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Kaizeris spręs apie Lietuvos 
neprigulmybę

REIKALAUJA PRAMO 
NĖS KONTROLES

Laivų budavotojų 
steikas

Bijosi viršproriukcijos

Lenkijos kabinetas rezignavo delei 
Ukrainos

MINISTERIAI TARSIS SU| LENKIJOS KABINETAS 
KAIZERIU APIE PASKEL REZIGNAVO

master at (’hieago, Febr. 15, 1918, 
ns reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

\VASHINGTON, v?14. - H. 
L. Gantt, produkcijos inžinie
rius prie armijos artilerijos 
biuro ir transportacijos tary
bos kalbėdamas prieš senato ka-

50,000 LAIVŲ BUDAVO
TOJŲ GRASINA STREI

KU

Reikalauja pakėlimo algos

BIMA LIETUVOS NE- 
PRIGULMYBĖS

siantį pavojų industrinės virš-

True trnnslation filed with the post- 
inastcr ai Ctiicago, Febr. 15, .1918, 
as re<|uired by the act of Oct. 6, 1917.

NE\V YORK, Vasario 14.
Laivų budavotojų reikalavimas

Delei padarytosios taikos su 
Ukraina.

Kancleris atsakys j talkinin
kų valdžių taikos kalbas.

Reichstagas svarstys apie taiką.

•Yue translation filed with the poi 
nmster at Chicago, Febr. 15, 1918. 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS,
Amsterdamo

True translation filed with 
mastei- ai Chicago, Febr. 
as reųuired by the act of Oct. 6,

Zl’BICH, Vasario l t.
cialiai iš Varšuvos pranešama.

the post 
1918.
191'
Ofi-

užplūdimų geležinkelių ir jurų 
transportacijos įmonių, kas pri
verstų uždėti embargo ir laiki
nai uždaryti dirbtuves, .lis pa-

siplėtojusius pranešimus, kad 
generalis streikas palei Atlanti- 
ko pajūri, kuris palies 50,900

kad

t us vasario 21 d.
Kancleris von Hertling paaiš-|

VVilsonui, 
Lloyd George ir Franci jos 
mietui Orlando.

vo nepasiganėdindamas atskiros BEDARBIAI PANEDĖ- 
LIAl PASILIKS

Jobn Stuart, sekretorius laivy
no medžio darbų darbininkų di- 
strikto tarybos užreiškė, kad 
streikas prasidės, jei dailydės 
(karpenleriai) negaus $6.40 už 

<3 vai. darbo dienų vieton dabar-

Naujoj Anglijoj

LENKŲ KAREIVIŲ DE
LEGACIJA VARŠAVOJE

prezidentui i
premjerui1 Delegacija atvyko slapta iš 

pre-

fruc translation filed with the post- 
juostei’ at Chicago, Febr. 15, I9I8, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917.

BOSTON, Mass., vasario 1 I

štatytų $1.80.
'T. M. Guerin, iš Indianopolis, 

narys pildomosios tarybos Tni- 
led Brotherbood of Carpenter

rimams.
Rusijos. darbiu visoj Naujoj Anglijoj, iš-

Berlino Vorvvaerts sako, kad 
pirmuoju dalyku, kurį kancleris

fruc translation filed wttn tne 
naster at Chicago, Febr. 15, 
•s reąuired by the act of Oct. 6,

AMSTERDAM, v. 1 L —
lino laikraštis Taeglische Rund
schau praneša, kad lenkų karei-

post 
19! 8. 
1917.
Ber-

rių valstijų kuro administrato-

kad užbaigus streikų 190 daily- 
džių laivų budavojimo vietose 
ant Staleli salos.

kalų rtfinisteris von Kuehlmann

konferencijų .

nuspręsti los valstijos adminis
tratoriui.

LAIVŲ BUDAVOTOJŲ .
STREIKAI

PETROGRADE RIAUŠĖS

120 žmonių užmušta.

True translation filed with the post- 
n.aster at Chicago, Febr. 15, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vasario 14. - 
Ketvergi) žinios iš Petrogrado 
praneša apie ten kilusias riau- 
šias, kuriose užmušta 120 žmo
nių. c

POPIEŽIUS IšLEISIĄS 
NAUJA TAIKOS ATSL 

ŠAUKIMA

Jei centralinės valstybės ne
atsakys j Wilsono kalbą.

True translation filed with the posl- 
niaster at Chicago, Febr. 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

RYMAS, Vasario 14.
siau oficialiuose rateliuose šian
die išreikšta nuomone, kad jei
gu centralinės vtilstybės, ypač

Pu-

jį prezidento VVilsono paskelbi
mų taikos sąlygų, popiežius 
galbūt išleis naujų atsišaukimų, 
kad tuo išgavus atsakymą.

GRAIKIJA IŠTRĖMĖ
83 ŽMONES

Jų tarpe keletą buvusių 
ministerių

misija prie Lenkijos kabineto.
(Pradžioj šio mėnesio iš Pel-

lenkų išreiškė norų grįžti iš Ru-

UKRAINOS RADA KRAU
STOSI

True Iranslation filed whu the post- 
mastei- at Chicago, Febr. 15, 1918, 
as reijuired by the act of Oct. 6. 1917

AMSTERDAM, Vasario 1 t. -
Vienuos laikraščiai praneša, kad 
Ukrainos Bada perkėlė savo po-

vakarius nuo Kijevo, ir įsteigė 
tiesioginę komunikacijų su cen
trą linėmis valstybėmis.

NORVEGIJA ATSISAKO 
IŠPILDYTI SUV. VALSTI

JŲ REIKALAVIMUS

Tarybos vienok tęsis.
Tme translation filed with the 
master at Ctiicago, Febr. 15, 
us rcųuired by the act of Oct. (i,

\VASIHNGTON, Vasario 
Norvegija, šiandie viešai 
Fridtjof Nansen, pinu. N

191.8, 
1917.
14 —

Dr.

pasiulymų apie maisto porcijų 
sutartį, sutinka gvarantuoti, kad

sisako išpildyti visus Amerikos 
reikalavimus aprubežiuota eks-

True translation filed with the post- 
inaster at (’hieago, Febr. 15, 1918. < 
as reąulred by the act of Oct. 6, 1917. (

ATHENAI, Vasario 14. Ka-I 
riškoji valdžia ištrėmė dar 83 
žmones. 'Tarp ištremtųjų yra

ntralines valstybes. Atsakyme 
sakoma, kad ekonominis Nor-

kulių pirklybinių ryšių su cent-
11 lėmis valstybėmis.

arinės pirklybos taryba at-

400 streikuoja Baltimore.

reikalų ministeris; Argiropoulis, imtini Norvegijos kontr-pasiu-
buvęs komunikacijos ministeris; , ,, ,ik |)nSi|kf k.1(|

TEBEDEPORTUOJA 
BELGUS

Dar 2,700 belgų deportuota.

True translation filed with Ihe post 
mastei- at Chicago, Febr. 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

IIABVE, Vasario 11. - Belgi
jos valdžia gavo žinių, kad ne
žiūrint Vokietijos valdžios už- 
reiškimų, vokiečiai tebetęsia de
portavimų belgų. Bėgyje pas-

BAL'TIMORE, Md., Vasario 
14. Valdžios laivų budavoji- 
mas liko labai sutrukdytas kar
piu tiriu ir “joiners" streiku 
dviejose laivų budavojimo (lie
tuvėse Bethlehem Steel Co., 
Sparrosvs Point’iir Baltimore 
Dry Docks and Sbipbuilding (’o. 
šįryt neatėję po 200 darbininkų 
abiejose vietose.

išveė 2.700 žmonių iš Lokercnjžti į darbų, 
miesto rytinėj Flandrijoj 
pristatė juos prie karinių dar
bu vakariniame fronte.

450 streikuoja New Yorke 
NEW York, Vasario 14.

Skaičius streikuojančių už aug-
CECIL SPRING-RICE

PASIMIR Ė

Buvo Anglijos ambasadorius

dviejuose varduose aut Statę!) 
įlos, kur budavojama laivai

valdžiai, šiandien pasiekė 150 ir 
slrekierių atstovai sako, kad

True translation filed with the post 
mastei- at Chicago, Febe. 15, 
is rcquired by the act of Oct. 6,

()TTAWA, Ont., Vasario

1918,
1917 biau išsiplėtos, jei valdžia neįsi

maišys.
šiąnakt apie 1 vai. beveik mie
gant valdžios namuose nuo šir-

Spring-Rice. Per penkis metus 
jis buvo Anglijos ambasado-

nuo.atgal pasitraukė iš los vie
los.

Jo vielų Washingtone užėmė 
lordas Reading.

14,519 VAIKU PRIEŠ 
1 TEISMĄ

------ *—
Skaičius vaikų prasikaltimų 

didėja

NEW YORK, - Metinė ats
kaita šio miesto vaikų teisino 
parodo, kad pereitais metais 
prieš teismų atvesta 11,519 vai-

negu užpereitais metais. At
skaitoj sakoma, kad augimas-

PRAŠO LAIVŲ BUDAVO
TOJŲ UŽBAIGTI STREI

KĄ

WASH1NGTON. Vasario 1 1 
'Transportacijos pirm. Hurley 
šiųnakt išleido skubų atsišauki
mų į streikuojančius dailydes ir 
“joinerius” rytų laivų bndavo-

darbų. Hurley pasiuntė telegra
ma unijų viršininkams užreikš- 
damas, kad motinos ir tėvai ati
davę savo sunūs karei neilgai 
leis trukdymų laivų budavojimo 
programui.

|jo į pabaigų 1917 m. j
Manoma, kad tas padidėjimast

admirolas Daminnos, buvęs lai
vyno ministeris; 9 buvę nariai 
atstovų buto, keli pasitraukę vai) Skaitykite ir Platinkite Yra iš priežasties stokos maisto, 
dininkai ir du laikraštininkai. “NAUJIENAS” kuro ir stokos vaikų priežiūros.

ŠIANDIE
Drg. Jukelis kalbės

Roselande
J. STANČIKO SVET., 

205 E. 115th Str.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Nepamirškite!

mai apie streikus apielinkese 
Neew Yorko ir Baltimorės, kur 
darbininkai reikalauja los pa
čios algos, kokia nesenai duota 
Pa ei f i ko pajūrio darbininkams 

būtent $6.00 j dienų.

SKANDINA LAIVUS 
GREIČIAU NEGU PABU- 

DAVOJAMA

True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, Febr. 15, 1918, 
hs required by the act of Oct. 6, 1917

WASHINGTON, Vasario 14 
Submarinos pereitais 1917 m.

giau laivų, negu jų spėjo pabti-

lijos atstovų bute iždo kancleris 
Andrevv Bonar Law.

Jis pasakė, kad Anglija perei
tais metais pabudavoja laivų lik 
1,163,471 tonų įtalpos. Suv. 
Valstijos pabudavojo 901,223 to 
nų. 'l okiu budu viso pabudavo- 
la laivų 2,064,677 tonų įtalpos, 
kuomet gi submarinos perėtais 
metais paskandino 6,000,000 to
nų įtalpos laivų.

Nors nežinoma, kiek pereitais

nija, Italija, Francija ir Litos 
šalįs, tečiaus nemanoma, kad 
jos butų pabudavojusios dau-

Šitokiame atsitikimi' subma
rinos paskandino du syk dau
giau laivų, negu naujų pabuda- 
vota.

stijų valdininkai tikisi kitokio 
dalykų stovio šiais 1918 m. Abi 
šalįs skubiai dirba naujus laivus, 
o abiejų šalių laivynų viršininkai 
prižada šia vasarų suvaldyti su 
bmarinas.

Kiek tonų įtalpos šiemet pa
būdavus Suv. Valstijos įvairiai 
apskaitoma nuo 2,500,000 i- 
ki 1,000.000 tonų. Transporta- 
cijos tarybh tikisi, kad mažiau-

000 tonų įtalpos.

BOLO PASHA NUTEIS
TAS SUŠAUDYMUI

Nuteistas sušaudymui ir Ita
lijos parlamento narys — 
už išdavystę.

True translation filed with the post- 
mastei- at Chicago, Febr. 15, 1918, 
as rcijuircd by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Vas. 14. Kariš
kasis teismas šiandie po. 15 mi
liutų svarstymo nuteisė mirtimi 
Paul Bolo Pasha, kuris buvo 
kaltinamas kaipo Vokietijos 
šnipas.

Filippo Cavalmi, kuris yra a- 
reštuotas Italijoj, taipgi nuleis
tas ant mirt nes, nors nėra šio 
teismo jurisdikcijoj.

'Tretysis teistas kartu su Bolo 
Pasha, būtent Darius Porchere, 
nuteistas trims metalus kalėji
mai!.

Cavallini yra nariu Balis par
lamento. Porchere buvo tar
pininku tarp Bolo ir buvusio E- 
gypto elicriivo, Vokietijos “pa
rankaus žmogaus."

PAKARS DU ŽMONES 
Cook pavieto kalėjime.

vieto kalėjime bus pakarti du 
žmonės — Edsvarri “Ammuni- 
tion” Wheed, kaltinamas užmii- 
šimedviejų pasiuntinių, nešusių 
pinigus dėl Winslow Bros, dir
btuvės algoms išmokėti ir Har- 
ry Lindrum, kaltinamas užmu
šime pereitą vasarą policisto 
Tiernen. 1

Vokietija vis dar bijosi Rusijos
Naujasis Rumunijos kabinetas 

pritariąs taikai
VOKIEČIAI VISTIEK BI

JOSI RUSIJOS

Vokiečiai yra susirūpinę ru
sų organizuojamąja Rau
donąja Gvardija.

True translation filed with the post- 
mastei- at Chicago, Febe. 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMSTERDAM, vas. 14. Iš 
paskutiniųjų pasirodžiusių vo
kiečių laikraščiuose straipsnių 
matyt, kad vėliatisis žingsnis už- 
rubežiniii reikalu ministerio

nimą ir nuožiūrų. Žymiausi po
litikai ir karvedžiai, sakoma, 
nuolatos laiko pasitarimus apie

Visi Vokietijos laikraščiai pa

landų |M> išsiuntimo pranešimo 
apie paliepimų demobilizuoti 
Rusijos arini ja, išleistas kitas
rusų pranešimas, paliepiamu 
sustallnlyti pirniesniojo praneši
mo platinimų. Iš to išvedama, 
kad bolševikų valdžia nebema-

ministerio Trockio deklaraci
jos.

Nužiūrima klasta.
Zoitung am Mittag nueina 

taip toli, jog sako, kad čia yra 
parodymas, jog Trockio priža
dėjimas apie Rusijos armijoj 
demobilizacijų yra klastingu 
manevru. .Jis sako, kad ištiki
mos žinios parodo, jog bolševi-

energiškai organizuoja Raudo
nosios Gvardijos armijų, tikė
damies surinkti milionų vyrų 
įsteigimui bolševikų valdžios

Kitokie balsai Austrijoj

Telegrama iš Vienuos j Tag- 
lische Rundschau sako:

“Gerai painformuotuose rate
liuose nurodoma, kad netvarka 
ir nt'tikrumas vidurinėse Rusi
jos sąlygose reikalauja, kad cen-

gių ir laukimo pozicijų ir kad 
nežiūrint nebuvimo formaliu 
padarymo laikos, nebūtų sutru
kdymo apsimainyme belais
viais."

Sulig pranešimo iš Vienuos,

liavos ir rengiama padėkavonės 
pamaldos paminėjimui žinios a- 
pie Trockio deklaracijų, kad

T Busi jos yra užsibaigusi.

VOKIEČIŲ KARVEDŽIAI
TARIASI APIE KARINES 

PRIEMONES PRIEŠ 
RUSIJA.

• True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 15, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTEBDAM, Vasario 1 I. — 
šiandie gautame numeryje Stu-

Nesumano kų daryti.
Berlino Kreuz Zeitung utar

ninke rašė, pasiremdamas “išti
kimomis žiniomis", kad Trockio 
pasiūlymas jokiu bildu negali 
būti skaitomas laikos pasiūly
mu. Kiti laikraščiai nurodo, kad

e.ialiai nurodytas oficialiame ar
mijos pranešime utarninke.

Berlino telegrama į Koelni-
sche (Cologne) Volkszeitung sa-

“Valdžia nenori palaikyti ry
šius su Bosija jokiais pamatais, 
jei dabartinė Rusijos valdžia ne
pasirašys po reguliare taikos su-

kis nemano pasirašyti po jokia 
formuluota taikos deklaracija, 
susidaro situacija, kuri reikalau
ja nuodugnaus apsvarstymo 
tarp valdžios ir vyriausias armi
jos komandos.”

Korespondentas matomai pa
informuotas toliau sako:

“Kancleris yra pasiryžęs jo
kiu būdu nevesti tolimesnių ta
rybų kokioj c-nors neit trale j vie
toje ir centralinių valstybių da
lyku bus nuspręsti, kur geriau
siai tokias tarybas vesti. S va r-, 
stoma apie atšaukimų ekonomi
nės komisijos iš Petrogrado.

lama, kad negalima apsilenkti 
su klausimu didelės armijos Au
strijos ir Vokietijos karės belai
svių Rusijos teritorijoj, vis dar 

• tebekontroliuojamų Petrogra
du”.

kari karvedžių konferencija Vo-

energiškas karines priemones

NAUJASIS RUMUNIJOS 
KABINETAS Už TAIKA

Senasis karės kabinetas puo
lė deiei Vokietijos ultima
tumo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 15, 1918, 
as reguircd by the act of Oct. 6, 1917.

JASSY, Bumunija, v. 11. —• 
Naujasis kabinetas, vadovauja
mas gen. Aleksandnf Averescu, 
sakoma, gabiausiu armijos ko
manduotoji!, kiek žinoma, yra 
palinkęs prie laikot*, šis kabi
netas užėmė vielų Braliano mi
nisterijos, kuri buvo žinoma 
kaipo kares kabinetas. Tiesio
gine tos permainos priežastim 
buvo vokiečių ultimatumas, rei
kalaujantis, kad Bumunija pa
sakytų ką ji darys ateityj.

(Iš Amsterdamo gi praneša*

žingsniai tarybose su Rumunija

Nepasižadėkit eiti kur kitur 
Nedėlioję, Vasario 24, nes tą 
dieną, Pilsen Auditorium, 
bus “Naujienų” 4-metinis 

Balius!

Kaip darbininkai žiuri j 
LIETUVOS LAISVES 

klausimą?
Apie tai bus 

PASIKALBĖJIMAS 
CHERNAUCKO SVET 

1900 Union avė. 
(kertė 19 gatv.) 

šiandie, 15 d. vasario 
7:30 vai. vakare.

Rengia 
Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Taryba 

Publika kviečiama skai
tlingai atsilankyti.
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“ŽMONĖS” IR “VAGIS”"
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‘Rengin LSS; Moji Kuopa, įvyks

Ned., Vasario Feb. 17 d., 1918
M. MELDAžIO SVETAINĖJE, 2242 W, 23rd Place, Chicago 
Pradžia 6 v. vak. Inžanga 35ir 50c ypatai. Ant šokių 25c ypat.

DOMUS

Rusijos Carizmo Istorija
Romanovų dinastijos pradžia.

Nežinau kuo ir bebūtų pasibai 
gę tie “tikro" caro jieškojiniai, 
jeigu neimtų pasidarę netikėto ir 
nemalonaus dvarponiams atsi
tikimo. t kimokai, kurie tik-ką 
buvo pavi rsti į limtdžiauninkus, 
pamatę, kad viršui viskas svy
ruoja ir griūna, m įtari* pasinau
dot ta proga, kad atsikračius sa
vo retežių. I kininkų puikai atė
jo prie pat Maskvos. Tuomet 
bajorai supinto,kad žaizdami ca
rų galvomis |X'rloli nusižaidė ir 
pasiskubino žaismę pabaigti. 
Jie išsirinko sau caru Michailą 
Fedorovičių Romanovą, dabar
tinio Nikalajaus “bočių” (mes 
tuoj pamatysim, koks jo “bo
čius jis buvo.)

Išrinko jį* bajorai, kaįp jie pa
tįs lai nesislėpdami aiškino, to
dėl, kad jis buvęs “jaunas ir kvai 
las“ kaip kokia lėlė: naudos iš 
jo nebuvę jokios, bet už lai ir 
blėdies negalėję būti, lai buvo 
1613 melais vasario mėnesyj.

1913 metų vasario mėnesyj to 
Michailo Romanovo “ainiai," o; 
su jais ir visa Busija, šventė di
delį jubilejų, kui’s reiškė, Jyad. 
tris šimtai metų atgal Niką tojus 
Kruvinasis buv*»turūįęs bočių...

Pasalinę aut sosto Michailą 
Romanovą, dvarponiai tuojau 
pridėjo “tvaiką daryli.“ Ūki
ninkus, kurie buvo maištą pakė
lę. jie taip suvijo į ragą, kaip nie
kad pirmiau. Beveik per šimtą 
m tų virtinėmis ėjo caro ukazai 
apie “pabėgėlius“ — tai yra, apie 
ukninkus, kurie drįso be leidimo 
apleisti savo ponus. Nors kažin- 
knc toks pabėgėlis atsidurdavo ir 
nors kažinkiek metų nuo jo pa
bėgimo praeidavo, visvien iš vi
su,1 ir visuomet galėjo dyar|)onis 
pareikalauti jo atgal. O tie, ku
ri* ms nepavyko pabėgti, pasida
rė dvarponio judomąja nuosavy
be. kaip gyvuliai. Ūkininkus 
dv irponiai ėmė pardavinėt, duo
ti i pasegą, skaityti ir paveldėti 
galvomis, kaip arklius arba šu
nį.*.' Bet jų padėjimas buvo be- 
vi k blogesnis negu arklių ir šil
ai; Pavyzdžiui, jeigu dvarponis 
buvo kam skolingas ir nemokė
ja skolęs, tai jo ūkininkai buvo 
m ;šami lazdoms tol, kol jų po- 
i. »•» atiduodavo skolą. O dvar
ponių arklių už įų ponų skolas 
ui* kas nemušdavo. Pats ponas, 

i. omą, galėjo mušti savo muži
ką kiekį tik norėjo. O jeigu mu- 
>il is sumanydavo pasiskųsti ge- 

srąj im carui, lai mužiką vėl už 
mušdavo nesiskųsk. I kazų

1

a

ri

ną tik kvaihuu^ūnT sosto |NiŠo- 
dintą. Buvo kuo dziaugties!

Drama “ŽMONĖS” yra puikus veikalas, 3-jose veikmėse. 
Parašė B r. Vargšas. Šitoji drama atvaizdina varguolių gy
venimą, ir ištvirkusio pono viliukingą pasielgimą su varguo
liais žmonėmis.

Taipgi dramatiškas vienaveikmis paveikslėlis “VAGIS”, 
parašytas Upton’o Sinclair’o, verstas K. Barono, atvaizdina 
nelaimingo darbininko nupuolimą ir, pagalios, parodo advo
kato “sąžiningumą” ir kokias jie daro klastas tarnaudami, ka
pitalui.

vo giminės carų įsigyveno žirni’ 
riausia negailiastiiigiausia bau
džiava.

Prigazdinti buvusiais “nevy
kusiais“ carais, bajorai, kada rin 
ko Michailą Romanovą, buvo dėl 
viso ko aprubežiavę jo vladžią. 
Michailu nieko negalėjo daryli 
be žemininkų seimo (zemsky 
sobor), kuriame niekas negalėjo 
būti, išskyrus dvarininkų ir tur
tingųjų kupčių. Taip kad net 
trečioji durna greičiau galėjo va- 
dinties žmonių atstovybe, negu 
tas zemsky sobor. Bet kuomet 
dvarponiai pamatė, kad naujieji 
carai, Romanovai, daro, tą, kas 
dvarponiams reikia, tai jie nusi
ramino, ir prie Michailo atmaus, 
Aleksejaus, žemiečių seimas rin
kosi daug rečiau, o prie Alekse
jaus sūnaus Petro apie žemie
čių sūrimus jau niekas nei nebe
minėjo.

Petras I ir kiti didieji Romano
vai.

i

Tas Petras, kurį bajorai pra
minė “didžiuoju’’ (mat, augumo 
lai jis tikrai buvo trijų aršinų), 
buvo kankintoju ir paleistuviu, 
ne menkesniu už Joną Baisųjį. 
Jis labai mėgdavo atlikti budelio 
pareigus, ir pats savo rankomis 
nukirsdavo galvas tiems, ku
riuos norėdavo nubausti.

UI minkai prie Petro galutinai 
tapo pavergti baudžiavom Pir
mi u s dar buvo šioks-loks skir
tumas tarp ūkininko ir vergo, 
nors daugiau ant žodžių. Prie

utlžiaiičių skųslics aijl pono Pelrc-gi, daranl pirmąją revizi ją 
o liek jau daiig klek ir hka- rjlsUs), ukinu.ikai buvo užra- 
pic pabrųčlius. fšvli kr.rlit su chlopais ar v<‘rgais

ir nuo to laiko visoks skirtus-žodžiu. prie pirmųjų Romano-

, • ■ r « • * I -T ” 1

10 miliony porą Baly Kenčiančiai Rusijai Dr-ja
Rengia !.>•'

MASINI SUSIRINKIMĄ
Nedelioj, Vasario 17, 2 vai. po pietų

DbUGLAS BARK AUDITORHJMB 
Kampas Kedzie ir Ogden Avės.

Petras mirė bjauriąja liga, ir 
jam mirus ant Busijos sosto pra

Režisierius—J. Sankunas

cariene, nors ji nei savo

betgi, Petrui mirus, dvarponiai 
labai džiaugsmingai pripažino ją 
savo
vardo pasirašyt nemokėjo! Eka-
tcrhia I betgi neilgai begyveno 
po savo vyro, kurs užkrėtė ja 
bjauriąja liga.

Po jos mirties anfBusijos sos
to pasikeitė sekantį* carai: Petro 
arnikas Petras antrasis, pasilei
dęs vaikiščias, kurs jau trylikos 
metų vaikėsi paskui moterų ir 
mirė keturiolikos metų amžiaus 

buk tai nuo paleistuvystės, 
buk tai nuo rauplių; Petro gi
minaitė Ona, kuri pavergė Ru
siją savo mylimajam Kurliandi- 
jos vokiečiui Bironui; tos Onos 
antraeilis giminaitis, vienmetis 
kūdikis Jonas, kurį Ona paskyrė 
savo įpėdiniu, kada jis dar nebu
vo gimęs: taip ir prisleka buvo 
sudėta: “tam, kurs užgims!’’ Ši
to vienmečio imperatoriaus var
du valdė šąli jo motina, kvaila 
ir baili vokiečių princesa, kuri 
nieko bendro su Rusija neturėjo,

vieno iš jų, Saltinikovo, ji pa
gimdė kunigaikštį Povilą Petro- 
vičą, kurs paskui lapo bepročiu 
imperatorių Povilu.

Ką tas beprotis Povilas I išda
rinėdavo, negalima nei aprašy
ti. Jis išduodavo visienls palie
pimus, kokiais rūbais vilkėti, 
kokiomis kepurėmis mūvėti, ko
kius šokius šokli, o kokius nešo
kti, ir net kokius žodžius vartoti, 
o kokių nevartoti. Žmones jis 
siuntinėjo Siberijon šimtais, nie
kas nežinojo už ką, kareivius 
pulkais išsiųsdavo ištręmiman; 
po jo galvos per keletą melų bu
vo j ieškota išsiųstųjų Sibirijon, 
taip visų ir nebuvo surasta. Jei
gu tas beprotis butų buvęs šiaip 
žmogus, o ne caras, tai jį butų 
pasodinę į beprotnamį ir viskas. 
Bet kadangi jis buvo caras, ir ga
lėjo pats kiekvienų pasodinti be
protnamiu ar kalėjimai), tai nie
ko kilo nebuvo likę kaip tik už
mušti jį. Ir jo užmušime daly
vavo visa cariškoji šeimyna

Šituodu veikalu gana svarbu yra pamatyt kiekvienam 
darbininkui ir darbininkei. Todėl kviečiame atsilankyti kuo- 
skaitlųigiausiai. Svetainė atsidarys 5-vai,, o lošimas prasidės 
6 vai. vak. Po perstatymo bus puikus i šokiai. Jaunimas ga
lės smagiai pasišokti prie puikios muzikos, kadangi grieš chi- 
cagiečiams gerai žinoma p. J. Grušo Orkestrą.

Kviečia visus atsilankyti’ L. S.S. 4 KUOPA.
________________________ - ■■ - .. ■________ . ■ ’lilį-į
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CICERO’S ŽMONĖS-^LIETUVIAI 
Ateikite pamatyti 0r. Vargšo 

trijų veiksmų dramą—

“ŽMONES” 
Stato scenoj LSS. 138 kp. Mišrus Choras 

Ned„ Vasario-Feb. 17 d., 1918
M. JANKAIČIO SVETAINĖJE 
4837 W. 14th St., Cicero, III.

šokiai prasidės 4 vai. Lošimo pradžia 7:30 
valandą vakare. Inžanga 25c ypatai.

Kalbės specialiai Rusijos pasiuntiniai: 
Prof J. V. L0M0N0S0V; Valstiečių Sąjungos 
Maskvos Apskričio Maisto Komiteto atstovas. 
K. FABIAN; ir Rusijos Gelzkolių Sąjungos atstovas 
K. VTOROV.

Be šių, kalbės dar įžymų, vietos kalbėtojai apie 
dabartinį dalykų padėjimą, apie maisto reikalus Ru
sijoj ir paaiškins, kaip geriau butų galima pagelbėti

ir

kad sunku ir įsivaizdinti. Petras 
nepaliko leisolų sūnų, bei prie 
jo paleidome) sunku net pasaky
ti. ui- j i > turėjo kolbiij teisuti; vai- 

ku. Savo pirmąja pačią jis už
darė vienolynan, o jos pagimdy
tą šunų užkankino bekamanti- 
nėdamas kalėjime. Paskui paė
mė sau pačios vieton buvusią vo
kietę tarnaitę, Martą Skovrou- 
skiulę, kurią krikštydamas pra
voslavų tikėjimai), pavadino 
Ekalt rina. Petras apvainikavo 
ją ir padaiąjniperatoriene. An 
žodžių visi ją vadino cariene, o 
jos dukteris cariutemis, o pati
lome kalbėdavo, kad juk jo pir
moji pati te bėra gyva, ir su Eka-

gi buvo Rusijos “valdytoja” išti
sas tris savaites; beje, ji visą lai
ką tik mušdavo kortomis, o ne 
“valdymo dalykais“ užsiimdavo. 
Prie jos cariškoji karima, mato
mai, nebuvo perslipriai apsaugo
ta; taigi atsirado miklių žmonių, 
kurie neapsaugotą daiktą užgrie
bė ir ant sosto pasodino Petro 
dukterį Elzbietą. Ta tai buvo 
mylimiausi dvarponių cariene— 
jos viešpatavimų dvarponiai il
gai minėjo kaipo ankrfo amžių. 
Ji buvo taip ištvirkus, kaip tik 
galėjo būti ištvirkus ištvirkėlio 
Petro ir vokiutėš tarnaitės Mar
ios duktė. >! v

Kokių lik numylėtinių Elzbie
ta Pelrovna nehuvb turėjus; pra
dedant, rodos, jos'tikm giminai
čiu Petru III, ji turėjo savo mei
lužiais gvardijos kareivius, dva
ro daininikus, svetimų šalių pa
siuntinius ir vaikinukus kade- 
tiiH ift kutlctii korpusu. .Ji buvo

ščiai, o jų skaičiuj ir busimas 
Rusijos imperatorius Aleksan
dras Pavlovičius. Ant* Rusijos 
sosto tokiu budu atsidūrė krimi
nalistas- tėvo užmušėjas.

Matome dabar, kad tai nuo to 
bepročio Povilo prasidėjo visa 
dabartinė carų giminė. Tai rei
škia, kad dabartinė carų giminė 
nieko bendra su Romanovais ne
turėjo, net jeigu skaitytume, kad 
Petras III buvo “Romanovu”, 
nors ir las Michailai ir jo gimi
nei buvo tik “septintus vanduo 
nuo kisi(*liaus.“ Užtai dabartinis 
carų “namas’’ gali didžiuoties, 
kad jis prasidėjo iš žmogaus, 
kurs buvo neabejotinu bepročiu 
- pamišėliu. Neminint, kad jie 
visi tokie gudrus buvo!

(Bus daugiau)

Pulaskio Svetainėje 
1711-1715 So, Ashland Avcnuc, arti 18-tos gatvės.

SUBATOJE, VASARIO 16, 1918
Rusų Kliubas “ZNANlfi” rengia 

Spektaklių, Koncertą ir Balių. Bn» perstatyta du vodeviliu:
Bl’VALščINA, komedija vieąame veiksme ir 2) DVA DOMIKA I 
ODNA FIRTKA, vienaveiksmė L. Lotnickio komedija.
DIVERTISMENTAS: Kliubo ZNAN1E choras išpildys keletu gerų 

numerių.
Balalaikų orkestras išpildys keletą naujų numeriu, šokiai A. 

Kotov. Trjs šokiai—F. Diadttn ir K. šadkovai. Piano. I)u jaunu pi
anistu—brolis ir sesuo A ir J. šadkovai išpildys kelis gerus numer. 
Deklemacija. Po Koncertui—Didelis BALIUS. Skrajojanti krasa su 
puikia dovana. Puikiai parengtas bufetas su i.šsigčrimais ir tikri 
rusiški BLYNAI, šokiai tęsis iki 3 vai. nakties. Pradžia lygiai 8 v. 
vakare.. Bilietų kaina: 75c, 50c ir 35d., galerija 25c. Muzika U. Fed. 
of Labo r. Nuoširdžiai kviečiame lietuvius atsilankyti į musų rengia
mų vakarų. Biisite visi užganėdinti. Kviečia KOMITETAS.

Kas Išganys Liaudį?

(01-TICIAL PUBLICATION)
KEPORT OF THE CONDITION OF

Visi, kuriems tie dalykai rupi — o jie turi rū
pėti kiekvienam Rusijos išeiviui, kviečiami kuoskait-

dūkti lis gimė dar prieš šliuhą.

Kviečia KOMITETAS.
kesnio, kaip ta buvusi tarnaitė, 
kuri palikus cariene girtuok
liaudavo nuo rvlo iki vakarui. O

NAUJIENŲ” Keturių Metų Gyvavimo

NAUJIENĄ BENDRO V išvengia Grandiozišką Vakarą su turtingu Pro- 
3 gramu antrą nedėldienį gavėnios.

Nedėlioję./Vasario-Febr. 24, 1918 m.
PILSEN<WDlT0klUM SVETAINĖJE

1657 Blue Island Ave„ arti 18-tos gatvės, Chicago, ll(im
Svetainę atidarys 2:38 po pietų. Programą pradės 4:00 vai po

Chicago, Illinois.
► pietų

Programe dalyvaus gabiausi artistai, solistai ir įvairus chorai.
Kalbės Naujienų Redaktorius, Drg, P. GRIGAITIS. x .
Pasarga: Privažiuoti galima 18-tos gatvės ir Blue Island avė. karais.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS

.................................. 1b

tokia tinginė, kad 
prisirengt pasirašyti 
per ištisas savaites.

po ukazo 
Bet dvar

poniai nei nenorėjo smarkaus ca 
fo. Petru I jie nelabai tesidžiu- 
gė, nes jis niekam, ramumo ne
duodavo. Jiems reikėjo tokio ca
ro, kurs jiems leistų daryti visr 
ką, ką tik jie norėjo, —- o tokia 
Elzbieta kuo jiems galėjo paken
kti, l ai už tai jie ir mylėjo ją.

Nauja Carų Dinastija.
Elzbietos ęa ravimo pabaigoj ir 

atsiliko tas didelis skandalas, 
kin i taip slėpė cariškoji šeimyna 
ir apie kurį rašytį B ilsiojoj buvo 
smarkiausia uždrausta.

Elzbieta norėjo turėti savo 
įpėdinį Mažulį Joną, kurs taip 
ir nesužinojo, kad jis buvo caru! 
— ji uždarė j kaldjįmą, o iš už- 
rubežiaus atsįkyjptė savo ma
žulį giminaitį, Golstinijos (vo
kišką ) princą Petrą, tą patį Pet
rą III, apie kurį buvo minėta, 
kad jis liko Elzbietos meilužiu. 
Kadi kaip išaugo jis pasirodė‘gir
tuokliu ir kvailiu, tai dar pusė 
bėdos. Bet pasirodė, kad jis bu
vo nevaisingas, negalėjo turėti 
vaikų. O visgi reikėjo kokiu 
nors budu tęsti carų giminę.

5 Z K .
Kada išsiaiškino, kad Petras 

negali tureli vaikų, dvarponiai

galvojo, kad jo pačiai Ekaterinai 
(vėliaus tapusiai Ekalerina II) 
visti, kud ji turėtų meilužių, 
skalcrina pasinaudodama ta 

duota jai teise apgaudinėti savo 
yyrą, kurio ji neapkentė, pasi
naudojo labai plačiai,
vėjo net keletą meilužių. Nuo

ir tu

. « '. z

loctdod at 3252 S. Ilalstcd St., Chicago, Stato 
of Illinois, before the commencement of busi- 
ne$3 on the Seventh day or February, 1918, 

mude to the Auditor of Public Accounts 
the State of Illinois, purauant to law.

RESOURCES.
Loana and Dlucounta
Ovcrdrafts ................
Securities ..................
Inveatmenta ..............
Banking Houae ........
Cash and Due from Bunkti .... $120,395.87 
Other Resources

an
of

t.

3.
4.
o.
6.
7.

1.
2.
3. 
I.

5.
6.

7.

8.

. . $395,062.01
. $ 65.91

. $

. $127,463.13
. . $100,000.00

$ 2,702.64

Totai Resourcea ...................... $745,698.56

tlABILITIES.
Capital Stock Paid in ..
Surplus Fund ....................
llndivided Profits (net)
Unearned Interest ..........

Depozitą ..........................
Dividendu unpnid ............
Reserved for Taxes and

Intereat .............. ...........
Donds ..................................

Liberty Bonds Payable .
Pilis Payable ..................
Other Liabilities ..............

Totai Llabhitlea .......................... $745,689.56
U»* Ą *

I, Joseph J. Elias Presldent of the Univer- 
«al State llank, do aolemnly nwear that the 
above atatęment is the best of my knovvledge 
and belief.

Joseph J. Elias President.

i ss.
I Subscribed and

Knyga padalinta į skyrius:
Parašė ir išleido K. šeštokas.
Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį?
Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo
Nekaltybe bei Kūdikystė.
Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.

Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų
Amžių Bėgyje.
Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 
Vidurinių Amžių Bėgyje.
Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 
Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

tis, patartina visiems įsigyti šią knygą.
Kaina 50c.

“NAUJIENOS”
1840 S Halsted St__ ______  Chicago, III.

3.

6.

$200,000.00
$ 25,000.00
$ 661.42
$ 3,423.27 
$457,401.22

2,012.50$

. $ 
. $
.. i
. $
. $

2,945.56
50,000.00

1,259.00
1,996.64

986.95

STATE OF ILLINOIS,
County of Illinois
«wwrn to beloto nie this 13th doy of Februury 
1918.

(Seal) Margarct J. Ryan Notury Public.

.... f

PATRIOTIZMAS
Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVING BANK
Kapitalas ir Pervišis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

.4UK

’v . , . ’» -. » .. ' f” i •'1

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

1. Bendralaikinės nuosavybės formos.
“ Primityviškas koiųųni^ipas.

Šeimyna xarba gimfnihgasai kolektyviz
mas.
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybėj
Ši knyga patartini biblijai perskaityti 

kiekvienam darbo žmęįjm^hėį jj duokją pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.

8.

H

T

•♦•it

I, ................—.............

Skaitykite ir Platinkite
1<S40 So. Halsted St,,

įSĖte-Li
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KORESPONDENCIJOS
Į pos. Benas patarnavo dykai 
■ už ką verta tarti ačiū!

INDIANA HARBOR, IND.

Aukos LSS. Aps. Fondui.

Lietuvių ii’ moterų Apšvietus 
Iraugijos susirinkime, vasarių 
, perskaityta laiškas iš LSS. 

apsigynimo Fondo prašymu au- 
ų*. Laiškas priimta ir nutarta, 
ad draugai, kiek kas gali, 
aaukotų. Aukų davė po 50 cen- 
ų: P. Rakašius, A. Stanaitis, S. 
lartkus, J. Dilius, P. Matonis, 
J. Mauricas, J. Kondraika; po 
£c: L. Pasus, A. Lapinskas, J. 
jirdinskas, O. Lemindauskienė, 
. Rakašius, K. Levas, T. Meš- 
auskas, P. Pakštis, V. Alseika, 
. Sidauga, J. Jokias; smulkes
niais aukomis 60 c. Viso $6.- 
5. Pinigai pasiųsta Apsig. Fo- 
do kasieriui sekretoriaus J. Ja- 
imavičiaus adresu.
Labai malonu, kad musų mie- 

elio lietuviai, ypatingai draugi- 
>s, supranta reikalą ir jį sulig 
ivo spėkomis remia. Reikia 
kėtis, kad ir kitos draugijos 
uo to neatsiliks. —M. Mauricas

ir pasiskyręs praktikas kas sa
vaite ketvergais, neskaitant ek
stra.

Dabar Štai dar ką malonės p. 
Sinkus įsidėt galvon. Kaip tik 
Choras nutarė pertraukti ryšius 
su p. Sinkum, ir pasikvietė nau
ją mokytoją, p. Lankelį iš Wau- 
kegano, tuojau visas Choras tar
si atgijo: sugrįžo pasitraukusie
ji nariai ir naujų prisirašė kita 
tiek, taip kad dabar perorgani
zuotas choras maišytų balsų 
skaito dainininkų 26. Atsirado i 
pas “beauisus” ir “bebalsius” au
sų ir balsai, ir visi su noru mo
kinasi dainuoti; gi p. Lankelis 
dirba savo (kirbą nuoširdžiai; 
dagi atlyginimo nereikalauda
mas, už ką jam choras begalo 
dėkingas. |

LSS. 124 kuopos Choro įga
liotiniai: K. M., P. M,

(Red. pastaba: — Šiuo tuos 
ginčus skaitome pabaigtais), Į

LSS. kp. susirinkime vasario 
3 d. nutarė reikalauti iš Sąjun- 

1 gos centro, kad per laikraščius 
paaiškintų apie dabartinį S-gos 
stovį ir kas manoma daryti su 
organais, jeigu Kova uždrausta 
tolinus išleidifiėti. Taipgi ko
dėl centras neišleidfinėja bule- 
tenų apie S-gos reikalus (jau iš- 
ėjo “Apžvalga”. — Red.), ko
kius buvo nutaręs Pild. K-tas ir 
kodėl nepsakelbia pasekmių vi
ršininkų rinkimo?

Kuopa kalbėjo apie šaukiamą
jį visuotiną Amerikos lietuvių 
suvažiavimą ir nutarė tame rei
kale išnešti rezoliuciją ir pasių
sti laikraščiams.

minuoti po vieną atstovą nuo 
kiekvienų 25 narių, ir (kad var
dai nominuotųjų ypatų butų tuo 
jau pasiųsti. Apskr. Raštinin
kui, kuris sutvarkęs nominaci-

Chicagos Rajono Darbininką Konferencija.

RACINE, WIS.

Naujienų num. 24 p. Sinkus 
iro neteisingų užmetimų vie- 
♦s Liet. Soc. Chorui. Skaito- 
e reikalingu duoti atsakymą 
ešai.
Sausio 30 d. LRS. 124 kuopos 
loras savo susirinkime pers- 
litė Sinkaus korespondenciją 
, apsvarstęs, išrinko komitetą 
įrašyti jam atsakymą (čia ne- 
sakinėsim į dalykus, kas nelie
si choro): pirmiausiai pasaky
me, kodėl praeitame susino
me Choras nutarė pertraukti 
’šius su ponu Sinkum. O tai 
' jo neatsilankymą paeiliui per 
lis kartus sutartu laiku ant 
aktikų. Antra, kad ardė mu- 

i Chorą atkalbinėdamas gabes- 
us narius, kad nuvedus juos 
•ie tautininkų choro (sakau 
•ie tautininkų, nes dar tuo lai- 
i buvo nekrikštytas ir buvo 
oboj TMD.). *
Kas dėl nesilankymo choris- 
ant praktikų paskirtu laiku, 

i teisybė, kad vieną kartą atė- 
tik po vieną giedorių iš dvie- 

t skirtingų balsų; ir tam gale- 
but priežasčių; bet į kitas 

•aktikas juk susirinkdavo. Tai- 
<i tur būt p. Sinkus neužmir- 

• kaip kalbėjo į choristus per 
enas praktikas: “Aš sakau, vy- 
i, ateikite prie Birutės Choro 
•n t pusė jūsų, na, ir galėsite 
įtart mokintis Marselietę ir 
tas panašias dainas; jie (tau- 
linkai) tokie žiopli: kaip jiems 
kyši, taip ir bus gerai”. P. 
nkus dar ypatiškai gabesniuo- 
us gUdorių# stengėsi patrauk- 
. bet kad pamatė, jng viso# pa
augus vėjais eina, tada ir pra- 
jo iMsilaukyt ant praktikų, 
įgi neduodamas jokio prane- 
no. Buvo ir tokių vakarų, kur 
Sinkus mums liepdavo susi

nki! ant praktikų, bet pats tą 
it vakarą nueidavo tautininkų 
iorą naikinti... P, Sinkaus 
riekaištas, kad buk choras ne- 
irėjpt reguliario laiko nusky- 
•s praktikoms yra visai melas; 
loras turėjo svetainę pasiėmęs

ANSONIA, CONN.

Vasario 2 d. prigėrė šulinyje 
! fermerio Breivio vaikas 10 metų 
senumo. Tėvai buvo išvažiavę 
į miestą, o jis bemušdamas šu- 
Iniio ledą ir įkrito. Kada vyre
snis brolis su sęsere j Į ištraukė, 
tai atgaivinti nebegalėjo. Reikia 
daugiaus atsargumo.

Nevystanti Gėlė.

dalykas, kad taip mažai gavo 
balsų A. B. Strimaitis ir kiti. Ma
tyt, kad SLA. nariai nėra paten
kinti dabartine politika, kokią 
varo senieji. Perdaug, mat, pra
dėjo nesiskaityti su SLA. nariais, jų blankas perduos kuopoms 

nubalsuot dėl išrinkimo atsto
vų į busiantį SLA. seimą. Įne
šimas priimtas.

10. Duota įnešimas, kad kuo
pos, priStojanČios siųsti atsto
vus į busiantį SLA. seimą sudės 
lėšas padengimui keliones ir pra
gyvenimui atstovų proporciona- 
liškai nuo narių ir kad kuopos 
padengimui tokių lėšų pareng
tų balius ar ką kita. įnešimas

P. Matonis.

^-FfTTSBURGH, PA.

Atsišaukimas į Pittsburgo ir 
Apielinkės Lietuvių 

Draugijas.

Mes, Lietuvių Mokslo Draugi
ja, savo mėnesiniame susirinki
me l()-tą dienų vasario nutarėm 
šaukti Pittsburgo ir apielinkės

Liet. Moterų Progresyviojo 
Susivienijimo 15 kuopa vasario 
3 statė scenoj veikalėlį “Kerš
tinga meilė”. Sulošta neblo
giausia, ir kai iš paprastų dar
bo žmonių sunku geriau ir rei
kalauti. TarpaJkčiais buvo de
klamacijų, kurias atliko mažos 
mergaitės, © vaidinimui pasi
baigus buvo koncertas. Kon
certo išpildyme dalyvavo ne tik 
vietos spėkos, bet taipjau kele
tas iš New Haveno. Koncertas 
pavyko taipjau labai puikiai, 
taip kad publika gerėte gėrėjos. 
Žmonių buvo nemaža atsilankę 
ir kuopai liks keletas dolerių 
pelno.

Dabar vėl moters nutarė su
rengti jirakalbas d. K. A, dhirin- 
skui iš Norwoodo ir dgei K. Pe- 
trikienei, kuri turės maršrutą 
Connecticuto valstijoj. Nors mo
terų kuopelė neskaitlinga, bet 
draugės, kurios jon priklauso, 
yra veiklios ir energingai dar
buojasi, kad pažadinus savo se
sutes iš miego. O tokių mie
gančių sesučių, ir ne tik sesučių, 
bot ir brolių, dar labai daug. 
Daugelis jų dar nepažįsta skai
tymo vertės, ir jei pašildai ko
kį laikraštį užsisakyti, tai labai 
dažnai gauni atsakymą: “O kam 
mums reikia? Musų tėvai nemo
kėjo skaityt uė rašyt, o vis tiki 
gyveno; apsieisim ir mes be tų 
skaitymų”. Kitas nei nežino, 
kas tai yra laikraštis, ir klausia
mas: “ar skaitai kokį laikrštį ” 
atsako: “Ar gazietą?”.

Daug darbo dar reikia padėt, 
kol tiems nelaimingiems musų 
broliams Ir seserims sugebėsi
me akis atverti. —S. žiūraitis.

BINGHAMTON, N. Y.

Vasario 1 d. buvo LSS. kuo
pos teatras. Sulošta du veika
lai: komedija “Netikėtai” ir Br. 
Vargšo drama “Penktas Prisa
kymas”, Lošimas pavyko ge
rai ir publikos buvo nemažai. 
Pertraukos^ griežė ukrainiečių 
benaa iš Endicott!, N. Y., kuris 
per trumpų laikų jan gerai pta- 
simokinęs. Mokytoj Mm yra d. 
Gugas, narys LSS 33-čios kuo-

Viena sauslaualųlų Bankų
ATIDAHYKITB TAUPYMO 8A0KAFF4 CBTCA9OJB 
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KALBAMA LIETUVIŠKAI

BALTIMORE, M. D.

Rubsiuviy bruzdėjimas.

j Urnai rubsiuviai organizuoja
si į A.C.W. uniją. Lietuvių 218- 
tas skyrius dabar jau narių turi 
daugiau kaip tūkstantį. Kon- 
traktoriai išsigandę, nes žino, 
kad organizuoti darbininkai pus
dykiai nedirbs, reikės padidinti 
“pėides.” Bet neužtenka būti 
unijistu, reikia žinoti ir tėmyti 
unijos reikalus. Daug sykių jau 
buvo Baltimorės rubsiuviai su
siorganizavę, bet ir vėl greitai 
iškrikdavo. Reikėtų užtat toles
nei laikytis ir būti tvirtiems uni- 
jistams, nes paskui labai sunku 
išnaujo susiorganizuoti ir algas 
didesnes laimėti.

Dvasiško tėvelio drąsa.
Sausio pabaigoj persiskyrė su 

šiuo pasauliu vienas netikintis 
žmogus. Jam dar sergant, atsi
lankė kunigėlis jo dūšios gelbė
ti. Ligonis betgi atsisakė paves
ti savo dūšią mekleriui, ir parodė 
jam duris.

Tik jau, sakau, ir drąsumas tų 
tėvelių! Na, k ogi lįsti ten, kur 
niekas neprašo? — Z. G.

24,1918, kad apSvarčius kas link 
šaukiamo visuotino seimo Ncw 
Yorke, N. Y., 13 ir 14 ’d. kovo, 
1918.

Nors labai trumpas laikas, bet 
būt gerai, kad būt galima su
šaukt mitingus ir išrinkt delega
tus nors po vieną nuo 25 narių. 
O jei nebūt galima sušaukt mi
tingų, tai nors komitetai suva
žiuotų pasitart apie seimą: ar 
reikalinga mums prisidėt, ar ne? 
Jei reikalinga, tai kaip butų ge
riau siųst delegatus: ar draugi
jos susidėjusios siųstų, kurios 
neišgali siųst pavieniui, ar kaip 
geriau.

Mes visus širdingai kviečiam 
dalyvauti vasario 24 d. 1 vai. po 
pietų L. M. Dr-joS Name, 142 
Orr s t., Pittsburgh, Pa.

L.M.D. Komitetas:
Pirm. J. M. Maskeliūnas, 
Sekr. Juozas Virbickas, 
Fin. Sekr. Pranas PikŠris, 
Kasier. K. Varašius.

administracijos ir
dėl cenzūravimo

Amerikos Lietuvių Darbininkų Tarybos Laikinasis 
Komitetas šiuo paskelbia, kad Kovo 3,1918,10 vai. ryto, 
Chicagoje įvyks Pirma Chicagos Rajono Lietuvių Dar
bininkų Konferencija.

Vyriausias Konferencijos dienotvarkio punktas — 
Lietuvos laisvės klausimas.

Kviečiame Chicagos ir artimesniųjų Illinois, Indis*- 
nos, Wisconsino etc. miestų Lietuvių Darbininkų Tary
bas ir šiaip lietuvių darbininkų organizacijas — draugi
jas, kuopas, ratelius, kliubus—urnai išrinkti savo delega
tus Konferencijon.

Kiekviena draugija ar kuopa gali rinkti vieną dele
gatą nuo kiekvieno šimto narių arba dalies. Vietos Dar
bininkų Tarybos, arba šiaip vietos draugijų sąryšiai ga
li siųsti dar nuo savęs tris delegatus.

• > * \ * • ■<

Jei kuri draugija ar kuopa nebesuspėtų išrinkt spe
cialių delegatų, Konferencijoj gali dalyvauti kuris nors 
jos valdybos narys.

A.L.D.T. Laikinasis Kejaiietas.
Kaina pavyzdžiui 10 centų.

»-Mm >»

INDIANA HARBOR, IND.

žodis apie nominacijos S.L.A. 
pildomos tarybos.

S.L.A. 185 kp. susirinkime ne- 
dėlioj, 3 d. vasario, buvo nuomi- 
nuojami kandidatai į SLA. val
dybą. Nariams buvo labai 
keblu, kad m'buvo galima su
žinot kandidatų vardų, o tiktai 
pavardes, o ant baliotų reika
laujama, kad balsuotojas pažy
mėtų pilną vardą ^r pavardę.

Tai, po šimts pypkių, kur gi 
galima sužinot tuos vardus pa
vardes? Aš prie SLA. dr ne kar
to nemačiau, kad butų pasira
šęs pilną savo vardą, pavyzdžiui, 
Strimaitis, arba ir kiti. Organe 
Tėvynėj pastebėjau Sekančius 
vardus: A. IK Strimaitis, V. K. 
Račkauskas etc.

Na, dabar įspčkit, gerbiamie
ji, kokie jų pilni vardai? Aš neži 
nau. Kandidatai gavo balsų: 
Ant prezidento: KL Jurgelionis 
17 balsų (tiktai vienas kandida
tas). Ant vice-preddento: T. 
Dundulis 7, Dr. J. Baltrušaitienė.
6, K. Gugis 3. Ant sekretoriaus:
J. Narvickas 9, T. Dundulis 6, A. 
B. Strimaitis 2. Ant kasieriaus:
K. Gugis 12,K. Balutis 2, St. Pau
kštis 1. Ant Iždo Globėjų: K. 
Varašius 8, K. Liutkus 6, J. Ka- 
čergius 5, Dr. J. Baltrušaitienė 4, 
J. Naviackas 2, K. Gugis 2,—As
tra toskis 1. Ant Daktare- Kvo
tėjo: Dr. F. Matulaitis 15, Dr. 
A, L. Graičiunas 2»

Tinkamiausius žmones 185 
kp. nominavo. įdomus vis tik

SLA. 9 Apskričio VI 
Suvažiavimo

Benld,III.,Zigmunte svet., . 
Gruodžio 16,1917, ...

PROTOKOLAS. .
......... 1 1" ■ > ■ • ■

Susivažiavimą atidarė A. M. 
Metelionis, pirmininkas S.L.A. 
9 Apskričio, kaip 10:30 vai. ry
to.

1. P i r m i n n k a s A. M. Me
telionis paskyrė peržiūrėjimui 
atstovų mandatų. K. Guziavi- 
Čienę ir Kazimierą Belskį.

2 Iš šių kuopų atstovai daly
vavo IV Suvažiavime: 159 kp. 
Collinsville., V. Katilius; 9 kp. 
Dievernon, III., Kaz. Račaitis; 
155 kp. Benld, III., Andrius Lau
kaitis, Kazimieras Skaistis, Jur
gis J. Guzevičia; 158 kp. Sprin- 
gfield, 111., Jonas Laetauskas; 
257 kp. Peoria, III., Kazys Bel
skis; 78 kp. Taylor Springs, III., 
Franas Skeltis.

3 Pirmininkas A. M. Metelio
nis paskyrė Finansų Komisiją 
iš dviejų atstovu peržiūrėjimui 
knygų finansų raštininko ir ka- 
sierius, Andrių Laukaitį.

Vardašaukis parodė, kad 
Valdybos nariai visi pribuvę.

5 Skaitymas nutarimų Trečio 
Suvažiavimo ir nutarimai tapo 
priimti, kaip parašyta.

6 Pirmininkui A. M. Metelio- 
niui pareikalavus, kad jam su
teiktų pagelbininką, tapo persta
tytus ir vienbalsiai išrinktas V. 
Katilius.

7 Raportai Apskričio virši
ninkų; pirmininko A, M. Mete- 
lionio, raštininko J. Puidos ir 
taipgi maršruto rengėjo 9 Aps
kričio Apdraudos ir Sveikatos 
Sanvaitei. Raštininkas paaiški
no, kad jis nežinąs kliūties, del- 
ko Kl. Jurgelionis neatvykęs 
Wcst Frankforto ir Johnston 
City’ės III., kuopoms laikyti pra
kalbų. Raportai iždininkės K. 
Guzevičienės ir organizatoriaus. 
F. Skamarako priimti vienbal
siai.

t Duotas įnešimas, kad 9-tas 
Apskr. iš savo kuopų pabustu 
nors tris atstovus į busiantį SLA, 
Seimą, jeigu bus galima ir kuo
pos prisidės, tapo priimtas;

9 Duotas įnešimas, kad kiek
viena kuopa turi pilną teisę no-

11. Pertrauka pietums nuo 1: 
10 iki 2:20 v. Popietinė sesija 
prasidėjo 2:25 vai. Vardašau
kis atstovų parodė, kad visi su
sirinkę.

12. Nusiskundimus kuopų ant 
“Tėvynės” 
redakcijos
kuopų padurtų pranešimų ir 
korespondencijų SLA. reikalais, 
ir netalpinimo jų per kelias sa
vaites, tuo tarpu kuomet pave
dama ilgas špaltas ten kokioms 
korporacijos, kurios neturi 
nieko bendra su SLA. •rganiza- 
cija. Dėlto šin SLA. 9to Aps
kričio suvažiavimas reikalauja, 
kad administratorius ir redak
torius necenzuruotų kuopų rei
kalavimų ir nelaikytų jų po ke
lias savaites po save žinia, bet 
pataisę jųjų rašybą tuojaus pa
talpintų organe “Tėvynėj”. Nes 
SLA. nariai už viską tą moka 
savo kruvinais centais. — šis 
nusiskundimas vienbalsiai pri
imtas.

13. Sumanymas 82 kuopos 
kas link laidojimo ženklelių, bū
tent, kad ženkleliai butų visi 
vienos formos per visą SLA. pa
vidale SLA. vėliavos, mėlyna ir 
balta, su žirgvaikiu, formos vai
niko apie rankovę, arba formos 
žiurstuko, nešiojimo Eagles. Ir 
kad išdirbiniu užsiimtų centras 
arba jo paskirta kokia kuopa.— 
įnešimas priimta.

14. Suvažiavimas vienbalsiai 
reikalauja, kad šis busiantis S. 
L. A. seimas stengtųsi sutverti 
SLA. skyrių Lietuvoje.

15. Nutarta reikalauti, kad or
ganas “Tėvynė” butų leidžia
mas du kartu savaitėje.

16. įnešta sumanymas, 
šis busiantis ŠLA. seimas 
tartų mokėti sergantiems
riams ir už pirmą savaitę, kada 
narys išsirgs daugiau kaip dvi 
savaites; ir kad mokestis pirmo 
laipsnio pašalpos butų pakeltas 
5 centais, taigi vietoj 30c., kad 
butų mokama 35c. įnešimas 
priimtas.

17. Kadangi “Tėvynės” redak
torius duoda organe perdaug 
dirvos visokioms ten bendro
vėms, o trumpina kuopų nuta
rimus ir reikalavimus “dėl sto
kos vietos”, ndtarta reikalauti, 
kad butų prašalinti pašalinių 
bendrovią dalykai iš Spalių “Tė
vynės”, o “Tėvynė” tarnautų S. 
L.A. reikalams.

18. Nutarta reikalauti, kad šis 
busiantis SLA. seimas dėtų vi
sas pastangas, idant butų įreng
ti prieglaudos namai su tikę.

19. Suvašiavimas 9to Apskri
čio taria širdingą ačiū S. Zig
mantui už svetainę, kurią dykai 
suteikė.

Didelįs Specialįs 
Išpardavimas

Musų Moterų ir Mergi
nų čeverykų už nupi
gintas kainas.

Jųsų vienintelė proga 
nusipirkti dabar tiktai 
laike keleto dienų.

N. Ruttenberg
1237 So. HaJsted Gatvė, Karpąs Oto**.

kad 
mi
na-

20. Penktos SLA. 9to Apskri
čio suvažiavimas įvyks Pana, 
III., po busiančiam SLA. seimui. 
Pirmininkai A. M. Meteliams 
suvažiavimą uždarė kaip 0:2t 
vakaro. i į <

Sekr. J. H* Puida, !
109 Orange st., Pana, III.

Pirm. A. M. Metelionis, 
500 S. Clinton st., CollinSvile, III.

Ižd. K. Gurevičienė, 
Bqx 155. Benld, IU.

Org. F. Sknmarkas,
41Q £. Wickliff avę., Collinsvile^ 
IR, , t*.— »<»'•••
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Draugo T. Dundulio 
Maršrutas

Visoms LSS. kuopoms, kurios 
kas pabusti ir stvertiės darbe? 
prisidėjo prie kvietime ir ren
gimo d. T. Dunduliui maršruto, 
šiuo pranešu, kad su T. Dundu
liu jau susižinota tuo reikalu ir 
jis apsiėmė kalbėti. Jo maršru
tas įvyks nuo vasarie 1< d. li
gi 24 d. ir kalbės LSS. kuopų su
rengtuose susirinkimuose šiaip:

Vasario 18—Meliee, UI.
Vas. 19 ir 20 Cedar Rapid#^ la, 
Vasario 21—Dės Moiues, la, 
Vasale 22—Omaha, Neitf.
Vasar. 23 ir 24—Sioux City, b 
Paminėtų vietų kuopos malo 

nės pasirūpinti surenfimų d. T. 
Dunduliui prakalbų ir getrai iš
garsinti, kad kuodaugiausia pu
blikos sutraukus.

M. Česunas, 241 kp. erft
Dalei progeresiviy dmufijų 

suvažiavvime <.. ......................
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tūkstančių mylių nuo jos iš- nebus įsteigta pilnateisių 
eiviai, kurie nežino net, ko-llygybė žmonėms ir sąžinėsr

Mes maname, kad sociali-

Mes galime tiktai remt ar
ba neremt Lietuvos žmonių 
reikalavimus1— sulig tuo, 
ar jie, musų nuomonę, sutin
ka su darbo žmonių reika
lais, ar ne.

Be to, mes, žinoma, galime 
turėt ir tam tikrų pageidavi
mų sulig Lietuvos ateities. 
Pritarimas autonomijai ar
ba federacijai, arba, paga
lios, ir kitokiam Lietuvos su
tvarkymo budui, reikia ir 
suprast tiktai tokio pageida
vimo prasmėje.

Tai < yra pirmas dalykas, 
kuris skiria mus nuo kleri
kalų ir tautininkų. Antras 
dalykas yra dar svarbesnis.

Dešiniosios musų srovės 
kalba apie Lietuvos ateitį, 
turėdamos omenėje tiktai 
“tautybės*’ reikalus. O mos 
atsižvelgiame ir į santykius 
su kitomis tautomis. Lietu
va gali juk taip susitvarkyt, 
kad tautų santykiai nuo to 
pagerės arba pablogės. Mes 
manome, kad toks Lietuvos 
susitvarkymo būdas, kuris 
pablogintų tautų santykius, 
butų pragaištingas Lietuvai 
— visviena, ar tai butų Lie
tuvos nepriklausomybė, ar 
federacija, ar autonomija, 
ar kas kita.

Tautų santykiams butų 
kenksminga, jeigu Lietuva 
susitvarkytu taip, l^ad nuo 
to sustiprėtų autokratija, 

I imperializmas, militarizmas 
■ ir panašus dalykai Europoje, 
i Laisvas Lietuvos plėtojimą
si priklausys nuo pasaulio 
demokratijos plėtojimosi. 
Todėl mes galime geisti Lie
tuvai tiktai tokio susitvar
kymo budo, kuris sutinka su 
tos demokratijos reikalais.

Paaiškinsime tatai pavyz
džiu. Jeigu Lietuvai, saky
sime, butų'galima pasirinkt 
tarpe šitokių dviejų kelių: ar 
turėt autonomiją po Rusija, 
ar po Vokietija—, tai' mes 
geistume, kad ji pasirinktų 
autonomiją po Rusija (fede
racija butų dar geriau), nes 
bi šalif^ yra demokratiška, q 

autokratiška. Jei 
;<u Lietuvai reikėtų rinkties 
tarpe kokio-nors susivieniji
mo budo su Vokietija ir vi
siškos nepriklausomybės, tai 

I mes stotume už nepriklauso
mybę. Ir tt.

Vadovaudamiesi šituo pri
ncipu, mes neslepiame ir tų 
pavojų, kurie grasintų Lie
tuvai, jeigu ji' pataptų nepri
klausoma po šonu despotiš
kos Vokietijos. O tautinin
kai su klerikalais šituos pa
vojus slepia; išrodo net, kad 
jie pritartų tokiam Lietuvos 
padėjimui, kuris duotų pro- 

iš tų nuomonių kaikas pri-lgos Vokietijos autokratams 
slėgti Lietuvą. Juk jie, pa
vyzdžiui, žino, kad Vilniaus 
seimas (pereitų metų rugsė
jo men.) tiktai tąja sąlyga 
galėjo susirinkt, kad jo or
ganizatoriai sutiko remt ka- 
riškai-pirklybinę “uniją” Lie 
tuvos. su Voketija (t. y. pa
dalyt Lietuvą Vokietijos ve
rge); ir visgi musų patrio
tai tų seimą giria ir jo išrin
ktąjį “Landratą” skaito 
“Lietuvos atstove ir vado- 

I ve”!
Kol klerikalai su tautinin

kais varys šitokią politiką, 
tol mos sakysime, kad jų kal
bos apie. “Lietuvos nepri
klausomybę” yra veidmai
niavimas, ir kad ištiesų jie 
nori ne Lietuvos paliuosavi- 
mo, o pavergimo.

Pagalios, mes laikomės

Telephone Canal 1506
Naujienoj eina kasdien, išskiriant 
nedėhiienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St.. Chieago, 
III.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

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

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

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.02

.12
_________ .50

Suvienytose Valstijose, ne Chicugojc, 
naAtn* * t

$5.00
3.00
1.65
1.25

j65
7.00
8.00

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

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siusti Pačto Money 
Orderiu, kartu «u užsakymu.

Rašytoju ir korespondentų prašome 
llunčianius išspausdinimui laikraš; 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
•iikiai ir ant vienos popieros pu* 
sės, be to paliekant platesnius tur
it* tarp eilučių. Redakcija pasijai-
no visas teises rankraščius taisyti ir 
runipinti. Netinkami spaudai ras
ai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krąsos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Redukcijos\
Straipsniai

l.

Tnie translation filed with the post- 
master at Chieago, Fcbr. 15, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Kokios laisvės 
reikia Lietuvai.

Lietuvių socialistų spauda 
jau gana plačiai išsireiškė 
apie Lietuvos laisvės klausi
mą. Kadangi tečiaus jisai 
yra labai painus, o socialistų 

-priešų laikraščiai neretai jį 
dar tyčiomis painioja, tai 
mes manome, jogei bus ne 
pro šalį čionai dar kartą 
trumpai jį peržvelgti ir re- 
žiumudti musų poziciją.

Pirmiausia reikia pažy- 
mėt, kad pas socialistus ir jų 
pritarėjus nuomonės apie tą 
klausimą yra ne visai vieno
dos.

Vieni socialistai sako, kad 
Lietuvai butų geriausia tu
rėt autonomiją po Rusijos 
valdžia. Kiti socialistai sa
ko, kad jai butų geriausia su- 
sivienyt su Rusija federaci
jos ryšiais.

Toks daug-maž yra nuo
monių skirtumas tarpe “Ke
leivio” ir “Laisvės”. Vieną

Vokietija

meta ir “Naujienoms”. Tū
las laikas atgal, mat, buvo 
pranešta “Naujienose”, kad 
viename Ch. L. Darb. Tary
bos pasikalbėjime beveik vi
sa publika balsavo “už auto
nomiją”; tad kaikurie žmo
nės mano, jogei tatai yra 
Darbininkų Tarybos ir “Na
ujienų” pozicija. Bet tai y-į 
ra ne taip.

Kokios pozicijos laikosi 
Ch. L. D. T., ji pati pasakys 
savo oficialėje konferencijo
je, kuri įvyks šį nedėldienį. 
O kas dėl dienraščio pozici
jos, tai ji anaiptol nesusive
da prie “reikalavimo” tokios 
arba kitokios susivienijimo 
formos su Rusija.

Pirmiausia turime pažy- 
mėt, kad mes dabar, kaip iri 
pirma, nemanome, jogei A- 
merikos lietuviai darbiniu-Į tos nuomonės, kad Lietuvos 
kai gali statyt kokių-nors laisve turi reikšti jos pasi- 
reikalavimų sulig Lietuvos.! liuosavimą ne tiktai iš lau- 
Reikalaut ir tuos reikalavi-;ko, o ir viduje. Kol Lietuvo- 
mus formuluot turi Lietuvos| je darbo žmonių padėjimas 
žmonės, o ne gyvenantis už bus vergiškas, koliai tenai

IMPERFECT IN ORIGINAL

žodžio ir organizacijų laisvė, 
toliai ji nebus laisva šalis, 
nors ji ir butų nepriklauso
ma valstybė.

O klerikalai su tautinin
kais liepia apie šitą svar
biausiąją Lietuvos klausimo 
pusę tylėt. Jie ragina dar
bininkus užmiršt savo reika
lus ir trokšt tiktai vieno da
lyko *— Lietuvos atskyrimo 
nuo kitų valstybių. Nuo to
kių kenksmingų agitacijų 
mes skaitome savo pareiga 
persergėti lietuvius darbi
ninkus. Laisva Lietuva 
mums reiškia: Lietuva, “at
sikračiusi nuo savų ir nuo 
svetimų despotų”, kaip skam 
bėjo kitąsyk Lietuvos demo
kratų programas.

Prie šito programo punk
to mes priduriame, kad tokia 
laisvė tegali būt atsiekta tik
tai sujungtomis darbininkų 
jiegomis — KOVA, o ne pra
šymais ir “diplomatijomis”.

Visuotino seimo 
nebus

—*0 gal nori rūgusio piene
lio Širdelei atgauti?

žLnoHu rūgusio, — pratarė 
ligoniu. \

Mitinate, duok rūgusio pie
nelio! — kreipėsi Žutautas į pa
čią. — Atnešk dubinelį gero.

•—Kad nebūtų perdaug užsy-
klo suvalgyti? — pastebėjo pati. J po nosies kam paįpšę, buk tai p 
—Nesigailėk, mamate, riesigai-J nigus skambina, o pelenus du 
lėk: Juozelis greičiau pagys. jkina.

Moters sustojusios asloje ste-J N ■ 
bisi į. ligonį.

— Duos Dievas sveikatų, maty
ti iA jo valgymo. ..

—Blogam ligoniui " neįsiųlysi 
tiek suvalgyti.

uciip — Parsimetė, mat liga. Dabar
kuomet socialiBttthis bus nauhau pradės gerėti.
dinglRUS nepaisyt jųsų tei- —Kaip bus geresnis, neliek 
šių ? Gerai, tuomet palauki- dar suvalgys.

Žutautienė atnešė rūgusio pie
no bliudelį. Žutautas, paėmęs

j Šaukštų, pylė pieną ligoniui į bur gerve, ilgu snapu visus kapojai^ 
ną. Tas vėl raginams skubinai | ti: gal ir čia ateisianti.
srėbė.

J - Kaip sveikas valgo! — 
bisi moters.

—Ant sveikatos valgo... 
nemirs!

Senė Kalvienė, sėdėjusi 
krosnį, išeidama tarė: 

| —Mirtį sau valgo, mirtį!
matysit!..

| —Kokia, mat, pranašas!
mc buvusi!...

| —Nekas nuo valgio kame nu
miręs? — užsišoko moters.

—Kas čia pranašauja mirti?—| pabrukę lekia šalin, 
šokosi Žutautas.

—Ogi senė Kalviene. Papra
tusi savo dvigrašį kišti!

| —Aš jei tuoj kuprą sutraš
kinsiu! — iaukė Žutautas. — 
Mat, liežuvį laidyt be reikalo! 
Neklausyk, Juozeli, bobos pliau
škalo, — kreipėsi į ligonį.—Tik 
valgyk, ir ko dar norėsi, pasakyk 
Aš tau užteksiu.

i Moters, palinkėjusios ligoniui 
greičiau pasveikti, išėjo. Sodžiu
je paprastu keliu ėjo Užgavėnės. 
Triukšmas, lakstymas vaikų, 
klykavimas jaunimo, juokai. 
Vienur berniukai, sugrobę mer
gelę, sniegais trinko. Kitos klegė
damos, gelbėjo. Kitur mergai
tes,prie tvoros pris^yrusios ber
niuką, sniego gniauŽuliais taškė, 
tam susisukus priešais, į visas 
puses išlakstė...

Pas Pauderį diendaržyj ir ap
link daržinę lygu jomarkas kle
ga. Daržinėj pataisyta supynė. 
Supasi piemens, vaikai; supasi iri 
suaugę berniukai, mergaitės. Vie 
ni išlekia, kiti atlekia. Kas įsi
sėdęs supties bijosi, šaukia susto
ti kiti tyčia supa augščiaus laki
na... Klykesis užimąs. Net kar
ves, paleistos girdyti, galvas iš
kėlusius stebisi į daržinę.

Kitam besisupant apsisuko gal 
va, širdis supyko: išbėgęs už| 
kerčios ožius rekina .

Šeimininkai patįs šerias!, gir- 
Idosi gyvulius, nes vaikų piemenų 
nesugaudyti po sodžių.

Šeimininkės neprisišaukia šei
mynos laistytainių valgyti.

Kitas ūkininkas, turėdamas 
dveigį kumelį, kuris pavasarį eis 
jau į akėčias, pirmą sykį Rin
kosi per Užgavėnes, kad visuo
met riebus butų. Pasikinkęs į ro i 
ges mokina kumelį traukti. Ve
ža į laukus prigulusias roges vai
kų, piemenų. Į

Trukšmas sodžiuje, visi šunes 
loja, skambalai žvanga, nes vie
nas važuoja kur į vaišes, ar į 
miestelį, kitur atvąžuoja kas į 
svečius, o kiekvienos šlajikės su 
skambalais.

Tikros užgavėnes. Pritemus, 
jau eina būriai, žydais pasirėdę, 
liČynomis užsimovę, šiaudiniais 
botagais šunis raižydami; veda
si parėdytas ožkas. Įsivedę, kur 
į trobą, giria savo ožką, rodo, 
kiek pieno duoda: pakišęs skar-. 
dinę melžia, ožka bliauna, spar
dosi; milžeja pavirsta ir visus iš 
skardinės apileja.

Arba įsiveda parėdytą arklį, 
siūlo pirkti: giria koks stiprus, 
du rąstu po du svaru paveža; ge
rai traukia už uodegos pakinky-

kat
, štai, prie taųt tikrų sąlygų, Dešiniųjų srovių spauda 
, galėtų pilnai pritarti visuoti- mums grūmoja, kad, girdi, 

1 ir tai dėl tps pa- busią ‘Tjlogį patiems soęia- 
F‘ “ _ Bėt męs jų gtu-

mojimų nesame pratę baldy- 
ties, Nurodysime jiems te
čiaus ve kokį dąjyką:

Klerikalai su taųt^mkafe 
Šiandie laužę „(ięmbkratybės 
prįnclpūa, 1 tikėdamiesi tuo 
buįlu geriauš atsiekti savo 
pąrtŲmių tikslų. Kas bus 
tečiaus, jeigu, persimainius 
aplinkybėms tųkiu-pat budu 
ims elgties spėlaliptai? .

nam seimui, ir tai dėl boa pa
prastos priežasties, kad Soci
alistai gali turėt daug bend
rų reikalų su kitų musų sro
vių miniomis. Kaip pas kle
rikalus, taip ir pas tautinin
kus tiktai srovių viršūnės 
susideda iš nedarbininkų e- 
lementų, d rilihios yra tokie- 
pat darbininkai, kaip ir pas 
socialistus.

Beit turime pabrėžti, kad 
socialistų dalyvavftnas ben
drame seime' su kitomis sro
vėmis yra galimas tiktai prie 
tam tikrų sąlygų. Pirmuti
nė tų sąlygų yra demokrati
škas seimo organizavimo ba
das.

Dabar pažiūrėkime, ar 8i- 
tn sąlyga yra pildoma dabar
tinių seimo iniciatorių?

Seimo laiką nuskyrė kle
rikalai, Tautininkai gavo 
tiktai pritarti klerikalų pa- 
diktavimui. O socialistų nu - 
m Onės visai nesiklausta.

a

listams0? Bėt mes jų grii-

dingiaus nepaisyt jųsų tei-

tuoj a t prus ir nuo ėdimo...
Arklys šokinėja, žvengia, spar 

dosi, net į pasienius išsisklaid 
namiškiai nebenustovi, išlaks™ 
laukan nuo tokio nelabojo ark 
lio. ' '

Žydai lygsta, perka liergŽdinfl 
kės,maišiukus šukių su pelenai

Trečioji srovė, socialistai, 
kaip jau žinoma, atsisakė 
dalyvaut New Yorko Seime. 
Taigi tas seimas nebus vi
suotinas.

Natų ralis yra dalykas, kad 
kitos dvi srovės dabar kal
nus vers ant socialistų, kal
tindami juos už tai. Taip vi
suomet būdavo, kada kleri
kalai su tautininkais suma
nydavo kokį-nors dalyką, o 
socialistai prie jų neprisidė- 
davo.

Ir kaltinimai jau prasidė
jo; ne tiktai kaltinimai, o ir 
grasinimai! Štai, Chicągos 
tautininkų organas rašo, jo
gei esą “bloga”, kad sociali
stai atsisakė dalyvaut seime 
—“bloga patiems socialis
tams”.

Bet šitas skubinimasi už- 
sipult ant socialistų parodo, 
toks yra tikras musų deši
niųjų srovių politikos tiks
las. Jos neva stengiasi “su
vienyt” lietuvių jiegas ko
vai už Lietuvos reikalus, o 
ištiesti tai jos tik įieško nau
jos progos sukelti dar dides
nių kivirčų lietuvių tarpe. 
Jeigu jos tikrai norėtų vie
nybės, tai jos nepanaudotų 
taip svarbų, pasak jų pačių,] 
reikalą tam, kad padarius 
“bloga” socialistams.
< Atsikartoja senoji istori
ja. Rudenyje 1916 m. kleri
kalai su tautininkais suor
ganizavo Lietuvių Dienos 
komitetą neva tiktai tuo tik
slu, kad “sušelpus badaujan
čią Lietuvą”, vienok tą ko
mitetą jie stengėsi panaudot 
tam, kad atstumus socialis
tus nuo aukų rinkimo ir pas
kui apšmeižus juos, kaipo 
“tautos priešus”; jie tuomet 
įsidrąsino net iki to, kad so
cialistams viešai grūmojo “ė-

te—, kol gyvenimas jus pa
mokins.

Kaa-gi dėl musų, tai mes to 
gyvenimo Ženklus jau ir da
bai* matomę. Yra tokia ša
lis, kufc buržujai” Šiandie 
dėlto vien, kad jie yra “bur
žujai”, turi slapštyties tam
siose pal&p&sb, idant išsaugo
jus savo kailį Ir jie to susi
laukė todėl, kad pirinfc (jie 

' begėdiškai trempdavo ne- 
“buržujų” teises.

įsidėmėkite, kad lietuviai 
yra tokie-pat žmohėš!

ŽEMAITI.

Užgavinės.
ĮtiUrM iiĮat

Nutvėrę kokią.mergaitę ta«1 
po, nori veslies, o ištempė lau 
kan po sniegą pavolioja.

Vaikai, mergaitės slapstos 
nuo žydų, o kuri drąsesnė, žyd' 
pakulų barzdą padega. Juoką 
klegesis, lermas, kur tik pašiau 
ka Užgavėnių žydai.

Pas Paudcrį perėjo jau žyd: 
ir su ožka ir su arklių. PiemciK 
dar lakstydami džiaugiasi, pas: 
koja: esanti sodžiuje parodyt

i Pauderis pasakoja, kaip kiti 
ste- sykį rėdydavę Užgavėnių Mord 

Ant rogių pataisę būdą, į tą suli 
Tai dę muzikantai, ant viršaus para 

dyla merga su spragylais ranka 
pas se. Pasikinkę ketvertą arkliij 

su skambalais, muzikantai bude 
Pa- jc griežia, skambalai skamb: 

o “More” sukasi ratu ir spragi 
Ka-|lais švaistosi. Taip įtaisyta a* 

rato, kad važuojant suktųsi.
Niekas hegal arti prieiti, pagi 

liau ir šunes cypdami ir uodega

—Ačiū, labai ačiū I —- tarė ku- 
pigaš: — bet niekaip negaliu, 
helkia skubėti atgal, nes kiti ar
kliai laukia vėl prie kito ligo
nio.. . Ačiū, aš nieko negaliu va
lgyti, vaistus Imu.

Apsisiautęs kailinius kunigas į 
duris ėjo, b moters asloje cilion 
sustojusios per šora figą varė, ku
nigui rankas bučiavo.

Išvažiavo.
Žmonių taipgi daug išvaikš-

k ai ai su tautininkaiš. O so
cialistams visai neduota pro
gos pasakyt savo‘nuomonę 
apie tai.

Seimo dienotvarkį paga
mino klerikalai aų tautinin
kais — bė sočdaliatij žiniofc.

Taigi prirengiamam ilgi
mo organižavimo darbo kle
rikalai pasiėmė sau tris bal
sus, tautininkai du, 0 so-l 
cialistams neduota nė vieno 
balso. Ir kaip ant juoko, 
svarbiausią rolę tame darbe 
pasiskyrė ta srovė, kuri vi
są laiką atkakliausiai kovo
jo prieš seimo idėją: klerika
lai juk, kaip žinote, pirmuo
sius seimo iniciatorius, tau
tininkus, net prie vagies pri
lygino, tyčiodamiesi iš to jų 
sumanymo!

Dabar tų dviejų srovių va
dai staigu susitaikė. Kaip 
susitaikė? Ogi taip, kad vi
są seimo rengimo darbą pa
sidalino tarp savęs, O sočia- čiojo; piemens, vaikai išlakstė, 
listus prašalino nuo jo: va- Kelios moters dar užsiliko vidu\ 
dinasi, susitaikė trečiosios)jo. 
srovės lėšomis.

Už tai, kad tautininkai 
sutiko prisidėt prie klerika- 
ų, nepaisant socialistų pri

tarimo, tai klerikalai sutiko 
tarties su tautininkais delei 
seimo vietos ir programo; o 
už tai, kad klerikalai sutiko 
nutart kitus du seimo rengi-1 
mo punktus be socialistų ži
nios, tai tautininkai Sutiko 
priimt klerikalų Savavališ
kai paskirtąjį seimo laiką ir 
užmiršt visus patirtus iš jų 
niekinimus.

Taip tieji “broliai”, kurie 
dar visai nesenai pešėsi de-| 
lei Centralinio Komiteto, dar 
bar suėjo į vienybę ir taiką.

Bet mes paklaustume po
nų tautininkų: kur dingo ta
sai jų taip karštai skelbtas 
“srovių lygybes” principas?! 
Pirma jie nepailsdavo šauk- 

mimu už keteros” ir skundėIti, kad bendrai ką-nors vei- 
valdžiai Lietuvos Šelpimo Į kti musų srovės gali tiktai 
Fondo skyrius, gavusius lei- lygybės pamatu, o dabar jie 
dimą rinkti aukas Lietuvių| pasidavė klerikalų diktavi-Į 
Dienoje.

“Lietuvos labą” jie pavar
tojo, kaipo įrankį, kovai 
prieš socialistus. Taip jie 
rengiasi daryt ir dabar.

Gerai. Palauksime ir pa
žiūrėsime, ko jie tuo atsieks.

O koliai kas mes dar kartą pasidarė seimo iniciatoriais, 
nurodysime, kodėl mes nepri kada pamatė, kad tai bus 
tariame tam klerikalų-tauti-|naudinga jų partijai; o tau- 
ninku seimuiV

Pirmiausia pabrėšim, kad 
mes nesame principialiai vi
suotinų seimų priešai. Mes (priežasties pamynė tą prin- 
nesilaikome tos nuomonės, 
kad Amerikos lietuviai soci
alistai negalį turėt bendrų 
seimų su kitomis srovėmis; 
tą pakankamai aiškiai paro
dė musų dalyvavimas Broo- 
klyno seime 1914 m.

mui seimo laiko klausime ir 
padarė su klerikalais sutar
tį diktuot socialistams kituo
se dviejuose klausimuose 
(seimo vietos ir progTamo).

Klerikalai, kurie pirmai 
niekino seimo idėją, staigu

tininkai, kurie pirma gynė 
“srovių lygybės” principą, 
dabar delei t o k i o s - p a t

cipą po kojomis.
Taigi dėlto, kad šitokie da

lykai dedasi, mes ir neran
dame galimu dalyvaut tame 
seime. Dalyvaut jame reik
štų tarnaut partyviškai kle
rikalų ir tautininkų politi-

Žutautas išleidęs kunigą, krei
pėsi J ligonį:

—Juozeli tu mano, pupele! da
bar valgyti nori ? — Nešė iš al
kieriaus lėkštutes sviesto, sūrio, 

| riekučių pyrago, kiaušinių. Dė
jo ant kedęs pas lovą.

—Valgyk, Juozeli, ko tavo šir- 
lė tik nori! — savo plonu bal
seliu lakštavo: —valgyk,pupele! ,

Žutautienė, įnešusi stiklinę ar
batos, savo storu balsu tarė: i

— Ką čia kiši sausą' valgi? Rei
kia pirma karštimo, arbatos iš
berti. |

—Nesigailėk, mamate, gero ką 
snelio JuozeliuįJ Geras buvo vai
kas, nesigailėk! — glostė pačią 
per petį. |

— Ką čia niekus pliauški! —at 
šovė pati:— kas čia gailisi Tik 
pirma reikia arbatos. x

Moters kumšt-kumšt kita ki- Į 
tai, nes visos žinojo Žutautienės 
šykštumą.
z Žutautas, pakišęs ligoniui po 
galvos priegalvę, pataisė mažne 
sėdoms gulėti. Prišisėdęs prie 
lovos ragino valgyti. Tepė svies-

I tef ant pyrago, kišo ligoniui į ran
kas, kišo sūrio, mušė' kiaušinį, 
nulupęs kišo vis ra gydamas:

—Valgyk, Juozeli, balandė
li ! Valgyk, bi tik širdelė priima.

Ligonis valgė,tartum nesijauz- 
danias kįi darąs, kišo sau į dan
tis, Lašnojo spėriai pilna burna, 
to dar nchurijęs kišo vėl ką tik 
Žutautas spraudė jam į ranką.

Suvalgė /pyragą, ir sviestą, ir 
sūrį it* du kiaušiniu, išgėrė ar 
batą ir vėl kemšamas Žutauto 
valgė. / . •
• —Gerti -r- paprašė.

—Gal pienelio nori, Juozeli?
-paklausė Žutautas.
- Noriu...
Žututienė įnešė stikline pieno.

Vežę į dvanis Užgavėnių “Md 
rę”, sykiu ėję būriai Užgavėnių 
žydų visokių štukų darydainiJ 
Dvaruose ponai vaišino degtino 
o kitas net pinigų išmesdavęs.

Bepasakojant Pauderiui, v 
šunes įlojo tris ubages: viena ak 
la, antra raiša, trečia kuprota. I 
Visos vos pakruta. Susitūpusi^ 
trioboje ant žemes ubagiškai už| 
traukė:

“Aš užgimiau prasčiokėlis 
Ir paugau ubagėlis:
Einu per svietą melzdamas, 
(icradėj us ga rbinda mas.
Kad manės žmonės nemato, | 
Aš turiu gerą sveikatą;
Kaip tik žmogų susitinku, 
Aš tuojau raišti užninku. 
Sykį,eidams per smeltyną, 
Radau kirvį ant skiedryno. . 
Apsidairęs, apsilaižęs, 
Kaipo lašinių pavalgęs: 
Gaspadoriau, broli mano, 
Nebrcgesi kirvio tavo: 
Kirvis tavo gul terboje, 
O jo kotas notrinoje! 
Neduok miltų išdulkynsiu;
Neduok kruopų—išbarstysiu 
Duok lašinių gerą bryzą, 
Duos tau Dievas danguj vietą j 
Amen, Amen!
Ant didesnės garbės! 
Už dūšeles,
Kur po šiaudus lando.”

ges tašyti, plėšyti; tos turėjo gen 
rus botavainius (botagus): ėmė 
ginties, švaistylies, berniukams į 
kupras pliauškinti. Juokai kle
gesys. ..

Staiga kažinkas subarškino į 
langą. Trioboje visi išsižioję 
klausosi.

—Prašom į pa grabą! — sušu
ko už lango: — Žutauto Juozas 
mirė!..

Visi rankas nuleido. Veidai 
nulindo. Ubagės atsistojo svei
kos. Pauderienė net rankas su-i 
daužosi tarė:

—Štai įspėjo senė Kalvienė!
Štai išpranašavo!...

(Pabaiga) •

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir^opieras.

Miesto Of isai t
127 N. Doerbom St. 

1111-13 Unily Bidg.
Tel. Central 4411

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Išgėrė. Ir vėl kemšamas valgė tas; nuo gėrimo jau atpratintas

MUZIKAMS MOKINIMAS 
dėl jusŲ vaiky ant smuikus 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuikus Mokytojas 

Senas adr.: 11341 Michigan av. 
Naujas adr.: 11314 Michigan av 

Chieago, 111
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I tolygius dalykus? Jus jį tuoj iš
vysite iš savo tarpo. Jus parei
kalausite jo stačiai: su mumis, 
ar prieš nulinis. Ir jeigu' jis no
rės likties su jumis — turės iš
pildyt, jūsų reikalavimų. Bet 
tokiame atsitikime jo “teisybė” 
liks partyviską, taigi jis tarnaus 
skriaudžiamųjų interesams.

Dažnai mes girdime kalbant: 
“jis pasielgė neteisingai.” Ana- 
va, ponas, nu kad ir aliejaus ka
ralius Rockefelleris, daro sau 
milionus dolerių pelno, o jo dar
bininkai Coloradoje ir kitose vie 
tose vietose kaujasi su neturiu: 
jie visuomet nedavalgę, apdris
kę; jų šeimynos išstatyta nuola
tiniu bado ir skurdo pavojum ir 
niekuomet nesulaukia “švieses
nės dienos.”

Ką tai reiškia—elgties netei
singai? Hrmiasia mes turime 
žinoti, jog čia kalba eina ne apie Muloniai švicčiu ruden9 suu. Į | 
paskirus asmenis, neveizint dar-L- Mciliai Iiu]iuojn ,ndsvos fj0. I 
gi to, kad mes savo pavyzdžiui (FjordaS_juros jia„ka gi- I 
panaudojome tuos paskirus as- |iai įsikišūsi sausflmon) bangos, I

, mens.Mes kalbam apie tam tikrų 1)|akd.,nws į' granito (akinuo) I 
—žinau... aš esu prisirengus. | žmonių klesą vienoje ir kitoje Į uofas Tyliai ir vorfai jjnguoja

viršūnėmis senos pušįs. Į.
Linksmai žiuri galingas ko- | 

nungas (karalius) Vaulundas, ■ . 
pasitikdamas savo sūnūs, ir ne- j 
nori savo džiaugsmo slėpti. Jis ‘ 
paliepė rengt didį pokylį, sušau-’ Į

i-

Adomas Juodasai.

Kai.
Kai šėldamas vėjas nekal tų merginų 
Myluoja, švelniai apkabina — 
Toksai neramumas krutinėję kįla, 
Kad, regis, bučiuotume! tylą.

Kai žaizdamas baltų krutinę jai glosto, 
Lyg jieško nežemiško sosto — I 
Tai, regis, pripuolęs tų puikių krutinę 
Paverstam į deivę naktinę.

Baldero mokslas
(Norvegų legenda).

(Iš “Pirmasai Baras”)

Klajūnas.

Ant Laivo
Sutemo. Vėjalis povaliai sus- 

' toja,
Dainužę rašyti ketu.

Bet ežero bangos nerimsta, — 
kartoja: 

V-i-e-n-s t-u... v-i-e-n-s t-u...

Klausaus, gal jautimas mane ap-

Vos tam įtikėti ketu—
Ir vėla išnaujo jos man atkar-' 

toj a:
V-i-e-n-s t-u... v-i-e-n-s t-u...

Ve ežeras laivo perskriostas pu
toja.. .

Batukui užsiimt kuo kitu.
Bet aidas nelemtas vis seka— 

kartoja:
V-i-e-n-s t-u... v-i-e-n-s t-u...

Lr luiiitjs nualintos veiksmo 
nustoja,

Ir dainų beraSąs metu, — 
Tik ežero bangos nerimsta, kar

toja: 
V-i-e-n-s t-u... v-i-e-n-s t-u...

Micliigan Ežeras, 
17—5—1913.

Klajūnas.

Sapnų Luotužis
Sapnų luotužyj aš irkluosiu — 

Oi, irkluosiu;
Tolyn, tolyn... į varsų jurų 

Sau žygiuosiu.

Atlaikysiu visas kančias, visus | pusėje—alginius darbininkus ir 
smūgius.

—Ne tik nuo priešų, bet ir 
nuo genčių ir draugų?

—Taip, ir nuo jų.
—Gerai. Tai tu esi prisiren

gusi nešt aukų?
—Taip.
—Aukų, apie kurių niekas nie

ko negaus patirti? Tu nueisi žū
ti n ir ne vienas... nė vienas ne-j 
žinoš, kieno atmintį pagerbti?

—Man nereikia padėkos, nė 
sųjausmo. Aš nereikalinga gar
bės. j

—Ar sutinki prisiimti ir — 
prasižengimų?

Jaunikaitė nuleido galvų.
- Taip, ir prasižengimų...
Balsas netuoj pradėjo savo 

paklausus. I
—Ar tu irgi žinai, jis pagalios 

pratarė, kad gali pražudyt tikė- I 
jimų link visu to, kuriam tu nūn | 
tiki, ir ateiti prie persitikrinimo, 
kad esi apsivylus ir veltui pra- 
žudžius savo jaunųjų gyvastį?

- Žinau ir tų. O vienok aš 
noriu peržengt šį slenkstį.

—Eiki! r■■ ■ «
Jaunikaitė peržengė slenkstį— 

ir sunkus vartai užsidarė už jos.
Kvailė! — suurzgė kasžin- 

kas grieždamas dantimis.
—Šventoji! — suskambėjo at

sakas iš nežinomos tolumos. i
Vertė Klajūnas.

sąnidytojus-kapitalistus.
Taigi darbininkai — leiskime 

jiems kalbėti prmiau -— kalba, 
mislija ir jaučia, kad1 jiems yra 
daroma neteisybe. Jie, dirba sun- 
kini, mato, kad savo darbu jie [ kįa's^n;vcdČ^us'fse- 
sukrauna didelių, neapkainuot 1)as kareivis)> plačiai alidar() sa. 
jamų lobių: pastato puikiausiusI namų dul.is jr liepja visu9 
namus, prikrauna juos įvairiais kvicst pokylin( kad visi matylų 
daiktais it tt„ kiniais paskui nau j0 djįjaugsnilj jr kad vjsį džiaug- 
dojasi kiti ar kitas. Ojiatįs vėl
- jie nieko neturi. Naturalis da- Jr’ (lžiatlgiQS senasis ko. 
lykas, kad ilginiui pas juos gim- nunga8 Vauhindas, ir po deši- 
sta mintis. Kaip pagerinus sa- Į įh,į jQ Vyrcsnysįs sūnūs Dra- 
vo padėjimą ? Iš patyrimo jie ]<vsf()ras> o pO kairei — Befrija- 

vžino-to patyrimo jiems šutei-k j() jauncsnysis sunus. Abu 
kia kapitalisto dirbtuvė, - kad Lygųs kaip pušįs a[)U galingi 
pavienio žmogaus darbas yra ne-1 kajp ąžuolai, ir abu vienaip tė- 
našus. ^ligi jie tariasi susi-l v0 širdžiai brangus.
dėti ir veikti^ bendrai.. Vieną I Linksminas, džiaugias links- 
gražų popietį jie susitaria ir nu-|inįeji svečiai, linksmas ir sena- 
eina pas savo samdytoją ir už- sis Vauluinlastauriy skambe-| 
reiškia: pons geradėjau, mes ne- jirna8, ir/tnėkCjimas, Ir juoki- 
galimc ilgiaus dirbti už gauna-|mas kįla augštyn> į Odino (sc I

liovės norvegą dievas) rumus.
Ir sako senasis konungas 

V’^ulundas, karžygis žilas, ir lin
ksmas šypsojimas žaidžia ant jo 

jiems ir I vejdOi l<ajp aušhi šiaurės akme- 
gerai, vy- Į nuos • r,

—Papasakokita gi man, ma
no sūnus, tu, Drakesforai, ir tu, 
Befrijarai, — Įiapasakokitu, ko-

i j ūsą laivai

Vaidonis.

Nors toli liks gyvybės krantas— 
Oi, nebosiu!...

Tolyn, tolyn — hiotužį savo 
Vien dabosiu...

Musųfir jų teisybė
įžanga

Tolyn, tolyn... Nirvana mano

E, girdi susilauksi svetį 
Nedėkingų.—

§a!.. atgarsuos luotužis mano

Tolyn, su saule — vis į priekį— 
Nėra laiko:

Aš žemes vaikas... nepažįstu
Hibų — saiko------

Sapnų luotužį aš irkluosiu 
Oi, irkluosiu;

Vien dabosiu...

Atlantiko krantai.
28—6—1913.

J. Turgenev.

Slenkstis
...As matau milžiniškų na

mų. Pryšakinėje sienoje siau
ros, plačiai apvertos durįs; už 
jų tuno niūri tamsa.

Augšto slenksčio pryšakyje 
stovi jaunikaitė... Niūri tamsa 
dvelkia šaltį ir sykiu su lediniu 
oru kur tai iš gilumos Ateina ty
kus, niūrūs balsas:

Tu, kuri geidi peržengti šį 
slenkstį, ar tu žinai kas tave su
laukia?

— Žinau — atsako jaunikaitė.
Šaltis, badas, neapkanta, pa

juoka, panieka, skriauda, kalėji
mas, liga ir net mirtis?

- Žinau.
Pilnutėlis atsisvetinimas,

Kadangi pastaruoju laiku Ja- 
nimo Skyriuje kilo polemikų 
apie partyviškunių ir kadangi t u7 
Ii musų draugai-rašytojai pamė
go jodine! “bepartyviškos teisy
bės” žirgeliu, tai, tikiuosi, ne
prašą lį bus pakalbėjus apie tų

sakoma, 
Darau 

kad
P « P-

Iškalno atsiprašau draugą- 
jaunuolių: kalbėsiu apie pačius 
papraščiausius gyvenimo klausi
mus, kurie, kaip yra 
rankom užčiuopiami,
tai, visų-pirma, todėl, 
prisitaikius 
rasto eilinio skaitytojo “skoniui”! 
Antra—laikas ir vieta nepaveli
ja gilintis į smulkmenas, arba 
kaip tūli sakytų “filozofijas”.

Taigi, rašysiu apie teisybę, su-

PRIVERSTI Parduoti $100.000 
vertės, augštos ryšies, rankų siuvimo, junijistų darbas, žieminiai ir pavasariniai ži- 
ponai, čeverykai ir kiti paredniai. Skrybėlės, kepurės etc. vyrams, vaikams — di
desniems ir mažiems Už ŽEMESNĘ, NEGU W1IOLESALE KAINA, 

kad apmokėjus skolai
i j Mes dabar susitinkame su musų biznio karjeros kriziniai, mes turime parduot I ir surinkt $50,000 pinigais bėgyje šio didžio išpardavimo.I KAINOS NEKLIUDO -= TA VORAS TURI BŪT PARDUOTASI Pardavimas prasidės rytoj ryte 
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| Niukuumut .pimiauu Niekuomet vėliaus

Priežastis šio Dideliai Žudančio Pardavimo
Pastarojo laiko kengsmingas oro stovis, kurį mes patyrėme bei kitos įvairios 

aplinkybės privertė mus prie šio žudančio pardavimo, kad sumažinus savo staką 
mažiausiai iki pusei, kad apsimokėjus skolas. Mes nutarėme padaryt šį išpardavi
mą didžiausiu iš visų; ir mes tiek daug numušime musų kainas, kad nė vienas 
žmogus, kuris apvertina pinigus, negalės likties nuošaliai, nes ką tik Jus pirksite 
šiuo išpardavimo laiku, Jus gausite už mažesnę kainą, negu išdirbėjams kaštuoja. 
Jums užsimokės apsirūpint dėvėjimo reikmenimis dabar sau ir savo šeimynai atei
nantiems—-vasarai ir žiemai, jeigu dabar to nepadarysite, kiek vėliaus vėl mokėsit 
dideles kainas. / i .> •

Mums reikalinga Jūsų pagelba, o viliojančios kainos yra išskaitliuotos že- 
miaus. Apart to daugelį tūkstančių dar kitokių bargenų bus šiame išpardavime, 
kurių, dėl vietos stokos, čia negalime išskaitliuot. Kainos nekliudo—stakas turi 
būt parduotas.

Vyrų ir Vaikinų Žiemos ir Pavasario Siutai ir Overkotai 
pigiaus, negu kaina neapdirbtos medžiagos. Proga nusipirkt overkotą ir sučėdyt 
daugiaus negu pusę. Ploni, stori ir vidutiniai visų naujausių audimų ir madų/

l

Vyrams visi vilnoniai siutai pas
kutinių modelių, naujų rudens, 
žiemos ir pavasario pet- © X| £ 
renų,_$12 vertės...........

Kitan puikus lotas vyrams pui
kių siutų taip vadinamų — single 
ir doublc breast, vėliausių 1918 
modelių, ant visų yra unijos ženk
leliai, pasiūti musų dirbtuvėje, 
naujausių petrenų, iš puikiausio 
inateriolo, vertės $22.50, $4 4 85 
parsiduoda už ............... II
Geriausių siutų pasiūlymas kuo
met nors Chicagoje, virš 300 vy
rams dailiai nudirbtų siutų, mė
lynų, juodų, rožuotų, pilkų etc., 
visi 1918,busiančių modelių, storų 
ir plonu. Siutas, kuris užganė
dins kiekvienų vyrą; siutas, kurio 
jus niekur kitur Chicagoje nenu- 
pirksite pigiaus, negu už $4 4/15 
$27.50, parsiduoda už .. I *1
Vienas didelis lotas vyrams Over- 
kotų pavasario dėvėjimui rusvų, 
juodų ir škotiško sumaišymo; 
jų vertė $15.00, parsi- $■7 GE

Čia jus galėsite pasirinkt iš 300 
gražiausios materijos overkotų 
pasirinkimui sau, kurie yra pada
ryti musų dirbtuvėje per eksper- 
tus-siuvėjus ir turi unijos ženk
lelį. Naujausio 1918 petrenos, bu
siančių modelių, 
nemažinus $22.50 
sų kaina .............
Už $14.95 mes duosime jums pa
sirinkt iš 400 žieminių ir pavasa
rinių overkotų, naujausių 1918 bu
siančių modelių, daugiaus 50 skir
tingų petrenų iš puikiausios ma
terijos, pasiūta musų dirbtuvėje, 
su unijos ženkleliais, pasiūti par
davimui po $30.00. Ateik ir pats 
pamatyk. Jie yra vertesni, negu 
tiek, bet, kuomet mes turime su
mažini musų staką mažiausiai ant 
pusės, mes parduosime jums pa
vasarinį Overkotą tiktai $4 495 
už ........................................ I H1
Vyrų Paredniai 
už tokias stebėtinas kainas, kad 
Jums apsimokės prisipirkt jų dau
geliui ateinančių metų.

Vyrų darbiniai marškiniai, pui
kiausios niaterijos, mėlyni, juodi, 
juodai-baltai ruožuoti ir daug ki
tokių petrenų, visi saizai pilno 
supirkimo, vertė $1.00, £©«
parsiduoda už ................... vvU

Vyrą multininiai marškiniai, vi
si naujausių petrenų, visokių šai
žų, jų vertė $1.25, mes par- 
duodame po ....................... Uvv

Vyrų multininiai marškiniai vi
si naujausių petrenų, visokių šai
žų, vertė $2.50, parsi- $4

Vyrų pasirėdymo marškiniai 
minkštais ir kietais rankogaliais, 
su arba be kalnieriaus, lygiomis 
arba pleituotoms krūtinėms, nau
jausių petrenų, visokių sai- £<$<’ 
zų ,vertė $1, parsiduoda

Vyriškos išsiuvinėtos nosinės, 
vertes po 10c, parsiduoda 4 A 
už ........................................ "t y

Vyriškos storos ir plonos šlei- 
kos, vertės 50c, parsiduo- 4 
da už ............................... I

Vyrams diržai, vertęs 50c, spe
cialiai šiame išpardavime 4 
parsiduoda po................... IvV

L Kelinės—vyrams, jauniem 
vyram, paaugusiem ir ma

žiem vaikam.
i Pas mus keliniu departamentas 
liek yra pilnutėlis, kiek bile ko
kis kitas Chlcagoje. čia įeina vi
sokių rųšių brangių kelinių, vi
sokiose spalvose ir visokiuose 
saizuose. Žeminus mes pamini
me vos keletu is daugybės barge- 
nų, kurie bus šiuo išpardavimu.

Vyriškos ,storos materijos dar
binės kelinės, pritaikintos, viso
kių šaižų, vertė $3,25, iki dar jų 
užteks, parduosime tiktai g 

Vėl kitas puikių vyriškų kelinių 
lotas —- mėlynos spalvos, gražaus 
margumo, ruožuotos etc., įvairus 
saiztti. Dvorak’as ir Co. juos par
duoda po $3.50, kol jų už- *1 QQ 
toks, prsiduos po.......... I

1000 porų vaikams trumpų ke
linių. knit kerbockers, sizes, nuo 3 
iki 18 melų, vertė 50c, iki dar jų 
užteksime, parduosime tik 1 "9^ 
p J   .............................  1 f C
Specialis pranešimas kiek
vienam Vyrui ir moterei 

Chicagoje.
Męs norime atkreipt Jūsų atidą į 
[akta..kad musų visas $25,000 sta- 
kns is svetimų žemiu ir naminių 
vilnonių tavorų bus įimtas į šį di
delį išpardavimų už daug mažes
nę negu pusė kainos.
los niaterijos yra naujausių žie
minių ir pavasarinių spalvų ir pe- 
trenu, kaip tai—serges, worsteds, 
neužbaigti worsteds, eashmeres, 
tweeds, broadcloths, kerseys ir 
daug kitų'•rųšių vartojamų vyriš
kiems siutams, kotams ir andaro- 
kams. Jus galite pirkties tiek jar- 
du. kiek jus norėsite. Nepraleis
kite šio išpardavimo.
^les taipgi norime atkreipti Jųsų 
atidžia j fakta, kad musų visas 
$3.500.00 auksinių daiktų stakas 
taipgi įeina į šį be vertės išparda
vimą. 'lai faktas, kad kiekvienas 
daiktas musų krautuvėje yra ant 
pardavimo ir tokiomis žemomis 
kainomis, kad Jus negalite aplenk
ti šio išpardavimo.
Vyrą ir jaunu vaikinu Soft 
Felt Hats ir Derby’s visokio

se naujausiose spalvose 
Vyrų Skrybėlės, vertės $3.00, 

parsiduoda po $1.59.
Vyrams nauji pavasariniai era- 

vįanette nuo lietaus kolai ir Bal- 
macaans su sučėdymu Jums 50%. 
Musų visas plonų apatinių drabu
žių, pirštinių, marškinių etc. staę 
las bus įimtas į šį didžiausį iš
pardavimą. Viskas turės būt par- 
duota didžiai numažintomis kal
iomis. Proga aprūpint save atei
nančiai vasarai ir uždirbt nuo 75 

<i 100 nuošimčių ant savo invest-
ipento. Kur Jus galite padaryt ge
resnį investmenlą ant gerų pre
kių?

Vyrų ir vaikų žieminės ir Pa
vasarinės kepurės, visokių nau
jausiųjų madų ir petrenų, kepu
rės, vertos po 50c, parsi- 4 
duoda po v . ■ vv

Vyrų ir vaikų Žieminės ir Pava- 
iarinčs kepurės, visų našiausių 
madų ir petrenų; kepurės, 
vertos 75c, parsiduoda po

Vyriški naujausių spalvų kak
laraiščiai, visokių rųšių, 4 
vertės 50c, parsiduoda po I vv

Vyriški overullai, geriausiai pa
dirbti, vertės $1.50, parsi- OCfcfti 
duoda po ......................... OwV

Vyrams flisiniai union siutai, 
vertės po $2.25, parsiduo- $4 19 
da po.................................... *

Vyriški flisiniai apatiniai dra
bužiai, du šmotu, vertės E*7a 
$1.00, parsiduoda po .. wl V

Vyrams vilnoniai union siutai, 
ploni ir stori, vertės $4 
$3, parsiduoda po .... I ■ I v

Vyriški šilkiniai marškinaii, vi
sokių rųšių, šiuo išpardavimo lai
ku galima yra nupirkt, sučėdiuant 
nemažiaus 60 nuošimčių.

Vyriškos storos ir plonos bovel- 
ninės pančiakos — juodos, rudos, 
pilkds ir daugybė kitokių, 
vertė 20c parsiduoda po

Vyriškos puikios, plonos įvairių 
pelenių pančiakos, vertės 4 Op 
25c, parsiduoda po ........... I

Vyriškos vilnonės visokių spal
vų pančiakos, vertės 50c, 
parsiduoda po ........... I v

Vyriški dviejų šmotų vilnoniai 
apatiniai drabužiai, vertės $2.25, 
parsiduoda specialiai už $4 QQ 
siutą po................. .............. I

Vyriški naujausių mados ir pet- 
renų svederiai, visokiu šaižų, ver
tės $3.00, parsiduoda tik $ 1.59
Vaiky—didesnių ir mažes
nių drabužių department.. 
Čia Jus rasite taip pilnai prireng
tą vaikų .Siutų ir Overkotų depar
tamentą, kaip bile kokis Chicago
je, sučėdinant daugiaus, negu 50%

1 Lotas suaugesnių ir mažų vai
kų Siutų ir Overkotų, naujausios 
materijos ir modelių, $O O£ 
vertė $6, parsiduoda pa

Suaugesnių ir mažų vaikų Over
kotai įvairių naujausių pelenui ir 
materijų, 1918 busiančio modelio, 
įvairus saizai ir “doublc breast- 
ed”, vertės $6.00, parsi- $O 
duoda po...........................

Vyrų ir Vaikų visokių 
rųšių čeverykai sučėdi

nant virš 60%.
Vyrų geri sunkaus darbo čeve

rykai, padirbti iš geriausios sku- 
ros, su šniūreliais, arba guzikė- 
liais, vertė $3.50 už porą $4 QO 
parsiduodą po ............... I

Vyriški dailus, su šniūreliais, ar 
guzikeliais, lengvi ir sunkus “vici 
kid”, rusiški teliuko skuros ir vi
sokių kitokių skurų čeverykai, 
visokių šaižų ir naujausių madų, 
kurie kainuoja nemažinus $5.00, 
kol jų užteks, parsiduos $g Į*g
Musų visas stakas ()xford yra į- 
imamas į šitą išpardavimą su su- 
čėdymu Jums nemažinus 65 iki 75 
procentų. I’risirengkite prie taip 
žemos kainos.
Atsiminkite, kad mes turime dar 
kelioliką šimtų suaugusiems ir 
mažiems vaikams siutų ir overko
tų labai sumažintomis kainomis, 
kurie turi būt parduoti šiuo iš
pardavimu, apie kuriuos dėl sto
kos vietos negalime paminėt. x

'inųjų algų — nesuduriame ga
lo su galu. Pridėk, pons geradė- 
jau,..

O kų Ji|a manote? Fabriki- 
ninka s pasiklot '' 
džėntelmoniškai 
ručini, o kiek jums reikalinga? 
Kiek tu,Petrai, nori? O tu, Jo
kūbai?

Ne, jus nesate toks paikas: ži-Į kiomis juromis 
uote, knd samdytojas paliepia skraidė, kokios tautos jūsų kar- 
jiems eiti “po velnių,” o savo dir- dų kietumų patyrė, ir tepaklau- 
btuvę apstato policija bei kariu- so ir nlusų SVečiai.. O tu, mer- 
omene ir verbuojąs! streiklau-1 gaite skaisčiom akelėm, nepalik 
Z1U« Į be midaus nei vienos taurės. Ir

Kodėl gi jis tap daro? Jis tu- pasakyk, kad da.užmestų kami- 
ri daug-daug milionų ir jųsų ma-i llan pušinių šakų, nes žvaigždės 
nymu, pridėjęs savo darbiniu-Į jall žiuri į mus, ir migla dengia 
kams po kelintų centų į vai., jis fjordo bangas.
anaiptol dar nesubankrutytų. Nutilo svečiai, ir girdėjos tik 

Visųpirma, mano draugai, mėsiškų traškėjimas, ir retkarčiais 
turime įsidėmėti, kad dabartinėj taurė suskamba, pripildoma mi- 
d raugi jos tvarka yra kapitalis- 
stinė. Visa joje remiasi priva
tine nuosavybe, pelnu, išnaudo
jimu ir pavergimu vienos dalies 
žmonių kita. Taigi —.dar kar
tų verta tatai priminti — čia mes 
turime reikalo ne su “gerais” ir 
“blogais” asmenų norais, bet tų 
asmenų interesais. Samdytojo 
interesuose yra — sakysime pap- 
raščiausias žodžiais — kuo ma
žiau išleist, bet kuodaugiausiau 
gaut. Nes kurgi jus rasite tokį 
fabrikininką, kur įsteigtų fabri-Į j
kų ir neturėtų iš jo pelno? Jus kos jieškojo ginklo. Nutilo ka-II 
patįs juoktumėtės iš tokio žiop- riautojas, ir garsus garbinimo ] 
lo fabrikininko. klyksmai pertraukė nakties ty-

Vadinas, dabartinė viešpatau-h.p |
jančioji tvarka yra tokia, kuri Nuskambėjo džiaugsmo klyk- 

| duoda progos vienai daliai žino- sniai į Odino rumus, miškam- j
Į bėjo platumpn ir tolumon... 
Sudrebėjo granito krantai, su
šnabždėjo karklai, sukruto lau
kinė žąsis, paslėpus galvų po 
sparnu, pašoko išsigandęs lakus 
elnias ir nubėgo girios tank
mėm.

jiems pataikaujančių žmonių.
Mano rašymo tikslas bus išnag-Į valdyti ir pavergti kitų dalį, 
rinėti ją ir prinnlyti, kad tokio 
dalyko, kaip “bepartiviška teisy-

Taigi ir kalbos 
apie tarnavimų jai yra tik tuš
čia pasaka, kurių tūli žmonės kei 
stu budu įsikalė sau į galvų ir ta
riasi tuo atradę... Amerikų.

Kalbėdamas apie “musų ir jų 
teisybę’’ aš įsakmiui seksiu tų 
pasauliožvalgų, kuri priimta va
dinti istoriškuoju materializmu, 
tariant kalbėsiu kaipo marksi- 
ninkas. Suprantama, už išreik
štąsias nuomones betgi atsakau 
tiktai aš o ne ta partija, kuriai aš 
priklausau ir kurios pažiūras

be”, visai nėra.

si tie rastieji kritikai, kur ban
dysi hiane paklupdyti ant savo

kurie kainuoja 
imt- $^g45

daus, ir šnabždėjo šiaudai po 
tarnaitės koja, mergaitės skais
čiom akelėm, ir kažinkur liūlia
vo ir skambėjo neramus šalti
nis. « 1

Pradėjo pasakot Drakesforas 
apie smarkias audras, apie kar
štas kovas, apie tolimas šalis, 
apie tautas laukines ir vargin
gas ir apie tautas turtingo budo. 
Daug pasakojo Drakesforas, ir 
jo žodžiai rado užuojautų sve
čių širdyse: raukės žili antakiai, 
ir akįs mėtė metė žaibus, o ran-

Tatai jus ir patįs matote, be Ina- 
-4 I

no aiškinimo. Todėl naturalis 
dalykas, kad darbininkai, kurie 
yra labiausia išnaudojama kle- 
sa, sako, kad tokia tvarka yra 
netikusi, jie stoja į kovų su jos 
.palaikytojais. Vadinas, darbi
ninkai-kovoja, kad apgynus sa
vo interesus.

Kartų taip — pasakykite man, 
kaip jus sugyvenkite su anuo “i- 
dealiu moksleiviu”, ar kitu ko
kiu “bepartyviškos teisybės” j ie
škotoju?

Jus matot, esate giliai įsitiki
nęs, kad jūsų gyvenimo sąlygos 
tegali pagerėt tik tuomet, kai bus' 
laimėta jūsų kovų. Nekitaip. 
Apie kokių tad 
M LcnlBčs

Ugnim dega aRįs senojo ko- 
nungo Vaulundo; jis, pasidi
džiuodamas, meiliai žiuri į vy
resnįjį sūnų, ir šokinėja konun- 
go krūtinėj sena širdis, kaip ku
meliukas, išleistas laukan.

Kodėl gi tu, Befrijarai, ty
li? — sako senasis konungas 
Vaulundas. — Kodėl gi tu ne
pasakoji mums apie savo gar
bius atsitikimus? Juk tu kartu 
su broliu Raidei žilas bangų 
viršūnes, kartu mušei priešų

i

IVIes Gvarantuojane
Mes gvarantuojame kiekvięną ir visus siuos savo stątementus, kad tai jia fa

ktas tikrybėje. Apmainysime, arba sugrąžinsim pinigus ant bile pirkinio pas mus, 
jeigu tokis netiktų. . . ,.

Išpardavimas prasideda ryto ryte, Subatoje, Vasario 16-tą dieną.

!»■

1853-1855 Bhie Island Avė., Tarpe 18-tos ir 19-tos gatvių.
Žiūrėk musų vardo, prieš įeisiant.
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N A U J I E N O S, Chicago, III. Pėtnyčia, Vasario 15, 1918,
kirčius ir kartu trupinai savo 
kardą į priešo skydą.

Nutilo linksmieji svečiai, žiu
ri į Befrijarą ir laukia, ką jis 
pasakys. Nuraudo Befrijaras, 
kaip mergaitė, netikėtai pama
čiusi save šviesiam skyde, — nu
raudo, nuleido galvą ir taip at
sakė:

Ką aš galiu papasakot jums, 
ko jus nežinotumėt. Aš kovo
jau su broliu, kartu kovojau su 
audromis, kartu vargau vargą 
ir turėjau atilsį, bet apie tat vi
sa jus šimtus kartų girdėjot iš 
kitų, bet visa tat jus šimtus kar
tų išmėginot patįs. Žinot*1 vis
ką jus, kaip su piktų milžinų 
gimine kovojo galingieji Asai — 
musų didieji dievai. Žinot, 
kaip, apsikrovę brangumynais ir 
apsivainikavę pergalėjimo gar-

gus, kuriame linksminasi numi
rę kovoje karžygiai) ir didžiuos 
pokyliuos atsimindavo prabūtas 
garens kovas. Iš tavęs, mano 
tėve, aš girdėjau apie tavo tėvą, 
apie galingąjį senelį Svaidomą, 
kaip jis vienas apgalėdavo ir gar
siausius milžinus, ir baisias bai
dykles. Ir patsai tu, mano tėve, 
ir jus, musų svečiai, nemaža ap-

šalių ir tautų ir visur savo kar
dais, pragarsindavo! šiaiirę.Taip 
ir mes, pėdomis musų pranokėjų , 
Asų. putojom audringus plačių-1 
jų jurų vandenis, kovojom su 
priešais ir daug brangių turtų 
mes atsivežėm ir visur pragar-j 
sėjom, o garbė, žinoma, yra brau 
gesnė už didžiausius turtus. 
Taip prisakė mums pranokėjai, 
ir taippat svajojau aš apie | 
gins garbingus, kada už mano 
laivo šonų pirmąkart tėvynes 
krantai miglose skendo. Dabar 
gi ir pats aš nebežinau, kas su 
manim pasidarė: man nuobodus 
pokyliai, man nubodo kovoji
mai. ir greit mano kardą už
viešpataus rude. Tenai, kur ga
lingos pušįs auga, paremdamos 
viršūnėmis dangų, tenai neaugs 
jaunas žalias beržas. Tenai, kur 
da tebeskamba garsiųjų vadų 
garbė, tenai neras sau garbės 
jų silpnas sūnus. Kiek aš neko
vočiau, kiek aš neatsivežčiau 
brangiųjų turtų, — kiekvienas 
skfddas (Siuii kanklininkai, ku
rie apdainuodavo garsias seno-

Sunkios, sunkioj mintįs! Ir, 
kaip juodas ir šaltas žaltys, nu
liūdimas suspaudė man širdį. 
Ir atsiminiau aš, kad net nei mir
tis neatidarys man naujo kelio, 
kad ir gražiausioj Valgaloj, kur 
ilsis žuvusių karžygių velės, net 
ir šviesiuos Asų rūmuos—kovos 
pakeičia pokylius ir pokyliai— 
kovas...

llgaį^iš gulėjau nulindęs, kol 
neužsimerkė akįs ir neatėjo iš
gelbėtojas sapnas. O sapne aš 
pamačiau, lyg kažin-kas pasi
lenkė ant manęs ir tylomis suš
nabždėjo; ‘‘Stok, Befrijarai, nu
sivaryk ruščiai mintis nuo Šir
dies, nebūk jauna mergaitė, buk 
vyras ir protingas, ir drąsus, jieš 
kok ir tikėkis, ir skaistusis Bal
doms tau padės...”

Kada a.š pabudau - aušo, lau
žas baigė degt, draugai miegojo, 
ir viskas buvo ramu, tik vėjas 
varė danguj debesis bei seną-j 
sius pušis supo, ir bangos plakės 
į krantą, ir baltoji puta virė. .. 1

Bet aš negaliu nusivaryt nuo 
savęs mano minčių, negaliu aš, 
kaip pirma, be rupesnio kovot. 
Kaip sakalą, patupdytą narve, 
amžinai masina laisvė, taip ma
no širdis nuo tos nakties liūsta, I 
rebežinodama ramybes. Nori-1 
si pamatyti naujų šalių, kurių 
nebuvo matę garsus musų vikin
gai, norisi naujų negirdėtų gar
sių pergalėjimų, kurių nematė

■ pranokėjai. Liūdna eit kitų pra-1 
įmintu keliu. Naujo kelio aš no
riu, naujos kovos, naujo, neži
nomo gyvenimo!

Nutilo Bef rijaras. Tylus juo-Į 
kimus pasigirdo svečių tarpe, I 
•taip ošimas tolimo jurų vandens|

I prieplaukio. Nusišypsojo sena- 
I ;is konungas Vauhindas ir atsa- 
I kė sūnui:
[ —Jaunumas tavyje šneka, Bef 
rijami, niekad tu nesurasi ant 
žemės nieko naujo. Nauji lapai 
pavasari, bet tas naujumas atsi
kartoja kiekvieną pavasarį. Nau
ji s spindulius mums siunčia ry
tą saulė, bet ji siuntė juos vakar, i 
dus ir rytoj. Tu nerasi pasaulyj 
nieko naujo. Diena pasikeičia 
naktimi, vasara — žiema, jau
numas suaugusiu ilgiu, suau
gęs ūgis pasikeičia senatve-mir- 
timi, o mirtis ištuština kelią nau-| 
jai gyvybei. Taip buvo 
bus, tatai Odino valia.

(Toliau bus.)

Taigi jie reikalauja pilno apmo
kėjimo už savo darbą.

Socialistai reikalauja bendro 
valdymo visų išdirbystės įmo
nių: kasyklų, dirbtuvių, žemės 
ir 11. Kada mes ir musų drau
gai kontroliuosime dirbtuves, 
kuriose dirbame, tada mes ne
bebusime (ilginiais vergais,—ta
vomis darbininkų rinkoje; tuo
met mes busime bendri savinin
kai visų savo pagamintų

nas draugijos narys dirbs nau
dingą darbą, tuomet dabartinėm 
skriaudom ir išnaudojimui vie
tos nebeliks.

Tai tik keli gerumai, kuriuos 
socializmas suteiks darbinin
kams. Taigi, siekime prie jų, 
organizuokimės ir kovokime už 
juos! —A. Dvyllis.
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Dar laikas

ir taip

pirmųjų vikingų (Narsus karei
vis, kovotojas, karžygė) kovas, 
in minės vardus... ir kur mano

Ko socialistai 
reikalauja.

garbė! šešėlis skrendančio de
besėlio!

Tokios mintįs gimė mano gal
voj, kad vie nukartą aš gulėjau 
pas laužą tylią naktį, o greta gu
lėjo draugai, ramiai sau miego
dami; O aš negalėjau užmigti, 
ir mintįs už vienu-kitos, kaip 
juros bangos, kilo: nejaugi am
žinai mums visiems žadėta pak
lusniai sekt musų garbingus pra
nokėjus, eit išmintuoju keleliu? 
Nejaugi — maniau aš -mes ne
rasim sau naujo kelio? Nejau
gi naujo gyveninio kelio nesten
gsi m sau prasiskint? Nejaugi, 
kaip vergai, mes seksim prano
kėjus, ir nereikalingasis gyveni
mas eis tik kariaujant su priešais 
ir skambius |>okylius keliant? ,

š i a n d i e n .tiktai tie darbi
ninkai gali pasekmingai kovoti 
už tavo būvį, kurie pažįsta so
cializmo mokslą, taigi žino ko 
socialistai reikalauja. Daug 
lengvi iu yra suprasti ko socia
listai reikalauja, kuomet žino
me, ko jie nereikalauja. Skir
tumas tarp kapitalistiškos sis
temos ir naujos tvarkos, kurią 
siūlo ąoialistai, yra didelis, kar
tu lakai painus neapsipažinu- 
siam su tuo klausimu. Taigi 
noriu trumpai paaiškinti neku
rtuos svarbiuosius dalykus apie 
kapitalistų sistemą.

Pirma. Kapitalizmas padali
na draugiją į dvi viena kitai 
priešingi klesi: klesą, kuri vadi
nama ulginiais darbininkais, ir

KARDAS
Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais. 

jrr Jame rasite.
Eibes juokingą straipsniu,
švejitjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,

X7“ Kunigu žiedus,
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus ,
Velniu Paveikslus tiesiog iš Pragaro,
Jagamasčiu ir jų storukių gaspadinių pikčerius, 

#7* Tikietą j Dangų, etc., etc.
Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

251 Broadway,
“KARDAS”

So. Boston, Mass.

1 klesą, kuri valdo išdirbystės 
priemones, taigi išnaudoja pir
muosius.

j Antra. Tų dviejų klesų inte- 
resai-rcikalai stovi tokiam prie
šingume, kad jie nieku budu 
negali būt sutaikomi viešpatau
jant dabartinei kapitalizmo si
stemai. Tai interesai samdyto
jo ir samdomojo, tariant nau
dotojo ir išnaudojamojo.

Į Trečia. Kapitalistų klesa pil
nai supranta, kad šita sistema 
yra jai naudinga, taigi jie išnau
doja kiekvieną progą, kad pa
laikius ją.

Ketvirta. Dirbančioji klesa 
nesupranta — jai ir nedaleidžia- 
ma suprasti — kuo remiasi ir 
kam tarnauja kapitalistinė sis
tema. Ačiū tam darbininkai 
kantriai velka uždėtą jungą.

Dabar leiskite pasakyti man, 
kas yra kapitalistinės tvarkos 
pamatu ir jos tikslu.

Pirmas jos pamatas yra pri- 
I va tiška nuosavybė ant visų iš
dirbystės įmonių: dirbtuvių, ka
syklų, miškų, geležinkelių ir tam 
panašių dalykų. Ta yra viena 
iš didžiausių darbdavių paslap
čių išnaudojime darbininkų.

Antra. Kapitalizmo tikslas 
yra pelnas, neveizint kokiu bu
du ir kaina jis įgyjama. Taigi 
toji tvarka yra naudinga tik vie
nai, ir tai pačiai menkiausiai sa
vo skaičiumi klesai.

Socialistų partija yra viena po 
litiška partija visame pasaulyj, 
kuri yra griežtai priešinga da
bartinei išnaudojimo ir paver
gimo tvarkai. Tai pripažįsta 
kiekvienas karūnuotas parazi
tas, kiekvienas darbdavis.

Dabar kįla klausimas — ką
Į socialistų partija siūlo vietoj ka- 
I pitalii tinęs tvarkos?

Pirma. Naujos draugijos pa- 
| matau socialistai deda bendrą vi 

ų išdirbystės įmonių nuosavy
bę, tai yra visuomenišką valdy
mą tų turtų.

Trečia. Socialistai sako, kad 
išdirbystė turi birt vedama ne 
pelnui, bet visuomenės gerbū
viui, lai yra patenkinimui žmo
nių reikalavimų, o ne rinkai.

Prie dabartines tvarkos vis
kas yra gaminama dėl pelno. 
Kapitalistai stengiasi išspaust iš 
darbininko paskutinius syvus, t. 
y. jo darbo spėką, kad tik nuka
lus vieną-kitą dolerį. šiandie 
darbininkai yra verčiami dirbti 
ilgiausias valandas už menkinu
sį atlyginimą. Taip bedirbda
mi, beprakaituodami jie priga
mina milžinišką daugumą įvai
rių prekių, kurias kapitalistai 
negalėdami parduoti už tinka
mą jiems kainą, sukrauna į vėr- 
auzes ir pūdo laukdami “geres
nių laikų”. Bet kas atsitinka su 
darbininkais, kuomet jie priga
mina tiek daug tavorų? Kapi
talistas, negalėdamas parduoti 

| pagamintų tavorų, uždaro dirb
tuvę, ir išmeta darbininkus ant 
gatves. Vadinas jie atsiduria 
didžiausiame skurde. Vaikšto 
pusnuogiai, alkani nuo dirbtu
vės prie dirbtuvės, stengdamiesi 

| parduoti savo darbo spėką. Bet 
Į veltui — visur matosi iškabos: 
1 “Čia nereikalaujama darbinin
kų”.

Matote, darbininkai skursta, 
badu miršta ne dėlto, kad užėjo 
blogi metai, ne dėlto, kad repu- 
blikonas arba demokratas yra 
prezidentu, bet todėl, kad jie 
(darbininkai) prigamino per
daug tavoro — ne sau, bet kapi
talistui.

Darbininkai yra priversti par
duoti savo darbo spėką, kad ga
lėjus gyvenk . Kapitalisto vy
ria usis tikslas, priimant darbi
ninką, yra padaryti pelną; jis 
yra priverstas apmokėti už jo 
darbo spėkos vertę, bet prekes, 
kurias darbininkas pagamina, 
pasilieka sau.

Darbininkai pradeda susirpd- 
sti, nebepasitenkina gaunamąja 
alga už savo darbo spėką. Dar
bininkams mat nusibodo dirbti 
ponui kapitalistui už pusdykę.

gausime pilną vertę mlisų dar
bo. Čia taigi ir yra socializmo 
branduolys. Socializmas paliuo- 
suos žmoniją iš alginės vergi
jos.

Šiandie mes turime ekonomi
nį despotizmą. Tat pamatykime, 
ką mes privalume turėti.

Jurgis Wasliiugtonas, Alek
sandra Hamiltonas ir jų garsus 
revoliucioniški draugai, nemylė
jo, nebuvo patenkinti tuo, ką 
jie turėjo, todėl jie suorganiza
vo armiją, idant jos sfpekomis 
įgijus tą, ko jie norėjo.

Ir socialistai stengias įgyti na
ują geresnį gyvenimą pagelba 
organizuotos darbininkų klesos. 
Socialistų pratija yra įrankis ap
švietimui dirbančiosios klesos, 
parodant kas yra kapitalizmas 
ir ant kokių pamatų jis pastaty
tas, ir kad padarius galą tam de
spotizmui.

Čia aš noriu tarti kelis žodžius 
kokią naudą darbininkams su
teiks socializmas.

Gerumai, kuriuos socializmas 
suteiks darbininkams, yra per
daug skaitlingi, kad visus juos 
čionai suminėjus. Paminėsiu 
lik kelis jų.

Viena nauda, kurią socializ
mas atneš, - yra užtikrinimas 
kiekvienam darbo. Ncužtikri- H
nimas darbo yra vienas iš di
džiausių prakeiksmų dabartinės 
sistemos. Pagerinimas išdirby- 
stės įrankių sutvėrė didelę dar
bininkų armiją, kuri neturi dr 

rbo, taigi nuolat palaiko algai 
ant žemiausio laipsnio. Darbi 
ninko gyvenimas tuo budu nė 
ra nė ant valandėlės užtikrin 
tas. Socializmas taigi apgini 
draugiją netik nuo bado, šalčk 
ir skurdo, bet ir nuo gaujo 
žmogžudžių bei įvairios rųšie 
plėšikų, kurių šiandien randas 
kiekvienam mieste. Draugija 
jeigu ji nori Užtikrinto gyveni 
1110, pirmiausiai turi suteik1 
progą kiekvienam užsidirbti tin 
kainą pragyvenimą. Jei žmo 
gus turi tiesą gyventi, tai jis tu
ri nemažesnę tiesą tą gyveniniu 
padaryt vertu gyvenimo.

šiandieninė draugija yra pa
sidalinus į dvi klesi: persidirbu 

šių ir be darbo. Pirmoji klesu 
šiandie yra laikoma prie darbe 
iki galutino persidirbimo, kuo
met antroji iš dykavimo “apser- 
ga” ir yra paskendusi turtuose 
Prie dlabartiiės tvarkos nėra vil
ties, kad darbo valandos butų 
sutrumpintos ant tiek, kad kiek
vienas draugijos narys į 
itlikti naudingą darbą, 
žmones dirbdami penkias 
ūdas pagamina daugiau 
vienas į dešimtis valandų, 
trumpesnis darbo laikas, tuo di
desnė darbo spėka. Bet kuo
met pagamintasai produktas 
bus didesnis, tuomet kapitaliste 
dalis bus mažesne, kadangi vie
toje vieno galės pragyventi du. 
Kapitalistui yra pelningiau, kuo
met vienas darbininkas dirba il
gas valandas, negu trumpas. So
cializmas prašalins šitą blogą, 
sutrumpindamas darbo valan
das iki minimum, taip jog kiek
vienas gaus progą užsidirbti sau 
tinkamą pragyvenimą. Socia
lizmas suteiks darbininkui už
tektinai turto pet ištisus metus 
ir persidirbimas viename mgne- 
syje, o bedarbė ir badavimas an
tram — ūmai pranyks.

Tokiu budu socializmas pa
gerins darbininkų būvį, pakels 
juos ant augštesnio laipsnio ir 
suvienys juos į vieną brolišką or
ganizaciją. O kuomet kiekvie-

Del pajieškojimo gi 
minių Lietuvoj.

Gaudami nuolatos laiškų su 
paklausimais, kokiais keliais bu- 
t ų galima pajieškoti giminių 
Lietuvoj, ir nespėdami visiems 
laiškais atsakinėti, paskelbiame:

Pajieškojimo giminių reika
lu kreipkitės šion įstaigon: He- 
brew Sheltering and Immigrant 
Aid Society of America, 229-231 
E. Broadway, New York, N. Y.

Tai yra žydų draugija, bot ji 
tuo reikalu patarnauja visiems 
be skirtumo tautos ar tikėjimo 
žmonėms, kurie tik jos patarna
vimo prašo, taipgi ir lietuviams. 
Už patarnavimų ji nereikalauja 
atlyginimo, bet vis dėlto kiekvie
nas išmintingas žmogus, kurs 
nenori labdarybės išnaudoti, kr
eipdamasis j ją savo reikalu, te
gul neužmiršta pasiųst bent už 
keletą centų krasos ženklelių su
sirašinėjimo išlaidoms padengt.

Rašyti į draugiją galima lio 
tuviškai.

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI?

NUSIPIRKIT ŠIA STEBĖTINA 
MAŠINA TUOJAUS.

JUMS KAINUOS $9.50.
Nemokėsite $100 daktarams
Pilnas nurodymas jūsų pačių 

kalboje. '
Vienas Gydytojas Sakot

Daug žmonių mačiau nerviš
kai suirusiais, nuolatos kentan- 
čiais, kurie padvigubino savo 
spėkas ir išturėjimą, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami Skourupo sveikatos 
mašiną.

Įsigykite šią mašiną tuoj aus 
už $9.50, o nemokėsite $100 da
ktarams.

vala

nuoNaudokis šią ja mašina 
ių bgų, kaip tai: Reumatizmo, 
[aivos skaudėjimo, odos ligų, vi
durių ir inkstų, nemigos, ner- 
uotumo, nustojimo energijos ir

Skoorup’o sveikatos 
Mašina 

$9.50

Tankiai sustiprėja spėkos o- 
iųjų, nervuotųjų ir nusilpnč- 
įsių žmonių 100 nuošimčių į 
vi savaiti.

Visus laiškus adresuokite į:

. P. SKOURUP & CO.
30 SO. HALSTED ST.,

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose, 
iuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
igning, dėl biznio ir namų. Vie- 
)S duodamos dykai. DiplomaL 
.engvi išmokėjimai. Gvarantiio- 
1 išmokinti jus pasiūti suknęs už 
10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmi ninU

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

• Pirkti 1
Susivienijimo Liet Amerikoje

KALENDORIŲ
šiems 1918 metams

Kaina 25 centai
Sis Kalendorius yra pilnas įvairių nau
dingų žinių-žinelių, su daug pasiskaity
mų ir paveikslų, knyga 224 puslapių.

Galima gauti

NAUJIENŲ” OFISE

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th 8L Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
S514-16 W. 12th St., arti 
St Louls Ate. ii 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St, Chicago, 111.

8" Ss
204 >

rn) sali . 4

Moralybes Išsivystimas
, ♦

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora-

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

“NAUJIENOS”
Chicago, III.1840 So. Halsted St

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

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

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

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

Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

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

pomirtinių $150, $300, $600 
$1.000. Moka ligoje pašalpos— 

$9.00 ir $12.00 į savaitę.

KELPIA Našles, Našlaičius,
nius, Imigrantus ir remia 

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ flpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. * >

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
** šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

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

vius, Politiškus Kanki- 
prakilniuš lietuvių tautiŠ-

i
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ešas
Isirinkimas
šiandie Chictigo* Lietuvių 
Lrbininkų Taryba rengia viė-

pjsikalbc 1 i 11 u> \ akurą kolit e-1 

iciją p. Chernaucko svetainė-
Kalbės “Naujienų” redakto

re d. P. Grigaitis, apie Lieta
is laisvės klausimą. Po pra- 
llbos galės išreikšti savo įma
inę ir pašaliniai. Be to, bus

los lietuvių seimą. Taigi vie- 
draugijų nariai, Ji>ač gi jų 

(lybos, būtinai privalo daly- 
|iti tame pasikalbėjime ir iš- 
k.št savo nuomonę 
irbiais klaiusiinais. 
O vai. vakare.

A. Niekuomet aš nesu ten 
buvus?

Kl. — Ar kada nors buvai 
1 'Lincoln parke?

A. > Viso vieną syk. Bet 
mano šeimyna yra perdidelė, o 
pinigų išteklius mažas, taip kad 
aš daugiau nebegaliu ten nuvy
kti. /- ’pcp' '

Kl. Ar tamsta turėjai 
tarą, kuomet gimė tamstos 
tarusis kūdikis?

A. — Aš neturiu pinigų

dak- 
pas-

tais taip 
Pradžia

Chicagos
Tarybos

Įaugijų domai 
ll'rečia visuotina 

tuvių Darbininkų 
hfcrencija įvyks nedėlioj, va
lio 17 d., Mildos svetainėje, 

2 So. Halsted st.
aigi geri), draugijos, kur dar 
tiri išrinkę savo įgaliotinių, 
;sis tatai padaryti kuoveikia- 
i. Išrinktam delegatui, beto, 

kalinga įteikti mandatas su 
ugijos valdybos parašais. Tą 
į malonės padaryt ir los 
ugijos. kur pereitą sykį bu- 
atsiuntę savo delegatus, bet 
teikę jiems mandatų. Gi vi- 

f tų draugijų delegatai, kur 
lave savo mandatus pereito- 
Ch. L. D. Tarybos konferen- 
►se jie naujų nereikalingi.
turės tiktai užsiregistruoti 
am i Į svetinę.
•psedis prasidės lygiai 10 vai. 
> ir tęsis iki 5 vai. vakaro, 
gi gerb. delegatai kviečiami 
vkti paskirtu laiku.

Ch. LDT. Pid. Komitetas.

yra tie- 
algų ir 
Chica- 

tai va-

* translation filed with the pod- 
ter at Chirpgo, Febr. 13, 1918, 
eųuired by the act of Oct. 6, 1917.

ip gyvena stokjardų 
bininkai?
ad skurdas ir vargas
(inė pasekmė mažų
kusių darbo sąlygų 
stokjarduose, apie
papasakojo pačios stokjar- 

darbininkų moters ir jų li-
: ios našlės federalės valdžios 
ėjui Alschuleriui, kuris yra 
kirtus taikintoj iilarpc dar- 

pnkų ir stokjardų savininkų, 
eisėjo kambarys federalės

Užios budinke vakar ryte bu-

lų darbininkais ir jų giminė- 
;. Pirmuoju liudininku bu- 
iššaukta našlė, Jieva Macije- 
ci, 1801 So. Paulina gt., len- 

Macijewskienės vyras mi- 
apie pusantrų metų atgal 

bdamas Svvift kompanijos 
rdykloj.
.tai ką ji liudijo paklausta 
bininkų advokato p. Walsho: 
U.: .\|)ibudinkite vietą, kurio- 
jųs gyvenate.
kis.: Mano gyvenimo viela 

trįs kambariai, kuriuose ne
imlu veik jokių rakandų, 
i pragyvenimą aš užsidirbu 
ūdų plovimu ir žlugtavimu. 
to, aš gaunu tūlos paramos 

vieto vyriausybės. v

kuo 
apmokėt daktaro patarnavimą.

Iš tolimesnio klausinėjimo 
paaiškėjo, kad Maciejewskos 
vyras keturias sayaites prieš 
mirtį sirgo. Bet visą tą laikų jis 
tečiaus dirbęs t. v. “tripe ce 
llar’c“ Svvifto skerdyklose. Kuo
met jis visai nebepajiegęs, jam 
buvo suteikta kitas darbas, bet 
greitai po to jis miręs.

Referatas rusų 
kalboje

Nedėlioję, 17 d. vasario, 2 v. 
po pietų, Bergo Mokykloje ker
tė Hoyne ir Ihvision) įvyks re
feratas temoje “Tautų klausi
mas Rusijoje“. Skaitys drg. 
Khinoy. Rengia Rusijos Social- 
Ihinokratų (menševikų) kliu- 
bas. Referato tema labai įdomi, 
ir pageidaujama, kad į jį atsi
lankytų kuodaugiausia publi
kos.

Referatas apie mažųjų 
tautų teises.

Vasario 24 d. Chicagos Liau
dies 'taryba rengia didelį viešą

ia Skeffington skaitys referatų 
lema “Mažųjų tautų teisės — Ir- 
landija respublika”.

Pia Skeffingio -viena uoliau
siųjų Irlandijos savy valdos ša
lininkė. Tuo klausimu ji laikė 
visų eilę referatų įvairiose Suv. 
Valstijų vietose. Dėlei to Anglie 
jos valdžia neišdavė jai paspor- 
to sugrįžimui atgal į Irlandiją.

įrengėjai, taigi Chicagos Liau- 
'dies Taryba, prašo kad ir lietu
viai atsilankytų į minėtą susi
rinkimą. Įžanga, perkant ti- 
kietus išanksto, 25c. Prie durų 
— 35c. Visas vakaro pelnas eis 
Tarybos naudai.

Masinis 
susirinkimas

Nedėlioj, vasario 17 d., ren
giama didelis masinis susirinki
mas Douglus Park Auditoriume, 
kertė Kedzie ir Ogden ggl.

Lomonosov; K. Fabian — Val
stiečių Sąjungos ir Maskvos ap
skričio maisto komiteto atsto
vas ir K. Vtorov J Busi jos ge
ležinkeliečių Sąjungos atstovas.

Susirinkimo tikslas yra pa
žadinti žmones, ypačiai pačius 
Rusijos išeivius, prie teikimo 
pagalbos kenčiantiems Rusijos 
žmonėms.

Lietuviai, kuriems laikas pa
velys, tegul atsilanko j min. su
sirinkimą: turės progos išgirsti 
daug naujo apie padėjimą Ru
sijoj iš pačių jos atstovų.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos Šeimynos geriantis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

r*g- Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
1 branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
19 didelį.

M! Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
į tol gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbiugumo. Nesi- 

duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
iffl už pigesnę čienią.
fl $‘‘1 s.c.n& ’ ’ , — ___

Į J pakelije, kajp čia parodyt 
lyji butų r ‘ ’ ■* *

„LOXOL
! M Tikrasi 
fa apticko 

l'Ht bi
dvigubai daugiau, negu už 35 centus. J

F. AD. RICHTER & CO
7d .(JO V/aahlngton Strcei, New

tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
ta. Pirkdami žiūrėkite, kad 

ant pakelio' ženklas „INKARAS 
taipgi musų pavardė.

PAiX-EXPELLERl$ parduodamas visose 
Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

eliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių

žodis

Vyčių baltus
r/.gavėnių vakari*. vaaui*M> 12 

d., lietuviškų vyčių 16-tae pul
kas surengė balių. Loštu vieno 
veiksmo komedijėlė “Guminiai 
Batui”. Vaidino neperprasčiail
sia. betgi labai keistai atrodė to 

1 už scenerijos stovinčio žmogaus 
baikos, kurs nuolat bandė žuL 
rėt iš už kulisų...

l'žs i baidus lošimui tęsės ba
lius ir skrajojanti kruša. Publi
kos irgi buvo nemažai.

Beje, turiu pastebėt, kad vy
čiai buvo nusprendę neįsileisti 
į savo vakarą bedievių, bet pini
gas pergalėjo prižadus 
leido.

Mjų. baliaus pelnas 
mas... dievo garbei.

Tą patį vakarą buvo
'balius, kurį rengė “šventos“ Pet
ronės susaidė Mickevičiaus sve
tainėje. Žmonių buvo neper- 
daugiausia. Čia betgi butą di
delės netvarkos. Mat Petronės 
pastatė suvis netinkamas didė
tų pardavinėtojas. Norintįs nu
sipirkti tikietą, ilgai turėjo styp
soti ant gatvės. Daugelis pasi
piktinę tokia netvarka grįio at
gal, iš kur atėję.

ir visus

skiria-

ir kitas

WEST PULLMAN
Pavyzdingo*

Vasario 11 d. čia a įsivedi d. 
S. t ilvikas su p-le K. Koleviu- 
k‘. Abudu laisvų paniūrų žpao- 
nes. Drg. S. Tilvikas yra seaaa 
vietinės L$S. 235-tos kiopoa ua- 
rys ir ilgą laiką buvęa jus rai
tininkas,, o taipgi ir Liet. Darb. 
Lit. Dr-jos 33 kuopos. Vesturib 
atsibuvo jaunavedžių name. Da
lyvavo skaitlingas būrelis jau
nuomenės, Apart kitko prisi
minta ir apie bėgančius reika
lus. Wm. Phillip pasak** tooni- 
pa prakalbėlę, ragino susirin
kusius paaukauti kiek kuris iš
gali LSS. Apsigynimo Foadan. 
Aukavo: S. Tilvikas ir A. Gen- 
dvilis — |M> $1.00; K. Tilvikie- 
nė, K. Tigvidis, A. Rimkaitė,

Kusas, J. Pranckaitė — po 50c. 
Viso $6.00. Aukavusiems ta
riu širdingą ačiū. Gi jaunave-

šeimyniško gyvenimu!

cicer*
Prakalbos. —

Seredoj, vasario 13 d., M. Ja
nkaičio svetainėj I .SS. VII Ra
jonas surengė parkalbas. Kal
bėjo d. J. Jukelis.

Kadangi Ciceroj pastaruoju 
laiku priviso daug klerikališkų 
judošėlių, kurie atkakliai varo 
savo tamsius darbelius, tai d. 
J. Jukelis, pradėdamas kalbą, 
trumpai paaiškino, ko verti tos 
rųšies gaivalai. Vėliaus kalbė
tojas ragino visus darbininkus 
dėties prie socialistų partijos ir 
stengtis gerinti savo būvį. Per-

gynimo Fondan. Aukavo: J. 
Reimontas, W. Daivid, V. šim- 
knuskas, S. Stora, V. Šatas, V. 
Sereika, J. Simonavičius, P. Žvi- 
kas, A. K Ulinius, P. Kaunietis, 
M. Urbaitis, A. Kavaliauskas, J. 
Stankaitis, J. Babišas, J. Valužis,

džluM, P. Tonišku, T. Bartkus, 
J. Aeeris, M. Bučinskas, A. Liut
kus ir K. Apolskis po |1.00; A. 
Millęr 35c.; A; Rudinskus $2.00. 
Viso su smulkiomis aukomis su
rinkta >35.36. Paskui daugelis 
iš susirinkusiųjų davinėjo įvai
rius klausimus, į kuriuos d. Ju
kelis deramai atsakinėjo. Rei
kia iMižymėti, kad d. J. Jukelis 
yra sugabus kalbėtojas, ypač 
minios organizavimui.

Žmonių buvo nemažai ir visi 
ramiai flžšllaikė.

Vieto* batoiytininkai dėjo pa- 
stanyų, kad išardžius min. pra- 
kalias. Jie skuadB rengėjus 
poRdiai ir aieFavo, buk tie “iš
gamos“ rengiasi “kelti revoliu
ciją“. Rrt, nabagams, nepavy-

hj zaunų

Giceriečiui gali gauti dienraš-

Černėj. (ii kuriems ten nepa
rankų, kreipkitės pas agentą J. 
Matulį, 1487 S. 49 Ct.

Nedėlioję, vasario 17 d., M. 
Jankaičio svet., LSS. 138 kp. 
choras renjgia vakaru. Vaidins

nės ’. Rengtam ir loėėjai žada 
“gerai pasirodyti“. Lauksime, 
lauksime. —J. Aeeris.

ATBAU9M VHI RAJONO 
KONFHBMNCMOS.

AtorkjJMM irg. A. I)vyMwi.

RelMu stebėieu, kud (h’g. A. 
Dvylitt, nprašychmut Naujienų 
■•r. 25 8-k) Rujoio konferenci
ją, taip apnfleukė »u tiesu.

•■‘ii’;

Jis jau pradžioje mto »traip- 
suin pradedu kalbėti klaidingai. 
Jh seko: “ftraaubmou naiya »ų- 
»irinkimo išdirbta taiiiyklę, duo
du įnešimu uždaryki reghtraci- 
ją. Firrnininlkas tako: Na vie
toje įnešlnms.“ Man neapeina, 
ar (h’g. A. Dvylis žinovai tvar
kas vedimo taisyklių ar Ae; »bet 
jeigu kiekvienas pašokęs nuo 
sėdynės duos įnešilną. Lai pana
ši tvarka bus blogesnė ir už blo
giausia: lodei ir aš turėjau pa- 
snkyti tiems, kurie pašokę nuo 
sėdynių norėjo duoti įnešimus, 
jog ne vieloje, kadanyi tas tik 
gili duot įnešimą, kuriam pri
sieina iž eilės kalbėti. Jeigu drg. 
Dvylis pats iš eilės kalbėdamas 
nedavė Įnešimą, tai jau aišku, 

kaltina kitą pats, būdamas 
keltas. Toliau drg. A. D. sako: 
“Dvigules balsų skaičius neduo
da pirm’rninkui ImiIso”. Aš, kaipo 
pirmininkas, visai uesprašiau 
balso; pirm negu užėmiau bal
są, pavedžiau daboti tvarką sa
vo pagalbininkui. Kad susirin
kimas imbnlsavo neduoti man .1 i 
balso, tai tik dėlto, kad pagelbi- 
ninkus, drg. Vasiliauskas, klai
dingai informavo susirinkimų, 
aiškindamas, jog aš norįs kal
beli; bet kada po imbalsavimo 
aš pasakiau susirinkimui, jog aš 
visai nenoriu išnaujo užimti 
balso, tiktai noriu pasiaiškinti 
ant užmetimo, tada visas susiri
nkimas vienbalsiai priėmė, kad 
duoti man pasiaiškinti. Bet drg. 
A. D. jau čia tik per pusę lupų 
ištarė, jog, girdi, “galų-galp vis
gi leista jam pasiaiškinti“.

Ant galo drg. A. Dvylis visai 
netiesą kalba, sakydamas, jog 
aš bandęs apleisti susirinkimą. 
Aš visai to nedariau, taigi ste-

liauskas, J. Drebickas, M, Ma
zūra, J. Areška, A. Tupikaitis, J.
Morkus, Ig. Pūkis, A. Matukas, flbiūtiiia, iš kur d. A. Dvylis tai 
V. Šileika, B. Tuskienė — po 50 
c.;, p-ia Leimontienė, M. Janu- 
lienė, M. Vaižinskis, p. Pilkis,

paėmė \
—— 1 " —■

T. L. Dundulis.

Prakalbas
Heiitfiu

LSS. VIII Rajonas 
PANEDELYJ, Vasario 18 d. 
T. MAŽENIO SVETAINĖJ 
3834 So. Kedzie avė kampas 
38-to pi. Brighton, Park’e. 
Kalbės tik-kų atvykęs iš ry
tinių valstijų d.J. JUKELIS.

Rengėjai kviečia visus atsilankyti 
ir užtikrina, knd visi atsilankiusieji 
bus užganėdinti. LSS. VIII Rajonas

VALDtIDB NUSTATYTOS 
KA1N08 CHICAGOJ 

šiandie
Ckkrea, buroku arba 

nendrių, svaras .. 

’4 ^bačkos maišas 
% bačkos maišas
o svarų bačkos maišas .. 32—35 

Karia Kiltai Maišas
Bonemian atyle bač. 1.37—-1.63 
Juodi, bačkos........... 1.22—1.49

5svarai ................................ 29—37
Grabam miltai 1 sv. maiš. 28—34 

Corn Meal švara?
Balti ar geltoni................... 5—6Vš

Maisae (Hominy), svaras ..5*A—6Mi

........■—.i"1—"
' 4«<v ■->«• tiflfcyĮį'

| Tnr.nraoNE yards ,

t DR. J. JONIKAITI3
į Medikas ir Chirurgas
| 3SM T.. Kalatcd St„ Chicago

MVflV

DR. A. <1. KARALIUS 
6>l)lojis Ir Chirurgas

X-8PJ N DŪLIAI 
1111 N. Wnton ava. 

ValaadoBt •—11 rytai 1—49

Tel. Yards 3654

legija
V l|N l‘<

phijoj 
patari

7

A K L'ŠEPKA

irti v k wliAr|u
Akušerijos Ko-1 

; ilgai praktika-] 
cnnHylvanijoH ho- 

ir l’hiladel-1 
Pasekmingai 

nauju prie gitn-į 
Uždyką duodu 

vitiokiose ligose 
m ir merginom.

Hatatcd Str.,

rodą vbiokioHi 
moterim ir in< 
3113 So. Halai 

(Ant antrų 
Chicago

... 8—8H
(Maišas)

.2.85—3.00
1.45—1.53

Ryžiai,
Fanoy heed.................... R—14
Blne nMe........................ /4—13

Bulvė* (16 svaru)
N. 1 Mis./ Min., ir Dak. .. 27—39

Pienas (Kenss)
Condensed, geriausias .... 10—32
Vidutiniškas ....................... 17—20
Evaporated, nesald....... 13—16

Bvlerias, eanetanee svaras
Iš bačkučių ....................... 50—56
Prastesnis......................... 48—54
Iš šeldytnvių ....................... 46—53

Bugtorfne 
filytata ...................
Srinhvoen......... .........
vichjttnifltaui ...............

RfanŽlatat
švieži extra............... .
Refrigeratorių, extru 
Hefrijjeratorhi N 1 .

(beaea)'
Navy .............................
Lima ..............................

Širvo*, geros ivarm...

hltlnMk 
.56—62 
50—55

#t«ral 
. 16—20 
. 16—20

. 13-17 
. 12—15 

. 11—14

. 32-36 
. 31—M
. 44—50 
. 40—45

tvanu 
.. 31—36 
. 30—36 
25 Vi — 31

svarui

Prasteenfle ...............

lt n m pis, geras, svarui 
Prasėta*ie .........

Lašiniai geri, svarui
Prastesni ................. .

Taukai
Dėžutėj ................... ..
Palaidi, griausi ..
Paprastieji ...............

Kalakutai
švieži ....................... ..
šaldyti .....................

(Vištos
šviežios ...................
Gaidžiai, švieži ....

Antis ...............................
^ąsįs ................................
žuvjs (salmonj

Pink ............................
Red Alaska ...............

flurie
Amerikoniškas (fuh
Šmote .... .m.............
Supiaustytas ...........

Balta duona, svarui . .

Šitokiomis kainomis grosot 
urėtų pardavinėti vlriminėtu 1 

tus. Jot kuris Jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet /ieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino* 
<nr/a.

. 30-37 

svarui
, 34->39 
. 24—28 
. 34—39 
. 2!)—34 
dėžutės

. 19—23 

. 27-33

crenm) svar. 
... 31%—39 
........ 35—43 
.............9—10

minkai
Įrėminėtu* daile

NEPRISTATYTI LAIŠKAI

Vyriausiame pačte, Clark ir 
Adanias gtv. yra laiškų iš Euro
pos, adresuotų Chicagoj gyve
nantiems giminėms. Del blogų 
adresų pačias tų laiškų negali 
pristatyti į namus, lodei kam tie 
laiškai priklauso gali nueiti į vy
riausiojo pačio ofisą ir atsiimti 
juos prie lankelio, kur parašyta 
Advertiscd \Vindow, Adams St. 
lobe j.

Klausiant, reikia paduoti 
ško numeris. Laiškai 
šiems:
1813 
181-: 
1 I’.’jU

D \ ;”>is Tony 
>iu>ba G 

( .ilka John 
l etrauskicnė Waroni 
l’usnin John 
Earklin L (Karklių?) 
iienstovvicz S 
Sananevlch M

i70
1871

’■ •*. o j'

188!) Sųbac Jau
1892 Sz.yks Ippolit
1907 Wilijkis Ignacos
1911 Zelinsky Mike
1912 Zinko Thomas
11)11

•|>-ni Vašintieuė, V. Zurba, P. Zo- Nepasižadėkit eiti kur kitur;
tuląs, St. Maciukevičia, P. Vož-* 
nis, J. Lukagevičia, K. Kamins
kas, V. Gulinauskas, poni Gali- 
nauskienė, R. Kerelis, L. Saulis, 
A. čiapaitis, A. Dilius, J. Doč
kus, P. Žilvis, A. Stasiulaitis —

Nedėlioję, Vasario 24, nes lų 
dienų, Pilsen Auditorium, 
bus “Naujienų” 4-metinis 

Balius!

lai-
vro

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviiiuua Permaina.
Paucdėlj’j, KcL erge ir Sukatoj 

Pirmas FloraueL*»c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskattoma ir

Į c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDĖTI AKTAI KASDIEN 
a M r?’ CjTV^S

■ ■■y.Įg..!.,.

po 25c.; P. Garaldauskienė 30c.; į 
S. Jankeliūnas, A. Sideravičius,

Skaitykite ir Platinkite

Nariai Couk County Ueal Estate Tarybaa 
A. PETRATIS & CO. 

Roal Katate Ofisas 
Paskolina pinigus. Perka, parduoda 

maino namus, lotus ir farmns. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Peržiūri "patriktus, padaro popiaras 
NOTARY PUBLIC

TELEPHONK TARD1 IIU

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo fi Iki 13 
Ii ryto Ir ano f iki I vai. vak. 
31M So. Halstad SL, Chlcaga.

DR.A. MONTVID
Gydytojas ir Chirurgas 
OFISAS: 15K3 W. Madlson st., 

kampas Ashland Boul., vir
šų1) banko, Roorn 600.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—6 
vak PhONE Hayniarket 2563.

REZIDENCIJA: 3332 North av.
VALANDOS
PHONE Albany 5546

Jūsų Akys
gali reikalauti 

gydymo arba a- 
kinių.
Mes galim jum 

tą pasakyt. Jeigu 
reikalinga aki
nių. juos galima 
gauti musų op- 
tiškame depar- 
tame.

Kabios nebrangios.
10 metų Paauksuoti 

nuo $3 iki $4.
Tikro aukso nuo $5 iki $8. 

$3, 4, 5, 6, 7, 8, 
$5. 6, 7, 8, 9, 10 
atkreipiame ypatingą 

1 mokyklą lankančius 
Jeigu ' jums skauda 

arba silpnos akys, atei- 
-----  ----- , akių 
gydytoją tr chiiMirgą, gyvenan
tį Chlcagoje virš 20 metų.

IŠKABA BESISUKANTI

Mes 
(lomą 
vaikus. 
Kalva, arba silpnos aky:. 
kitę pas seną užliklmą 
gydytoją Ir ohintirg......
Ij Chicagojc_virš 20 meti,

ŠVIESA
Pritaikoma dirbtinės akys
Dr, P. O. CARTER

Specialistas
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
120 S. State st., Antras augitas. 
Vienos durys į • žiemius nuo 

The Fair 
VALANDOS: 9 iki 7;

iNcdėldicniais 10 iki 12.

ZMOHKM
Jei nori greitai ir naieknilngai temokti Angli

škai kalbėti, įkaityti ir rrJyt!, tai lankyk matų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čl* mokinama:- j 
Lietuvių kalboa S.V.latorijoa Laiškų Rašymo 
Lenku ” Š.V.Valdyboi Prieky tos Teisių

1 Lotynų ” S.V.PIMotybSaGramątlkoe I j 
^Aritmetikos Geografijos Retorikoj, ir tt.fi

Ir GRAMMAR ir HIGH SCROOL Kursi,. (lyve- t 
nančins toliau mokiname per uiškut. viskas t 
aiškinama lietuviškai.

American College Prsparatory Selteri d 
M31O3 3. Halsted St. Chicago Ill.U 
n| KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ JJ

ROCKFOKDIEČIŲ ATIDAI

Puikiausia Čevcrykų Krautuvė 
naujausios mados už mažiausias kai
nas. Taipgi turime dailių drabužių. 
Ateikite, o persitikrinsite žemumu 
musų kainų. DUBIN BBOS., 
1025 S. Main St., Rockford, III.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

m-m National Uf« 
29 80. La Hali* 8U Chlorą, 11).

Tw) Central M90-M91. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir eubatoe vaka
rais nuo « iki 8 vakare, po numeriui 
!*«< MILWAUKKJB AVB., Chicarre. BĮ.

Tel Humboldt *7.

Vyrišky Drapan y Bargei< 
\Vauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius. „ „ ,

Nau^i, daryti gatavi nuo $1H 1Lt 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik* 
18 doleri j.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visa’ L lažai vartoti siutai ir ovs.c 
kotM, ve?.ės nuo $25 iki $85, dabai' 
$5 ir augiau. Kelnės nuo $1,50 iki 
$4.50. vaikinams siutai nuo $3.W

Atdara kasdiere. yiedėllomh’ ir 
kapais.

• a G O B D O H 
HM S. Halsted SL, Cfeicaa©-

... . įi.V -?------------

Nepamirškitte, kad Nedėlioj, 
Vasario 24, bus “Naujienų” 
Lmetų sukaktuvių vakaras 

' Pilsen Auditorium

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojame 
pagerintą Oph- 
thalmomcler. Y- 
patinga doma at
kreipiama j vat-

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki ! 
nedėldion. nuo 10 iki 11 < 
4649 S. Ashland Av. kainp

Vai.: nuo 9 i ylo iki 9 vak. 
. nuo 10 iki 11 dieną. 

47 st

Neųžsitikėkit savo regėjimo pir 
mainui by kokiam neprityrusiam 
anliekpriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jlųs akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 melų patyrimą ir 
galiu fštyrl jus akis ir pririnkti 
jums akinius (ikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

galiu 
i u m.s 
kų

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

JOHN SMEl'ANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 Šio. Ashland Avė. Chicago.
Kampas 18-tos gatvės 

3-č.ios lubos, virš Platt’o aptiekos 
< Timykite i mano parašą 

Volanuos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai 
vąl. rVto iki 12 valandai dieną.

trinkti 
utį ru

vakaro. Nedėlioję nuo 8

i p , f ~ r j; : v
Rczid. 933 įJ. Ashland Blvd. Chicago 

Telephone ilayin:»rket 2541

D&. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CIHRU|ĮGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaikų ir visy chroniškų lipų

Ofisas:
VALANDOS

7 -8 vi

3354 S. Ibilsled St., Chicago 
T elepliont- Di over 9693

10--U ryto; 2—3 popieti];
i.kure. Ne<lčlioin.« 10—12 dieną.

u:r. 5032

3109 S. Morgan st. Chicago
ANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

M. GLASER
PrakiilAiojn 27 meta* 
Gyvenimas ir Ofisas 

11!) S. Morgan St.. kertė 32 st.
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

9 i'yto, nuo 12 iki 2 popietiki 9 i^to, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vilk. Nedųlio- 
jni* vakarais ofisas uždarytas.

Tclcphone Yards 087

iphone l’urnboldt 1278

. SAHUD M. D. 
iaa Rusas Gydytojas Ir Chirurgaa 

ialistss Moteriškų, Vyriaku Ir 
y'r.lkų, taipgi Chroniškų L'?ų 
OFISAS: 1579 M’hvaukei- Avo., 

Kampus North Ava. Kambarys 206 
VZJ./^DOB: 8:70 ‘kl far/V) 
1:89 iki .1 L* 7:30 ik' 0 vak-.rc

Ec
IV’
Sc 
t pcci;

D R. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 mc- 
kaial? patyręo gydytojus, chirurgas 
akutčris.

BykoJcstrirtS Ir chrehiškas ligas, vy-

tų
ir

rų, moterų ir vaikų, pagal naujaunius 
m :todas X-Ray ir kitokius elektros prie- 
taisų^i i •

SI. ne

6-

Ofisas ir T.ecaratorlja: 1025 W. 18lh 
St.

VALANDOS: Nuo 12 pietų, ir 
, 8 vakarais, ą’elephbne Cunal 3110. 
GrVESrmA^: f.H2 S.' Halsted Street

VALANDOS: 8-ryto, tiktai.
11 >•;. • • J :

4—»

' j ' .. -
/1 ERB. Naujienų skai- 
'' tytęjos ir skaityto- 
j u prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

į IMPERFECT IN ORIGINAL
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Pranešimai
LMPS. 29-tos kuopos repeticija “Iš 

Meilės” įvyks nedėlioj, vasario 17 d. 
10 vai. rvte, Liuosvbės svetainėj. 
1822 \Vubansia avė. Visi aktoriai ir 
dainoriai malonėkite atsilankyti.

—Komitetas.

LMPS. 9 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvy ks nedėlioj, vasario 17 d. 
2 v, po pietų, J’('llowship svet., 831 
\V. 33 pi. Draugės kiveČiainos visos 
atsilankyti ir atsivesti naujų.

—Valdyba.

Subatoj. vasario 23 d. Lietuvių M. 
ITog. Sus. 9 kuopa rengia gerb. J. 
Žemaitės naudai Koncertą M. Mel
dažio svet., kuriame dalyvaus gabia
usios artistiškos spėkos; dainuos ke
letas chorų ir daug solistų. Kviečia
me skaitlingai atsilankyti ir kitų. 
Pradžia lygiai 7:30 vakare.

Mėnesinis 234 kp. susirinkimas i- 
vyks nedėlioj, vasario 17 (k 10 vai. 
t vto University Settlemeiit svetainėj, 
1630 Gross avė. Draugai, malonėki
te atsilankyti laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų. —Sekretorius.

LMPS. 58ta ir LSJL 3čia kuopos 
rengia bendrų draugiškų vakarėlį 
vasarįo 17 d. 7:30 valį vak., Blinst- 
rupo svet., 45 ir llermitage gt. Drau
gės ir draugai, visi atsilankykite ir 
pažįstamus atsiveskite. —Komitetas.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario prie laisvų 

žmonių; geistina, kad valgyt paga
mintų. Bridgeporto apielinkėj.
S. M, 3346 So Halsted St., Chicago.
VYRAS pajieško kambario Bridge

porto upielinkėje pas švarius ir blai
vus žmones, su valgiu. Sutinku būti 
su antru vyru. Atsišaukite sekamu 
adresu: Alex Gadwe.ll,
1818 So. Halsted/St. Chicago.
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RANDAI

NAMAI-ŽEMfi DRAUGIJOS LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI: NAUJIENŲ AGENTŪROS

Melroae Park, III.—LSD. Ratelio 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj, vasario 17 d. 10 vai. ryte, brauk 
and James svetainėj. 23 avė. ir Lake 
gatvė. Draugai, malonėkite visi at
silankyti, nes turime svarbių daly
kų kaslink rengiamojo vakaro.

LSS. 4tos kuopos, LMPS. 9tos kuo
pos ir LSJL. Imos kuopos bendras 
lavinimos susirinkimas įvyks nedė
lioj, vasario 17, 10 vai. ryto, Fellow- 
ship svet., 831 \V. 33rd Place. Bus 
• varbi lekcija, susirinkite visi. —

K. Virbickas, rašt.

BUEER1Ų DOMAI.
PasirandavoJa bučernė lietuvių 

apgyventoje vietoje. Taipgi galima 
ir groserį laikyt. Gera vieta lietu
viui budeliui. Randa pigi. Atsišau
kite: 1640 S. Jefferson st., Chicago

KEIKIA DARBININKŲ

Rockford, III.—LSS. 75 kp. mene 
sinis susirinkimas įvyks vasario 1. 
d., 1:30 vai. po pietų K. of P. sv< I , 
218 S. Main str. —Draugai ir drau
gės, meldžiu atvykti paskirtu liuku 
nes yra daug svarbių reikalų. laiy 
gi kurie norite prisirašyti prie ku( 
pos, ateikite. —A. Meldažts.

269 Skyriaus A. C. VV. of A. mėne- 
ninis susirinkimas įvyks subatoj, va
sario ’6, 7:30 vai. va.kare, Grinevi
čiaus salėje, 1813 So. Halsted St., — 
Visi nariai yra kviečiami atsilankyti.

.—Valdyba.

LMPS. 9-tos kuopos choro ekstr;> 
repeticija po vadovyste p. Gugienė 
įvyks pėtnyčioj, vasario 15, 8 va 
vakare, Aušros svetainėje, prie 300 
Halsted ir 30 gatvių. Visos daininir 
kės malonėkite pribūti pažymėtu la 

—Komitetas.

LMPS. 29tos kuopos susirinkimas 
įvyks patinėly j, vasario 18 d. 7530 v. 
vakare .Viešojo Knygyno kambariuo 
>e, 1617 N. Robey str.—Visos marės 
malonėkite atsilankyti paskirtu lai
ku, nes turime daug svarbių reikalų.

—Sekr. Izabelė Stasunienė.

Melrose Park. III. Socialistų Tari 
tautiškas Susirinkimas įvyks nedi 
lioj, vasario 17, 2 vai. po pietų I rau' 
ir James svetainėje 23 avė. ir Lak 
str. Bus nominuotas kandidatas 
miesto trustees.—Draugai, atšilau 
kvkite skaitmeningai. —Valdyba.

West Pullman, III.—LSS. 235 kp. 
uėnesinis susirinkimas įvyks vasa
lo 17, 720 W. 120 st., 10 vai. ryto.— 
Įrangai ir draugės, visi malonėkite 
dvykti paskirtu laiku, nes turime 
ubai daug reikalų. Sekr. S. Tilvikas.

REIKALAUJAME vyrų ir moterų 
į kožnų miestą, miestelį ir kaimų po 
visą Ameriką ir Canadą, turinčių ge
rą pažintį ir gerų vardą tarp savo 
kaimynų ir pažįstamų. Geriems 
žmonėms mes duosime agentystę ir 
pamokinsime kaip lengvai galės už
dirbt nuo $6.00 lig $30.00 ant dienos 
ir (langiau netrotydaini savo dieninio, 
darbo. Prie šio užsiėmimo nereikia 
nei mokslo, nei patyrimo, nei dide
lės iškalbos, tiktai reikia teisingu
mo. Norėdami šį darbų užimti, ga
lite kreipties laišku paminėdami ar 
vedę ar pavienis, kiek metų seniūno 
ir kiek žmonių pažįstate; ir indčkite 
markę dėl atsakymo. O gyvendami 
Chicago ir Chicaoos upielinkėje at
silankykite asabišlai į Office tarp 2 
ir 5 po pietų.

ECONOMIC HOME SUPPLY CO. 
714 Vau Buren St., Chicago, 111.

E. Chicago, Ind.— LSS. 20 kuopi1 
rengia prakalbas nedėlioj, vasarii 
17 d. 1 vai. po pietų, K. Grikšto sve 
tainėje, 150 st ir Northeote avė. Kai 
bės drg. Jukelis. Visus kviečia skai 
tlingai atsilankyti —Komitetu'

Smulkus Skelbimai
SLA. 226 K p. rengia prelekciją • 

{trakalbas nedėlioj, vasario 17 > 
Juosvbės svetainėj. 1822 Waban' 

avė. Prelekcijų skaitys Dr. A. J. K; 
ralius tema “ žmogaus sielos jaus niai”. Kalbės Dr. A. Montvidas. Pr:: džia 2:30 vai. po piety. Inžanga <iy 
kai. Nepamirškite. —SLA. 226 k|.

Sus. Lietė Soc. Dain. Am. piriv 
Apskričio konferencija įvyks suba 
toj, vasario 16 dienų. M. MeldąŽi* 
svetainėj, 2244 West 23rd Place, Cl.i 
cago, Iii. 8 vai. vakare.—Draugai i 
draugės iš visu chorų, priklausant 
prie Pirmo Apskričio, malonėkite pu 
sirupinti išrinkti delegatus ir pri 
siųsti juos konferencijom Taipg 
privalo atsilankyti ir chorų valdy 
bos. — Chorai, kur nori prisidėt 
prie Susivienijimo, malonėkite pri 
siųsti savo atstovus. Kviečia

Pirmo Apsk. pirm. A. K. Linge

Ru»ų Kliuban “Znanie” rengia spe 
ktaklį, koncertų ir balių Subatojf 
vasario 16 d., Pulaskio svet., 1711 S 
Ashland avė., arti 18-tos gatvės. Pm 
džia 8 vai. vak. —Komitetas.

tinulkiems pasIskJbimama kainos 
1 eolu, syki, 50 centų; dedant 
tą pati skalbimą Ilgiau, ui klek* 
▼leną kartų colis vietos 2S centai.

ftlos Naulieny Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausi* 
priemonė tiek biznio liek dar
bo žtuonCins įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalu. Jie Įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jięms, ko geidžiate ir kų turi
te jiem* pasiūlyti. Kas tud 
k* nors parduoti; ka* nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbiniukų, ka« no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiem* išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nan 
i ienų skiltyse, o p*:aatvsne 
;aip be vargo ir ineakiauslo 

mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, na-Mu, arba te
lefonu: Canal 1506.

M B M M ■ ■ Vyrama ir Motarima VI-
n A D D A I *OKIO* ruiica metaloJI 11 K K H I arba madtio dirbamos*U II U f* I fabrikuose. h<>-

toliuoae, veatoranuoa, ta* 
1unuo*e, KxonbwAiue-e, raitialae, aaakrov.MM, 
laninoee ir tt. Pumatykit mua< DlDHLI au- 
*nia Gtri«uaio« mokaatl*.

Advance Employm*at Bxcbango 
ž-rus augžtas.—179 W. Washington at

REIKALINGA prityrusių langų va
lytojų.

CHICAGO CLEANING CO 
62 W. WaabŽngton St., Chicago, III.

REIKALINGA 3 patyrusios mer
ginos prie pardavimo į krautuvę 
CDry good*). Pastovus darbas, 
gera mokestis.
3641-43-45 S. Halsted St., Chicago

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo; skalbti nereikia. 
Gražys namai, geras valgis ir atsa
kanti mokesti*.

Sain Ix)ng, 
3220 W. Division st. Tel. Albany 9668

REIKALINGI vyrai dirbt skudurų 
šapoje. Atsišaukite į
1447 S. Sangamo* St., Chicago.

LSS 4-toji kuopa stato scenoje d* 
veikalu: ,‘žmonės” ir “Vagis”, Ned 
V*sario-Feb.. 17 d., M. Meldažio sve 
tainėje, Pradžia 6 vai. vk. Komitetą

L8JS 1 kuopos Mandolinų Orkest 
ras rengia draugiškų vakarėlį, kuri 
[vyks vasario 1 6d. Aušros svet., - 
3001 S. Halsted St. Pradžia 7:30 vai 
vak. —Komitetas.

...... ——
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Pajieškau savo švogerio, Jono Bru-1 REIKALINGA vidutinio 
o, apie mėnesis laiko gyveno po nr. moteris bonkų ploviniui. 
167 \Vallace st., Chicago. Aš parva-1 te pas: [22222T" 222 2 -2
tavęs iš kariuomenės nuo jo jokios I g38 S. (Žanai St., 
inios “ '----- ’’ ‘
inote malonėkite atsišaukti.

negaunu.

amžiaus 
Atsišauki- 

H'OhWICH BROS., 
, Chicago.

Anton Neverauskas.
21 Michigan Avė., Rockford, III

Chicagiečiai.—Šiuo prašome dr;. 
ugijų ir kuopų nerengti jokių pra 
inogy kovo 17 d., nes tų dienų Chi 
cagos IJatuvių Draugija Sav. Pa> 
i engia vakarų Schoenhofens svet 
kampas Milvvaukee ir Ashland avės 
gerb. Žemaitės naudai. —Komitetas

Pajieškau dviejų brolių ir sesers 
’onio, Laurino ir Marijonos Mileus- 
ių. Paeina iš Kauno gub., Telšių 
av., Žarėnų par., Bajorų sodžiaus 
912 m. gyveno Kensington. III. Da- 
ar nežinia kur. Jie patįs ar kas a- 
ie juos žino malonėkite pranešti, 
ž pranešimų jų adreso skiriu $5 do 

i»nų. Stanislovas Miliauskis. 
814 So. Jefferson St., Chicago, III.

Referatas apie “Tautų Klausimą* 
Rusijoje įvyks nedėlioja 17 d. va 
sario, 2 v. po pietų, Bergo Mokyklų 
ie (kertė Hoyne ava. ir Division st.) 
Rengia Rusijos Social-Demokrati 
(menševikų) Kliubas. Skaitys drg 
Khinoy

Brighton Park.—Keistučio Pašalo 
Kliubo mėnesinis susirinkimas alsi 
bus vasario 17 d., 1 vai. po pietų Li 
borty svetainėje. 3925 S. Kedzie av 
kampas 39 pi. Nariai, malonėkit Iv- 
Ii, nes turime daug svarbių re-kali 
aptarti. Taipgi malonėkite sugrųUn 
Ii pinigus už tikietus nuo praeito va 
karo. —Justinas Gustaitis

Pa j ieško savo dėdės Franciškaus 
atako, apie dešimts metų kaip A- 
jerikoj. Paeina iŠ Noverėnų para
mos. Kas jį žinote arba jis pats 
u atsišaukia .šiuo adresu:

Bronislova Kavaliauskaitė, 
(po vyru) šlolienė)

344 So. 52th Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA pigiai keturių rui
mų forničiai. Pardavimo priežastis1 
—važiuoju ant fanuos. Kam reikia 
malonėkite atsišaukti šiuo adresu: 

W. Budd,
1437 So. 59th Ct., Cicero, 111.

PARSIDUODA labai pigiai karčia- 
ma iš priežasties nesveikatos biz
nio savininko. Vieta apgyventa tir
štai lietuvių, lenkų ir kitų tautų. Bi
znis išdirbtas per 25 met 
pas 24-tos ir Oakley avė.

GUST HAHNE
2401 So. Oakley Avė.,

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj lietuvių apgyventoj 
ir lenkų apielinkėj, iš priežasties ė- 
jinio karėn. Meldžiu atsišaukti pas 

Bruno Šimkus,
527 West 18th St., Chicago, III.

ns.
Bi- 

am-

Chicago.

LSJL. 1 kuopos dvisavaitinis susi
rinkimas subatoj, vasario 16 d ne
vyks, nes tų vakarų yra rengiami: 
I y gos Orkestro pasilinksminimo va 
karėlis. Susirinkimas perkeliamas ; 
sekamų mėnesį. —Valdybų

Pajieškau pusseserės, Monikos Sta- 
;juliiifčs-Jankauskienės, Kauno gub., 
urnių apielinkčs, Pavandenio par., 

vfilvidiškių kaimo. Girdėjau, gyve- 
umti Illinois valst. Meldžiu atsi- 
aukti, arba kas kitas praneškite — 
tiriu svarbu reikalą.

Ignacas Stasiulis,
113 Toassel avė., Du Bois, Pa.

tAKANDA!

Komiteto posėdis kaalink rengi nn 
vakaro naudai “Laisvės” ir ‘•Naujo
sios Gadynės” įvyks subatoje, vasa
rio 16 ,7:30 v. v., Knygyno kamba
riuose, 1617 N. Robey St. Komitetas

Pajieškau savo trijų brolių: Jono, 
uozapo ir Julijono; Jonas ir Juota- 
as gyveno 6 metai Mclvel Nungs, 

(N. J.): Julijonas gyveno PhiladeL 
\hijoj, Pa. Jie patįs arba kas juos 

b’note malonėkite pranešti adresų 
Povilas Šmitas.

2554 Blue Island avė.,
malonėkite pranešti adresą

Chicago, III.

E1TRA
Jauna pora priversta pasukant t* 

vo puikius, beveik nauju*, raJunuiu 
už retai pigių kainų, $125.^ sek.y- 
čio* setas, tikro* skuros, už J20. Ve 
iiuusios mados valgomojo kambarb 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven 
port, taipgi 8525 pianų su 25 m. gva 
rtncij* ui 8115 ir 8225 Victrol* k 
brangiais rekordais už 860.68. Alt 
yra retas pigumas ir jums apeivio 
kės patirti nežiūrint kur jus gvv* 
n*t. Viskas vartota vos 0 savan m 
Parslduos taipgi po vienų. Atslšgn- 
kite tuojau*. Gyvenimo vieta. 192f 
So. Kedzie av*., arti 22-ros gatv& 
Chicago, III.

Roseland, III.—• Lithuanian Impr 
rnd Bcnofit Club Komiteto susiph 
k imas įvyks suhatoje, vasario 16 <1., 
7 vai. v. Bus neržiurėta knygos ir 
atskaita nuo maskinio vakaro. Taigi 
malonėkite ateiti paskirtu laiku. Vie
la: 10142 Indiana avė., Boseland ,111.

—M. J. Grąžte.

Pajieškau Petro česuno. Pinuiau.s 
gyveno: 1825 S. Union, ir yra kriau
čių*. Turiu labai svarbų reikalo. Jis 
pats ar kas jį žinot, praneškite jo 
adresų. John Kniukšta.
19 W. 116 St., Kehsington, III.

Iš PRIEŽASTIES persiskyrimo esu 
priverstas parduoti 6 ruimų forni- 
cius mažai vartotus, visus kartu ar
ba po vieną, pagal jūsų pačiu nu- 
snrendimo kainas. Phonc Wabash: 
3335. Chicago.

LSJL. mėnesinis susirinkrYnas j- 
vvks subatoj, vasario 16, 7:30 vai. v. 
Bllnstrupo svetainėje, tarpe 45th ir 
Hermitage avė. Visi draugai, malo
nėkite susirinkti, nes bus labai sva
rbiu reikalų aptarti. Atsiveskite ir 
naujų draugų. —Komitetas.

Pajieškau Juozo Skinko. Jis paei
na iš Kalvarijos miesto, Suvalkų gu
bernijos. Jis pats ar kas jį žino at
sišaukite*. Jonas Kulokas, 

Belle Valey, Ohio.

PARSIDUODA labai pigiai pianai 
ir kitokie kambarių rakandai. Gali 
pirkti sykiu arba skyrium. Turiu 
parduoti į trumpų laika už paslidin
tų kaina. Pardavimo priežastis—liga. 
B. B., 1435 So. Halsted St., Chicago, 
III., (ant antrų lubų, iš priešakio.). 
Galima rasti visados.

JIEŠKO DARBO~^

. .Liet. Mot. Progres. Susivienijimo i PAJIEŠKAU DARBO prie stubos- 
25-tos kuopos mėnesinis susirinki-palių virt ir stubų prižiūrėt po kokia

> valandas į dienų/ Kam reika-

Lnin « B. Petrauskienė,
’• Turime 134b S. Hajsted St., aat antrų lubų'veikėjus ir tt. Viskas vartotą 3 mė- 
. Grybiene, iš užpakali*. Cbte*«I M*4ft 1598 Ni W*«t*rn avą

..Liet. Mot. Progres. Susivienijimo i PAJ IEŠKAU DARBO prie stubos- 
25-tos kuopos mėnesinis susirinki-1 i*aliu T"-1 J“ ' ’ ’
mas įvyks nedėlioj, vasario 17 d. 2 5 ar 6 ______ , .....
vai. po pietų, “Aušros” kambariuose linga, malonėkite atsišaukti. 
10900 Michigan avė. Narės malonės] 
atsįlapkyti paskirtu laiku, 
daug svarbių reikalų. —J.

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografa, 2 Jewel 
points. ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotų ir keletą 
rakandu už pirmų pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa- *■* > • ■ i TT! . 1 __ * O__ 9

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul lųsų randa moka už jūsų na

mą. Moderniškas naujas, 2 fintų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
Crane dirbtuvių prie Sawyer ir 45 
gatvės.

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
šviesos, cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotų 30x132%. 
Del platesnių žinių atsišaukite:

45th St. and Sawycr avė.
Agentas pasisiuntimui

1217 S. Spauldnig av, 
Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 

807 S. Spoulding avė. 
Mykolas Kaziunas, iždininkas,

1501 S. Harding avė.
Susirinkimai atsibuna 29 dienų 

kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 W. 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Klin- 
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.
i H *i W ............ .. ...... — r111" ■ -■■■

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

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia

J. Dauginis, vice-pirmininką: 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų raš

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkai 

1049 Marshfi ...
J. Antanavičia, iždininkas.

1719 TOtK
Susirinkimai atsibuna itfnjirf kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
yVaban.sia avė.

MICHIGAN VALSTIJOJ:
Avė.

s,

avė.
V dd avė.

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskai, 
„ , 452 W. Leonard ftt
Saginaw, Mich.: S. Joškeviče, 

2707 Washington Ava.

KAS NORI MAINYTI?,
2-jų augštu mūrinis namas su ce

mentiniu beismenlu; bizniavus na
mas; štoras—geras visokiam bizniui, 
šiuo laiku randasi bučernė. Norin
tis gulės išmainyti su visu bizniu. 
Apmainysiu ant mažesnio namo, ant 
loto. Atsišaukite vakarais 6 vai. ar
ba nedėliomis. Kaz. Urnežis.
3553 Wallace St. Chicago, III.

(Antras augštas iš užpakalio)

PARDUODU farinų Alabamos val
stijoj. Gera žemė. *0 akrų. 18 ak
rų išdirbtos; namai, barnė ir arklys. 
Ten nėra žiemos; oras sveikas, keli 
lietuviai apsigyvenę. Galiu iŠmaL 
nyti ant namo. Atsišaukite laišku į 
Naujienų Ofisų pažymėdami N 168.

Pirmininkas A. Chepaltis, 
4812 W. 15th st.. Cicero, III. 

Pirm. Pagelb. — P. Shvelnls,
1442 Milwaukee Avė.

Raštininkas — A. Ripkevičius, 
1681 Milvvaukee Avė.

P. Galskis Finansų raštininkas,
ir Business Agentas,
Ofisas 1579 Milvvaukee Avenue. 

IŽdinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mų pėtny- 
čią kiekvieno mėnesio unijos salėje. 
1579 Milvvaukee Avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subata kiekvieno mėnesio, Ra- 
shinskio salėje, 18th St., netoli Hal- 
sted St., 7:30 vai. vakare.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
B. Liubinas, pirmininkas.

J. Petrauskas, 1 ... _

A. Tainkcvičia, nutar. rašti
1948 StHnff St.

Pran. Mikliunas. turtų rašti ilnaas, 
1906 So. Union Avė. 

L. Kaspcr, iždininkas,
3117 So. Wentworth avė.

2126 W. 21 SL 
pirmininko pagelbin. 

664 W. 1814 Street.
1 liukas,

INDIANA VALSTIJOJ:
E7^hTcago, ind.: A. Čhiakniiite, 
w , 5013 Tad av*.
Indiana ITarbor, Ind.: P. Matonis, 

3727 Deodor St.
Gary, Ind.: V. Vaičilaitis, 

Box 122 Tolleston Stattal
Gary, Ind.: D. Bassin, 

1214 BroadwaJĮ(
M. Ahhunas, 112 So. Main st.

WISCON8IN VALSTIJOJ:

PARSIDUODA bučernė, arba sa- 
Jiunas ,arba namas su saliunu, sve
taine ir bučerne apačioje, o viršuje 
trims šeimynoms pagyvenimas; la
bai graži biznio vieta—kampas. Vėl 
antras namas parsiduoda dvieju šei
mynų pagyvenimui. Atsišaukite į 

Dominik Budvitis,
3824 So. Kedzie avė., Chicago.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

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

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

Briedis, turtų raštininkas.
1049 N. Marshfield avė.

Čepukas, iždininkas, 
1648 W. Division st.

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

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwlų 
zek Potek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Mihvaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

DR-JOS LIETUVOS MYLf 
VALDYBA 1918 METAM 

. Burba, pirmininkas
2003 Jefferson st. Chicago.

. Leknickas, vice- pirminio cas, 
708 West 17tli Street.

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

W. J. Buišis, finansų raštininkas, 
900 West ‘ ‘

A. Strole, kontrolicrius-raštir

TOJŲ 
S

Kenosha Wis.: K. Paukštis, 
„ , 809 Park ■&
Racine, Wis.: Tony Vegela,

. 237 Lafayette j
Racine, Wis.: Geo. Miškinis,

601 Grand Avė. I

A

9th St. 
___ _________ inkas 

2018 So. Peoria St.

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

AMATŲ MOKYKLOS

AUŠROS MOKYKLA
Nuo 12 vasario vėl prasidėjo moki
nimas Anglų kalbos, kaip dienomis 
taip ir vakarais. Dienomis mokina J. 
Malachauskas, medicinos stud., o va
karais J. Laukis, gerai žinomas kai
po mokytojas. Aritmetikos, Algebros, 
Geometrijom ir braižymo mokina po 
senovei V. Miaeika. Prisirašyti gali
ma visada.. 3001 S. Halsted Street.

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

BOBKETOERSCHOOl
012 \V. Madison St., Chicago

DRALG VOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

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, Sekretor ius,
1840 S. Halsted St., Chicago, III. 

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, f 11.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

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

2919 W. Division St., Chicago, IH.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

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

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

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

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

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

Petrauskas, pirmininkas, 
1747 North Avė. 

čepelis, pirm, pagelbininkas, 
1060 Noblc St. 

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

M. Žukas iždininkas, 
1608 North avė. 

Z. Lankas, finansų raštininkas, 
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmų ketver
gi! kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

J.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.
Juozapas Užubalis, pirmininkas, 

2823 Jackson Blvd.
Povilas Atkočiūnas, pirm, pagelb., 

342 S. Crawford avė.
Jonas BurUkas, nutarimų rašt.,

v.
K.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA. WiS.

II. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas,
728 Park Ct.

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

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 Milvvaukee Avė. 
Dr. I. N. Pult, daktaras kvotėjas ,

165 Main Street.
S. J. Balčaitis, organiz. ir k>. k*resn.

P. O. lox 62.

DR-STES “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA, KENOSHA, WIS. 

Kaz. Braževičius, pirmininkas.
402 Lincoln St.

Juoz. Macnorius, vice-pirmininka»,
321 Middl* St. 

Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 
' Bronson St., R. F. D. 36. 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas,
818 Jenno St. 

Ant. Pakšis. Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja,

173 Mibvauko* avė. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas,

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka,

917 Jennė St. 
Ant. Bubelis, teisėjas, r-— —
Juoz. Jurevičius, vėlauneSis,

152 Main
Petras Milauskas, vėlaunešis, 

R. 35 Box 
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Market
>1 » in >1 n 11 *1 III*!

313 Qulnce St. 
launešis,

str.

90.
St.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
J. M. Varekojis, pirmininko pagelb., 

72 E 102nd SL 
P. F. Grybas, prot. raštininkas,

123 E 104tb Place
A. Narbutas, fin raštininkas,

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pėtnyčių kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakaro, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington avė.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

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

'F. Piibarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 Wallace str.

Ulkute, finansų raštininkė, 
2137 W. 21 

P. Baleckienė, iždininke, 
3543'Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja 
5417 Shields avė.

J. Sąvickaitč, iždo globėja, 
3511 So. Wentworth avė.

Siunčiant i centrų mokestis, mo
ji cy ordor ar čeki, reikia išpirkt iždininkes vardu ir siųst susinėsimu 
raStininkei.

pi.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. WIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St.

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

Motiejus Baltrušaitis, jvroL rašt.,

Justinas
1602 Indiana Avė. 

Taukevičia, turtų rašt.,
1023 Broadway avė. 

Pulką, iždininkas,
1128 N. 8th St.

Antanas

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avė. 

Motiejus Žemaitis, maršalka,
1309 Broadvvay avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmų 
Balnyčių kiekvieno mėnesio Eagle 

all svetainėje.

NAUJIENŲ AGENTŪROS

Agentai, užžlnrlntįs platinami “N- 
nų” sava miestuos arba 
se. Pas juos galima gautį pirkti 
“Naujienas” pavieniais au

ktuo-

ri*te.

CHICAGO, ILL.

18-tos gatvės Skyrius: F. J.
633 W.

CONNECTICUT VALSTIJOJ:
Bridgeport, Conn. H. A/Mailand, 

24 Railroad Avė., I
Tarrington, Conn.: V. Kelmeli*, . I 

62 Lewi* MI 
Waterbury, Conn.: J. Pruselaitii,

775 Bank k. 
New Haven. Conn.: J. Vaitkevivhu, I

286 Wallac* M t

WE8T VIRGINIA VALSTIJOJ:

Minden, W. Va.: J. Kairunas,
Box 49.

NEW JERSEY VALSTIJOJ

Ellzabetb, N. J.: D. Bočius, 
211 First St

273 Rlver SL
N*wark, NJ.: P. Lukšte, 

314 Walnut St
Bayonne, N. J.: A. Scbwartzburg,

24 E. 15th Street

Malley, 
18th St. 

“Naujtenoae“, 1840 S. Hiteted St. 
North Siue Skyrius: Wilber1y Strege 

2018 Greenvdch Str. 
Bridgeport Skyrius: J. B. Aglinskas, 

3346 S. Hilsted st. 
Englowood Skyrius: B. Ma liūnai, 

8127 S. Normai Ava.
Brighton Park:

Mr Smith, 3813 S. Kedzie Avė., 
J. Minkevicla, 3848 S. Albany Avė. 
žurauskas, 4053 S. Maple vood

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskai, 4563 Wentvorth 
V. Saudargas 5418 Princenton 
A. Kasinski, 6140 So. Stale St.
J. Legeiko, 6002 So. Statfe St.

Kenslngtooo, Rn««landQ ir 
dės Skyrius: S. Misiūnas, 

149 E. 107th ,St. 
Weit Sld*

e St.

•v

av.

Burnsl*

Skyr.: A. Ambrazevičių*, 
2337 S. UaViU St. 

Town of Lake Skyrius: A. Bartašus, 
4601 Hermitage avė., Chicafeo.

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Cicero, UI. J. Matulis, U 
1437 S. 49th Ct., Ci 

St. Charles, 1U.: W. Grabą

Melrose Park, III.: M 
1908

DeKalb, ■!.: Mike Taruti, 
<* — ■“ — — —

DiviuL^on, UI.: W. A. žilin

Rockdale, Ui,: via Joliet, D 
140 Mneu Avė,

VVestville, III.: SL Mazremis, 
Barber Sbop, State St 

Waukegan, Iii. J. MiloszevlSe,
801 — 8th St

S*. Chicago, UI.: Ad. TaryMas, 
8950 H*ust0n Avė.

Rockford, III.: St Petrauskis ir 
Raėkeviče, 1012 S. Main St

W. PdUraan. UI.: W. PUypna, 
720 W?120 St

Harv*y, III.: Z. Putramentiis. 
15725 Fiich Avy

Chicago Heights, III.: P. Steimontas.
2 21 į 16 St.

Spring Valley, 111.: Joe. Siuryilas 
324 W. Third str.

Livingston. UI.: K. E. Bertulis,
E. SL Louis, DL: žičkua, 

539 Collinsvile Avė,
Springfield, III.: K. Stočių*, 

1530 SangamOM Ava
E. St. Louis, UI.: K. žukauski, 

123 St. Clair Ava

cero, III. 
i ūkas, 
\ 2nd St 

artiįski, 
Man str.

1148 Market SL 
įskas, Jk)X 218.

Lukša,

State St

144

Lawrence, Mass.: P. A. Jotu 
144 Elih Street

Montello, Mass.: B. P. Miš
ur

Woro**t*r, Mas*.: M. Paltan (Muj.
15 Millbury ii

Montello, Mass.: P. Kurpiu 
175 Ames St

Montello, Mas*.: A. Puodžiuna*,
135 šiom Sš

Lowell, Mass.: J. Baumil),
50 Chadej Si

Lawr*acė, Mass.: A. Ramanauskas,
Ottk MMo*kelio, Mas*.: P. Stiga,

OHIO VALSTIJOJ:
Clevelaad, O.: A. Valento

2120 SL

OJ»PENNSYLVANIA VALS
BWe^"Ki't Seiaa1 I------

P O Bo c 407 
Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 2f2. 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt Nevte C* 

Liberty Avė and Grnnl B
Kulpmont, Pa.: Wally Yodoc 

Bok 45 
Pittsburgh, Pa., F. Krasovski 

2809 Peno 4*
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbet b
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovichį 

2228 Tuatie K 
Duouesne, Pa.: K. Lideka, 

300 HamUton *v»
Scranton, Pa.: J. Teleysh, 

1726-28 Jacksou B
Scranton, Pa.: Petrikys J,

NEW YORK VALSTIJOJ:
Brooklyn, N. Y. F. Pąsniewski, 

87 Grand Street
New York, N.Y.: Louis Kram,

299 BroadwayJ
Rochester, N.Y.: J. Brakne, 

577 Hudson Avė.
Yonkers, N. Y. H L: Wei»s,

102 Rlverdate At«J
Brooklyn, N. Y.: A. Struminski, 

184 Grand Str
Albany, N.Y.: lt. Lazarko.

42 N. Lark Street
Amsterdam, N.Y.: Mr. Malęs,

145 E. Main «l
Rochester, N.Y.: M. ZukalUs.

451 Hudson Av«
Amiterdam, N.Y.: J. Mikėnas, 

235 E. Mala SU

MASYLAND VALSTIJOJ:

Baltimnre, Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard M

Baltimore, Md.: J, F iii po vi cz,
437 S. Pace B

Baltimore, Md.: F. J. Lažauskat, 
637 Lombard St

10WA VALSTIJOJ: -

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctlonville Rd

ORBGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

Zalpis, 
5418 So. 31 St

Kaip Rašyt| 
Laiškus

Lietuviškoj ir 
Ang. Kalboi

Kaina 75c. Gražiu tvir
tu apdaru $1.00. Gali-
ma gauti Naujienų Ad
ministracijoje,—

1840 So. Halsted St.
Chicago, III.

Kad kam ko

relčiauila ir leigvlan- 
. 5?!« iu «>n-

N«ojie. 
hi? ?e,k*,aT{ni9 Skel- 
I.*™?1®- ko reik*. 

kas turite 
kitiem* Wa*iulytf—na- •tekelbkite NaujTJL 
*??e- Tūkstančiai vi- 

? pad«iJm<> žmo
nių kasdie skaito Nau 
jiėnas, tūkstančiai per- 
įkaitys jusy pasiskel- 

ta8 pasi‘ 
skelbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted SL 
Telefonas Canal 1506


