
duodame.

Naudokitės proga kol via pigu
PETER M1LLER

2128 W. 22nd Street, Chicagt 
tarpe Leavitt ir Hovne uve.

Tol. Canal 5838.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

.'-.C- 1 . X

popie.ru


Pėtnyčia Balandžio 19, 1918

KORESPONDENCIJOS
_____________ c________________ •_________________ —-------- -------------- --------- ------------- .... ------- --------------------gĄ

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Šiame miestelyj gyvena neina-

13 draugijų. Tarp tų draugijų 
randasi Jaunimo Dramatiškas 
Ratelis o taipgi ir Vyčių kuopa. 
Dramatiškas Ratelis lošia veika
lus kitoms draugijoms, tik ži
noma laisvoms. O Vyčiai lošia 
bažnytinėms.

Balandžio 6 d. Dramatiškas 
Ratelis rengė vakarą L. D. M. 
Kliubo naudai. Buvo atlošta du

veikalai ir nusisekė neblogiau
sia. Bet dar sudainavo kelias 
daneles neseniai susitveręs LDD. 
choras. Atsilikusieji buvo pil
nai užganėdinti.

Ant rytojaus, balandžio 7 d., 
rengė vakarą Vyčiai šv. K. K. 
draugijos naudai. Sulošė ‘‘Ame
rika Pirtyj”, bet sulošė visai ne-i 
tikusiai; lošėjai nemokėjo rolių, 
o jau jų mimika tai buvo taip 
nekarti netikus, kad sunku tokios 
ir pa j ieškoti. — Ten Buvęs.

Stebėtinas Laikrodėlis!
Tiktai $8.75

Sis laikrodis eina 8 dienas su vienu užsukimu.
Jis turi penkias rodykles, kurios parodo 1) 

kiekvieną mėnesio dieną; 2) vardų kiekvienos 
(iienos savaitėje; 3) Bodo valandas; 4) Bodo 
minutes; 5) Bodo sekundas.

Tai yra stebėtiniausis ir navatnus laikrodė
lis pasaulyje. Kas tik turi šį laikrodėlį, tam 
nereikia kalendoriaus, nes su vienu į laikrodė
lį pažvelgimu, mato skaitlinę, dienos vardų, 
laikų, minutes ir sekundas. Tik pamislyk, 
kokia nauda yra turėt tokį laikrodėli.

Apart visa to, šis laikrodėlis yra 8 dieną lai
krodėlis, kas jums reiškia—užsuksite jį tik vie
ną karių į 8 dienas. Tai yra kas nors nepa
prasto. Viršeliai yru gražus ir stiprųsi Taip 
nustatytas ,kad nei vienos minutės nesuvėluos. 
Turi tikrus akmenis—gvarantuotas ant 25 me
tą. Baštišką su jusą vardu gVarancijų pasiusi
me drauge su laikrodėliu.

niekur kitur negalite.šių laikrpdėlią nusipirkt, 
..... i, šitokis laikrodėlis mažiausiai kaštuoja 
Mes juos parduodame po $8i75. Mes nepra- 

iškalno pinigą, tik prisiuskite mums 
........... ,__________ _:“L*:’1als apmokėjimui per

siuntimo kaštų, o likusius jąs apmokėsite, aplaikant 
laikrodėlį Kurie gyvena Chicagoje ir jos artimoje 
apielinkėje .galėtų ateit į musų ofisų, kad pačiam 
pamačius šiuos stebėtinus laikrodėlius su amžinu ka
lendorium.

šis laikrodėlis patinka kiekvienam ir kas tik j| pa
mato, tuojaus perka.

DYKAI. Kas prisiąs šį apgarsinimų su užsakymu, 
gaus visai dvkai NAUJA PAGERINTA ELEKTBIKINI 
DIRŽĄ, kuris daug prigelbsti visokiose reumatizmo 

____________ _ ligose: Reumatizmus, paralyžius. Nugaros skaudėji
mas, vidurią betvarkė, skausmas nariuose, diegliai, neuralgija, ‘galvos 
skaudėjimas ir daugel kitą nervišką ligų. Diržai, panašus į tų, kurį jąs 
matot ant paveikslėlio, parsiduoda nuo 3 iki 10 dolerią, nuo musą-gi jąs 
gausite dvkai prie laikrodėlio. Drauge su diržu mes siunčiame ir nuro- 
dvmus, kaip ji vartojus. Tokios geros progos dar savo gyvenime Jąs 
neini ėjot. Todcl-gl neatidėliokit iš dienos dienon; iškirpk š| apgarsinimą 
ir prikąsk jį mums su dvidešimt centą sidabru padengimui persiutiino 
lėšų, o likusius jąs užmokėsite, kuomet aplaikysite siuntinį. I arašykite 
savo vardų ir adresų aiškiai.

UNION WATCH CO., DEP. 324.
670 N. Carpenter Str., Chicago, III.

Jus 
tik pas mus 
$18.90. r* 
šome nuo Jūsų iškalno pinigų, tik prisiuskite mums 
20c sidabru, arba krasos ženkleliais apmokėjimui per-

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

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

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK s
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampaa 19 gatvės. 

W. KASPAB WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 
pirklys prez. Pilsen Lumber Co
H. E. OTTE J. PESHEL

sekr. Turk Mnfg. Co 
OTTO KUBIN

prez. Atlai 
[Brevving Co

W. KASPAB 
prezidentas 

OTTO KASPAB 
vice-prezidentas

WILLIAM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

pirklys
H. E. OTTE 

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

vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

SIIM

I Smetonos - Smtodiiimo Mašina I
T EIGŲ dar jus tebepalaiko- 

*“* te pienų ir ranka nugrai
bote jį, lai jus nustojate bi- 
le kur nuo vieno ketvirtda\ 
lio Smetonos. Jeigu jus var
tojate atskyrėją, ir jis nėra S 
vienas iš geriausių, tai ir 
tuomet jus nustojate tūlų 
Smetonos dali, kuri, jeigu 
jus žinotumėte, nustebintų 
jus. Kiekvienas ūkyje nuo
stolis arba pragaištis, ku
riuos galima prašalinti, šį- 
met turi būt prašalinti. Pirk Lily arba Primrose Sme
tonos aišky rėjų ir sulaikyk jos pragaištį..

Nemanyk, kad palikusi nugraibytame piene Smeto
na, nupenės kiaules ir lėliukus greičiau. Daugybes ka
rią tas jau buvo prirodyta, kad gyvuliai penisi taip greit 
su šiitu atskyrėjo nugriebtu pienu, kuomet mažas pa
šėlimas arba sėmenis užvaduoja riebumą vietų. Sme
tona nugriebtame piene esti bevertės — pražuvus!

Lily ir Primrose atskyrėjas išima tų Smetonų. Mes 
galime jums prirodyti, kad jis jų visų išima, išskiriant 
beveik po vienų lašų ant galiono.

Apart to jie yra gerai Žinomi, kaipo nesudėtingi, 
lengvai valdomi lengvai apvalomos mašinos, kuris už
tenka ir daro gerų darbų metas iš meto. Pirkite Lily 
arba Primrose — jis atsimokės savo kaštus Smetona, ku
rių, gal dabar jus nužudote. Pasimatykite su vietiniais 
pardavėjais, kurie užlaiko šiuos atskyrėjus arba rašy
kite mums, reikalaudami katalogo.

Intcrnatienil Hagvester Co. of America
(Incorporated)

CHICAGO USA
Champion Decring McCorinick Milwaukec Osborne

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

OELWEIN, IOWA

Sausumas ir šlapumas

Oehveino miestelis yra sausas. 
Lietuviai, kurių čia randasi ke
lios šeimynos ir keli pavieniai, I 
irgi prisilaiko “sausumo”. Bet ■ 
ne visi ir nevisuomet. Štai koks 
buvo atsitikimas. Vienas lietu- • 
vis vaikinas,. J. V., ištroš- 

, kęs nuo “sausumo”, parsivežė iš' 
kitos valstijoj “amunicijos troš-1 
kinančių gazų” (svaigalų). Bet 
kad vienam nėr kaip gerti, tai 
parsikvietė į savo namus juodo 
gyvojo ta voro — juodukių mer
ginų, su kuriomis labai bizniauja 1 
(mat, baltojo tavoro čia stoka).! 
Bepuotaujant su meilužėmis, | 
taip persiėmė gazais, kad pradė- I 
jo “trobelį” daryti. Tai tuojaus 
čia “dėdės” pribuvo ir susikrovė 
visus “šlapiuosius” į vežimą ir 
nuvežė į belangę džiovinti. Amu
niciją teipogi surinko. Po iš- 
džiovinimo šlapieji turėjo dar

I užsimokėti $30 baudos. — Gėda 
tokiemg vaikinams prieš lietu- 
vius ir prieš svetimtaučius. To- Į 
kie sporteliai laikraščių ir knygų I 

I neskaito, o degtinės ir kitokių | 
nešvarumų tai jiems niekad ne- I 
stinga. į

Darbai.
Oehveino miestelis turi apie I 

8000 gyventojų. Turi vieną dir- į 
btuvę, Chicago Great Western 
geležinkelio kompanijos, kur tai- t 
so garvežius ir vagonus. Darbi- I 
ninku dirba apie 800. Mokestis | 
labai maža: prastam darbininkui I 
23c. į valandą, vagonų taisyto- I 
j ui 32c., vagonų geležų nituoto- | 
jui 32c., tiek pat kalviams, slic- I 
šoriams, katilų nituotojams ir tt. Ę

Jeigu, naujai pastojęs darbi- į 
ninkds nori atsiimti laiką už ke- | 
lių dienų, tai kompanija neuž- | 
moka be 10 dienų. Todėl dar- r 
bininkų visuomet stoka. Kiek I 
ateina darbininkų į dirbtuvę, 
tiek priima, bet po kelių dienų 
darbininkai ir vėl išsisklaisto. į 

Valdžiai paėmus dirbtuvę savo 
kontrolėn, darbininkų judėjimas 
visai apmirė. Unija (American ii 
Federation of Railroad Wor- 
kers) baigia suspenduot savo na
rius. Kita unija, kuri atskilo 
nuo viršminėtos ir yra vadinama 
skebų unija, taipgi baigia išnyk
ti kaip žydo bitės.

Oe(weine, kaip ir visur, pra
gyvenimo reikmenįs nesvietiš
kai pabrango. Tat darbininkai 
labai skurdžiai gyvena.

Oelv^eino Grinorius.

SPRINGFIELD, ILL.

Kooperacijos bujojimas

Jau trečias metas kaip čia gy
vuoja valgomų daiktų “Spring- 
field Cooperative Society,” į ku
rią priklauso įvairių tautų dar
bininkai žmonės. Kooperacija 
įsikūrė su visai mažai kapitalo, 
o jau dabar jos turtas siekia į 
$30.000. Lietuvių joje priklau
so ir gerokas skaitlius.

Pastaruoju laiku kilo sumany
mas, kad įsteigti antrą panašią 
krautuvę po tuo pačių čerteriu 
šiaurinėj miesto dalyj, Rigedly, 
kurioje gyvena arti tūkstančio 
lietuviškų šeimynų. Tam dau
gelis pritarė, ir kada ten buvo 
vienos prakalbos, didokas skait
lius lietuvių pasirašė. Dabar 

tik reikalinga sukviesti antrą su
sirinkimą, kad sutaisius visą ple 
ną, ir galėsim tą sumanymą įvy
kini gyvenime. Reikalingumą 
priklausit į kooperaciją čia ne
reikia aiškint, visetu žinoma, 
■kad kooperacijos nariams teisin
gai patarnauja ir moka nuo 6 
iki 10 procento dividendų. Tad 
šėrininkai 
niūkus ir 
įvykintas.

paraginki! tik virši- 
tada sumanymas bus

F. K. Klembauskas

Skaitykite ir Platinkite

Didžiauaia Nuošaliai Nuo Vidur 
micHČio Aprėdalą ir Avalinės 

Sankrova Kamp. Mitakee ir Ashland Av’s Atdara Utarnįnko, Ketvergo ir 
Subatos Vakarais. Nedėldie- 

niais iki pietų
"—, ,   - -------------------------------------

Dykai! Kares Taupymo MStes
Prie Kiekvieno Pirkimo Už $5 Skyriuj dėl Vaikinų ir Vaikų

Pas CONTINENTAL
šiuose karės laikuose patriotiški vaikinai nedaug 

žingeidauja žaislėmis. Todėl vieton davus dovaną vaiki
nam žaislų, Continental sutinkant Suvienytų Valstijų 
Valdžiai pasirengė pagelbėti kiekvienam vaikinui nežiū
rint į amžių, kuomet turi atlikti “savo pareigą”. Kiekvie
nas kost’umieris, perkantis $5 vertės prekių musų skyriu
je dėl vaikinų ir vaikų gaus taupymo markę visai be mo
kesčio. Tas suteiks puikią pradžią link “War Savings 
Certificate”. Atsiveskite savo vaikus pas Continental 
šiandie. Musų skyrius vaikinams ir vaikams yra visų- 
didžiausias mieste. Nuo daug metų dirbame specialius 
vaikinų aprėdalus.’ Absoliutiškai madniausi fasonai, tvirčiau- 
sios materijos ir geriausio nudirbimo, visokių dydžių nuo 6 iki 
18 metų.

Padžiuginkite savo vaikus šiandie pirkdami naujus pavasa- t
rinius aprėdalus pas Continental. Tuo pačiu laiku išmokysite 
juos pačėdumo ir pagelbėsile jiems pasitarnauti tėvynei. ♦

Sutaupykite s3 iki $5 
Savo Laisvės Badsui

šiuo laiku kiekvieno patriotiško piliečio pareiga yra pačė- 
dumas. Suprantama, kad jau pirkote arba dar manote pirkti 
bondsą tos didelės trečiosios laisvės paskolos. Dabar yra ge
riausias laikas nusipirkti sau naujus pavasarinius aprėdalus pas 
Continental ir gauti užtikrintą pačėduiną nuo $3 iki $5. Mes 
duodame jums didelį pasirinkimą įvairių niadniausių pavasari
nių modelių kokį galite rasti kur nors kitur Chicagoje. Conti
nental kariniai fasonai yra didelė vertė. Ateikite 
pas Continental šiandie. Nusistebėsite pamatę |
madniaušius rubus, kūrins mes parduodam po..

Puikiai nudirbti siutai visokių naujausios mados fasonų 
jauniems žmonėms, dėl senesnių gi turime aristokratiškiausius 
ir daugiau konservątyviškesnius fasonus. Naujausios ir popule- 
riškiausios spalvos, russet bronzinės (navy blue) granatinė ir 
žalios (Myrtlė Green).

Hart, Schaffnef & Marx
šie elegantiškai pasiūti pavasariniai garniturai, padaryti Bart Schaf- 

fnerio and Marx, Kuppenheimer, Society Brand ir kitų gerai žinomų pui
kių diabužią siuvėjų parduodama pas Continental nuo $15 iki $40.

Nauji pavasariniai fasonai nustato puošniausių rekordų.

HAKVEY, ILL.

Aukos Apsigynimo Fon
dui.

L. S.S. 228 kuopos surinktos 
drgės Petrikienės . prakalbose, 
balandžio 9, 1918^ Aukojo:

Po $1.00: S. Venckus, B. Jan- 
auskas, T; Janauskas, R. Izbic- 
kas, I. Kaškelis; po 50c.: K. 
Skirmontas, V. Milašius, P. Vil- 
trakis, J. Izbickas, A. Drobus, P. 
Voznikaitis, F. Jakaitis, po 40 c. 
R. Bernotienė; po 25 centų: M. 
Jakušas, I. Žalpienė, P. Dilba, S. 
Vaideliauskas, P. Tilla, P. Mila
šius, P. Čeponis, A. Maciauskie- 
nė, I. Augustinas, V. Jasienas, P. 
Slėnis, A. Lemežis, I. Kraučiu- 
nas, L. Domarkas, S. Augus ti- 
niene, J. Pilipas.

Smulkių aukų: 2.70; kuopa 
pridėjo $2.75. Viso labo $17.10.

— Komitetas.

• : f

.7 , ♦ • ’ • , '

Sergėkite savo akis

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

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicaf ~ 
Kampas 18-tos gatvės 

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

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

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

f' i

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIUI 
AMERIKOSĮSTEIGTAS

v>1836 METAIS

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

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

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

• i

kus ir kulturiškus reikalus.

yMONIŲ apšvietai 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 seniau- 
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
_3O7 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY# i

Į --------------------- --- 'J
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LITHUANIAN DAILY NEWC į

Hublished Daily except Sunday by 
the LitJauauian News Pub. Co., Ine.

1840 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aedčldienius, Leidžia Naujienų Ben
drove, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicafo je—pačtu:

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

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija............. . ........
Savaitei...................... .
Mėnesiui ............................... **

Suvienytose Valstijoj, Odcagoje, 
pačtu:

Metams .................. . ........
Pusei meto ......... . ............
Trims mčnesiatna ••••••••
Dviem mėnesiam .«•••••• IJk’ 
Vienam mėnesiui .•••«••• -05

Kanadoj, metams ........... . 7^0
ViMur kitur užsienioosa ••••• o.00
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
3.50

RaiytoJu ir korespondentą prašom* •iunčiumus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto- 
rlaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos ‘ popieros pu- 
b6s, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bčgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ienklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apniokoti.

A»meniSkai Redaktorių matyti gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos 
Straipsniai

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, April 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Buvo uždraudę 
gabent ‘Naujienas' 
ekspresu.

'mes žiiioiiK1, kad dienraščiui 
jos padarė skaudaus nuosto
lio .. Tūkstančiai skaitytojų, 
kuriems pirma “Naujienos” 
būdavo pristatoma ekspresu, 
staigu pradėjo negauti jų, ir 
visa šita cirkuliacija tapo 
laikinai suparaližiuota. “Na- 

• ujienų” administracija turė
jo begales sugaišties, kol pa
sisekė tatai bent išdalies su
tvarkyti.

Buvo nemaža nepasitenki
nimo iš kaikurių skaitytojų 
pusės, bet turime pasakyti, 
kad kartu “Naujienų” drau
gai parodė ir daug pritari
mo dienraščiui. Matydami,* 
kad jį ištiko bėda, jie stengė
si paremt jį, kiek galėdami. 
Tiems draugams tariame 
nuoširdų ačių.

j Kaip jų, taip ir visų dien
raščio skaitytojų prašome 
dabar dar truputį turėt kan
trybės, ir manome, kad už 
dienos, kitos vėl visa kas įeis 
i savo vėžes.

Bet negalime praleist ne
pastebėję, kad šis incidentas 
atidengė ir “Naujienų” prie
šų veidų. Kada ekspresas 
atsisakė gabent dienraštį, tai 
Chicagoje pasklido gandas, 
buk “Naujienos” jau esan
čios visai uždarytos. Vaje, 
kaip nudžiugo, ta paskalų iš
girdę, visokie dešinieji gai
valai! Jie jautėsi, tarytum 
varduvių sulaukę. Bridge- 
porte jie taip apsidžiaugė, 
kad ėmė delnus trindami sa
kyt, jogei dabar jau galėsiąs 
“gimti tautiškas dienraštis”. 
Net gaila pamislyt, kad da
bar tūliems akušerams rei
kės nuleisti nosis ir nusi
smaukti rankoves.

Well — “Naujienos” eis, 
kaij) ėjusios, ir jos tikisi, kad 
draugai susispies aplink jas 
dar tvirčiaus, negu iki šiol. 
Laikai yra keblus — pilni vi
sokių “klaidų”, tad neapsi
leiskime !

Apžvalga
True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 19, 1918, 
as requirė(įby the act of Oct. 6,1917.
LAIKINOJI LIETUVOS
VALDŽIA?

tijos kunigaikštystės) ir gal dar 
turės mokėt dalį Vokietijos ka
rės skolų. * Sudarymas Laikino
sios Valdžios ir paskyrimas ats
tovų į kitas šalis lyg ir liudija, 
kad šitoks Lietuvos sutvarkymas 
jau yra galutinai nuspręstas 
kaizerio.

Pastebėtina yra “Tev”. korėa- 
pondento pranešime tas, kad p. 
Gabrys esųs paskirtas Lietuvos 
atstovu centralėse valstybėje. At
stovais į svetimais šalis paprastai 
skiriasi tokius žmonės, kurie yra 
prielankus toms šalims. Taigi 
matyt, jogei teisingos buvo tos 
žinios, kad tas klerikalų agentė-

True translation filed with the post- 
inaslcr at Chicago, April 12, 1918, 
as reųuired by the act of Oct..6, 1917.

Karės tikslų me- 
morandum.

Pereitos savaitės ketverge 
ekspreso kompanijos staigu 
atsisakė gabenti “Naujie
nas”, pasakiusios, kad atėjęs 
toks paliepimas iš valdžios.

Patirta, kad tų paliepimų 
davė Justicijos Departmen- 
tas (Department of Justice) 
Chicagoje. Buvo tečiaus kei
sta, kad kuomet šitas val
džios skyrius taip pasielgė, 
pačtas ne tiktai nestabdė 
dienraščio siuntinėjimo, o ir 
negrasino jokiomis represi
jomis. Tuo-gi tarpu laikra
ščių cenzūra yra pačto vy
riausybės žinioje.

“Naujienų” advokatas, K.l 
Gugis, nuėjo į Justicijos De- 
partmentų ir pareikalavo 
paaiškinimo. Jam atsakyta, 
kad Departmentas veikius 
pagal instrukcijas iš Wash- 
ingtono, bet jam išrodų taip- 
pat nepaprasta, kad pačtas 
siunčia “Naujienas”, kuomet 
ekspresui liepiama nepriimti 
jų. Justicijos Departmentas 
prižadėjo susižinot su Wash- 
ingtonu ir patirt, ar ten ne
bus įvykus kokia klaida.

Ant galo, vakar mums, ta
po pranešta, kad tai ištiesų 
buvusi “klaida”. Justicijos 
Departmentas neketinęs sta
bdyt “Naujienų”, tik norėjęs 
sulaikyt vienų jų numerį (užl 
kų—nežinia), ir jeigu Chi-| 
cagos skyrius priešingai su
pratęs jo laiškų, tai veikiau
sia todėl, kad laiškas buvęs ardė Darbininkų Literatu- 
parašytas neaiškiai. Kartu prs-Draugijos prakalbas, ap- 
mums tapo pranešta, kad skųsdami “tvarkos saugoto- 
Washingtonas šitų paaiški- jams” kalbėtojų, St. Michel- 
nimų pasiuntęs telegrafu šonų.

Kalbėtojas aiškino apie e- 
voliucijų ir pasakojo apie se
novės gadynių atsitikimus, o 
tie gaivalai pakišo liežuvį, 
pameluodami, kad tai esan
ti priešvaldiška agitacija. Ir 
vienas jų mėgino net po pri-

Atitaiso klerikalų > 
šmeižtus.

Tie klerikalų agentai, ką 
sėdi Washingtone, keletas 
savaičių atgal paleido anglų 
spaudoje begėdiškų šmeiži
mą apie Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybų. “Nau
jienos” patarė susipratu
sioms darbininkams atitai-' 
syt tų jų darbų, paduodant 
vietiniams laikraščiams, y- 
pac tiems, kurie išspausdino 
klerikalų melus, Darbininkų 
Tarybos rezoliucijas.

Mums yra malonu paste
bėt, kad ištisoje eilėje mies
tų tapo tatai padaryta. Kai- 
kur atitaisymai padaryta pa
gal Laikinojo Komiteto rei
kalavimų.

Savo melais ir skundais 
klerikalai daug pakenkia pa
žangiam darbininkų judėji
mui, bet kartais jie nudega 
nagus.

Kaip tą 
pavadinti?

Korespondentas iš Phila- 
Jelphijos praneša mums, kad 
tenai kunigų klapčiukai su-

trtojaus po užklausimo iš 
Chičagos, bet čionai ta te
legrama esanti negauta; rei
kėję, girdi, klausti antru ka
rtu ir atsakymas atėjęs tik
tai užvakar naktį.

Taigi “Naujienos” dabar
vėl galės būt siunčiamos ne sieką ta savo melų tvirtinti! 
tiktai pačtu, o ir ekspresu. | Kaip tokius gaivalus ir to- 

Mes nežinome, per kieno k į jų darbų pavadinti?

“Tėvynė” gavo pranešimą i,š 
Jokohamos (Japonijoje) nuo sa
vo korespondento, buk Lietuvo
je tapusi suorganizuota Laikino
ji Valdžia ir paskirti ministeriai. 
Lietuva buk esanti apskelbta vi
sai neutrale šalim ir padariusi 
ekonominę ir politinę sutartį 
su Švedija. Esą paskirti ir Lie
tuvos atstovai į svetimas šalis.

Tas pranešimas išsiųsta iš Ja
ponijos 26 d. kovo ir skamba se
kantai:

Laikinoji Valdžia tapo su
daryta Ir minesterijos įsteig
tos. Smętona — premjeru, 
Dovydaitis — apšvietos minis- 
leriu, Šaulys —- užsienių rei
kalų, Smilgevičius — finansų, 
Biržiška — justicijos (teisių), 
J. Vileišis----viešųjų darbų,

Malinauskas — apgynimo.
Sudaryta komitetas tremtinių
sugrąžinimui ir pasekmingai Į “Ciciliko šmotas” .— lai lur- 
veikia. Dr. šliupas paskirta būt, “Draugo” supratimu, skam- 
pasiuntiniu — įgaliotiniu į ba labai gražiai, dorai, krikščio- 

Suv. Valstijas Amerikoje; Au- niŠkaT ir katalikiškai.
gštuolis — į Skandinavijos ša- Bet tame pačiame “Draugo” 
lis; Yčas — į Angliją ir Fran-I numeryje, ant pirmo puslapio, 
ciją, Gabrys — į centralės vai- riebiomis ridėmis išspaūzdii^ta 
stybės. Nacionale armija or- toks sielą perveriantis šauks- 
ganizuojasi ir paskelbta pil-Įmas: 
nas Lietuvos neutralitetas.
Pasirašyta po politine ir eko
nomine sutartim su Švedija.
šitas pranešimas yra perdaug 

trumpas, kad iš jo butų galima 
spręst apie tai, kaip tenai ištiesų 
yra Lietuva tvarkoma. Jisai 

nieko nepasako, nė kas paskyrė 
tą “Laikinąją Valdžią,” nė kas 
spręs apie Lietuvos valstybės fo
rmą', nė kokie bus Lietuvos san
tykiai su kitomis valstybėmis, 
ypatingai su Vokietija, kuri iki 
šiol šeimininkavo Lietuvoje.

Pastebėtina tečiaus, kad “Tė
vynės” korespondentas nieko ne
mini apie Lietuvos nepriklauso
mybę.. Jisai praneša tiktai, kad 
esąs paskelbtas “pilnas Lietuvos 
neutralitetas”, t. y. kad Lietuva 
nedalyvauja karėje nė vienoje, 
nė antroje pusėje.

Tas korespondento tylėjimas 
apie Lietuvos nepriklausomybę 
leidžia beveik tikrai spėti, kad

priimtas talkininkų Socialis
tų ir Darbininkų konferen

cijoj.

orančių sunkos du sykių savaitėj 
po kokį šaukštą yra gerai. Dan
tų vėlyvais pasirodymas irgi yra 
ženklu, kad kaulai negauna ga
na maisto ir neauga tinkamai. 
Slyvų skystimo galima duot ku- 
Kaip tą pavadint?
dikiui tuomet, kada viduriai nei
na tinkamai, bet jaunam kūdi
kiui jis nėlinka ir turi būt su

(Tąsa).

Atstatymas išgriautų vietų ir 
skriaudų atlyginimas.

kietijųs “priedeliu” — po to, kaip 
per dvejetų su viršum metų jisai 
statėsi dideliu talkininkų prita
rėju. Tokio vijurko jo esama.

“KATALIKIŠKAI”

“Katalikiškas” 1 a i k r a š- 
t i s “Draugas” perspauzdino 
iš “Laisvės” V. Kapsuko laiško 
ištrauką ir sako:

“Džiaugiasi ciciliko šmotas. 
Tik kas žin ar ilgam tas džiau
gsmas.”

“Ciciliko šmotas

VI Talkininkų Darbo Kon
ferencija skaito, kad visoms ša
lims viena būtiniausių pereigų 
tuojaus po laikos bus atstatyti 
ant kiek lik galima namus, ūkės, 
dirbtuvės, viešuosius budinkus 
ir susinėšimo įmonės, viską, kas 
tik buvo karės veikimu sunai
kinta; ir kad atstatymas neturi 
apsirubežiuoti atlyginimui už 
viešas ir kapitalistiškas įstaigas 
ir už materialę nuosavybę, kuri 
buvo sunaikinta ar pagadinta, 
bet turLsugražiiiti namus ir dar
bų darbininkams ir valstiečiams; 
ir kad, užtikrinimui pilno ir be
šališko šitų principų pritaikymo,

Bet “Draugui” trūksta ka
pitalo. O be pakankamo ka
pitalo — dienraščio tvirtai ne
pastatysi. ..

Kad ftabar taįp kas-nors imtų 
j Į ir pasakytų apie tai: “Stena kle

rikalo šmotas, kad jishi greičiaus 
nustenėtų!” Ar (ai butų, “Drau
go” nuomone, taip-pat gražu, 
dora, krikščioniška ir katalikiš
ka?'' "

Tarp kataliko ir laukinio hot- 
tentoto, rodos, tūrėtų būti skir
tumas. Ar ne?

vasalu (pavaldiniu),kaip ji ren
gėsi padaryti, su vyskupo Kare
vičiaus ir kitų elementų pritari
mu. ' ■ ' *

lygina priė Naguotų
GYVULIŲ.

Chičagos pa trintų organas pri 
lygino lietuvius prie “raguočių”. 
Tai, mat, nėra tautos pažemini
mas.

Pamatą tokiam “patriotiš
kam” jo darbui davė ta aplin
kybė, kad daugelis lietuvių ne
pasitenkino straipsniu, kuris ne
seniai tilpo anglų savaitraštyje 

Independent”, ir ėmė rašyt jo 
redaktoriui protestus.

Minėtas Chisagos laikraštis sa
ko:

ir padalinimas, ant kiek kaštai 
yra nuteikiami /tokio ar kitokio 

tarptautinio fondo, turi būti 
pavestas tarptautinės komisijai.

Konferencija būtinai reikalau
ja, idant butų nuodugniai ir be 
varžymų ištyrinėta visi skundai, 
kad ta ar kita valdžia liepus pa
pildyti, o tie ar kiti oficieriai pa
pildę aktus žiaurumo, priespau
dos, prievartos ir vagystės prieš 
atskirus žmones, ko negali pa
teisinti paprastieji karės papro
čiai. Konferencija ypač atkrei
pia domų į prekybinių jūreivių 
ir kitų nekariaujančių žmonių 
(kartu moterų ir vaikų) gyvas
tis ir nuosavybę, kurios buvų a- 
timtos tuo nežmonišku žiauriu 
elgimos burtu. Į taikos sutartį 
turi būti įrašyta sąlyga, kad bu
tų įsteigtas skundų teismas, ku
ris tyrinėtų visus paduotus jam 
skundus, patrauktų atsakomy
bėn apskųstuosius žmones ar 
valdžias, galėtų išnešti nuos
prendį, ir paskirtų atlyginimą, 
kurį turėtų užmokėti nuteista
sis žmogus ar valdžia nuskriau
stiems žmonėms ar jų artimiau
siai giminei.

Atskiros valdžios turi rupin- 
ties, suteikiant pinigų ar kitaip, 
savo piliečių bylomis, kurios 
butų paduotos Skundų Teisman, 
ir turi žiūrėti, kad priteistas at-

čios dalyvauti Tarptautinėj Kon
ferencijoj, reikalautų, kad visos 
organizacijos, norinčios turėti 
savo atstovus, apskelbtų viešai 
savo sąlygas, kurios turi sutikt 
su principais taikos “be aneksi
jų, be, kontribucijų ir su apsi
sprendimo teise tautoms”, ir pa
rodytų, kad jos visomis spėko
mis stengiasi išgauti iš savo
valdžių užtikrinimą, kad jos/ 
sąžiningai ir -pilnai pritaikys ši
tuos principus prie visų klausi
nių, kokie' bus svarstomi vis 

vien kokioj oficialčj taikos kon
ferencijoj.

Kadangi tarp talkininkų ša
lių ir Centralių valstybių yra 
svarbių skirtumų, Komisija lai
kosi los ifuomonės, kad Konfe
rencijos surengimu turi būt 
duota progos įvairių dabar ka
riaujančių šalių delelgatains pil
nai ir atvirai išreikšti savo da
bartinę poziciją ir ateities inten
cijas, ir stengties bendrai išdir
bti veikimo programą greitos ir 
demokratinės taikos įvykinimui.

Konferencija yra los nuomo
nės, kad darbininkų klesti, kuri 
tiek nukentėjo šitoj karėje, turi 
teisės dalyvauti demokratinės 
pasaulio taikos įvedime, paski
ria Albertą Thomas (iš Franci- 
jos), Emilį Vandervclde (iš Bel
gijos ir Arthurą Hendersoną (iš 
Didž. Britanijos), kaipo komisi
ją, kuri turės išgauti iš visų val
džių pasižadėjimą, kad mažiau
sia vienas Darbo ir Socializmo 
atstovas bus pakviestas daly
vauti tokioj ar kitokioj valdžių 
konferencijoj, o taipgi turės or
ganizuoti Darbo ir Socialistų at
stovybę, kuri svarstytų taiką’ 
tuo pačiu laiku kaip oficialė 
koriferencija; pagalius, kad to
kioj konferencijoj kiekviena ša
lis turėtų ne daugiau kaip ketu
ris atstovus. >

Konferencija gailisi, kad joj 
nedalyvauja Amerikos darbo,, ir 
Socializmo atstovai, ir skaito 

svarbiu jų pritarimą priim
tiems nutarimams. Tuo tikslu 
Konferencija taria, kad pasita
rimui su Amerikos demokrati- 
jdk atstovais apie, visą kares si- 
ttiHciją tuojaus važiuotų į Su
vienytas Valstijas deputacija, 
susidedanti iš atstovų Francijos, 
Belgijos, Italijos ir Didž. Brita
nijos, po vieną nuo kiekvienos, 
kartu su Camille Ifnysinans

labai mažai cukraus, nes saldus 
skystimas patlacys rugymą ir 
tuomet la blogiau. Vidurių liuo- 
savimui kūdikiams yra tinkame
snių vaistų ir būdų negu slyvų 
skystimas.

2. Nėra jokio reikalo kūdikį 
nešt tuoj laukan po numaudy- 
mui. Da vasaros sausose dieno
se, kuomet yra ne vėsu, gali ne
padaryt nieko blogo, bet žiemos 
laike ir vasaros drėgnose ir vė- 
sose dienose urnas atšaldymas po 
šiltos maudynės padaro permai
nas cirkuliacijoj ir kūdikis gali 
gaut slogas, iš kurių išsivysto 
kiti negerumai. Tečiaus, jei kū
dikis tinkamai aprodomas po 
maudynės jis gali būt nešamas 
luukan žiemą ir vasara.

3. Jeigu motinos pienas ne
duodamas arba jo neužtenka, 
tuomet karvės pienas turi būti 
duodamas. Jeigu kūdikis turi 
5 mėnesius amžiaus ir sveria a- 
pie 14 svarų, jam reikia duot 
valgyt 6 kartus paroj ir kožną 
sykį-jis turi gauti 7 uncijas su
maišymo iš pieno, vandens ir 
cukraus. Kaip matote, vienas 
pienas jam persliprus, todėl rei
kia įpilti 29 uncijos pieno, 13 un
cijų virinto vandens ir įdėt šauk
štą Dextri-Maltose ar kito pana
šaus maisto, kuris užima cuk
raus vietą, šito sumaišymo už
teks visai parai. Jeigu kūdikis 
sveria 13 svarų, tuomet pieno 
26 ucijas, vandens 10 uncijų'ir 
Dexlri-Maltosc šaukštą, jeigu jis 
sveria 15 svarų, tuomet pieno 
30 uncijų, vandens 12 uncijų ir 
šaukštą Dextri-Maltose bed pieni
nio cukraus. Kitų daiktų į pie
ną nereikia maišyt. Suprantate, 
aš čia duodu nurodymus, tinka
mus sveiko kūdikio maitinimui, 
tikumus 5 mėnesių. Ligotiem, 
silpniem, ir kitaip nenorinališ- 
kicm kūdikiam reikia pritaisyti 
maistą kitaip ir kariais prisieina 
vieno ar kito daikto pridėt.

Dr. A. Montvidas.

Į Keletu dienų prieš tai, kaip 
“Tėvynės” korespondentas iš
siuntė savo pranešimų iš Japo
nijos, Vokietijos kancleris, kal
bėdamas reichstage apie taikos 
sutartį sii Rusija, kovo 18 d., už- 
reiškė, jogei ^Latvija ir Lietuva 
yra susivienijusios su Vokietija 
politiškai, ekonomiškai ir mili- 
tariškai.

Kovo 28 d. Suv. Valstijų am
basadorius Švedijoje, p. Morris, 
pranešė į Washingtonų, kad Vo
kietija sutiko pripažinti Lietu
vos “nepriklausomybę” tųjų są
lyga, kad ji įstotų į Vokietijos 
federacijų ir paimtų ant savęs 
dalį Vokietijos karės skolų. ,

Kovo 27 jr 29 dd. atėjo žinių 
iš Amsterdamo, kad renkama 
Lietuvai kunigaikštis: vienų sy
kį buvo pranešta, kad ketvirta
sis Vokietijos kaizerio sūnūs, 

August Williclm, skiriama Lat
vijos ir Lietuvos kunigaikščiu, 
antrų sykį — kad Lietuvos kuni
gaikščio karūna esanti pasiuly-| 
ta herzogui Wihelmui von Urichl 
(iŠ Wuertcmbergo kunigaikščiui 
namo).

Taigi išrodo, kad Lietuva da
rosi ^Vokietijos dalim, kuri tu
rės vokiškų kunigaikštį ir bus 
irijungta prie Vokietijos politiš-l 
tais, ekonomiškais ir militariš-lrie protestuoja prieš neteisingas 
kais ryšiais (kaip ir kitos Vokie- informacijas, paskelbtas apie

Mums teko išgirsti, kad lai
kraščio “Independent” redak
cija gavusi daug laiškų nuo vi
sų trijų lietuviškų sriovių ir 
kad kiekvienos sriovės šalini
nkai esą užsipuldinėja juose 
ant kitų dviejų sriovių aršiau
siais budais.

^ingeidu po to, kokia gi ga
li būti Amerikos opinija apie 
lietuvius ir jų politiškų prib-

zdoje tokio nelemto tarpsrio- 
virųo užsipuldinėjimo (ir ne
prašyto), Amerikos nuomone

Tarptautinė Konferencija
• l

VII. — Talkininkų Darbo Ko-

tinę Darbininkų ir Socialistiškų 
organizacijų konferencija, su
šaukta tinkamomis sąlygomis, 
šiuo laiku padarytų daug nau
dos pasaulio demokratijai, pa
gelbėdama prašalinti nesusipra
timus ir klintis ant kelio prie 
laikos.

Laukdami, kuomet 
jins Tarptautinio
Biuro normalis veikimas, 
manome, kad karės laiku Tarp
tautinę Konferenciją turėtų or
ganizuoti Komitetas, apie kurio

atsinau-
Socialislų 

mes

aipk lietuvius gali išsidirbti niekas neabejotų.
baisiai nenai^dingbn lietu
viams pusėn, jeigu tais tarp- 
srioveis lietuvių ginčais mes 
penėsime ne tik savuosius, 

bet ir svetimtaučius, tai nėsis- 
tebėkim, jeigu pasaulio tau
tos išsidirbs apie lietuvius tam 
tikrą nuomonę ir, taikos lai
kui atėjus, Lietuvių reikalavi
mus besvarstant, pasakys: 
“Tai krūva raguočių! Jiems 
ne laisvė reikalinga, bet vir
ve prie ėdžių pririšti: kad nei 
kitų nebadytų, nei savęs neiš
badytų. ..”

Ir taip “raguočiai” yra tie, ku-

Ji turėtų būti sušaukta neutra- 
lėje šalyj tokiomis sąlygomis, 
kurios duotų užsitikėjimo; ir 
toj konferencijoj turi būt atsto
vaujamos visų kariaujančių 
šalių darbininkų ir socialistų or
ganizacijos, kurios priims kon
ferencijos šaukimo sąlygas.

Komisijos nuomone, konfere
ncijos organizatoriai, kaipo 
svarbiausios sąjlygos leidžian-

lietuvius svetimtaučių spaudoej 
Na, o kaip tada pavadinti tą žino 
gų, kuris yra tų neteisingų in
formacijų autorium? Juk “In- 
dependenl” paėmė jas iš p. šliu
po “Prospecto ir Betrospecto”!

(Tarptautinio Socialistų Biuro 
sekretorium).

Konferencija taria pasiųsti 
centralių valstybių ir su jomis 
susijungusių tautų socialistams 
memorandumą, kuriame Kon
ferencija nužymėjo taikos są
lygas pagal socialistų ir tarptau
tinės teisybės principų. Konfe
rencija yra įsitikinus, kad šitos 
sąlygos patiks kiekvienai'!! so
cialistui, ir Konferencija prašo 
atsakymo nuo centralinių vals
tybių socialistų, tikėdamos, kad 
jie tuojaus prisidės prie bendro 
veikimo Internacionale, kurs 
daugiau negu kada-nors dabar 
patapo geriausiu ir tikriausiu 
demokratijos ir taikos vykdin- 
loju.

(Galas)

[Sveikatos Skyrius
L------------------------------------ ■ ________—______

Atsakymai j klausimus

M. S—nė iš Cicero, III., klausia:

1. Ar gerai kūdikiui duot oran
čių bei slyvų skystimo?

2. Ar gerai kūdikį nešt laukan 
tuoj po nunuiudymui žiemos ir 
vasaros laike?

3. Ar geras pienai kūdikiui 5- 
kių mėnesių, jeigu jį sumaišyt 
su kitu maistu?

Atsakymai:—

1. Jeigu kūdikio kaulai silpni 
bei turi silpnumo ženklus (kojų 
kreivumas, viršugalvio neužsi- 
darymas ir lt.), tuomet duot

Redakcijos Atsakymai į
F. živatkauskui. — Jei nebūtų 

tokių tasyklių, kad reikia pri- 
duot pačlui angliškai vertinius 
tokio turinio raštų, tai jūsų strai 
psnį išspausdintume. Bet dabar 
neapsimoka. Straipsnis baisiai 
neapdirbtas ir neapgalvotas. Ta
msta pripasakoji jame visokių 
dalykų, nesirūpindamas ne liesą, 
nė logikos reikalavimais.

Ten Buvusiam.— J ąsų raštą 
raikės labai trumpinti. Klausi
ems jau yra labai pasenęs ir žy
mi dalis turinio mažai tepalie
čia dalyką, dėl kurio kilo ginčas.

Teisybę Milinčįam, llarvcy, III 
— Apie įvykusias prakalbas ir 
surinktas aukas spauzdinome 
unkščia us atėjusį pranešimą. 
Taip pat Tamstos koresponden
cija apie prolekcija atėjo vėliaus 
už kitą.

KLAIDOS PATAISYMAS
I

Vakai*j’kšciam numeryje klai
dingai sustatyta pirmojo redak
cijos straipsnio antgalvis. Turė
jo būti: “Taika kad ir čia dar 
taip”.

Kazimieras Gugis

Miesto OfisaHf
127 N. Dorrborn £t. 
(m UUnityPIdE. 
Tol. Ontral 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriniinališkuotie 
taip ir eiviliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
t r

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted SI.

Ant trečių lubų
Tol. Drover 1310

IMPERFECT IN ORIG1NAL
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Jaunuomenes Skyrius
kus, tėvučių griūčių ant ežero I brangomis.
kranto, alksnius, jievas pakalnė- Bet dėja, prie šių dienų tvar-
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Adomas Juodasai..

Maldos.
Melskis, berželi, ir aš pasimelsiu 

Saulėtai žiūrai dausų.
Galvas ‘pakėlusiu. iirdiSi atvėrusiu, 

Tverkiva maldų abu;
Tu sau beošdamas, aš beniuniuodainas, 

Rciškivn sielas garsais.

Tu pasiūbuoki, o aš atsiklaupsiu, 
Tylint savęsp susikaupsiu.

Tylint veizėsiu į mylinčių sielų, - 
Gal pastebėsiu ten ką?

Tu belinguosi, o aš apsikniaubsiu, 
Aš neįžvelgęs gelmėn...

Baltas belapis, o giesmę sutversi
Savo šakų garbiniais;

Aš gi raudodamas žemėn Įgriųsiu, 
Aš neužbaigęs maldų.

Melskis, berželi, ir aš pasimelsiu, 
Liuosas belaisvis dausų.

U_lt—1916.
(Iš “Aušrinė”)

Pušaitė.

Žibutės.
Pavasario saulė žiba meiliau, 

kaitriau. Išnyko sniegas. Pa-

DYKAI 

DUSULĮ KENČIANTIEMS 
Naujas Naminis Gydymas, Kurį Kie
kvienas (>ali Panaudot be Nesmagu

mo ir be Sugaišimo Laiko.
Mcj tur'rn Naujų Budų, kuris gydo dusuli ir 

mci norime, kad jus tai pamėgintumėte musų 
kaitau. Neiiurint, ar jūsų dusulis butų jau 
senas, ar tik naujai iisivystęs, ar yra tik 
tuolaikinis, ar ir chroniškas dusulis, jus turė- 
tut pareikalaut musų metodos dykai išmėgi
nimo. Neiiurint. kokiame klimate jus gyve
nat; nepaisant, koks jųsų amžius, užsiėmimus, 
jei jus eiat dusui.o varginami, musų būdas 
turėtų jus greit paliuosuot.

Me» labiausiai norėtume pasiųst aiškiai ma
tomiems bevilties ligoniams, kurie jau visas 
formas jkvėpav.mo, švirkštimo, opiumo sutai- 
*ų. garus, "patentuotus rūkymus" ir tt. iš
mėgino ir niekai negelbėji. Mes kiekviehani 
l»atjs savo kaštais norime parodyt, kad šis 
naujas budus yra pritaikintas užbaigt visus 
sunkius dūsavimus, visus šniokavimus ir visus 
tuos baisius paroksizmus kartą ir ant visada. 
Sis dykai pasiūlymas yra pergeras, kad j| at
stumus nors ant dienos. Rašykite dabar ir 
tuomet pradėkite būdą tuojaus.' Nesiųskite 
pinigų. T k siųskite žemiaus esanti kuponą. 
Padarykite tą šiandien.

DYKAI DUSULIO KUPONAS
CRONTIER ASTHMA CO.. Room 1C2 T
Niagara antį Hude, o u Sts., Bu f falo. N .Y.

Siųskite savo budo dykai išmėginimą |:

putė šiltas vėjelis, bučiuodama 
atgijaučių žemę. Menka, balsva 
žohite pradėjo skverbtis miesto 
gatvėse iš-po akmenų. Tamsiu, 
siauru skersgatviu eina išblyš
kęs vaikinas. Staiga greta jo pa
sigirdo plonutis balsas: “Ponai
ti, pirk pirmąsias žibutės!.. Po
naiti, nupirk...

Kaip iš gilaus sapno pabudęs, 
greitai ir neramiai apsižvalgė ap
link. Prieš jį stovėjo mažutė, 
apdriskusi mergaitė liesdama 
jam rankutę mėlynų žibučių.

“Žibutės?.. Aaa.. ? —r ir, ma
šinaliai ištraukęs varinį pinigą, 
numetė jai, o paėmęs gėlės, vėl 
ėjo toly tu O mintis ūžė, siautė... 
Žibutės mėlynos... Žibutės jau 
žydi. .. Pavasaris jau...

Net nepastebėjo jis jo! Ap
krautas knygomis, užimtas nuo
latiniais darbais ir baime už ry
tojų, nepastebėjo jis jo sugrį
žimo. Dabar tik pamatė, kad 
saule gerokai jau kaitina, kad 
medžiai jau-jau skleidžia žaliuo
sius lapelius...

“Žibutės... Pavasaris...“ — 
ir paregėjo mintyse tėviškės lau- /

——»■ ■ I ■■ I ■ m I ■ ■ Į.

Naują Pavasarinį
Ar tas birių $12.00, ar
ba $35.00, arba bile la
me tarpe kainą—jus 
rasite tai čia didelia
me įvairume stylių ir 
palternų ir dar suo
dinant nuo $3 iki $5.

edaro Skirtumo
SUOKIA KAINA JUS NORITE MOKĖT Už TA

Siutą

Z

‘•i

1

t

Musų siutai—tai pro 
dūktas tokių gerų iš
dirbėtų, kaip kad Hart 
Schaffncr and Marx— 
Griffon ir The Alias 
Spėriai, kuris turi uni
jos ženklelį.

Specialiai Styliai dėl 
Sportiškų Jaunų Vyrų, 
Daugiaus Konservaty
vus Stylius dėl Priau
gės nių Vyrų, specialiu 
sukirpimo styliai dėl 
augalotų ir plonų, že
mų ir riebių ir Extra 
dideliems vyrams. Už 
Dvidešimt Dolerių mes 
prirenkam siutus, ku
rie tikrai užganėdins 
kiekvienų gerą spren
dėją jo vėrės, nes jie 
yra geriausi materijoj, 
pasiuvime ir sukirpi
me ir visur\ yra par
duodami no dvidešimt . 
penkis dolerius.

pasirinksile

1

JOS. BLOZLS, LIETUVIS 
PARDAVĖJAS

Atdara vakarais

apart Seredų ir
Atdara 

nedėidieniais 
iki pietų

1800 iki 1806 Blue Island Avė., kampas 18-tos gatves.

se, palangėj sesutės rūtų darželį, 
ir beržyno kalnelius išpintus mė
lynųjų žibučių audimais. '

Dabar ten pavasaris... Jis už
barė savo grože tenai viską, nu
dažė, nupaišė dažais įvairiais. 
Dabar ten taip tylu, ramu...

Ir siela, užtroškus! miesto du
rnuose, ištroško laisvės, pasiilgo 
tos erdvės plačios, tų pievų žalių 
jų... O, kaip gerai butų sėdėti 
pulti u^iu is <lti I-Jtollyį . .. riiiikioti 

pievose mčlynasiąs gėles.. klau
sytis dainų grįštančių paukščių

- ištremtųjų lakūnų...
, Ir atsiminė jis laimingas kū
dikystės dienas, kuomet vien
marškinis, išbėgęs iš grinčios, 
bėgiojo po pievas, skęstančias 
saules spinduliuose ir rovė sau
jomis pirmutinių žibučių žiedus. 
Linksma, gera tada buvo!.. 
Gandras, parlėkęs ant stogo, į 
savo senąjį lizdą, linksmas kle
gena, baugindamas varlės balo
se. Dangun pakilęs augštai pil
kasis viturys beria it gintaro ka
rolius, bjranČius nuo siūlo, sa
vo dainelių balsus, o jis su vai
kų minia linksmai bėginėja po 
žaliuojančius ežero krantus. Ma
lonu, Inksma tad buvo... Taip, 
ir tuomet žibutes žydėjo... Žibu
tės šviesios, mielos žibutės...

•

Ir tyliai, nulenkęs galvą, glau
dė karštas lupas kvėpuodamas 
melsvas gėlių galvutes, o jų ma
žučiai lapeliai tyliai audė toliau 
pavasario svajonės...

(Iš “Sniegams Tirpstant).

Vaidonis.

Kur link mes einame?
VI.

Nepamatuoti priekaištai.

O taip! Jei visi žmonės butų 
angelai, tuomet jūsų socializmas 
rasi ir butų geru daiktu. Tokių 
ir panašių priekaištų daro musų 
priešininkai.

By vienas, kur žiuri į gyveni
mą,taip silkant, “atdarom akim” 
gali suprast, kad toks priekaiš
tas yra — nesąmonė. Socializ
mas juk tik ir remiasi teisingu 
žmogaus pobūdžio, jo ypatybių 
bei susidėjusių gyvenimo sąlygų 
supratimų. Jei visi žmonės butų 
angelai, neturėtų jokių reikala
vimų; jei jie galėtų būti neapri
boti valdytojai savo jausmų ir 
paklaidą; jei jie nebūtų godus, 
bet visi be išėmimo geri, sąžinin
gi ir atvirus — tai mes jau senai 
turėtume socializmą! Tuomet 
pelno godus kapitalistas negalėtų 
išnaudoti kitą tokį jau žmogų. 
Dar daugiau, turčiai iš liuoso no
ro gelbėtų visus “be pastogės“ 
esančius. Darbininkų apdrau- 
dos įstatiniai be jokio klausimo 
butų priimami visuose parla
mentuose, kaip t o' r e i- 
kalauja socialistų atstovai. 
Tik... jei visų šių garbingų įs
taigų nariai susidėtų iš angelų: 
Gabrieliaus,. Rafolo, Mykolo-ar- 
kaniuolo ar kaip ten juos vadina 
ma. Je, jei kapitalistai butų 
anais angelais, tai jie netik ne
drįstų, o ir nenorėtų numušti sa
vo darbininkams algas, bet dar 
padidintų jas. Mes juk žinome, 
kad iš tų turtų, kuriuos pagami
na dirbančioji liaudis, ji gauna 
vos vieną menkutę dalelę. Visa 
kita tenka ponui “darbdaviui”. 
Pagalios, jei tie ponai butų šven
tieji Gabrieliui, Raineliai ir My- 
kolai-arkaniuolai, tai jie, strei
ko metu nesą indy tų visokių pa
daužų, kur daužo streikininkams 
galvas, o ir pastarieji atsisakytų 
šaudyt į streikininkus, .kitą ver
tus, jei patįs darbininkai butų 
angelai, tai jie, neveizint savo 
bado algų, ilgų ir alsinančių va
landų darbo, žiauraus dirbtuvės 
užveizdo apsiėjimo su jais — 
galėtų būt pilnai laimingi: nesi- 
guost ir dirbt, kad net “kaulai 
braškėtų“. Jų vaikai ir beto ga-' 
lėtų naudotis visomis mokslo ži- 
nimis ir džiaugties gyvenimo pa-

kos retas kuris darbininkas ga
li būt anuo pavyzdinguoju So
kratu ar Spinoza... Taigi kad 
ir dėlto, kad žmonės nėra ange
lais, mums reikalinga nauja vi
suomeninė organizacija — so
cialistinė draugijos tvarka.

Esamosios tvarkos gynėjai — 
filosofai, moralistai kunigai ir 
kiti — jau senai skelbia pasau
liui ramybę, teisybę, meilę ir ki
tus gražius dalykus. Vienok 

žmonijos istorija, ypačiai dabar
tis, ant kiekvieno žingsnio ro
dyte rodo, kad visa tai, būtent 
rustus ir salkaningi pamokslai 
apie žmoniškumą ir kitus galus, 
išimant retus atsitikimus, ne 
dalykų stovį nei kiek nepataiso. 
Dar ir šiandie žmonės yra jokie 
jau saumyliai, žiaurus, godųs- 
nepakakinami kaip kad pasakiš
kojo Olimpos laikais. Apskritai, 
durininkų pasaką apie. dorą ir 
meilę į žmonės nepadaro dides
nės įtekmės nei švento Bernar
do pamokslas juros siaubūnams 
dailininko Boecklinb piešinyj... 
Kodėl? Savu laiku apie tai jau 
minėjome. Čia dar kartą pa
kartosime. Žmonių užlaikymas, 
teisės, dora ir lt.,keičiasi tik prie 
tani tikrų aplinkybių. Žmonės 
‘snuisnaf oaus fsp^jad j|»Hou 
pobūdį ir įsitikinimus sulig savo 
liuosu noru. Tatai įvyksta tik 
tuomet, kada visam tam yra pri
brendus atsakoma dirva žmonių 
santikiuos, tariant išdįnbystės są- 
tikiuose. Senovės graikų Home
ras, Aristolelis, Platonas ir ki
ti minties genijai negalėjo pasi
kelti ton mokslo bei dailės sfe
ron, kurių pasiekė Goethe/Schi- 
lleris, Koperninkas, Darvinas, 
Marksas ir’kiti. Kodėl? Todėl, 
kad tolaikinė draugija, jos abel- 
ni palyrimia, technika dar buvo, 
taip sakant, “kūdikystės vystyk
luose“. Ąnų laikų žmones dar 
neturėjo visų tų gyvenimo pra
gumų, kuriais naudojasi šių die
nų draugija. Susinėsimo įmo
nės — geležinkeliai, laivai, te
legrafas, telefonas, milžiniška 
pažanga technikoje, gerai orga
nizuotos valstybes ir pagalios 
spauda — vis tai šių dienų žmo
gaus radiniai. Visa tai senovės 
žmogus galėjo prisistatyt negut 
tik sapne... Senovės vergas vi
suomenę negalėjo prisitatyt ki
taip, kaip tik su feodalu, rycie- 
riu, žiauriu, begailestingu vergų 
savininku. Todėl ir jo dora, jau
smai ir protavimas daug kuo 
skiriasi nuo modernios kapitalis
tinės draugijos* laisvo piliečio 

pasaulipžvalgos.

VII.
Socialistinis klausimas nėra vien 
klesų kovos, o ir kultūros klau

simu.
t

Dažnai tenka išgirsti tokią par
šukai tę. Esą, kuomet įvyks so
cializmas, neišvengiamai turės 
nupult visokia pažanga bei kul
tūra. Prie “kazerminės tvarkos“ 
mat nebusią to įvairumo, kaip 
kad šiandie ir visi turėsią ir vip- 
ną dūdelę pusti... Sulyg jų, tai 
busią amžinas* giedojimai įky
rių ašarinių Dovido psalmių....

Pasivelykini uždurti vieną pa
klausą tiems kapitalinės draugi
jos Krosams.: ar ištikro jie yra 
laimingi? Už juos kalba jų poe
tai ir filosofai, kurie yra jų “lai
ko dvasios” feškčjais. Pradėsi
me nuo pirmųjų. Tegul buržua-* 
zija parodo mums bent vieną po
etą iš savo tarpo, kurio dainoj iš 
sirciškia pilnas vidujinis pasiten
kinimas, olimpiškoji laimes at
jauta, pilna neklastuota sieols 
išreiška, kuri Goethes poezijai 
priduoda tiek daug gyvumo? 

Ar jų poezijoj nesidriekia, nei 
raudona gija, patologiškoji bes- 
pekė? Ar šiandieninė jų poezi
ja nerodo visiško pabėgimo vie
ton rausvai sveiko,spartumo? 
Ar ne daugiau jos veide žėri li
guisto virpėjimo, nei poetiškos 
gaivos, kuris užvaldęs jų fanta-

Inkstų netvarkumas visuomet reikuimija r greito ir atsakančio
gydymo, nes tik tuomet jus esate užtikrinti grei
tu palengvinimu ir mielai laukiama pagelba. 
Mes rekomenduojam jums išmėginti,

Severos Gyduoles nuo 
Inkstų ir Kepenų

(Severos Gyduolė nuo Inkstų ir Kepenų), nes tai 
yra gerai žinomas inkstų ir kepenų betvarkės 
gydymui vaistas, urinaliuose negerumuose, ko
jų sutinime ir nugaros skaudėjime, kuris kaipo 
ženklas, yra pasekmė ikslų betvarkumo. Kainos 
75 centai ir $1.25 visose aptickose. '

Silpni neryai
ra duoti minėtiems negerumams, visa bėda esti 
tik laikinė ir visai lengva gydymui. Jus turėtu
mėte pamėgint

Severosz *

Nervotoną
(Severos Nervotinas) ir jus pripažinkite, kad 
lai yra puikus tonikas ir gyduolė nervą nuvar
ginu', isterijoje, nemiegojime, nęrviškume. .lis 
turi būt vartojamas, kur lik nervą tonikas esti 
reikalingas nuvargusiems nervams. Jus nesi
gailėsite. Kaina $1.25 plis visus aptickorius.

reikalauja atgaivinimo ir 
naujo gyvumo. Jeigu tie y-
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tik laikine ir visai lengva gydymui. Jus turėtu-

NUBeRIMAI yra žinomi dėl savo nepaprastų deginančių skaudėjimų ir niežeji- 
uio jimsliiiiiniiino, ir yru ženklu neviiliinio ^rnvijo. Kciip tik <itil>tir, 

pavasaryje, kaipo teise, dažnai žmones esti priežastim įvairią neaprokiiotu nnbėri- 
mų ir abelnai blogo jautimosi. Jiems reikalingas kraujo išvalymui vaistas, kad pra 
šalinus ligos pamatą. Visiems tokiems ligoniams mes patariam Itiojaiilj vartojimą.

Severos Kraujo 
Valytojas ,

(Severos Kraujo Valytojas), kuris yra puiki pavasario gyduole valymui kraujo. lš- 
, valydami savo kraują, jus sulaikysite naujus išbėrimus, votis, spuogelius, juodučius

ir .skaudėjimus, kurie paprastai,esti prie nevalaus kraujo. Vartok jį kiekvieną pa
vasarį. Kaina $1.25 visose aptickose. , .■.

Skaitykite, kų Mr. Frank J. Novacek iš Whilemoirih Lake, Man., Canada, paskutiniu lai
ku mums rašė: “Bėgyje trijų mėnesių aš kenkiau kimo niežtėjimų.’Dar priedai! to lyg 
degindavo, kad užgautose vielose net pasirodydavo kraujas. Del skausmų aš negalėdavau 
miegot. Po išmėginimui visokių gyduolių ir be pasekmių. Man pasilaikė skaityt-Severos 
Almanakų, kuriame buvo aprašyta Severos Kraujo Valytojas, Severos Odinė' moslis ir 
Severos gydantis odinis muilas. Aš nusipirkau tas gyduoles ir vartojau, kaip buvo iša
kyta. Po vartojimui šių gyduolių, nubėrinias pranyko ir mano kūnas taip yra sveikas 
kaip jis kuomet nors buvo pirmiau ir aš galiu miegot naktimis. Aš kiekvienam reko
menduoju jūsų gyduoles.”

Severos vaistai parduodama visose aptickose.
Jei jus negalite jų gaut vietos aptickose, sius- W. F. SEVERĄ CO.,.Cc<Ur Ranids, la. kitę savo užsakymus tiesiai pas: *\ u

Moters ir merginos privalo turėt po ™- 
m e, nka ir veiklių

gyduolių pasigęlbėjimui užlaikyme savo syste- 
nios gerame stovyje ir atsakančiame veikime. 
Ir tokiam micriui.

Severos
Regulatorius

(Severos Reguliatorius) turi biri vartotas. Jis 
yra tikras moterų ir merginų draugas jų įvai
riose ligose. Mes tų žinome iš laiškų, kurie mus 
pasiekia iš visų šio krašto pusiu. Jis ((reit vei-. 
kia ir prigelbsti reguliavimų funkcijų visoje' 
systemoje. Kaina $1.25 visose aptickose.

Riiiiiiiiiiiiiiiihihiiiiiiiiiiiiiim
ziją? Toliau, ar buržuaziniai 
mados filosofai nėra anais, bė
gančiais. nuo pasaulio pasvaigč- 
liais-pulkininkais, kur veda ma
žai svarstančias minias j galuti
no pesimizmo raistus? Ar ne 
jie yra tos pilkos peleninės pa
žiūros reiškėjai, kur sako, kad 
užvis didžiausias^bloguinas tai 
gyvenimas; kad niekada rjegi- 

musiam yra geriau; kad Nirva
na esą gerbtinesnė nei Sanzara; 
kad gyvenimas yra išėmimas, 
kuris nėra vertas savo siekio, ka
ip tai posteringauja jų epigonas 
Schopenhauer’is? Aišku, seno
vės teologinių kopūstų vieton 
šiandie buržuazija mums pakiša 
savo naujame mirkale mirkytą 
filosofinį misticizmą.

Vae vietis! vae vietoribus! — 
sako lotinų patarlė. Je, musų 
supratimu tuo pilnai išreiškiama 
šiandienine draugija, ten, kur 
alginis dienos vergas kenčia Tau 
talo kančias, kur skurdas ir ne
palaima yra kasdieniniai sve
čiai — tenpat ir kapitalistas dre
ba už savo ateitį po Demoklo- 
konkurencijos kardu. Ar gi ten 
gali būt kalba apie sveiką, kupi
ną gaivumo, kultūrą?! Ar to
kia kultūra gali patenkint prole
tariatą? Ar ji gali būt anuo gai
vos šaltiniu, žadintoju linkui 
geresnės pastovesnės ir laimin
gesnės ateties? Ne! tai manijakų, 
bėgančių nuo pasaulinio gyveni
mo, kultūra.

Kur tik akia žvelgsime, mes 
įsitikrinsim, kad tai nėra tik tu
šti žodžiai. Nes — buržuazija 
juk negali kitaip. Ji mato, kad 
nauja kįlanti draugijinė jiega, 
diena po dienos, užima visas 
jos pozicijas. Kas gi tat jai ir 
belieka? Vienintelis jos susira
minimas — tai kas nors tokia, 
kur stQvi«“virš žeųiiško gyveni
nio”. Pasauliniame gyvenime 
veikia priešingos jai jiegos, pra
našaujančios paskutinę jos gy
vavimo valandą... Tos jiegos— 
proletariatas.

Ten, kur nėra lygsvaros tar
pe dvasinio ir medžiaginio žmo
gaus gyvenimo, ten negali būt 
nei laimės neigi pažangos. Jei

Laikinis užkietėjimas nusilpnina žmo- 
KŲ. dar gali 15- vystyt ir kilus nesmagumus. Todėl tai yra sva

rbu, kad jus tuojau tų sulaikytumėt. Jei tas už
sitraukia dienų, tai jap reik jį prašalint. Vartok

Severos
Gyvasties Balsamas

(Severos Gyvasties Baisumas) yra pridodęs sa
vo vertę gydyme užkietėjimo, nevirinimo, skil
vio nemalime ir vidurių, arba tokios pat rųšies 
Kepenų negerumus, 'lai yiui puikus virškini
mui tonikas ir turėtų biri vartojamas drauge 
su kitomis gyduolėmis gydyme įvairių negalių. 
Kaina 85 centai pas visus aptickorius.

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

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki J5 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienią. e <
Šią seną tikrą gyduolę gausit® visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia jjarodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOKOL,” o taipgi prnsų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

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

74-80 VVashington Street, New York

buržuazija turi visą matcrialę 
gyvenimo pabrangą, tai jai stoka 
dvasinės. > Beprotingas lėbavi
mas iš minių skurdo, auganti 
“neramumo dvasia“ apačioj — 
tai yra veiksniui, kurie nustumia 
buržuaziją galutinai! išsigimi
mo raistan.

Auganti proletariato galybė, 
kuriai bus lemta panaikint tą 
draugijinę nesantaiką — išnau
dojimą vienos žmrtnių dalies ki
ta — kartu bus tąja jiega, kur 
pakels kultūrą ant naujo, sveiko, 
tveriančio gerbūvį beį žmonišku
mą, laipsnio. Todėl kiekvieno 
darbininko, ypačiai musų, jau
nuoliai ir jaunuolės, uždavinys 

prisidėt prie didžiojo ateitį tve 
riančio darbo! Kiekvienas mu
sų privalome įnešti jau šapelį 
savo triūso ir tuo priartini pra
kilnųjį žmonijos siekinį dar
bas, liuosybė, žmoniškumas!

(Galas.) %

ATSAKYMAS C. L. J. L. RATE
LIO PIRMININKUI IR

SEKRETORIUI.

Cleveland, O. “Naujienų” 1• •
n r. 69 buvo išspausdinta “pasi
teisinimo žodis”, po kuriuo pa
sirašė Clevclando Lietuvių Jau
nimo Lavinimus Ratelio pirmi
ninkas, p, A. Rašimas, ir sekre
torius, p, K. Želvis.

Gaila, kad menko nusimany
mo žmonės vadina save rimtais 
ir sako, jogei: “paprastam^ su
sirinkime negalima pakeisti Ra-

1 Pačėdumas turi bpt 
pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis * 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
. SIOUX CITY, IA.

kyla, kad “negalima“? Susimil
dami, nemanykite tik, kad visa, 
ką jus pasakote, yra konstituci
jai (Organizacijos vardas papra
stai skaitosi vienu pamatinių 
konstitucijos punktų. “N.“ Red.) 
Lygos salininkai pasielgė teisin
gai. Jie matė, jogei “beparly- 
vis“ veikimas yra, netik negali
mas, o ir blėdingas.. .

Patįs “rimtieji“ kvietė tauti
ninkų politikierius, idant suda
rius didžiumą ir tuo galėjus vei
kti tą “šventą bepartyvų“ dar
bą niekieno netrukdomi. Y- 
pač jie tūpčiojo prieš alžagarei- 
vės “Dirvos“ redaktorių, l odei 
didžiuma Ratelio narių, maty
dama, kad Ratelis visviena ne
galės gyvuoti, kadangi jame da
lyvauja partijų žmonės, turėjo 
pilnos teisės reikalaut perkeist 
draugijos vardą ir nustatyt jos 
veikimą taip, kad jisai neštų 
naudos pirmiausia darbo žmo
nėms. Bet ką darė rimtieji? 
Išsigando savo šešėlio ir dūmė

lėlio vardą”. O kur tatai paša- pro duris.



Nurodote mums Ratelio įsta
tus. Kur gi jūsų rimtumas? 
Tie įstatai juk dar netik kad ne- 
alspansdinti, bet ir visuotino 
narių susirinkimo neužtvirtinti. 
Jie komisijos rankose. Ak, 
beje, kuomet kilo kalbamasai 
incidentas, tąi jus, vieni “rimtie
ji*’. bėgiu vienos savaitės -— nuo 
sausio 20 iki 27 d. atspausdi
note įstatus ir išgavote čarterį 
O sausio 27 dieną, susirinkime, 
kiekvieną šaukėte vardu: “ar 
sutinki su Ratelio įstatais?“ Su
prantama, kad tokių įstatų ne
galėjo priimti nei vienas 
gerbiąs žmogus. Dargi, 
jiisų tūli nenorėjo sulikti.

Jus kaltinate mus tame, kad 
mes esą atsikvietę LSS. 3-čios 
kuopos organizatorių Daubarą. 
Nežinau, ar jį kas kvietė ar ne, 
bet tikrai žinau, kad tame susi
rinkime buvo apie 5 jūsų šali
ninkai, kurie neturi nieko ben
dra su C.L.J.L. Rateliu, taigi ne
priklauso jame. Na mat, jūsų 
šalininkams tai galima lanky- 
lies į Ratelio susirinkimus, o 
jeigu atsilanko mūsiškių — ke
liate gvolta; šaukiate, kad mes 
norime jus pergalėti s|>ėka ir tl.

Sakote, kad mes, kaipo lygie- 
čiai, neturėję teisės vesti 
sirinkimą. Labai gerai, 
tuomet — kodėl kvietete 
tą susirinkimą — žodžiu
vilutėmis Tai vienas dalykas. 
Antra, kada visi Lygos šalinin
kai apleido tą susirinkimą no
rėdami išvengti tolimesnių ki
virčų, o gal ir tųsynių po teis
mus, tai jus, “rimtieji“, pasili
kę mažumoje, pradėjote ‘baus
ti ' visus tuos, kur pasišalino iš 
susirinkimo; taigi suspendavote 
juos, atėmėte jiems “visokias 
tieses” ir tt. Bet kokią teisę jus 
turėjote šitaip daryti? Nors tai 
yra šiek tiek dženlelmoniškcs- 
ne “bausmė”, negu kad būtu
mėte jų įvykdinę pagelba polici
jos, bet vis liek, jeigu mes ne 
ra teliečia i, tai jūsų darbas buvo 
bergždžias. Puiki logikų, ar 
ne? w Ten Buvęs.

Gyvybės Ratas

Medžiaga ir apčka.

savę 
ir iš

tą su-
Bet 

mus į 
ir al

Skaitykite ir Platinkite 
“N! A TT T T T? M A Q ”

Pirmiausia mes turime susi
pažinti su dviem dalykais, bū
tent medžiaga ir spėka. Be 
supratimo tų dviejų dalykų mes 
negalėtume suprasti to, kas se
ka.

Viskas, kę žmogus mato: tie 
visi dangiški kūnai, planetos, 
žvaigždės, saulės ir mėnuliai, 
sykiu ir musų žemė, viskas, kę 
plika akis gali patėmyti, kų te
leskopo vamzdis parodo Žmo
gui ir kę dar parodys ateityje, 

visa tai yra pavardinta žod
žiu visata. Visata, taigi yra 
tas, kę tik žmogus gali matyti 
arba suprasti prisistatyti.

Visata dalinasi į dvi dali: me
džiagų ir erdvę. Erdvė reiškia 
tuštumą, kur nėra jokios me
džiagos, pa v., tas milžiniškas er
dvės plotas, kur driekiasi nuo 
krašto žemės atmosferos iki sa
ulei arba iki mėnuliui. Jei jpes 
prisistatytame, būtent, kad ko
ki nesuprantama spėka imtų ir 
sunaikintų visą medžiagą, — 
tuomet visatoje užviešpatautų 
beribė erdvė. Tada vėl, tęsiant 
toliau, jei koki galinga ranka 
sutvertų medžiagą, nulipintų iš 
jos visus dangaus kimus ir iš
mėtytų juos erdvėj (Palestinos 
žydai taip ir manė apie atsira
dimų visatos) tuomet visata ta
ptų tokia, kokia ji yra šiandie, 
susidedanti iš erdvės ir medžia
gos arba materijos.

Kas yra medžiaga? Medžiaga 
yra by koks daiktas, kuris uži
ma vietą erdvėje ir turi svaru
mą. Žvaigždės, saulės ir kiti 
kūnai užima vietą erdvėje ir 
turi svarumą. Musų planeta ir 
viskas kas randasi ant jos, užima 
erdvės dalelę ir turi svarumą. 
Ką tik mes pažvelgsime — upės, 
kalnai, žvėrįs, paukščiai, žmo
nės, - visi užima vietą tuštu
moje ir turi svarumą; su kuo 
Į kę tik mes pažvelgsime—upės, 
ke, mieste — viskas užima ka
mpelį erdvės, turi svarumo.

Jei nebūtų erdvės, nebūtų ga
lima mąstyti apie medžiagą;

reiškia, toks 
rija, negalėtų 
reikalinga vietos. ir 
jei nebūtų medžiagos, 
protas negalėtų prisistatyti tuš
tumos. Mes kalbame apie er
dvę sakydami, jog yra toki vie
ta, kur nieko nesiranda be 
dž ingos.

iktas, kaip mate- 
kzistuoti, nes jai 
>s. Ir antraip: 
Ižiagos, žmogaus

v- n ag o f pMt 
. SifėPijnft- ir t *

imi!

me- 
Užtid, jei nebūtų me

džiaginių daiktų, tai koki gi iš
mintis pajiegtų suprasti tuštu
mą? Taigi erdvė ir materija ai
škina viena kitą, yra giminingi 
viena kilai. Kaip butų nesąmo
nė tvirtinti, kad medžiaga gali 
pasilaikyt be erdvės, taip yra 
neprotinga tikrinti, kad viena 1 
tuštuma galėjo kuomet nors vie
špatauti; iš nieko niekas neat-l 
si randa. Todėl erdvė negalėjo I •

f n

LIBERTY tOANfi

snį. Tokiu bildu iš vieno krašto 
kalnas nyksta, iš kito auga, ir lt. 
Upės bekriokdamos, besigraužda 
mos per laikę išsidirbti sau nau
ją bėgimo taką bei pakrypsta to

Pasakymas, kad medžiaga, 
taip kaip erdyė, neturi pradžios, 

klaidingas arba neapgalvo- 
Jei daleistumėm, kad kas- Ii į naują lauko vietą. Čia vėl 
sutvėrė medžiagą iš tusiu- blizgantįs metalai, patekę į drė- 
visvien dar pasilieka klau- gną vietą, už metų kitų pajuodi-

guzai kilę iš žemes, vienur siera

nėra 
tas. 
nors 
mos,
simas: kas sutvėrė tuštumą, ar- ja. pavirsta į trupančių rudą. Au- 
ba, kitais žodžiais, įneš turėtume! gmenis įr gyvūnų kpnai pūva, 
klausti: kas sutvėrė
gu dvasių garbintojas sako, jog'dega, kitur fosforas siunčia švie-
erdve yra be pradžios ir be pa- są arba nulius tveria naujus ele- 
baigos, tai kodėl jis turi stebė- mentus. — Per amžius, materija 
lis, kad yra aiškinama, jog ir mainės iš vienos formos kiton, 
medžiaga neturėjo gimimo, nei ir šiandie jį keičiasi Jie persloji- 
tures mirties? . ,

Kiekvienas pilnai turi užsiga
nėdinti tokiais išvedimais, nes 
spekuliacijos neneša jokios nau
dos. Žmogaus gyvenimas juk 
yra išnaudojamas pastangose 
suprasti tuos dalykus, kuriuos 
jis mato ir jaučia. Taigi be spė
liojimų mes atgręžiame savo a- 
kis į medžiagą ir mokinomės 
jos; veiksmo.

Medžiaga nelieka per amžius 
vienokioj lomioj Ji keičiasi — 
be perstojimo. Kiečiausios uo
los, kur stųkso ant saulėtų kran
tų, plaunamos vandens ir galan
damos vėjų, laikui bėgant suskį- 
la, sutrupa pavirsta į dulkes. Ka
lnai išvienos vietos persikelia ki
ton. Vėjai, draskydami vieną 
šoną, neša dulkes oru per kalno 
viršūnę kiton pusėn, kur smiltįs 
nusileidžia žemyn, sulimpa krū
von padarydamos naują sluok-

nio.
Kada medžiaga keičiasi tuo

met spėka esti poliuosuojama. 
Prisistalykimc degantį namą: 
liepsnos ošia, durnai, lyg baisus 
debesįs kįla augštyn ir trobėsis 
griūva pavirsta į pelenus. Mes 
gi, stovėdami prie gaisro, mato
me šviesą ir jaučiame didelį kar
štį. O šviesa ir šiluma yra ener
gija. Čia mes m atome 
medžiagos permainą: iš tvirto 
pavidalo, medžio, pavirsta j dil
inus, gazus ir pelenus; spėkų 
mes -pajutome, pavidale šviesos 
ir šilumos.

Kas yra spėka? S|>ėka tai jie- 
ga, kuria atliekam <by<koks dar- 
bas. Energijos esamudviejų ru
sių: potentiaiiškos arba neveikia
mos (užslėptos) ir kinetiškos ar
ba veikiančios, Imkime keliū
tą pavyzdžių.

Štai, mūrininkas neša ant s to-

Musu Demokratija Darbuojasi
ŪSŲ valdžia semia savo jiegas iš 
žmonių jai pritarimo. Žmonių va

lia yra augščiausias įstatymas.
Apgynimui ir palaikymui augštoje 

pagarboje šio demokratijos principo, už 
kurį šiandien Amerika aukauja krauju 
ir leidžia pinigus. Mes kovojame už 
tiesą prieš priespaudą, už demokratiją 
prieš autokratiją.

Amerikonai tiki į demokratiją. Mu
sų tėvai kovojo ir mirė įsteigimui, pa
laikymui ir musų palikimui, kaipo bran
gią dalį šio valdymo budo.

Bet aš visuomet tikėjau, kad demo
kratija, kaip labdarybė, turi pradėti 
namie. Tą tiesą turi kiekvienas išklau
symui ir pataisymui. Todėl gal būt ir 
ne vienam yra žinoma, kad Wilson & 
Co., užlaiko didelį ir tvarkų labdaringą 
skyrių savo darbininkams. Sulig šio 
labdaringo budo paprasčiausias darbi
ninkas šioje dirbtuvėje gali greitai pa
siekti valdybą su bile nusiskundimu, su 
bile kokiu sumanymu arba kokiu kriti- 
kavimujis gali prisitaikyti, tokiu budu 
io arba w draugo darbininko būvis gali 
būti pagerinta.

7 INOMA, musų darbo gerbūvis buvo 
nuolatos gerinamas. Daug daug 

vertingų pagerinimų visoje musų dirb
tuvėje buvo padaryta sulig sumanymais 
įvairių darbininkų, nuo laiko jos jsistei- 
gimo.

Ir žinojimas, kuris yra netiesa, ne
bus atitaisytas, ir nusiskundimas ne bu
tų išklausytas, ir kiekvienas kompani
jos perdėtihis nuo prezidento galimas 
lengvai ir greitai prieiti visame šiame 
skyriuje įkvėpta stebėtina dvasia išti
kimybės ir bendras veikimas visų mu
sų darbininku, dvasia kuri atsispindi į 
augštos kokybės prirengtų maisto pro
duktus, išsiuntinėjamus, pažymimus 
Wilsono Leibeliu.

Ir tas yra dėkingumu ir išdidumu, 
ką aš pajiegiu pasakyti kad tai yra ši 
ištikimia dvasia musų darbininkų, iš
auklėta demokratijos .labdaringo sky
riaus, kuris daro jį galimu dėl musų pa
dėti musų užtikrinimą ir prisieką ant 
kiekvienų musų maisto produktų ir mu
sų patarmės: “Wilsono Leibelis Apsau- 
go Jūsų Stalą.” . > ,

Prendtnt

■Jtūo moftk i|owi ęua/icirttee'
«

“The Wilsoh Labei Protects Your Table”

relklaudami kriepkites šiuo adresu:

sveikata
Parašė Dr. A. L. GRAIČIUNAŠ

Į’irama

arba tiesus kelias į sveikatą, pa
matinės žinios anatomijos (žm
ogaus kūno surėdymo), fiziologi 
jos ir hygienos. kad vaizdžiaus 
apsakius sveikatos klausimą 
knygoje telpa daugelis paveikslų. 
SI jeigu jūsų stuboje dar nesi
randa ši knyga, kuri yra musų 
kalboj didžiausiu ir labai svarbiu 
šiame klausime veikalų, tai 
skubikitėr įsigyti ją; nes kągi 
žmogus apie užsilaikymą težinai 
jeigu dar nesi sveikatos skaitęs 
ff turi 339 puslapius, drūtuose 
audimo apdaruos, kaina . . $2:00

1840 S. Halsted St., Chicago, III

go plytas. Atlikimui šio darbo 
jam prisieina išnaudoti gerokų 
dali savo energijos. Ta išleista 
mūrininko spėka pareina į tą 
daiktų, kurį jisai dirba, šiame 
atsitikime į plytas. Užtai, kiek
viena plyta, gulėdama ant sto
go, turi savyje užslėptos energi
jos, kuria jon įdėjo mūrininkas. 
Kuomet plyta, dėlei kokios-nors 
priežasties, puola žemyn, jos ne
veikianti energija tuo bildu pa
virsta į veikiančią, kurią mes pa- 

e pavidale judėjimo puo 
lankios plytos ir galop garso, ku
rį išgirstame kuomet plyta su- 
suduria su žeme.

Arba vėl, imkime degtuką. Pa
dirbimui degtukų darbininkui 
prisieina išleisti daug savo ener
gijos. Todėl degtukas turi savyj 
potencialės, neveikiančios ener
gijos. Brėžtelėjai—jis užside
ga. čia mes jaučiame šviesą ir ši
lumą. Reiškia, jame buvo užslė
ptos energijos, kuri laiek brėži
mo tapo paliuosuota.

Kada pav. dega medžiai, čia 
taipjau mes pajuntame spėką 
pavidale šviesos ir kaitros. Jei, 
sakysime, tie medžiai butų degi
nami tam tikrame kakalyje, kur 

galima pajungti taip, kad 
paversti jį gurų pastarasis 
bulių galima jungti taip, kad jis 
suktų dideles mašinas arba gar* 

, vėžių ratus. Matydami besisu
kant milžiniškus mašinos ratus 
mes neabejojame, kad tie me- 

1 cbanikos tvariniai turi savyje 
didelės spėkos. Bet kur jie ga
vo šitų spėka? čia mes atsigrįž
tame atgal prie degančių med- 
džių ar anglių, kurie degdami 

1 liuosuojn savo užslėptą energi

Visnda žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais. 
Jame rasite.

■ į®Eibes juokingą straipsnių, 
švcntjackio Misijas, 
Kunigo Bimbos pamokslus,

C^Dvasišlifs4 Apdūmojimus ir Atlaidus , 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, . 
Jagamasčiu ir jų storukių gaspadinių pikČe^us, 
Tikietą į Dangų, etc., etc.

Metama Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas. /

251 Broadway,

“KARDAS” /
So. Boston, Mass.

ją, ir virina vandenį paversda
mi jį garu ir 11.

Taigi kiekvienam rodos aišku, 
kad medžiaga keisdamos! pa- 
liuosuoja veiklia energijų, kuri 
gali atlikti by kokį darbų. Plyta, 
apie kurių kalbėjonfe tiesa ne
permainė savo pavidalo, išski
riant tą atsitikimą, jei jį butų su-, 
dužusi. Bet tikrai ji perkeitė sa
vo padėjimų. Judantis kūnas yra 
skirtingas stovinčiam kūnui tiek,

skiriasi nuo užpykusio. Vienas 
gali atlikti vienokį darbą, kitas

jo permainyti savo padėjimą, 
idant tapus veikiančia.

Energija paeina nuo saulės. 
Iš to žėrinčio dangaus kimo aug
menis semia sau spėką šviesą 
ir šilumą. Užtai medžiai bei au
galai, turi savyje liek daug pajie- 
gos. Ši pajiega gali ir atlieka 
daug darbų, kuomet ji pereina į

kitus kimus. Pavyzdin, mes val
gome augalus, ir įgauname spė
kų vaikščioti, judėti, dirbti, gy
vūnai taipjau naudojasi ja ir į- 
gauna energijos atlikimui savo 
veiksmų. Kur lik pasisuksime, 
kur tik pntėmisime į kokį nors 
veikimą, visur rasime spėkos ap
sireiškimų. Arktis tempia sun
kų vežimų pasidėkavojant ener
gijai; vanduo, puldamas iš aug- 
štai, suka didžius malimus ir gi 
su ta pačia spėką, vėjas laužia 
medį, žmogus virkščioj a miesto 
gatvėmis — vis pagelba spėkos.

(Bus daugiau)

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subato] 

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

1 c ir 2c kariškos mokestį s 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32 ra GATVfiS
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Pirmą Sykį Amerikoje

EATRAS Nedel., Balandžio-Aprll 21,1918 j
M. MELDAŽIO SVET., I

2212 West 23rd Placc, Chicago, III. įS?

-H Scenoj dar pirmu syk statoma 4 aktą meilės tragedija, parašyta M. Dundulienės

“Kunigas Macochas” Į
Rengiamas

Pradžia 6 valandą vakare. Inžanga 35c ir 50c ypatai.

Draugai ir Draugės, nepraleiskite šio perstatymo ncatsilankę. Perstaty
mas nupiešia apiplėšimą Čenstakavo Idiošloriaus ir kilus nedorus kunigo Ma- 
cocho darbus. Po perstatymui—linksmas balius prie geros muzikos. Kviečia

S

True translation fllcd with thc nost- 
m.isler at Chicu^o, Aptil 19, 1918, 
as re<|uired by thc net of Oct. 6, 1917.

Iš pramonieči ai bylos.

Užginčija, buk I. W. W. unija 
nori sukelt revoliuciją.

“Pasaulio Pramonės D.irbini- 
. nkų unija nenori nuverst Suv.

Valstijų valdžią. Kaip tik prie
šingai, mes tikrai džiaugiamės 
dabartine demokratinės valdžios 
forma ir norime pritaikinti jos 
principus taipjau ir industrinėj

Tokį užeriškinią vakar davė 
ftd. teisėjui Landisui ad. George 
Vanderveer, gynėjas 113 I. W. 
\V. unijos narių, kaltinamų są
moksle prieš valdžią.

Adv. Vanderveer pripažino, 
kad I. W. W. yra išleidusi spau- 
sdinių, smerkiančių dabartinę 
industrijos tvarką, bet ji& užgin
čijo, kad tai butų prasižengimas, 
ir kad jo organizacija butų ka
da nors užsiėmusi politinėms 
problemoms. Jisai pasakx?, kad 
minėti spausdiniai nurodinėja, 
kaip pataisyti blogą dabartinėj 
systemoj, ir kad I.VV.W. unija 
mano, jogei tatai yra jos teisėse 
kovoti už visa tai.

Adv. Vanderveer vak&F rytą 
atnaujino laiktinai parinktųjų 
teisėjų kamantinėjimą.
113 kaltinamąįjų 
teismo kambaryj.

snio nenori užsilcist savo prisie- 
kai Frttnk’ui. Vakar ji nuėjo 
šeimynos reikalų teisman 
ir ponui d ž i o d ž e i už 
reiškė, jogei ji dirbanti kartu 
su savozvyru Santa Fe geležin
kelio kompanijos yarde ir gau
nanti tokią jau algą, kaip ir jos 
Frank’as — 3 dol. dienoj. Bet 
Frank’as, netik kad nenorįs ka
rtu su ja prižiūrėti namų ir duo
ti užlaikymą jų dviem kūdi
kiam, bet dargi norįs, kad mote- 
risjįmaitinlų. Ji esanti lygų tei
sių šalininkė ’ ir reikalaujanti, 
kad jos Frenkas prisidėtų lygia 
dalim prie šeimynos užlaikymo. 
Džiodžė išdavė jai yvarrant’ą. 
Frank’ui bus bėdos.

Daktaras pateko bėdon.
Dr. William Harmsen, gyve

nąs 3433 Sheffield gatvėj, pate
ko bėdon: vakar atėjusi jo Qfi- 
san policija, perskaitė jam war- 
rant’ą ir paliepė eiti su savim — 
į belangę. Turįs išsiimti valsti
jos leidimą, be kurio jis iki šiol 
darė biznį. '

jų tarpe gerai žinomas vietos 
lietuviams biznierius J. Molis. 
Jisai yra nemažai aukojęs Lie
tuvių Darbininkų Tarybos rei
kalams ir LSS. Apsig. Fondui.

Apskritai, dvidešimts antroji 
daro progresą. Tpip ir reikia.

—Kuopos korespondentas.

ROSELAND

Visa 
taipgi buvo

Iškasė 8000 dolerių.
Policijai pagalios pavyko su

rasti dalį pinigų, išplėštų iš La- 
(i ra nge bankd gruodžio 13 die
ną pereitų metų. Kuomet vie
nas areštuotųjų plėšikų, tūlas 
George Stober, pilnai prisipaži
no ir pasisakė, kad jo dalis iš 
17 tūkstančių dol. grobio, yra 
įkasta žemėn namo 5206 So. 
liermitage kieman, policija nu
vyko nurodytu adresu ir iškasė 
aštuonis tūkstančius dolerių. 
Pipigai bus sugrąžinta apiplėš
to blanko savininkams.

ra-

Areštavo valstijos 
inspekte^ių.

KoronerfU' teismas vakar 
<lo esant ka'(lu pirmo laipsnio
žmogžudystėj '1)1. valstijos gru
dų inspektorių Hiirry E. Risse- 
r’j. Kovo 22 dieną Biaaer’io au- 
tcinobilius mirtinai Suvažinėjo 
konduktorių James Marray, ant 
geležinkelių linijos krįfžkelio 
ties 81 gatve. Bisser’is artšbio-

Tiki į lygias teises.
P i.! Adeline EIcman yra at- 

kakali moteris. Ji nei ant žing-

Paskendo motorinė valtis.
Michigan ežere, lies 79 gatve, 

vakar paskendo motorinė valtis 
— Teddy. Trįs žmonės — du 
vyrai ir moteris—, buvusieji 
valtyj, spėjo išsigelbėti. Valtis 
priklausė tūlam Jacob Sparr, 
kainavusi 800 dol.

Areštavo 190 moterų.
Policija areštavo HM) moterų 

ir mergelių, įtariamų nederama
me elgimosi: ištvirkavime ir tt. 
Jų tarpe randasi daug turinčių 
užkrečiant ųjų-veneriškų ligų. 
Vienuolika jų vakar tapo ati
duota į pataisos namus, sergan
čios pasiųsta į ligoninę. Kilos 
išteisinta.

Automobilių savininkams 
persergėjimas.

Miesto valdžia persergsti vi
sus automobilių savininkus, bū
tent, kad iki gegužės 
dienos kiekvienas turi

pirmos 
išsiimti 
Po pir- 
neturėsmos geg. visi tie, kurie 

naujo laisnio, busią areštuoja
mi ir skaudžiai nubausti.

Pikta prisieka.
Ponas Carl Schmidt galutinai 

neteko kantrybės. Patraukė 
tieson savo jauną pačiutę Hažel. 
Reikalauja divorso. Mušusi jį, 
neleidus rūkyt ir visuomet kla
usiusi ne jo, bet savo tėvų pa
tarimo. Už tų patarimų davi
mą ponas Schmidt reikalauja 
nuo Hazel’čs tėvų 50 tūkstančių 
dolerių, — nei daugiau nei ma
žiau. Ponia Itazel’e ir jos tė
vai esą tikėtojai į dvasias “iki 
pasiutimo“ — sako nuskauslasai 
šeimyninkas.

Pons džiodžė dabar galvoja: 
duoti Carl’ui divorsą ir priedais 
tą 50 tūkstančių dolerių, ar — 
ne. *

Sukčiai.
Svarsčių (vogų) inspekto

riaus įsakymu vakar areštuota 
du įžymus biznieriai — saldai
nių pardavinėtojai. Susekta, 
kad tie ponai stengėsi apsukt 
pirkėjus parduodant netikros 
svarus prekes. Kol-kas yertei- 
vių vardai neskelbiama. Md- 
noma, kad šiomis dienomis bus 
padaryta specialis tyrinėjimas 
visose saldainių krautuvėse. Vi
si pagauti šiulerystėj biznieriai 
busią areštuojami ir skaudžiai 
nubausti.

———_ .?**'. 1"
HAWTHORNE

Western Electric.
Apie Wcstern Electric žino 

ne tik chicagiečiai, bet ir visa 
Amerika.

Čia išdirba ne tik elektriškus 
įrankius. Dabartiniu laiku dau
giausia dirbama valdžiai reika
lingi užsakymai. Darbininkų 
išviso čia dirba apie 30,000, jų 
tarpe 55 nuoš. moterų.

Dirbtuvė užima suvirš 210 
akrų žemės, arba apie 22 kep

Iš moterų veikimo.
Lietuvių Moterų Progresyviš- 

ko Susivienijimo 25-ta ' kuopa 
rengiasi prie užbaigimo žiemi
nio sezono. Tuo tikslu bus su
lošta kettirų aktų melodrama 
“Graži Magelona ir Petras 
Kareivis” (parašyta M. Dundu
lienės), balandžio 21 d., K. of 

’P. svet. Tai yra vienas iš gra
žiausių veikalų lietuvių kalboj. 
Jame atvaisdenama tėvų sauva- 
liškumas link vaikų, ir kokių 
pasekmių duoda dukters npsi- 
vedimas su nemylimu jaunikai
čiu ir tt. Šio veikalo pastaty
mui yra pakviesti geriausi lošė
jai iš Chicagos ir Roselando.

Balandžio Ž4 d. minėta kuopa 
rengia prakalbas 9-tos wardos 
Socialistų svetainėj. Kalbės d. 
K. Petrikienė, buvus “Moterų 
Balso” redaktorė.

Kuopa, beje, rengiasi ir prie 
apvaikščiojimo darbininkų šve
ntės Pirmos Gegužės bei pami
nėjimo K. Markso šimto metų 
sukaktuvių 5 dieną gegužio.

—Petrytė.

“kunigas” X. Mockus apie po
piežių gyvenimą. Buvo rodoma 
ir paveikslai apie tų popiežių 
darbus.

Apie tą Mockų reikia pasaky
ti tiek, kad jis yra lietuviškas 
Billy Sunday. Jo prakalbos pa
siklausytų prisirinko pilųa sve
tainė svietelio, ir apie tiek pat 
turėjo grįšti namo negalėdami 
įeiti į svetainę. Norintįs išgirsti 
kun. X. Mockaus prakalbos, be
je dar turės tos loskos — seka
mų dviejų’panedėlių vakarais 
Mildos svetainėje.

—M. Petrukas.

Kitas korespondentas apie tą 
pat rašo:

Kalbėtojas nurodė, kad pir
muose žmonijos vystymosi lai
kuose kiekviena tauta turėjus 
savo dievą ir garbino jį savaip. 
Tai buvo politeizmo laikai. Lai
kui bėgant ji atėjo prie mono
teizmo, taigi viendievystės.

Kalbėtojas, beto, rodė pavei
kslų iš Kristaus gyveninio ir jo 
draugų, kaip jie kovojo prieš tų 
laikų veidmainingą kunigiją ir 
valdonus. Toliau kalbėtojas nu
rodė, kad žmonija negalės pa- 
siliousuot nuo visų tų nelaimių, 
kurios šiandien ją spaudžia, tol, 
kol ji nepaliuosuos savo protą 
iš kunigijos žabangų... Taipgi 
ragino dėties prie laisvamanių 
kuopos ir varyti laisvamanybės 
darbą pirmyn... Žmonės buvo 
užganėdinti p. Mockaus išaiški
nimais. —A. K-ža.

Dirbtuvės yra padalinta į ke-

rių), kurių svarbiausias yra Po- 
lice Dept., kuris turi apie 100 
ginkluotos policijos, 100 sargų ir 
25 ugnagesius.

Darbininkų išnaudojimas ne
apsakomas. Nekurie iš jų yra 
verčiami dirbti po 13 ir 14 vai. 
į iparą. Ypač dabartiniu laiku, 
kada jaučiama darbininkų sto
ka.

Iš pirmosios valdžios pasko-. 
los 5,596 Western Electric dirb
tuvių darbininkai nupirko viso 
už $399,700 valdžios bondsų. 
Antrosios: 12,447 darbininkai— 
$875,350 bondsų. (ii trečiosios, 
manoma, kad 20000 darbininkų 
įstengs nupirkti net už $1000000 
(vieną milioną dolerių) bondsų.

Tai tiek šiuo Sykiu apie Wes- 
tern Electric dirbtuvę.—Marsas

WEST SIDE

Iš LSS. 22 kp. veikimo.

Ketverge, balandžio 11 d. M. 
Meldažio svetainėj, LSS. 22 kp. 
laikė mėnesinį susirinkimą. Su
sirinkimas turėjo įvykt ketver
ge, bal. 4 <1. (kuopos susirinki
mai visados įvyksta kiekvieno 
mėnesio pirmą ketvergą), bet 
buvo perkeltas, kad tą vakarą 
įvyko d. K. Petrikienės prakal
bos.

Į •
i Susirinkimas buvo skaitlin
gas nariais. Matomai dvide
šimts antrosios nariai supranta 
susirinkimų svarbą. Tik, drau-

I gai, dar daugiau pasidarbuoki m, 
kad kuopai 'pritraukus antrai 
liek naujų narių.—Iš svarbiausių 
susirinkimo nutarimų yra šiej 
būtent, surengi paminėjimą ge- 
gužinėš šventės ir Kari Markso 
šimto metų gimimo dienos; su
rengi draugišką vakarėlį sere- 
doj, balandžio 24 d., M. Melda
žio svetainėj ir kelis kituš.

Kuopon įstojo 3 naji draugai, bos Mildos svetainėje. Kalbėjo

WRST PULLMAN
ENGLEWOOD

Polemika.

“Naujienų” nr. 86 tūlas J. J. 
Chesunas, aprašydamas d. K. 
Petrikienės prakalbas, kurias 
rengė LSS. 235 kuopa, labai į- 
taria kalbėtoją “kairume” ir tt. 
Mes tame nematėme jokių kai
rumų. Ir kalbėtoja nieko pa
našaus neprikaišiojo chicagie- 
čiams apie jų neveikimą ir tt. 
Be to turime priminti, kad d. 
K. Petrikienė yra viena iš ge
riausių liet, moterų kalbėtoja 
Suv. Valstijose. Už tai mes va
rdu LSS. 235 kuopos protestuo
jame prieš tokį neteisingą ko
respondento pasielgimą ir geis- 
tuine, kad ateityj visados paduo
tų teisingas žinias.

LSS. 235 kp* valdyba: ,
Organiz. J. J. Bimbo, 
Sekret. S. Tilvikas.

Pramogos.

Balandžio 13 dieną J. Batre- 
vičiaus svetainėje buvo sureng
tas pramogų vakaras-balius. 
Rengė šv. Augustino draugystė. 
Lošta dviejų veiksmų juokažai- 
slė" “Gudri Našle”. Lošimas 
buvo skystas. Geriausia lošė 
bene p-lė A. Jenulevičiutė, tar
naitės rolėje, ir St. Pečeliūnas, 
siuvėjo. Visiems kitiems lošė
jams stokavo drąsos ir nuda- 
vimo. O kas blogiausia — jie 
nemokėjo savo rolių.

Užsibaigus lošimui buvo dai
nų, deklamacijų ir monologų. 
Išpildyta gana gerai. Vėliau 
tęsėsi šokiai iki vėlyvos nakties.

Žmonių buvo apščiai. Reikia 
tikėties, kad rengėjams* liks 
pelno., —Vaikužis.

BRIDGEPORT

Prakalbos.

Balandžio 10 d. LDlD. 19 kp. 
surengė prakalbas Mildos sve
tainėje. Kalbėjo Kl. Jurgelionis 
ir T. Dundulis. Prakalbos buvo 
pasekmingos. Kuopon įstojo 
kelintas naujų narių.

Nedėlioj, balandžio 14, buvo 
min. kuopos mitingas, kur įsto
jo net 14 naujų narių. Buvo pa
kelta klausimas, būtent, kad 
LDLD. išleistų Karolio Markso 
“Kapitalą”. Tai sukėlė, gyvų dis
kusijų. Vieni stojo už leidimą, 
kiti prieš, nurodinėdami, kad 
pirmiausia mums reikalinga iš
leisti veikalų apie politiškąją e- 
konomiją ir socializmo istoriją. 
Taipjau buvo sumanyta reika-x 
lauŲ draugijos centro, kad jis 
stengtųsi gauti kompetenčių y- 
patų, kurios galėtų parūpinti lo
kius veikalus. Sekamam susi
rinkime apie tai bus plačiau 
pakalbėta.

Balandžio 15 d. buvo prakal-

NAUJIENŲ PIKNIKAI

Naujienų Bendrovė ateinan
čią vasarą rengia du didelių pik
nikų šiomis dienomis: 1) Ne
priklausomybes šventėje, Liepos 
4 d., Chernausko darže, Lyohs, 
III., ir 2) Darbo Dienoje, Rug
sėjo 2, ten pat.

N-nų B-vės Biznio Komisija.

PRAMOGOS.
Vakarai—Baliai—Piknikai—Etc.

L M P S. 29 kuopos rengia drau
gišką vakarėlį balandžio 21, Liuo- 
sybės svetainėje, Wabansia avė. Pro- 
grame dalyvaus gabiausios spėkos. 

Kviečia visus Komitetas.
Gegužės 4 d.? 7:30 ▼. vak., LSS. 81- 

oji kuopa rengia Apvaikščlojimui 
gegužinės šventės Ir K. Markso, 100 
metą gimimo4 dienos sukaktuvių. 
Programas bus {vairus. Vėliau Šo
kiai. ' —Komiteats

—7___
Harvey, III. — L8S.' 228 kuopa re

ngia didelį balių balandžio 20 d. Ba- 
Ha’s svetainėj, 15509 S. Halsted st. 
(Piįoenix) Harvey, III. Pradžia 7 v. 
vakare. Draugai ir draugės nepa
mirškite atsilankyti. RaŠt. S. Venckus

šiuo pranešam viaoms Chicagos 
L.S.S. kuopoms, kad LSS. 174 kuopa 
rengia pramogą vakarą balandžio 21 
diena, M. Meldažio svet. Bus lošiama 
4 veiksmą tragedija “Kunigas Ma-

cochns”. Taigi visos kuopos malo
nės paremti musų vakarą nerengiant 
jokią kitų pramogų ta pačią dieną.

—174-tos kp. Komitetas.

Cicero, III. — LSS. 138 kp. migrun 
choras rengia draugišką vakarėli, 
ha Gndgalio svetainėje,
1347 So. 491h Avė. Visi kviečiami at
silankyti. Org. A. Ručinskas.

LMPS. 58 kuopa stato scenoje 3-jų 
Veiksmų vaizdelį “Katriutės Ginta
rai”, nedėlioj, gegužės 12, M. Melda
žio svet. Meldžiame kitų draugiją 
nerengti tų vakarą jokių pramogą.

—Rengimo Komitetas.

LSS. 4 kp. ir LSJL. 1 kuopa bend
romis spėkomis rengia pirmą didelį 
socialistų pikniką, kuris bus nedėlioj, 
gegužės 26 dieną, Chernausko darže, 
Lyons, IH. Prašome, kad kitos pro- 
gresyvės draugijos ir organizacijos 
nerengtu panašią pramogų todėl, kad 
neužkenkus vieni kitiems.

—Rengimo Komitetus.

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

—P. J. S.
LSS. 228 Kuopa rengia didelį balių 

subatoj, balandžio 20 dieną, 15609 S. 
Halsted st., Bufei Hali, Harvey, III. 
Pradžia 7 vai. vakare. Tikietas vy
rams 25c., moterims dykai.

—Komitetas.

LSS. 22 kp. draugiškas vakarėlis 
įvyks seredoj, balandžio 24 d., (8 v. 
vakare), M. Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23 PI. Tikietą galima pirkti 
iŠkalno pas kuopos narius.

— Komitetas.

Nauja pramoga! —Internacionalis 
vakaras naudai Vaiką Dicn. Globos 
įvyks subatoj, balandžio 20 d., 8 vai. 
vakare, Swedenbargo svetainėj, 1143 
E. 46th ir Woodlawn. Programas 
bus labai Įdomus. Bus nimpbą šo
kiai, hungariški, japoniški šokiai ir 
(t. Visa atliks Play Ground studen
tės po vadovyste Miss. Mario R. Ho- 
fer. Lietuvišką dalį išpildys P. K. 
Kasputis. Kalbės apie lietuvius. P- 
ia Pocienė dainuos kelintą lietuviški) 
dainą. Duetą sudainuos p-lčs S. 
Staniuliutė ir A. žemaičiutė. Gru
pė lietuvaičių šoks lietuviškus šo
kius. Nepraleiskite šios progos.

LMPSA. 29-ta kp. rengia Draugiš
ką Vakarei} nedėlioj, bal. 21 d., 
North Sidės Draugiją Sąryšio svetai
nėj, 1822 \Vabansia avė., kertė Gi- 
rard st. Pradžia 3 vai. pp pietą. Va
karėlis bus su programų. Bus dai
nos, deklamacijos, monologas ir kal
bės M. X. Mockus. Po programai bus 
šokiati Malonėkite atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai —Komitetas.

Nariai Cook County 
Real Estate Tarybos

A. PETRATIS & 00.
. Real Estate Ofisas

Paskolina pinigus. Perka, par
duoda ir maino namus, lotus 

ir farmas

Apsaugoja turtą nuo ugnies

, Peržiūri apsirūktus,

Padnro popieras

NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gat., kam p. Halsted
Telephone Boulevard 6349
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SOPIE MAST, 1522 Paulina st., žy
mi moteris, kurios akią žvairumas 
buvo atitaisytas 2 metai atgal.

Kiti paliudijimai.
Ben Scbultz, 25-ta ir St. Charles, 

Bellvvood, turėjo žvairias akis nuo 
mažens. Jo akjs buvo atitaisytos ir 
jis sugrįžo darban vienos savaitės 
laiku.

Dr. Paul B. Kionka iš Melrose Par
ko, žino, kad Dr. Carter pasekmingai 
atitaiso akis. Klausk jo.

Mr. Niewan iš Melrose Park, turė
jo Žvairas akis, per 35 metus. Dr. 
Carter jį išgydė su vienu kartu.

Mr Niewan’so duktė taipgi buvo 
išgydyta nuo akią žvairuoto.

Akiniai prirenkami už prieinamą 
kainą.

Tonsilai prašalinami.
Nosies ligos išgydomos.
FRANKLIN O. CARTER, M. D.
Akią, ausų, nosies ir gerklės 

specialistas
120 SOUTH STATE STREET
Iškaba besisukančią šviesą

20 metą ant State gatvės 
Valam!.: 9—7; nedėldieniais 10—12

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rezid. 933 S. Ashland BĮ v d. Chicagš 
Tehphon* llaymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
* Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3854 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drorer 9693 

VALANDOS t ' 10—11 ryto; 2—1 popiety 
7—8 vakare. Nerlėliomia 10—12 diena.

TELEPHONE YAHDS 5M4.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nno 8 iki 1>

8325 So. Halsted SL, Chicage

Vyriškų Drapanifdargensl 
*Nauji neatimti, daryti ant uz5» 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po #1} 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo k* 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7 M \ 
18 doleri j,

Pilnas pasirinkimas kailiu pat*-' A 
tų ovcrkJtų.

Visai *.lažai vartoti siutai ir 
kotai, vt?į>8 nuo $25 iki $85. dabr 
#5 ir augž'čr^u. Kelnas nuo ir. 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 1X01) 
Iki $7.50.

Atdara kasdieną, rjedėlibmi* 
karais.,

6 G o p D O N 
1415 >4 HrIbU-H sy,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th 8L Tel. KedsU 8$02 
Paulina. Tel. Weatern 1S 
$514-16 W. 12th 8L, arti

So. Paulina St., arti 12th 
SU Chicago, III.
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THE NEW RIVER COMPANY
The Ne\v Rivcr anglies laukuose dirba 15 kasyklą. Dauginu
siai iš ją f(uli prie dviejų geležinkelių, gaunanti užtektinai va
gonu ir dirbanti kasdien. Geros mokyklos, bažnyčios ir tt. 
Parduoda stubus savo darbininkams ant lengvų IšmokcsČią. 
Dirbama pilnai. Geri mainieriai uždirba nuo $100.00 ik: 
$125.00 į dvi savaiti. Šiuo laiku yra reikalingi keletas gerą 
niainierių, vien tik geri tegul atsišaukia. Labinus pageidau- 
|ami su šeimynoms. Jeigu Jus žingeidaujate, ateikite arba 
parašykite mums savo prigimtoje kalboje.

MR. C. P. ANDERSON,
McDonald, W. Va. -X

31ies laukuose dirba 1 
viejų geležinkelių, gaunanti užtektinai va-



NAUJIENOS, Chicago, III. Pėtnyčia, Balandžio 19, 1918Pranešimai LSS. 22 k p. susirinkimas įvyks pė 
InyČioje, bal. 19 <1., Meldažio sve.- 
Visi nariai kviečiami atsilankyti.

—Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ > PARDAVIMUI NAMALžEMk DRAUGIJOS

Chicagos Liet. Darbininkų Tarybos 
pranešimas.

PARSIDUODA čeverykų dirbtuvė, 
pardavimo priežastis—einu kariuo
menėn. 2813 yVallacc St., Chicago.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos visuotinas susirinkimas įvyks 
gegužio (May) 26 dienų. Vieta bus 
paskelbta vėliau.

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

—Ch. L. 1). T. Komitetas.

LMPS. 48 kp. repeticija veikalo 
“Katriutės Ginimai” ivyks pėtny- 
čioj, bal. 19 d. Mark White S. svet., 
(prie Halsted ir 29 gatvių) ant ant
rų lubų. Visi lošėjai malonėkite su
sirinkt laiku. Pradžia 7:30 v. v.

—Komitetas.

asmenų j ieškojimai

Visų Chicagos liet, vyrų chorų be
ndras mokinimosi vakaras bus ket
verge, balandžio 18 d. P. T. Radnvi- 
čiaus svetainėje, 936 W. 33rd St. 
Pradžia 7:30 v. v. Tą 1 ‘ 
beje, turėsime dalyvaut __
kuopos prakalbose, todėl geistina, 
kad dainininkai susirinktų laiku.

—Pirm. *M. M. Juodis.

.M. X. Mockaus prakalba su naujais 
paveikslais įvyks subatoj, balandžio 
(April) 20 d., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia ir Gerard gat., 7:30 v. vak.

Kviečia visus LLSA kuopa.

Smagus vakaras. — LMPS. 25-toji 
kuopa rengia smagų pramogų vaka
rą •—teatrą nedėlioj, balandžio 21 d. 
K. of P. sveL, 11037 Michigan avc. 
Scenoj statoma keturių veiksmų dra
bna “Graži Magelona / ir Petras Kay 
rcisis“. Pradžia 6 vai. vakare. Visi 
atsilankykite, kadangi tai bus pas
kutinis šiame sezone vakaras.

—Komitetas.

)>iu PAJIEŠKAU Viduramžės moters 
.V.ū/’v'nbnrn’I prie pridabojiiuo 3 kūdikių, 2 mer- 
t i V'š * 4-tos Kaitės ir vienas vaikiukas—6 metų, 

'5 metų ir 2 metų Butų geistina, kad 
moteris butų laisverir galinti gražiui 
pamokint kūdikius; taipgi, kad vir
tų valgyt kūdikiams ir sau. Turčių 
kalbėt lietuviškai ir angliškai. Mo
kestis $50.00 į mėnesi, geras oras, 
sveikas vanduo, šis darbas randa
si ant fanuos.

Atsišaukite greit su pasiaiškinimu. 
Atsišaukite laišku šiuo adresu:

Naujienos No 8 
1810 So. Halsted SI., Chicago,

R EI KALINGAS jaunas vyrus, tu
rintis gerą sveikatų, nebijantis dar
bo ir galintis prisidėti $1,900 arba 
daugiau prie auginimo kiaulių. Aš 
esu gerai išsilavinęs prie jų augini
mo ir galiu gvarantuoti $5,000 gryno 
pelno į 14 mėnesių Ir kiekvienas ju- 
su doleris bus trigubai apsaugotas su 
$14,000 verta forma. Auginimas kia
ulių, dabar yra pelningiausias biznis. 
Galintis užimti šią pelningų vietų, at
siliepkite laišku, paminėdami ar esa
te Ihiosi nuo kariuomenės, kiek tu
rite metų ir kokių vietų esate užė
mę arba atsilankykite stačiai ant ma
no fannos.

J. Kaulinas,
R. F. 1). 1, Box 133, Allegan, Mlch.

PARSIDUODA Čeverykų taisymo 
šapa už žemą kain 
vonioj vietoj :LL.. 
daug metų. Priežastis—kariuomenė. 
Kreipkitės ypa iškai ar laišku.

Joe . anušauskis, 
3244 So. Halsted Str., Ghicugo, III. .. ....... . » , ■

PARSIDUODA saldainių ir notions 
krautuvė. Biznis gerai išdirbtas per 
daiig metų. Randasi prieš pat viešų 
mokyklų.
2012 Peoria st., Chicago, III.

kaina, lietuvių apgy- 
biznis išdirbtas per

RAKANDAI

III.

REIKALINGAS barberis dirbti vie
nas pats — nėra boso. Galima už
dirbti nuo $15 iki $25 savaitėj a r bu 
galima ųupirkli barbernę už kelias 
dešimtis dolerių.
723 W. 14th st., . Chicago*- t _____

REIKALAUJAMA prityrusių važ- 
nyčių vyrų į yardus dėl “serap iron 
yard”.

Feffennan and Morris Co.
2727 Wi 121h st., Chicago

Už $50 NUPIRKSI $2)0 dvigubais 
springsais phonografa, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletu 
rakandų už pirm^ pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Wcstern av., Chicago

PARSIDUODA “Wur Litzer Pai- 
pas Pianas,” Zalapon didelis ir ma
žas barabanas ir 36 notos už ma
žiausia kaina iš priežasties uždary
mo saliuno. 3608 Cedar St., Indiana 
Harbor, Ind. Wm. Radzus.

Brighton l’ark. — Keistučio Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks ba
landžio 21 <1., 1 vai. po pietų, Libcr- 
lv svet., 3925 So. Kedzie avc.. kam
pas 39 PI., Nariai, bukite visi, nes 
yra daug svarbių reikalų. Atsives
kite ir naujų draugų.

. —J. Gustaitis.

Aš Juozapas Jacikas, paeinantis iš 
Šilalės miestelio, Raseinių pav., Kau
no gub., pajieškau savo giminių ir 
pažįstamų, gyvenančių Chicagoje, ar 
kituose miestuose. Į rašau atsišauk
ti šiuo mano dabartiniu antrašu:

Prvt. Joseph Jacikas, 
Co. H. lOth U. S. Inf.

Fort Sheridan, III.

PARDAVIMUI—nuosavybė su pin 
mos klesos groserno ir “meal mar
kei”. Vieno augšto namas, nauja 
lietuvių apgyventa vieta. Turi par
duoti iš priežasties ligos. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. Tel 
Drover 1376, Anton Prazsky.
2856 Emerald avė., Chicago.

-s--

Už MURINI namą Chicagos mieste 
noriu gauti bizni arba formų šu gy
vuliais ir padargais. Biznis gali bū
ti ir ne Chicagos m este. Kas turite 
atsišaukite laišku j Naujienų Ol'są, 
pažymėdami No 9.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:
J. Petrauskas, pirmininkas,

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

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

2228 Coblenz si. 
M. Žukas iždininkas.
n 1608 North avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas,
o , , ,, ,1621 Girard Street.
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- 
gų kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 VVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

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

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
IGII) Lii;ii<l SI.

V. Briedis, turtų raštininkas,
1049 N. Marshficld avė.

K. čepukas, iždininkas, 
1648 W. Division st.

A. Montvidas, Daktaras.
3332 W. North Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1815 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

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

MOKYKLOS
Neleiskite dykai lųiko. 
Mokinkitės.

Kas nori išmokt anglų kalbos ir 
rašto, rokundų, braižymo plonų — 
eikite į Aušros Mokyklą. Pamokos 
dienomis ir vakarais. Mokestis ne
didelė. Užsirašyt galima kiekvienu 
laiku. * .AUŠROS MOKYKLA 
3001 S. Halsted St., Chicago 

V. Mišeika, Vedėjas.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS. 
Sam. Venckus, pirminikas,
, , _ , 1903 Ruble str.
John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 
vi rx 664 W.M8 St.Kloni. Liaudanskas, nut. raštininkas 

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

1906 S. Union Avc.
Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 

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

3041 W. 42 Str.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas antrų nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 1-mų vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

EngleM ool.—LDLD. 18 kp. susi
rinkimas įvyks balandžio 20 d. 7:30 
vai. vak. Butkevičiaus ir Katino sve
tainėje, 8132 So. Vincennes avc. Vi
si draugai ir drauges nepamirškite 
atsilankyti i šį susirinkimą ir atsi
vesti daugiau naujų narių. —Valdyba

Lietuvių Moterų Apšvjetos Dr-jos 
c.\tra susirinkimas ivyks subatoj, ba
landžio 20 d., 7:30 vai. vakare, pap
rastoj svetainėj. Visos narės būti
nai turi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų.

Rašt. T. Pabarškienė.

Pajieškau Stanislovo Jcsučio .Kau
no gub., Šiaulių pav., Wickšnių val
sčiaus, PadvariA sodžiaus. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Januška, 
3952 So. Rockvvell st., Chicago, III.

REIKALINGA 2 anglių šcveluoto- 
jų, $50, kambarys ir valgis, 

(.hieago Beach Hotel, 
51st and Corncll avė., Chicago

REIKALINGAS lietuvis bučeris.
Atsišaukite šiuo adresu,:
1981) Canalport avc., Chicago

REIKALINGAS atsakantis bučeris. 
Pastovi vieta, gera mokestis. Tel. 
Drover 2501.
3312 Si. Halsted st., ('hieago

REIKALINGAS atsakantis bučeris, 
kalbantis lietuviškai ir angliškai, At« 
šliaukite greitai.

Anton Buchas, 
2354 So. Oakley avė.

EXTRA!
Parduoda rakandus, frorttb setų ir 

kuknios; visi įrankiai ir siuvama 
mašina. Meldžiu atsišaukti tiktai 
dienų.

VValter W, Dulevvich, 
3314 So. Auburn avc., Chicago

AUTOMOBILIAI
NORIU pirkti saidkarj, bile ko

kios kompanijos. Kas turite parduot 
praneškite greitai. J. Mikshis, 
2917 So. Lowc Avė., Cihcago.

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija : klesos dienomis ir va? 
k«T^; mokestis $15.00; g> 
litc išsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo 
kame komišiną.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas,
/ 1714 WabJnsia Avė.

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

* 1965 Evergreen avė.
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Murshfield avė.
J. Antanavičių, iždininkas.' 

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio scredą, vakare, 1822 
Wabansia avė.

X

Chicago

LSS. 234 kp. susirinkimas jvyks 
nedėlioj, balandžio 21 d., 10 vai. ryto, 
Univcrsity of Setllement, 4630 Gross 
avė. Sis susirinkimas yra svarbus 
ir kiekvienas į jį privalo atsilanky
ti. 1 —Sekretorius.

J ieškau Mečislovo Elenevskio, gy
veno 1912 metais po Šiuo adresu: 111 
Ella st., McKecs Roeks, Pa., Kauno 
gub., Krakių parap., šulcavos viensė
dijos. Malonėkite atsišaukti, arba 
kas žinote praneškite jo dabartini 
adresą. Pirmas, kas praneš, gaus 
$10 dovanų. Domininkas Masalskis, 
1343 So. Hermitage av., Chicago, III.

REIKALINGA 50 moterų atrinki
mui senų popierų ir naujų jo nuo
karpų. Patyrimas nereikalingas 
Gera mokestis, darbas pastovus. At
sišaukite į: . ,

Gumbinsky Bros. Co..
2261 S. Union Avc.,x Chicago

PARDUODU pigiaiągarinj byciklį 
“Indiana 
2917 So.

a Excelsior”. J. Mikshis, 
. nowe avc., Chicago

NAMALŽEMK

* REIKALINGAS bučeris. Pastovus 
darbas. Illinois Markei Co., 
3432 So. Halsted St., Chicago.

LSJL. 1 kp. mėnesinis susirinkimas 
jvyks subatoj, balandžio 20 dteną. 8 
vai. vakare, Aušros svetainėj, 3001 
So. Halsted gt. Visi lygiečiai malo
nėkite atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

—Valdyba.

LMPS. 25-tos kuopos generalė ro
pei iii ja “Graži Mageliona” ir “Pet
ras Kareivis” bus pėtnyČH/j. balan
džio 19 dienų K. of P. svetainėje, 
11037 Michigan aye. 
susirinkite — būtinai, 
vai. vak.

Pajieškau savo vyro Bernardo Ta- 
narausko, Kauno gub., Šiaulių pav., 
žeiinės parap., Šiaulėnų kaimo, tam
siu plaukų, mėlynos akys, apskrito 
veido, šlakuotas, apie 32 metų am
žiaus. Buk malonus atsišaukti: aš 
noriu kad tu sugrįžtum ir padary- 
’um galutinų rokundų, nes žinai, 
kad aš pinigų neturiu, dirbti nega
liu ir neturiu kur vaikų dėti, miestas, 
neduoda duonos, o i prieglaudų vai
ku nepriima. Nesibijok, aš tavęs 
neareštuosiu. Jeigu kas žinote, kur 
jis randasi, duokite man žinių.

Marijona Taparauskienė, 
1701 So. Union Avė., Chicago, J|l.

Visi lošėjai 1 *
Pradžia 7:30 
—Komitetas.

ii---------------------------------------------
REIKALINGA pardavėjai ir par

davėjos, geistina apsipažinusių su 
Dry goods. Gera mokestis, pastovus 
darbas. Atsišaukite: 3-čios lubos, 
KLEIN BROS., Halsted and 20th Sis.

REIKALINGA merginos, arba jau
nos moteris lengvam darbui ant 
west side į Bud Spning šapų. Gera 
mokestis, pastovus darbas. Važiuo
kite 21 Canal gatvės karais.

Henry Schomer (’ompany 
509 Malher St., vienas blokas į pie
tus nuo Harrison ir Canal gatvių.

LSJL I kp., LSS 4 kp. ir LMPS 9 kuopos bendras lavinimosi susirin
kimas ivyks nedėlioj, balandžio 21, 
10 vai. ry to, Fellowsnjp House, 831 
W. 33 pi.. Bus skaitoma prelekcija: 
“Kada ir kokiu budu svietas susitvė
rė? Visi maloniai kviečiami atsilan
kyti. —-Rašt. Zevė.

Pajieškau pusescrių Antoninos ir 
lulijonos ir pusbrolių Vincento Sla
vinskų, Kauno Tlnseinių paSL,
Vaiguvos parup., JunkiSJkių sodos. 
Atsišaukite greitai, arba kas jų ad- 
resą žinote, malonėkit greitai pra
nešti. Mykolas Astrainskas, 
1101 So. Hermitage avė., Chicago, III

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAME kriaučių prie 
moteriško kostumieriško darbo.

3117 Wentworth avė

REIKALINGA mergina prie abel- 
no stubos darbo, 
kestis. 

pogals 
mai.

LSS. 37 kuopa laikys pusmetinį su
trinkimą nedėlioj, bal. 21 d. 10:30 
vai. ryto. Malinausko svel., 1813 S. 
Halsted st. Inėjimas ir 191h gatvės.

Draugai ir dr-gės visi malonėkite 
kuoskaillingiausiai atsilankyti, nes 
turime daug svarbių dalykų aptarti.

—Rašt. K. Kazlauskas.

M a aa ■ ■ Vyram* ir Moterim* VI-n n □ D JI I KOKIOS njftia* metaloI I 11 tC K II | arba medtio dirbamojeU 11 II U n I *-ooee, fabrikvoee, bo-
<<>)itio«e. reatoranuo*.

lunuoee, liąonbučiiioMe, raltinč**, eankroeoae. 
Ir tt. Pamatykit muaų DIDELI *o- 

raA* Gtrfaueioa mo^ratfa.
Advance Employment Eichange 

J-ras augštaa.—179 W. Waahington st

1217

Labai gera mo- 
Liuosa ncdėlioinis ir ketver- 
piel. Visi stubos paranku-
Mrs. A. Miliauckas, • 
48 avė., Cicero, III.

Telefonas Cicerd 205.
REIKALINGA patyrusių moterų 

skudurų skirstymui ir patyrę vyrai 
prie i isulių preso, 

G1NSBERG and ALTEB
2707 Wcst 12th Street, Chicago

Rockford, III. — LSS. 75 kp. mė
nesinis susirinkimas Įvyks baland. 
21 d. 1:30 vai. po pietų K. of P. svel., 
218 S. Main St. —Draugai ir drau
gės. meldžiu atvykti, nes turim daug 
svarbių reikalų, tarp jų — kaslink 
svetainės, nes ši yra atsakyta. No
rintis prisirašyti prie kuopos taip- 
pat kviečiami atvykti. A. Meldažis.

REIKALINGA greitai buėeris. Pa
stovus darbas, gera mokestis.
M. Kizis, Tel. Canal 5806
2055 W. 25th St., Chicago.

REIKALINGAS guvus lietuvių vai
kas j banku tarnavimui, kaipo pa
siuntinys*. 3252 S. Halsted St.

Indiana Harbor, !nd. — Lietuvių 
Vyrų ir .Moterų Apšvietus Draugija 
rengia paskaitas apie sveikatą ir vai
kų auklėjimą. Paskaitos ivyks nedė- 
lioj, 21 d. balandžio, T. Ivanovo sve
tainėje, 2101—137 ir Deodar gatvių. 
Pradžia 2 v. po pietų. Prelegentu pa
kviestas l)r. A. Montvidas iš Chica- 
gos. Visus vietos ir api einikės 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.

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

Caluinet Refrigerating Co., 
Archer and Stevvard Avc.,

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

Nėi\i

REIKALINGA vyras į senų popie
rų šapų. 613 Van Buren st., arti Jef- 
ferson. Chicago

i

Ruseland, LSS. 137 kp. mėnesinis 
susirinkimas, kuris turėjo įvykti ba
landžio II d. neįvyko dėl svarbių 
priežasčių. Sekamas 137-tos kuopos 
susirink imas šaukiamas nedėlio j. baL 
21 d.. Socialistų svet., 11100 Michi 
gan avė., 10:30 vai. ryto. Nariai pri
valo būtinai ateiti laiku.—Komitet.

REIKALINGI leiberiai ir Rokeriai 
B. COHEN and SON

1244 So. Union avė., Chicago.

REIKALINGAS greitu laiku lietu
vis barberis. Pastovus darbas .Mo
kestis geram barberiui gera. Taipgi 
parsiduoda pati barbernė, Visi Įran
kiai naujos mados, vieta gera, nau
jas buildingas garu šildomas.

J. Kontrimavičių, 
1105 S 49th Avė Cicero, III.

PėtnyČioje, bal. 19 d., Roselande 
jvyks referatas, kurį rengia Chica- 
i os Lietuviu Darbininkų Taryba. 
Kalbės Naujienų redaktorius, d. P. 
Grigaitis, Stančiko svetainėje.

—Komitetas.

REIKALINGA patyrę audėjai ant 
rankinių staklių. Gali uždirbt nuo 
$20 iki $25 | savaitę. Pastovus dar
bas. Ingrain 25c, Brussells 27’Zsc.

OLSON RUG CO.,
28 S. Laflin St., Chicago

REIKALINGA prityrusių moterų 
prie išskirstymo skudurų. Gera už
mokestis. Pastovus darbas.

P. GOLDMAN
1820 W. 14th St., Chicago.

•P

PARDAVIMUI/ •

REIKALINGA vyrai mokinties au
sti, £ali uždirbti nuo $15 iki $20 į 
savaitę laike mokinimosi.

OLSON RUG CO
28 S. Laflin St., Chtcago.

PARSIDUODA barbernė ir ,pool 
room’is, 2 krėeslai ir 3 stalai. Biznis 
išdirbtas per ilgus metus. Priežastis 
—kariuomenė, (iii E. Lincoln High 
way, DcKalb, UI.

Balandžio 19 d. M. Jankaičio svet., 
4837 VV. 1-lth st., vietos draugijos, 
priklausančios prie Chicagos Lietu
vių Darbininkų Tarybos, rengia pre- 
lekciją. Skaitys M. Jurgehonienė, 
Irma: Darbininkų atlyginimo įstaty
mas. Visi vietos lietuviai atsilanky
kite į šias prelekciiaS išgirst tą 
taip svarbią preirkciją. —Komitetas.

REIKALINGA stiprių vyrų dirbi
mui į Bag Shop. Atsišaukite:
1147 S. Sangumon Str. Chicago

.. Delei svarbios prležastres labai pi
giai parsiduoda pirmos klesos Ico 
Cream Farloiy geriausioj lietuvių a- 
pygardoj, arti didelio teatro Mildos.

S. B. Danbrauskas,
3150 So. Halsted St., Chicago. 

<Kampas 32-ros gat.)

FIRMOS!
jarslduoda lietuvių kolonijoj, Michi- 
{ano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Fanuos gyvenamos ir ne- 
gyvenamos. .Plntespių žinių 'klaus- 
cite per laiškų, ideilant markę už 3 
cenUis.

. TONY ZĄBELA
?. O. Box 1; Lake C^.-Peacock, Midi.

PARSIDUODA faitiha.Michigan va- 
slijoj, didžioje lidfuvių (kolonijoje, 
-'arma susideda iš 160 ykerių, 60 li
verių dirbamos, o likusi miškas ir 
ganyklos, žemė labai gera; galima 
augs Ii kviečius, dobilus ir šiaip vis
ut kų (ik nori. Kas norėtų, gali pir
ui ir su visais įrankiais ir su gyvu- 
iais. Karvių yra 12. veršių 25, al k
iu I, kiaulių, vištų9t’ taip daug vis
to. Norintis gali pirkti ir su užsė- 
iu. Ta farinn paruduos visai pigiai 

iš priežasties blogos sveikatos savi- 
įlinko. Koiksilimki te žiiiiij
šiuomi adrosu: «

Wnr. Karroll,
1qx 66, Peacock, Midi.

ANT PARDAVIMO geras muilinis 
namas, ant trijų pragyvenimų, oru 
apšildymas (furnace), gražioj vietoj. 
$100 Įmokėti, o kitų kas mėnesis kal
io randų. Kaina $2800.00.

Didelis mūrinis (rijų aukštų na
mas, 5 fialai ir storas. Randa $76.00 
ant mėnesio. Parduoda už $6,000.00, 
ant Halsted gal. Mažai reikia Įmo
kėti.

F’unna Wisconsin valstijoj. Pui
dos triobos ir žemė. Viskas apdirb
ti, 60 akerių. Tik už $3,000.01).

Tie namai ir fanna bus parduoti 
greitai.

A. Petrulis and Co., 
751 \V. 35-trt gak, Chicago

BARGENAS.
Aš turiu farmų arti miesto, 20 ak

rų žemės, labai sveikame klimate, 
žiemos nėra. Oras vėsus ir vieno
das; aš gyvenau tenai 2 metus, ge
rai esu patyręs tų šalį. Žmonės li
goniai ten nuvažiavę sveikatų at
gauna. 3 kartus i mejus vaisius au
gina. Noriu parduoti, arba mainyti 
ant namo saliuno, loto, arba auto- 
niobiliaus. Pardavimo priežastis >— 
esu nevedęs: vienas negaliu viską a- 
pcili. Del platesnių žinių rašykite 
laiškų, nurodydaini savo nuosavybės 
vertę, arba atsilankykite ypatiškai, 
nuo 12 vai iki 5 vakare.
J./. J., 10649 Mich. avė., Chicago, III

ŠTAI JUMS PROGA

kur galite j trumpų laika uždirbti 
gerus pinigus. Parsidupua namas, 
ktfris neša 21 nuošimtį. Inmokėt 
reikia $100.00, o likusius ant mėne
sio $25. Randasi puikiausioje daly
je Gary, Ind. Pardavimo priežastis 
—savininkas gyvena Chichgo. 4448 
S. Savvyer avė. Telcphonę McKinley 
3354. Atsišaukite laišku arba tele- 
fėnu.

HA5TER 5Y5TET1

pa-

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfiDALŲ

Mukų sistema ir ypatiJkaa mokinimas 
<(uryH Juh žinovu | trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpl- 
mo-detignlng ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime prakt!6ką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos maiinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate atkviečiami aplankyti *lr pama
tyti musų mokyklą bite laiku — dieną ir va
karais ir gauti specialiikai pigią kainą.

I’utrenos daromos pagal Jusų*mierą — 
stallės arba dydiio, iA bile madų knygos.

MASTElt DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Porditląla,

11b N. La Sali* gatvė. Kambary* 414-417. 
pried City Hali.

* . . . . -i___________
Ji '.'i'.! J Tr ,.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

1
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkl

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia avc.

Antanas Andriauskas, pirm, pagclb., 
2300 \V. 23rd St. 

Jonas Slancauskas, nutarimų rašt., 
3316 WalTacc St. 

Kostantas Vaitkus turtų raštininkas, 
2617 40th Street 

Chapulis, iždininkas, 
1840 So. Halsted st.

Yaras, kasos globėjas, 
1742 S. Union Avc.

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

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avc.

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
subptą po pirmai dienai kiekvieno 
niėųesio. 8 vak vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių įpėnesių Draugystė numažino į- 
stojimo mokėsti tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstitucijų.

Kazimieras
Kazimieras

Franciškus

bU*

Kaz. Blaževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str.

Ig. Jcsaliunas, pirm, pagelbininkas, 
653 Gardcn str 

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

Kaz. Griauskit, fin. raštininkas, 
818 Jennc Street 

Ant. Pakšis, iždininkas, 
462 Jennc Str.

Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 
165 Pleasant St 

Pranas Kimontas, iždo globėja, 
730 Engei 

Jonas Kasiulis, maršalka, 
653 Gardcn 

Mikolas Nakrušas, maršalkas, 
420 Orangc 

Ant. Bubele, teisėjas 
, 313 Quince

Juozas Jurcvičia, vėlavnešvs, 
152 Main 

Petras Miliauskas, vėlavnešys,
f 1 R. 1, Box 56.

Petras Rimkcvičia, durininkas,
• 424 N. Pleasant Str.

Nikodimas Janavičia, durininkas, 
G14 Markei Str.

str.
Str.
SI r.
str.
Str

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

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward Stročt 

Baubonis T., Vice pirmininkas,
728 Park CL 

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

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

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

L. Šulskis, iždo globėjas,
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas,
267 Milwaukee Avc. 

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

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

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGUOS VALDYBA:

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

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

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 WaHacc str. 

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

P. Balcckienė, iždininkė, 
3543 Union avc

S. Poniškienė, iždo globėja 
5417 Shiclds

J. Savickaitė, iždo globėja,
■*“ 3514 So. Wentworth 

Siunčiant į centrą mokestis,
ney order ar čeki, rciki^Jšpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA 
Juozapas Šimkus, pinuininkas.

107(Ų AVabash avė. 
Fr. Grigula, vice-pirmininkas,

10449 Wentworln avė. 
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, 

355 Kensington avė. 
Vladislovas Markauskis, kasierjus,

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

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

ripkįmus laiko kas pirmą pėtnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
!•'. Sliedwil1o svetainėje. 341 Kensin- 
glon uve.» Kensington, III. ----- Norin-
tiems įstoti j Dr-stę Už numažintą 
mokėstį paliko tik 1 kovo ir 5 ha-, 
landžio, o paskui Įstojimas bus pa
gal konstitucijų. —Juozapas Urbutis

avė.
avc.
IDO-

LIETUVOS SUNŲ DRAUGUOS 
SHEBOYGAN. W1S. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St.

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė. 

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

Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadway avc.

Pulką, iždininkas. ’ 
1128 N. 81h SI.

Jakučionis iždo globėjus, 
1424 So. lOth SI.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avė. 

Motiejus žemaitis, maršalka, * 
1309 Broadway avė. 

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

■tąsas

ZMOKYKL
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk musų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama: 
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Prickybos Teisi’
Lotynų ” S. V.Pilietybes Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
r GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyv 
ančius toliau-mokinamo per laiškus. Viskas 
Skinama lietuviškai.

American Gollege Preparatory School
3103 S. Halsted Si. Chicago III.

KAMPAS 31 MOS IR HALSTED GATVIŲ

DRAUG AS IR ORGA
NIZACIJOS.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL. 
Shatkus, pirmininkas,

314 E. 116 Str.
Pašakarnis, pirm, pagelbininkas, 

324 E. 116 St. 
Baltrūnas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avc. 
Norbutas, finansų raštininkas, 

27 E. 102 Place.
Shcdvillas, kasierius,

341 Kensington Avc. 
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pelnyčių kiekvieno mėne
sio F. ShedviJlo svetainėj, 341 Kvn- 
sington avc.
LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

I>.

K.

A.

F.

Justinas

Antanas
Andrius

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

L. Burba, pirmininkas

Amerikos 'Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas

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

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

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

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

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

^919 W. Division St., Chicago, 1B.

Juozapas Užubalis, pirmininkas, 
2823 Jackson Blvd.

Povilas Atkočiūnas, pirm.’ pagclb., 
342 S. Cravvford avė.

Jonas Burčikas, nutarimų rašt..
1217 S. Spauldnig av. 

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

Mykolas Kaziunas, Iždininkas,
1501 S. Harding avė.

Susirinkimai atsibuna 29 dieną 
kiekvieno menesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 Wt 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų K1 tū
bas sumažino mokestį įstojimo per 
6 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

2003 Jeffrrson st. Chicago. 
A. Leknickas, vice- pirmininkas,

/708 Wcst 17th Street.
P. Orlauskas^nutarimų raštininkas, 

3338 So. Auburn avė.
W. J. Buišis, finansų raštininkas,

ĮjOO West 191h St.
A. Strole, kontrolicrius-rašlininkas

/ 2018 So. Peoria St.
J. ArtRiauskas, iždininkas,

8253 So. Halsted St., Chicago.
»!!■ ■—i !■« ii I  .............      ■ ■■■■— II «■■———

Lietuviškų Tautiškų Kapinių 
VALDYBA 1918 METAMS

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,'
3231 Emorald A Ve.

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

F. Ažusenis, nutar. raštininkus, 
1956 Cannlport Avc.

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

Susirinkimai atsibuna 3-Čią subatų 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. Canal St. Chicago.

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 W. 15th St., Cicero, 111.

P. Shvelnis, pirm, pagelbininkas, 
2156 Alece PI.

J. Kalainė, raštininkas,
1965 Evergreen avė.

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

Telefonas Humboldl 182.
J. Katilius, iždininkas,

1685 Mihyaukee avė.
Susirinkimai atsibuna i-mą pėtnv- 

čią kiekyieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Milvvaukce avė., 7:30 vai. vak. 
3-čių subatą kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S..Halsted 
»t., 7:30 vai. vak.

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

KL. BUOZIUS, pirinėdžio pagclb., 
634 W. 18111 SI.

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

S. DANTA, raštininkas,
812 W. 19th St.

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Cemetery, 

Summit, III.
Phone Willow Springs 10.

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

Chicago

Kaina visai žema.
- G. Virbalaitis /

P. Galskis, pirmininką*,
1356 N. Hoyne Avė.

REIKALINGAS barberis subato- 
inis po pietų ir nedėldieniais iki pie
tų. Joe Grigonis. ’
2050 W. 25th St.. <

PARDAVIMUI pieninė, parduoda
ma 5—6 kenai pieno kasdien. Prie- 

>, žastis pardavimo — liga.
Chicago, III. I Fnuik Zeman,

2053 W. Coulter str.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS .PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

ERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

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

o
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