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Rusai rengiasi prie ka
res su vokiečiais

Gins Rusijos revoliuciją
Vokiečiai pačmč dar kelis Rusijos 

miestus
VISUOTINA MOBILIZA

CIJA RUSIJOJ.

Paskelbta “tikrai revoliuci
nė mobilizacija.”

Truc translation filed vvith the post- 
inaster Ht Chicago, Febr. 23, 1918, 
as rctjuii cd by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vasario 22. - 
Bevieliniu telegrafu šiandie is 
Petrogrado pranešama, kad vy
riausias komanduotojas bolše
vikų spėkų Krylenko paskelbė 
“tikrą revoliucinę mobilizaciją” 
.Jis paskelbė, kad jeigu buržua
zija priešinsis, ji bus priversta 
dirbti.

“Jei vokiečiai atmeta taiką, 
kova už gyvastį ar mirtį yra vie
natiniu pasirinkimu”, sako Kry
lenko proklamacija.

“Busijoa buržuazija priima 
vokiečius kaipo išliuosuotojus.

“Vokečiai negali mesti dide
lių spėkų į Busiją.

“Pildančioji taryba atidarė 
visiems registraciją armijon; ji 
išdalins ir ginklus“.

(“Tikrai revoliucinė mobili
zacija aiškinama kaipo reiškia
nčią mobilizaciją visų klesų gy
nimui revoliucijos).

GINTIES IKI PASKUTI
NIO KRAUJO LAŠO

Šaukia Rusija j savo 
kareivius

Buržuazija turės lygiai da
lyvauti šalies gynime— arba 

mirtis jai.

Truc translation filed with the post- 
inaslcr at Chicago, Febr. 23, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, vas. 222. — Bcu- 
fierio Petrogrado koresponden
tas telegrafuoja, kad Rusijos 
komisarų proklamacijoj palie
piama ‘‘ginties iki mirties” 
prieš vokiečius. Komisarai at
sišaukia į kareivius naikinti ge
ležinkelius ir maistą ir privers
ti buržuaziją kasti tranšėjas po 
mirties bausme.

Buržuazų klesos moterims po 
mirties‘bausme prisakoma eiti

ir valstiečių pareiga yra ginti 
respubliką iki mirties nuo vo
kiečių buržuazijos ir imperia
listų masių.”
Negauna žinios nuo delegacijos.

Šaukdama reorganizuotis ap
gynimui revoliucijos nuo Vo
kietijos, liaudies komisarų tary
ba sako:

“^Socialistų tėvynė yra pavo
juje. Kad išgelbėjus pavargu
sią šiilį nuo tolimesnių karės 
sunkenybių, mes nusitarėme pa
daryti didelį pasiaukavimą. Mu
sų delegatai vasario 20 d. išva
žiavo iš Režicos į Dvinską, bet 
iki šiol ntio jų negauta žinios.”

Po pabrėžimui, kad darbinin
kų ir valstiečių pareiga yra gin
ti respublką iki mirties, atsi
šaukimas sako:

“Vokietijos militarizmas nori 
užsmaugti darbininkų klesos ir 
Ukrainos liaudį, atiduoti žemes 
atgal dvarininkams ir fabrikus 
»r dirbtuves bankieriams, ir va
ldžią — monarchijai”.

“iki paskutinio krauju lašo”.

Atsišaukiu'.- pravedame, šie 
dalykai:

i * ’
“1. Vis.)i š lies spėkom visa

me jų pil rūme turi prisirengti 
tarnauti gyt mui revoUucijos.

“2. Vis >s • hrbinnkų ir karei- 
v.ų tarybos ir revoliucinės or
ganizacijos turi priverstinai gi
nti kiekvi *n t poziciją iki pasku- 
•in:io kra i|O lašo.

“3. Geležinkelių organizacija 
ir su ais airsti sovietai turi vi
somis jų pajiegomis sustabdyti 
priešo bandymus pasinaudoti į- 
rengimu komunikacijos linijų. 
Besitraukiant jos turi sunaikinti 
geležinkelius ir išsprogdinti sto
tis. Visi vagonai ir garvežiai 
be atidėliojimo turi būti pasiųsti 
į rytus ir į šalies vidų.

“4. Grudai ir visokis maistas 
yra pastatomas ant to paties lai
psnio kaip ir vertinga nuosavy
bė, kada ji yra pavojuje pakliu
vimo į priešo rankas ir tada tu
ri būti sunaikinta be prieštara
vimo. Vietiniai Sovietai turi

šinsis revoliucijos veikimui ap
sigynime ir pereis į Vokietijos 
buržuazijos pusę, ar kurios tu
rės palinkimą pasinaudoti im
perialistinių masių įsiveržimu, 
kad nuvertus Sovietų valdžią, 
turi būti išdarytos. Tų įstaigų 
direktoriai ir sandarbininkai, 
kurie gali dirbti, turi stoti prie 
kasimo tranšėjų ar uŽsiimit ki
tokiais apsigynimo darbais.

“8. Svetimų šalių agentai ir 
spekuiiatoriai yra skaitomi re
voliuciniais agitatoriais (?) ir 
vokiečių šnipai turi būti sušau
dyti be jokio teismo.

“Socialistų tėvynė yra pavo
juje. Tegyvuoja šalies socialė 
revoluicija!”

DISORGANIZACIJA RU
SŲ LAIVYNE

Ukrainai eina išvien su vo
kiečiais

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 23, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, vas. 22. — Ex- 
change Telegraph praneša iš Pe
trogrado, kad disorganizacija 
pasiekė Rusijos laivyne augš- 
čiausį laipsnį ir išrodo, kad jo
kių paliepimų nebus klausoma.

Laivyno viršininkas Revelyj 
praneša, kad išgelbėjimui rusų 
laivyno iš vokiečių rankų reika
linga yra perkelti laivus iš Re
velio ir Helsingfors į Kronštad- 
tą.

Tečiaus manoma, kad to pa
daryti negalima delei apleidime 
laivų. Ikišiol vien submarinos 
liko iškeltos iš tų pertų. Klau- 
iimas kilo, ar sunaikinti laivus 
Helsingforse. Taipgi siūloma 
juos internuoti Finlandijoj, kai- 
ko laisvoj, neutralėj šalyj, ka
dangi bolševikai pripažino Fin- 

•’andijos neutralitetą. j
Bolševikai sutinka ištraukti 

rusų Raudonąją Gvardiją iš Fin- 
landijos ir sustabdyti siuntimą 
amunicijos revoliucionieriams.

Jurininkų pulkai Abo, Finla
ndijoj ir ant Aland salų reika
lauja tuojaus juos paleisti, o ir 
didžiuma įgulos Helsingforse 
priešinasi by kokia aktyviam 
gynimuisi. I

Iš Petrogrado į Moring Post 
pranešama, kad austrų ir vokie
čių kareiviai eina pietuose, kar-
tu su vokiečiai šiaurėje. Ukrai
niečiai irgi prisidėjo prie jų ir 
eina išvien prieš bolševikus.

Lenkų legijonai rusų armijoj 
pasiūlė pertraukimą mūšių su 
sąlyga liuoso perėjimo į biie pu
sę ir dabar bando pasiekti Var
šuvą.

__________—____ •

15 ŽMONIŲ ŽUVO KASY
KLOJE

Kandidatas j Kongresmanus
"A A

VOKIEIČAI PAĖMĖ RE- 
ŽICA

Estonų pulkas prisidėjo prie 
vokiečių

Keli Estonijos miestai paimti.

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

BERLINAS, vas. 22. — Ka
rės ofisas paskelbė, kad Estoni- 
prie vokiečių.
jos kareivių pulkas prisidėjo 

Pranešimas sako, kad besi- 
veržiantįs Estonijoje vokiečiai 
paėmė Kapsai, arti įėjimo į Fiiir 
landijos įlanką ir paėjo už mie
stų Ronneburg, Wolmar ir Spa
udau (Livonijoj). Jie įėjo į Re- 
žicą, apie 100 mylių į pietry
čius nuo Rygos, kur juos su 
džiaugsmu priėmė gyventojai.

‘rfs-y:

KAZIMIERAS GUGIS (
Cook apskričio Sociaalistų Partijos nominuotas kandida
tu j kongresmanus iš 4-to Kongresinio Distrikto.

Cook apskričio Socialistų Partija nominavo žinomų 
lietuvių visuomenės veikėja, advokatų Kazimierų Gugį, 
kandidatu i Suvienytųjų Valstijų kongreso atstovus.

Bet kad d. K. Gugio kandidatūra pereitų, patįs žmo
nės turi tuo pasirūpinti, būtent, jie patįs turi įrašyti 
Kazimiero Gugio kandidatūrų ant baliotų renkant mie
sto aldermanus.

4

Tuo reikalu Cook apskričio Soc. Partijos sekretorius 
išleido šitokį atsišaukimų į visuomenę:

Draugai-Musų, kaipo socialistų, padėjimas šiame 
mieste patenka dideliam bandymui. Jus gal pastebėjo
te, kad iš 4to Distrikto mes neturime kandidato į Kon
gresų. Tai atsitiko ne dėl musų nerūpestingumo, bet dėl 
to« kad rinkimų komisionieriai nieko apie tų dalykų ne
paskelbė.

Todėl dabar turime sukrusti visi, draugai, kad savo 
kandidatų pastačius ant balioto. Tatai galima padaryt, 
jei draugai gyvenantieji 4tame kongresiniame distrikte, 
patįs įrašys musų nominuotojo kandidato Kazimiero 
Gugio vardų ir adresų ant balioto, kada balsuos alder- 
manų rinkimais.

Padaryti tatai reikia šitaip: tuojau apačioj po var
du kandidato į aldermanus reikia parašyti šitaip

FOR CONGRESS
x| KASIMIR GUGIS

3323 S. Halsted St.

VOKIEČIAI IŠSODINĘ 
KARIUOMENĘ REVELYJ

Laivynas irgi plaukią prie 
Revelio.

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

LONDONAS, vas. 21.—Ex- 
press gavo pranešimą nuo savo 
korespnodento Petrograde, kad 
scredoj prie didelės Rusijos lai
vyno bazės Revelio artinosi 45 
vokečių kariški laivai.

Revelyj išsodinta kareiviai.
Trockis rezignuos?

Daily News korespondentas 
praneša, kad bolševikų užrube- 
žlnlų reikalų ministeris Leonas 
Trockį galbūt rezignuos, delei 
pasipiktinimo tarp bolševikų va
dovų, kadangi jis padavė balsą, 
kuris nusprendė pasiųsti prane
šimą apie pilną vokiečiams pa
sidavimą.

RUSAI BETVARKĖJE 
TRAUKIASI

Rusai tuština Pskovą ir 
Polotską.

Rusai apleidžia 
Finlandiją

Paliepė rusams apleisti 
Finlandijų.

True translation filed vfth the post- 
master at Chicago, Febr. 23, 1918, 
as reąulred by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, vas. 22. — 
Liaudies komisarai paliepė Hu- 
sijos spėkoms (‘vakuoti Fiiftan- 
diją. Tas skaitoma reiškiančiu, 
kad bolševikai koncentruoda
mi savo spėkas atrėmimui teu
tonų besiveržimo, nebebandys 
užkariauti naują Finlandijų res
publikų, kuri kariavo už nepri- 
gulmybę.

PETROGRADAS APGULI
MO STOVYJE

Šaukia ginti tėvynę.
.i ■

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Febr. 23, 1018, 
as reųuircd bythcactofOct.fi, 1917.

PETROGRADAS, Vasario 22. 
—šiąnakt bolševikų buveinėj 
Smoleny institute iš leista pro
klamacija, paliepianti priešini
mąsi vokiečių besiveržimui, šau
kianti visus Rusijos gyventojus 
giriti tėvynę ir paskelbianti Pet
rograde apgynimo stovį. Pro
klamacija yra išleista paliepimu 
liaudies komisarų ir po ja pasi
rašo premieras Leninas ir vy
riausias bolševikų komanduoto
jas pra|M)rščikas Krylenko.

Proklamacijoj, paskelbiančio
je, kad jie sutiko pasirašyti po 
Vokietijos taikos sąlygomis, lia
udies komisarai sako, kad jie y- 
ra tvirtai įsitikinę, jog Vokieti 
jos darbininkų klesos ncdaleis, 

d militaristai sutriuškintų Ru 
sijos revoliucijų.

Atsišaukiama j vielines tary
bas padidinti pastangas reoN'ga- 
nizuoli Rusijos armija.

KAIZERIS VAŽIUOSIĄS Į 
REVELI

į tranšėjas ir prirengti apgyni
mui.

Raudonąja! (įvardijai liepia
ma šauti visus, kurie atsisako, 
taipgi be jokio tei&mo sušaudy
ti vokiečių šnipus ir pelnu gau
džius.

Komisarų atsiliepimas į štilį 
leidžia suprasti, kad vokiečiai 
pienuoja apie paėmimą Petro
grado. ’

“Vokiečių generolai,” sako
ma atsišaukime, “nori įvesti sa
vo tvarką Petrograde ir Kijeve. 
Respublika yra didžiausiame 
pavojuje. Rusijos darbininkų

daboti, kad tie nusprendimai bu
tų išpildyti ir atsakomybė už tą 
puola ant jų atstovų.

“5. Petragrado, Kijevo ir vi
sų naujojo fronto linijoj miestų, 
miestelių ir kaimų darbininkai 
ir valstiečiai turi sudaryti bata
lionus kasimui tranšėjų, kari
ninkų socialistų nurodymais.

“6. Visi nariai buržuazijos kle 
sos, kaip vyrai, taip ir moterįs, 
turi įeiti į šiuos batalionus po 
sargyba Raudonosios Gvardijos 
ir atsitikime pasipriešinimo tu
ri būti sušaudyti.

“7. Visos įstaigos, kurios prie- kai.

Vanduo ir smiltįs užliejo 
kasyklą

IRON RIVER, Mich., vas. 22. 
— Ketverge po piet Amasa Por- 
ter kasykloj, priklausančio j Ju- 

’dson Mining Co., prasigraužė 
vanduo ir jis kartu su lakstan
čiomis smiltimis užliejo visą 
kayklą, užtroškindamas 15 dar
bininkų. Panaši nelaime šioje 
apielinkeje atsitiko tik kartą —

Neužmirškite būtinai parašyti keturkampį prieš 
Gugio vardų, o tame keturkampyje padėti kryžiukų.

Tikimės, jog visa tatai padarysite, kad pervarius 
savo kandidatų.

—Cook apskr. Soc. Par. sekretorius,
Andrew Lafin.

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

PETROGRADAS, Vas. 21. - 
Šiandie pranešta, kad vokiečiai 
užėmė visą šiaurinę dalį Rusi
jos fronto. Rusai traukiasi be
tvarkėje. Rusijos kavalerija 
siunčiama į šiaurę.

Rusų spėkos tuština Pskovą 
ir Polotską. .

Paėmimas Minsko pastato di
deliu pavojui) Gomelį ir Mogi- 
Icvą, kur yra sukrauti dideli sau 
(lėliai amunicijos ir maisto.

Austrai paėmė Lutskų ir Ro- 
vno. I

VOKIEČIAI REIKALAU
JA PETROGRADO

ANGLAI PAĖMĖ JE
RICHO

REICHSTAGAS PATVIR
TINO SUTARTI SU 

UKRAINA
•rn—n t •______ . "Truc translation filed with tne post- 

, - mastei’ at Chicago, Febr. 23, 1918,
25 metai atgal, kada Michigam- as required by the act of Oct. 6, 1917. 
nie up įsiveržė į Mansfield ka
syklą. Tada žuvo 28 darbiniu- ’ ofisas praneša, kad anglai paė-' priėmė taikos sutartį tarp Vo- 

me Jericho, Palestinoje. * kielijos ir Ukrainos.

BERLINAS, vas. 22. — Didy-
LONDONAS, vas. 22. Kares reichstago komitetas šiandie

True translation filed with the post 
master at Chicago, Febr. 23, 1918, 
•s required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vas. 22. — šią
dien gautoji iš Petrogrado žinia, 
datuota ketverge, sako, kad vo
kiečiai reikalavo užėmimo Pet
rogrado, kaipo gvarantijos Ru
sijos taikos sutarties ir 30 melų 
pirklybinės Nutarties.

Skaitykite ir Platinkite , 
NAUJIENAS

Taipgi ir j Varšavą
-.... - /

Truc translation filed with tlm poM- 
niaster at Chicago, Febr. 2.T, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, vas. 22. — šia
ndie gauki žinių, kad kaizeris 
Wilhelm važiuos į Re vėl j ir 
Varšavą.

Iš parubežio šiandie prane
šama, kad vokiečių rekrutai 
Beverloo stovykloj, Belgijoj, 
pakėlė maištų ir nušovė keletą 
oficicrių, kada vienas oficierių 
kardu sukapojo kareivį. Dau
gelį maištininkų, sakoma, kari
škas teismas sušaudė.

4 ANGLIAKASIAI Už- 
MUŠTI

VIRDEN, III., v. 22.2 — Trįs 
angliakasiai ant vietos užmušti, 
o ketvirtas tik tiek'gyvcno, kad 
galėjus papasakoti apie 28 bač
kučių parako eksploziją Royal 
kasykloje, ištikusių šiandie ry
te. Kasykla, kuri yra miesto 
rubežiuose, labai apardyta eks
plozijos. Parakas-užsidegč nuo 
elektros kibirkšties.

9 ŽMONĖS ŽUVO 
GAISRE

PEABODY, Mass., vas. 22. — 
Devyni žmonės, visi nariai Mor
ris Miller šeimynos, žuvo gais
re ,sunaikinusiame jų namų.

p V TU “Naujienų“ Keturių Metų Gyvavimo ę|i|/n|/t||UQQ
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2 NAUJIENOS, Chicago, m. Subata, Vasario 23, 1918,

Mintis — žmonių 
valdytoja.

(Tąsa)
Mažo miestelio krautuvnin- 

kas |mt ištisus mėnesius laukia 
ntv ižiuojant kompanijos agen
to, kuris suramintų, palinksmin
tų ii savo mandagiu pobūdžiu ir 
iškalbamu. Links m a s 
m in<;.Tins klerkas gali daugiau 
;a i<iu išparduoti, daugiau kos- 
tumt i ių pritraukti, negu surū
gęs ir niekuomet neužganėdi
ntas jo snndnrbininkas. Biznio 
oi i ipioiai agentai, visokie or- 
ganizatoriai turi skaityti savo 
viršiausia pareiga būti links
mais. /.įvejančiais ir mandagaus 
pobūdžio, kad laimėjus žmonių 
pasitikėjimą, prisirišimų ir už
uojautą. Reporteriai, tik pasi- 
dėkavojant jų draugiškumui ir 
linksmam upui sužino naujie
nas, surenka faktus, kurie buvo 
nuo žmonių užslėpti ir nepriei
nami. Jie įsibriovę kiekvienai! 
naman. ar tai butų skurdžia ar 
turtuolio, iio pasiekia kiekviena 
užkiimarį tik pasidėkojant 
savo mandagiam linksmam li
pui. Linksmybė yra vienatiniu 
ginklu, prie kurį nei vienas žmo
gus neįstengia kovoti ir neatsi
laiko.

gauti geresnį atlyginimų ir ge
resnę vietų būdami visuomet 
gaiviais, linksmais. Emonry 
Heile pasakoja apie savo nuoti- 
kius šiame atvejyje:

“Vienų rytmetį aš pasiryžau 
išmėginti įtekmę linksmų min
čių (aš buvau suniurusi ilgų lai
kų). Aš tankiai patėmijau ko
kių puikių įtekinę linksmas ūpas

si aš leidausi darban. Aš nu
stebau, patėmijusi, kad mano ei
sena buvo daug tiesesnė, ir žin
gsniai darėsi legvesni. Aš jau
čiausi it kokia tai sensacija ku
tentų mano jaunius ir keletu 
kartų pasijutau besišypsodama. 
Kelyje rtš patėmijau vienų mote
rį, iš kurios veido buvo galima 
matyt, kad jos siela yra kanki
nama nelaimių, rūpesčio, nusi
minimo ;aš geidžiau, kad aš ga
učiau jai įkvėpti jausmus gied
ros, susiraminimo ir džiaugsmo, 
kuriais aš džiaugiaus. Aš jau
čiaus užganėdinta, linksma ir 
man rodės, kad visur pasaulis 
buvo man prielankus. Pasiekusi 
kontorų, aš pirmiausiai palikau 
mergaitę dirbančių buchgalteri- 
ios skyriuje; mano nusišypsoji
mas atspindi jos sieloje ir tarp 
musų draugiški sųryšiai tapo 
užmegsti. Tos firmos prezide
ntas, kurio ofise aš dirbau, bu
vo užimtas žmogus ir labai daug 
rūpinosi firmos reikalais. Kuo
met jis kų-tai patėmijo apie ma
no darbų, kas paprastai mane 
suerzindavo, aš atsakiau jam 
linksmiai ir mandagiai; jo vei
das irgi prasiblaivė ir antras 
prielankus sąryšis užmegztas. 
Taip aš elgiaus visą dienų ir 
pirmiau negu aš supratau kaip 
pastebėtinai išsiplėtoja linksmos 
mintįs, aš jaučiau draugiškumų 
iš visų pusių. Tik reikia patik
ti žmones puškelyje, o jie pasi
stengs pasiekti tave.

Miela sesuo, jeigu jus mano
te, kad pasaulis nėra jums tei
singas, tark pati sau -— aš pasi
laikysiu jaunystėje, nepaisyda
ma į žilus plaukus; nors aplin
kybės butų man neprielankios, 
bet aš gyvensiu dėl kitų ir sė
siu grūdus prakilnių jausmų, 
linksmybės ir užsiganedinimo 
kitų sielose. Greitai jus pama
tysite, kaip linksmybė ir pava
sario gėlės apsiaus jumis, ne
reikės jums jieškoti draugų ir 
jūsų siela gyvens ramybėje”.

Pasaulis perdaug yra pripil
dytas nelaimėmis, budėsiu, nu
siminimu, rūpesčiu, baime, sku-] ^ 
rdu ir ligomis. Pasaulis reika- >8 
lauja daugiau giedros, daugiau 

MOKYKITĖS barzdaskuty. i1sa,1,lčss|,j,ull,,ių;1 |’asaalis
• kalauja daugiau tokių žmonių, Į <53

Samdininkai labai tankiai ga
li pagerinti savo aplinkybes,

PUS BALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu, kad 

smuiką grajisi į 
4-ias lekcijas per 

pus-balsio sys- 
temą ,kad ir ne
žinai nė vienos 
notos. Taip aiš
ki ir lengva pus

balsio rfystema, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 

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

nionijos.
NAUJAGADYNIŠKA

KONSERVATORIJA
FRANK BAGDŽIUNAS 

Direktorius
3343 So. Union Avė. Chicago.

fe' MOKYKLA1
lei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

ja kalbeli, (kaityti ir raftytl. Ui lankyk tada 
mokyklą. Apart Anglų kalbos. 4ia mokinama:
Lietuvių kalbos S.V.lstoriJos Laiškų RaSymo

ULenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
ĮlLotynų " S. V.PUietybeš Gramatikos
^Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
Įtlr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kartų. Gyv
Lunehis toHaa mokiname per Uiikus. Viskas 

naikinama UetuviAkaL

įj American Coliege Preparatory School
M31O3 3. Halsted St. Chicago III.
[M KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

smybes ir meiles visur, kur jis 
neina? Kiekvienas jį myli, ger
bia ir geidžia su juo pasitikti. 
Mes gerbiame lokius žmones to
dėl, kad jie suramina musų 
sielų, kutena musų jausmus ir 
užžiebia musų širdyse kibirkštį 
užsiganedinimo ir vilties. Mes 
saugojamos niurnų ir sušniure- 
rėlių, kadangi jie aptemdina 
musų sielų, musų gyvenimų. 
Grožybė ir turtas niekai yra 
prieš tų galę žėrėti prakilniais 
jausmais ir nušviesti naudingas 
sielas.

Nėra sunku įgyti tų palaimų, 
kadangi linksmas veidas yra tik 
atspindimas širdies jausmų. 
Vien tik veido nusišypsojimas 
neturės tokios įtekmės, jeigu 
širdyje ttmo pagieža ir neapy
kanta. Linksmas ūpas, links
mas veidas yra tik apsireiškimu 
prakilnios sielos. Tik rupinan- 
ties žmonių reikalais taip kaip 
ir savo, tik interesuojanties 
žmonių gyvenimu, tik atjaučiant

jų skurdų ir nelaimes, tik suar
tinant savo sielų su sielomis 
ji? patiktų žmonių, jus galėsite 
ištobulinti savo sielų ir įgyti tų 
stebuklingų galę valdyti žmonių 
likimų, įgyti jų meilę ir užsiti- 
kėjinią.

Reikalui esant net prispyrk 
save jieškoti žmonėse tik pado
rumų, gerų, o ne blogų ir jų 
klaidus. Išmok pažinti žmones 
iš geros puses; žiūrėk pasaulin 
iš skaisčios puses; negarsink 
žmonių ydas, bet gerus papro- 
čiusč gerus darbus ir kaip pa
sekmė to jūsų darbo blogas jū
sų gyvenime, bus nepažįstamas: 
iš gero šaltinio teka tik tyras 
vanduo, o ne nuodai bei srutos, 
čiepyk savo sielon jausmus 
meilės, užuojautos, užsiganėdi
ni mo, o tavo gyvenimo taurė 
bus linksmybėmis ir džiaugsmu 
pripildyta. Vaisiai jūsų darbo 
bus šimtų kartų vertesni jūsų 
triūsoj jūsų pastangų.

(Bus daugiau).

MYKITE
NAUJIENŲ” Keturių Metų Gyvavimo

NAUJIENŲ BENDROVĖ rengia Grandiozišką Vakarą su turtingu Pro
gramų antrą nedėldienį gavėnios.

Nedėlioję., Vasario-Febr. 24, 1918 m.
P1LSEN AUDITORIUM SVETAINĖJE '

1657 Blue Island Avė., arti 18-tos gatvės, Chicago, Illinois.
Svetainę atidarys 2:30 po pietų. Programą pradės 4:00 vai. po pietų.

Norintįs gauti parankesnes sėdynes pirkitės tikietus iškalno Naujienų Ofise.
Programe dalyvaus gabiausi artistai, solistai ir įvairus chorai.
Kalbės Naujienų Redaktorius, Drg. P. GRIGAITIS.
Pasarga: Privažiuoti galima 18-tos gatvės ir Blue Island avė. karais.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

VALDIŠKI APELIUOJAMIEJI AGENTAI
Goverment Appeal Agents

Locat 
Board 
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3 
4

6
7
8
9
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13 
14 
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•6 
17 
’8 
’9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
‘»6 
°7 
28 
29 
2() 
21 
^2
23 
•u
**6 
37 
’8 
39
10

13
14
15
16
17
IŠ 
19 
’O
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stės amato dabar; užtekti-nai praktikos; gera instruk- kur,ų T‘°J.C žerl llnk,n;>'bc " M 
cija: klesos dienomis ir va- ■?*»«'»: $
karais; mokestis $15.00; ga- ka,auja daugIau ,oklų žmon‘V-k? 
lite užsidirbti pinigų mokin- aur,e 
rlnmiaoi • naturHto žiro. 1 įkvėptų jų Sielon

karais; mokestis $15.00; ga J kurie padrąsintų savo draugus, 
t prakilnius mei

lės jausmus, džiaugsmo ir užsi- 
ganėdinimo, o ne sielų slopin
tojai ir niurnos.

Kaip galima apvertinti tokį 
612 W. Madison St, Chicago j ž,no«ų. kuris sėja grudus link-

damiesi; patarkite savo dra> 
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.

BURKEBARBERSCHOOL

DYKAI! DYKAI!

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Thomas J. Graidon, 159 North State St., 
Herbert J Friedman, 6 North Clark Street, 
Daniel J Schuyler, 39 South La Šalie Street, 
Clifford G. Boe, 105 N Clark Street, 
James J Kelly, 69 West Washington 
Hamilton Muses, 108 South La Šalie 
Jessc Locnhaupt, 105 West Monroe Street, 
James M Sheean, 105 South La Šalie 
Charles L. Cobb, 38 S Dearborn St., 
James Todd, 108 S La Šalie 
George B Stlter. 29 South La Šalie Str., 
E. D. Adcock, 910 Michigan avė.- 
Taylor E Brwn, 808-140 South Dearborn 
J G Latimer, 111 W Monroe str., 
Chas S. Naton, 35 North Dearborn 
J P Harrold, 108 S La Šalie st 
Gale Blocki, 38 S Dearborn, 
William E Bryan, 155 North Clark, 
Frank C Hill, 74 West Washinglon 
Frank Forter, 9206 Commercial avenue, 
C W Taylor, 155 North Clark 
G A Dahlberg, 147. E. lllth Street, 
Declined
F C Souhraca, 1814 S May Street,
I E Dankotvski, 1702 West 17 Street, 
Williani E Leinke, 2152 West 21 Placc, 
George A. Basta, 139 Nort Clark 
Joseph C. Pisha, 3401 26 Street
E C Hart ,3924 \Vest Jackson Blvd. 
Lawrehce Whitty, 3852 West Jackson Blvd, 
B. G. Eilioti 3944 West Jackson Blvd.,
II G Conrad, 127 North Dearborn,
A B Martin, 409 South Iloman avenue 
G E Dierssen, 11 South La Šalie, 
T H Wunderlich, 127 North Dearborn, 
J J Sullivan, 30 North La Šalie, 
George Enunicke 1351 Dean streel, 
John T Evans, 209 S La Šalie 
H B* Pebbles, 7 S Dearborn 
E C. O’Reilly, 38 South Dearborn 
D E Bumphrey, 1813 Wcst Adams streel, 
W J Miller, 106 North La Šalie 
B B Johnson, 127 North Dearborn.
P P Bregstone, Judge, County Building 
W Sherman Hay, 112 \Vest Adams Street, 
Charles Y Freeman, 209 S La Šalie str., 
W H Burgės, 69 West Washington 
J B Bentley, 718 AVaveland 
Bobert Slade Jr., 126 Alden Avenue 
W W Maybcrry, 1409 E 61 Place, 
E J VVhitfield, 473 Deming Placc, 
L P Lucke, Conway Building — 7 floor 
Otto C Bruhhnan, (’.ont. Coinmercial. Nat Bk 
E A Baymond, 3456 Elaine place, 
C E Volkinan, 6656 Nuriti Ashland ava 
E C Schoen, 1437 Catalpa Avenue, 
VVard T. Huston, 1156 Lunt Avenue, 
AVilliam A Iden, 564 Washington Blvd. 
G B Thoinnson, 4317 North Paulina, 
Bobert J Kane, 1919 Argyle, 
B E Belchęr, 3615 Leland Avenue, 
B H Myers, 4427 Christiania Avė 
A U Fabbri, 4924 N Lavvndale Avė 
Frank M Padden, 61 West Bandolph, 
Newton Wyeth, 53 West Jackson Blvd. 
J G Schroeder, 2423 North VVashtenavv avė. 
Alex Smietanka, 69 West Washington 
Leonard C Bcid, 111 West Washington, 
Chas S Wharton, 7 South Dearborn, 
James W Breen, 155 North Clark, 
Alex I.. Bernstein, 139 N Clark St 
Nils Olson, 347 West 63 Street, 
John H Lyle, 108 S La Šalie 
H C Calhoun, 11 S La Šalie 
Ilarry L Bickard, 7 S Dearborn, 
S E Themason, 7 S Dearborn 
Paul P Harris, 38 S Dearborn, 
J J Sonsteby, 19 S La Šalie, 
Bobert Linn J r., 5959 Iowa Street, 
E J Boberts, 36 North Mayfield avenue, 
Geo W Lyon J r., 209 South La Šalie, 
Max M Korshak, 155 N Clark 
George W. Kralovek, 2418 S Central Park 
T F. Le Jeune, 2434 Hirich, 
C. J. Mulbey, 161 North Leamington,

Telephone:

Central 2810 
Franklin 3230 

Central 1407 
Central 3611 
Central 8836 

Main 365 
Central 5165 
Central 8295 
Central 2150 

Main 4248 
Central 6529 

Wahash 1320 
Central 4384 

Bandolph 3711 
Bandolph 261 

Main 935 
1100 

Central 4060 
Central 606 

South Chicago 194 
Central 998

Pulhnan 665

Canal 2737 
Canal 2247 
Canal 238 

Bandolph 6752 
Rockwcll
Garfield 
Garficld

1356
7506
B16

Central 5354

Central 1228
Central 5354

Main 3427

VVabash
Central 

Bandolph 
\Vest 
Main 

Randolph

Bandolph 
Harrison 
Bandolph

2640
5115
4676
3658
3004
7693

3760
6300
1660

Miihvay 204 
Diversey

VVabash
Wellington

1944

6500
8199
1728

Bldg.
Rogers Park

Edgevvater 2411
Rogers Park 322 

Main 1586

9291

9199
4925
6714

3296
1270
2356
4293

Bavensyvood

Irving 
Monticello 
Bandolph

Harrison 283

Bandolph 
Franklin 

Central 
Central

Bandolph 3159 
Wentworth 2951 

Main 935 
Bandolph 

Central
Bandolph 

Central 
Central

4054
1825
2929
2018
7026

1350
av.,

Whbash
Central 403 

Lawndale 
Bclmont 

Cohimbus

9779
2902
2966

SIENINIS KALENDORIUS
DAKTARŲ PATARIAMOSIOS KOMISIJOS

Medical Advisory Boards
a

1918
METAMS

“LIETUVOS” SIENINIS KALENDORIUS išrodo maž
daug kaip pirmiaus išleisti t. y. su tautiškomis, amerikoniš
komis ir katalikiškomis šventėmis. Tai yra kaip sykis tas 
kalendorius, kurio lietuviai visuomet pageidavo.

Šitas puikus kalendoriuš DYKAI, jeigu užsirašysite 
laikraštį “Lietuvą”. Kaina metams $2.00, pusei metų $x.oo.

Norintieji pirkti Kalendorių kaina 25c.

“Lietuva”, 814 W. 33rd St., Chicago, III

BOARD NO 3A
A. HEADQUARTERS ST. JOSEPH’S Ilospital, 2100 Burlington 
Chicago, Serving Local Boards 48. 49. 52, 53, 58, 59 and 60.

i BOARD NO 3B
List B. IIEADQUARTERS Augustina Hospital, 2043 Cleveland Avenue, 

Chicago Serving Local Boards No. 46, 47, 50, 51, 54, 35, 56, 57. , 
BOARD NO 3C

List C. HEADQUARTERS Cook County Hospital, Harrison and Wood 
Sts, Chicago Serving Local Boards 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 35 66.

P BOARD NO 31)
List D. HEADOUARTERS COOCK COUNTY HOSPITAL Serving Locals 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 44, 45, 81, 82, 83. v
BOARD NO 3E

List E. HEADQUARTERS Presbyterian Hospital Congress and Wood 
Sts., Chicago Serving Locals 29, 50. 31. 32, 33, 34, 35, 61, 62, 63, 64.

BOARD NO 3F l
List F. HEADQUARTERS Wosl Suburbau Hospital, Austin Avenue and 

West Ontario sts., Serving Localš 78, 79, 80, 84, 85, 86.
BOARD NO. 3G

List G. HEADQUARTERS St. Lukc’š Hospital. 1431 Michigan avenue 
(White reg) Providcnt Hospital, 35th and Dearborn Streets (Color- 
ed reg) Locals 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9. 10.

BOARD NO. 3H
List II. HF.ADQUARTERS Wesley Hospital, 2449 South Dearborn Street 

Locals 11, 12, 21, 22, 07, 66.
BOARD NO. 3J

List J. HEADOUARTERS Michael Reese Ilospital 29th and Groveliland 
Locals 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ,

BOARD NO. 3J
List J. 2nd HEADOUARTERS Enrieowod Hospital 6001 Green Street) 

Chicago Locals 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77. i >

List Str.

■

Scenoj^ statoma penkių veiksmų drama 
Bengia LMFSA. 29-toji Kuopa, įvyks 

NEDĖLIOJĘ, Kovo-March 3 d., 1918
M. MELDAŽIO SVET.. 2212 23rd Place

Pradžia 4 valandų vakare. ' Inžanga 35c ir augščiau.
Po perHtalymo bus šokiai. Režisierių^—p-ia M. Dundulienė
Jau peiffci melai praėjo, kaip chicagicčiai malė vaidinant penkių 
veikmių drama “Iš Meilės” ir visiems ilgai buvo mintyje to veika
lo svarbumas ir gražumas, užtaigi šiuo kartu labai noriai rengiasi 
gabios spėkos prie lošimo šio svarbaus veikalo, Todėl užtikriname, 
kad atsilankiusi publika bus užganėdinta. LMPSA. 29 kp. Komitetas

A

Puikus Balius su Programų
Rengia S. L. A. 176 Kuopa, įvyks

Nedėlioj, Kovo-March 10, 1917 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Placc. 

Pirmu kartu Chicagoje statoma scenoje 
DAKTARAS Iš PRIEVARTOS 

Ix>š Keistučio Kliubo Dramos Skyrius 
Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

LIETUVIAI TEMIKITE
1-mas Paminėjimas Rusijos Darbininkų Respublikos

Dideles ir Iškilmingos Prakalbos
Rengia 

Rusų-Lietuvių Social-Demokratų Darbininkų Partija—Bojscvikai;
Letist Brencb Socialiai Purly—Bolševikai 

Rusų-lietuvių P.P.D. unijos lokalus No. 85, Branch No. 8. 
Stock-yardų Unijos Lokalas No 609

Town of Lake: Panedelyj vas. 25’ Mickevičiaus svet.,
prie 46-tos ir 4558 So. Marshfield avc. Pradžia 7:30 v. vak.

Utarninkc, vasario 26, S. Kundroto Svetainėje,
4530 So. Honore Streel, Pradžia 7:30 vai. vakare.

West Side: Seredoj, Vasario 27, M. Meldažio svet.,
2242 West 23rd Place Pradžia 7:30 vai. vak.

Bus geri kalbėtojai—lietuviški ir angliški. 
Kalbės advokatas P. P. D. JČHN L. METZEN, 
pasakys apie savo nuotikius miestelyj Stanton, III. 
Inžanga dykai. Kviečia KOMITETAS.

Kaip Rašyti 
Laiškus

Lietuviškoi ir 
Ang. Kalboi

Kaina 75c. Gražiu tvir-
tu apdaru $1.00. Gali
ma gauti Naujienų Ad
ministracijoje,—

1840 So. Halsted St
Chicago, III.

Ka-tik išėjo iš spaudos 
Dilgio

Mulkiu Apaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Račkulį, 
begailestingai pašiepi* 
nesubrendusius klerika • 
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

Pranešimas!
Šiuo pranešame visoms savo senoms kostumerėnis h” pažįsta- 

jnonis, kad mes atidarome savo šapų, kur bus siuvama moteriški pa- 
rčdniai pagal vėliausios mados, visokiems atsilikimams.

Tikriname, jog darbų atliksime geriausiai ir už pigių kainų.
Esant reikalui meldžiame‘atsišaukti pas:

JOZEFĄ STANKlENi? ir MARIJONA ZARANKlENfi 
3239 Emerald Avė. Chicago,/111.

MACBETH

Versta lietuvių kalbon

(eilėmis)

Chicago, III.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginės Popieros.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St

Tragedija 
penkiuose aktuose.

Chicago, III.

Parašyta
William Shakespeare’o

IR KITOS LYRIKOS EILES
Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eih’ų to 
n/Jis, kur telpa apie šimtas jv^i^ų gilių.

Knygelė 106 puslapių, au gražiais popieri
niais viršeliais. Kaina 50c.

1L40 So. Halsted St

Kleofo Jurgelionio 
šis veikalas turėtų ras- 
ties kiekvieno scenos 
mylėtojo knygynėlyje. 
Galima gauti “Naujie

nų” Administracijoje. 
Kaina apdaruose $1.00, 
be apdarų — 70c.

1840 S. Halsted St, r*
Chicago, UI.



Biznieriai moka brangias randas už tai, kad jų storai ran 
dasi ant brangių gatvių; taipgi jie turi kitas dideles išlai

Nemokėkite savo pinigus uždyka, 
Tik mokėkite už tai, kas jums naudinga

Gerbiamieji, jeigu jums minėti principai yra svarbus, 
tai malonėkite kreipties į mane, o aš užtikrinu, kad gausite 
tai, ką jieškote, ir taipgi užtikrinu, kad jus už tą kainų, 
kur man mokėsite, negausite niekur kitur palyginus mano 
darbą ir materiją.

PASARGA: —Reikalaujant gero siuvėjo, malonėkite 
kreipties j mane, jeigu negalite ypatiškai, praneškite man 
telefonu, ar laišku ir aš pribusiu į jūsų namus ar ofisą.

Su pagarba, A. MAUSNER,.
3247 Emerald avė. Lietuvis Siuvėjas. Phone Yards 4608.

Sutaupykite 10 Nuošimčiu Ant Pavasarinio Siuto 
Per Mano Specialį Atidarimą Pavasarinio Sezono

das ir patįs turi visokias sugaištis, kas naudos neneša, o jus 
už visa tai turite užmokėti.

O aŠ gi visų tų minėtų išlaidų neturėdamas, už tai nu
siperku išanksto geriausias vilnones užsienines materijas ir 
kitas reikmenis, kol kainos dar būna žemos ir siuvėjus už
laikau geriausius, artistus; taipgi visą savo laiką pašvenčiu 
darbui visa to, kas yra reikalinga užganėdinimui mano kos- 
tumerių. Ir tas viskas pagelbsti gerbiamai visuomenei gauti 
geras, gvarantuotas vilnones materijas ir tikrai atsakantį 
darbą. Drapanų gulėjimas pritaikintas ir gražiausios ma
dos (style), ir gaunama savo pinigų vertė.

Iš priežasties brangaus gyvenimo aplinkybių ir žiemos 
laike nebuvimo daug darbo, todėl aš, norėdamas turėti pa
kaktinai darbininkams darbo, duodu jums progą įgyti pa
vasarines drapanas 10 nuošimčių pigiau už mano reguleres 
kainas, užsisakant tarpe 23 vasario (Feb.) ir 1 balandžio.

4

KORESPONDENCIJOS
T

G AR Y, 1ND.

N odei i oj, vasario 17. vietos ku
nigas per pamokslų graudeno sa
vo parapijomis, kad jie nusidė
tų su socialistais, neskaitytų jų 
laikraščių, etc. Jus, girdi, katali
kai, bet aš matau ir girdžiu, kad 
jus skaitote socialistų laikraštį 
ir jų partijų remiate. — O pasu
kui užpuolė ant Lietuvių Brolių 
Mokslo Draugijos ir kitų, kurias, 
girdi, socialistai užvaldę ir dabar 
katalikus už nosies vedžioją. 
Mat, kunigėliui nepatinka, kam 
Lietuvių Brolių Mokslo draugi
ja vietoj nunešus jam kokią ęle-į 

šimkę, ėmė praeikime susirin
kime ir paaukojo 10 dolerių Lie
tuvos Socialistų Sąjungos Apsi- 
ginimo Fondui. — S. V.

CLEVELAND, O.

Kada tik Mirtos Choras rengia 
kokį vakarų, tai būtinai tų patį 
vakarų ir vyčiai kų-nors suren
gia, Ko jie nori tuo atsiekti, da
lykas suprantamas. Tik, deja, 
patįs sau daugiau pasikenkia. 
Mirtos Choras auga, bujoja, net 
miela žiūrėt. Pažangioji Cleve- 
lendo visuomenė jam užjaučia 
ir į jo parengiamus vakarus vi
sados skaitmeningai lankosi.

—šleivis.

PITTSBURGH, PA.

Academy teatre, 810 Liberty 
avė., kas nedėldienis Racionalis
tų Draugija rengia paskaitas. 
Paskaitos visados mokslines ir 
įdomios, taipgi vertėtų vietos 
lietuviams, kurie supranta anglų 
kalba (nes paskaitos esti anglų 
kalba), lauky lies geriau tokių 
naudingų paskaitų pasiklausyti, 
pasimokinti, vietoj kų bergždžiai 
kur-nors laika praleisti. Pas
kaitos visados prasideda kaip 8 
vai. vakaro. —P. Alukus.

EAST CHICAGO, IND.

Vasario 10 d. L.D.L.D. 70 kuo
pa turėjo mėnesinį susirinkimų. 
Tarp kitų nutarimų, L.D.L. 70 k. 
iš savo iždo paskyrė moksleivių 
foiulan $15.00, LSS. Apsig. Fon
dini $5.00 ir Am. politiškiems

nis susirinkimas TMD. 127 kuop. 
Buvo perskaitytas laiškas no 
LSS. Apsiginimo Fondo, ir k uo
lia iš iždo paaukojo $5.00, be to 
dar nariai patįs kiek sudėjo.

10 vasario LSS. 201 kuopa bu
vo surengus vakarėlį. Lošta vie
no veiksmo farsas “šliubinė Iš
kilmė”. Pavyko labai gerai, ge
riau ir negalima norėt iš darbo 
žmonių. Dar puikiai padekle- 
mavo p. J. Sarapinienė, P. Tiju- 
šienė ir p-lė O. čekniutė. Publi
kos atsilankė geras būrys, ir 
kuopai liks pelno. —Pipiras.

SO. OMAHA, NEBK.

S.L.A. 87 kuopa paprastame 
savo susirinkime, apsvarsčius 
kuopos reikalus, priėjo prie no- 
minavimo kandidatų į Centro 
viršininkus. Pirmininkas, tauti
ninkų krypsnio žmogus, išvardi
jo nariams visus įžymesnius or
ganizacijos narius, kaipo visuo
menės veikėjus, kurie tiktų uži
mti Centro įstagoj vietų. Jis, 
lyg norėdamas būt visai bešališ
kas, išvardijo dagi Kl. Jurgelio- 
nį, Dr. Baltrušaitienę ir kitus 
Bet gi ant galo ėmė agituoti už p. 
Balutį į pirmininkus. Ta agita
cija už p. Balutį turėjo šiokių 
tokių pasekmių, jis gavo net de
vynis balsus, šiap balsai labai 
pasiskirstė, ir balsavimo rezulta
tai buvo tokie (susirinkime da
lyvavo 22 nariai): l prezidentus: 
S. Gegužis 7 balsus, B. K. Balu
tis 9, Jonas Strimaitis (Boston)

4, Kl. Jurgelionis 1, V. K. Rač
kauskas 1. Į vice-prez.: Kl. Jur
gelionis 9; Dr. Baltrušaitienė 9. 
F. Bradchulis 2, B. K. Balutis 1. 
J sekretorius: A. B. Strimaitis 
(New York) 10, O. Alylienė 8, V 
S. Jakubynas 3, Jonas Strimaitis 
1. į iždininkus: T. Paukštis 22. 
I iždo globėjus: K. Varašius 17, 
Astramskas 17, Jonas Strimaitis 
1, Dr. Klimas 1, V. S. Jakobinas 
1, J. Juniavičia (vietinis) 3, T. 
Paukštis 1, O. Alytienė 1, Miko- 
lainis 1. I daktarus-kvotejus: , 
Dr. F. Mahdaitis 20, Dr. šliupas 
1, Dr. Klimas 1.

• •
Dabar pas mus eina dideli už- 

sivarlnėjimai tarp draugijų ir 
parapijos dėl siuntimo delega
tų į klerikalų-tautininkų seimų 
New Yorke. Negali, mat,susitai
kyt dėl žmogaus. Klerikalai ne
nori, kad vainotų laisvų pažval-

kaliniams $5.00.
Tų pačių dienų buvo mėnesi-

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO! SĄSKAITĄ CHICAGOJE

Saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ctearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

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

W. KASPAR WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 
prezidentas pirklys prez. Pilsen Lumber Co.

OTTO K \SPAR H. E. OTTE J. PESHEL
vice-prezidentas vice-prez. Nat. City Bank sekr. Turk Mnfg. Co.

WILIJAM OETTING GEO. C. WILCE OTTO KUBIN
prez. Octing Bros. Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co. prez. Atlas

CHARLES KRUPKA JOZEF SIKYTA [Brevving Co.
kasierius

PERVIRŠIJA $6,000,000.
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRUS
KAPITALAS KALBAMA LIETUVIŠKAI

Į gų žmogus,o progresyvenieji sto 
ja už tai, kad jeigu jau siųst de
legatų, lai siųsti tokį, kurs nuva
žiavęs žinotų kų daryti, o ne vien 
lik linguoti galva ir pritarti vi
sam, kų kunigai ir jų šalininkai 
seime diktuos. Laisvosios drau
gijos ir šiaip pažangesnieji žmo
nės stato delegatu vienų pažan
giausiųjų ir veikliasiųjų vietos 
moterų, p. K. J-nę, kuri visuome
nės dirvoj yra daug pasidarba
vus per keletu paskutiniųjų me

tų. —Narys.
« • *.« _

LOWRENCE, MASS.

Lietuvių čia skaitoma apie še
šetų tuksiančių ar daugiau. Vei
kime pasižymi nemenkiau už 
kita s Uolojinas. Veikliau
siu organizacijų tai LSS. 04 kuo- 

pa. Ji daugiausia sutaiso pra
kalbų, diskusijų, vakarų etc. 
Vien tik iš savo iždo pereitais 
metais paaukojo įvairiems dar
bininkų reikalams daugiau kaip 
tris šimtus dolerių. Narių turi 
šiądien apie 1 10, tarp kurių mo
terų ir merginų yra 22 jos tur
tas: kasoj apie $200.dol., knygi
nes ir rakandai apie $300 dol., 
“kempė” $4000dol.; o dabar ati
darė valgomųjų daiktų sankro
vų, kurios vertė siekia daugiau 
kaip $3000 dolerių. Prie kuo
pos taip jau susiorganizavęs cho
ras, kurs tikimės greitai išbu
jos ir bus vakarų pažiba.

Antrų vietų užima Liet. Mote
rų Progrcs. Susivienijimo 8 toji 
kuopa, kuriai priklauso dabar 
visos gabiausios Lawrenco mo
ters ir merginos. Ištikro, dabar 
malonu pažvelgti į čionykštį lie
tuvių moterų bruzdėjimų. Vie
šuose susirinkimuose, prakal
bose, šiaip vakaruose kartais 
pastebiama moterų daugiau at
silankiusių nekaip vyrų. Tai jau 
visai ne tas, kas buvo kokie tre
ji matai atgal.

Tautininkų įtekmė vis la
biau puola ir visuomenė, bent 
ta jos dalis, kuri kuo nors inte
resuojasi ir dalyvauja viešame 
gyvenime, visai nuo jų atšalus.

Neprigulmingųjų bažnyčia, 
pasirodo, vis giliau šaknis lei
džia ir kįla. Mat, žmonių nie
kam netrūksta, visa kas randa 
sau pritarėjų, rėmėjų ir pasekė
jų. “Vyskupas” Mickevičius 
nuolatos žaibuoja į rymiškuo
sius varnus, kad jie išnaudoja 
žmones, bet kuogi geresni turč
ių būt neprigulmingieji? Puo
das puodą vainojo, o abudu juo
du; arba: meška su lokiu abu
du tokiu. O vis dėlto kai ku
rie vietos lietuviu sukišo tan 
tautiškos neprigulmignos baž
nyčios bizniu daugiau kaip po 
300 dolerių, o aplamai visų su
kišta jau nebe desėtkas tūkstan
čių dolerių. Jeigu tokios suž
inos butų apverstos žmonių 
švietimo reikalams, tai be abejo 
šiandie Lavvrenco lietuviai ne- 
besipjautų dėl bažnyčių. O da
bar kas? Nėra tos nedėlios, 
kad nebūtų kerštų ir muštynių 
dėl to, vienas eina vienon baž
nyčion, o kitas kiton...

anglų lokalus savo aukotus $3
Apie metai laiko atgal kuni

giniai elementai suorganizavo 
čia vyčių kuopų tikslu kovoti 
prieš socialistų* judėjimų. Visas 
vyčių veikimas čia, žinoma, at
kreiptas prieš LSS. 64 kuopų, o 
dabar ir prieš nezaliežninkus. 
Pasak vieno vyčio: “tol darbuo
simės, kol socialistus išardysim 
ir jų vasarnamį išgriausime; tol 
savo prakaitą liesime, kol neza- 
liežninkų parapijų ir jų bažny
čių iš-pat pamatų išversime”.

Trupinus kelinaitės, broli vy
ti. Galit šokti, kiek tik jums 
tinka, bet, anot tos lietuvių pa
tarlės, augščiau bambos jus vis- 
tiek neiššoksite.

— Remeikių Ūkininkas.
—. 1

AKRON, OHIO.

Lietuvių čia yra pusėtinas 
būrys, ir šį tų veikia. Progre
syviųjų draugijų yra: LSS. 244 
kuopa, LDLD. 59 kp., SLA. kp.

Be to, yra dar kooperacija; įs
teigta progresyviųjų darbinin
kų. Vasario 16, apie 8:30 vai. 
vakare, kooperacijos krautuvė 
tapo trijų apsimaskavusių ir re
volveriais apsiginklavusių plė
šikų užpulta ir apiplėšta. Krau
tuvėj tuo tarpu buvo keturi jos 
darbininkai, bet prieš ginkluo
tus plėšikus jie nieko negalėjo

Vasario 17 įvyko LSS. 244 
kuopos susirinkimas. Buvo duo
damas valdybos raportas iš per
eitų melų veikimo, bet buvo 
tiek netvarkos diskusijose, kad 
beveik nieko aiškaus neišėjo. 
Tame pačiame susirinkime kuo
pa nutarė prisidėti prie Laisves 
Bendrovės, paimant du jos Še
ru po 10 dolerių. Nutarta su
rengti teatrų, taipjau lavinimus 
susirinkimų.

Kovo 10 ir 11 rengiama pra
kalbos dgei K. Petrikienci, Mo
terų Balso redaktorei. Prakal
bos įvyks vakarais svetainėj nr. 
50 S. Hovvard st. Pertraukose 
bus dar deklamacijų ar mono
logų. Tikimės, kad publikos 
susirinks skaitmeningai.

—Laisvės Kareivis.

INDIANA HARBOR, IND.

Lietuvių Pasilinksminimo 
Draugiškas Kliubas, savo susi
rinkime vasario 17 d. nutarė 
pasiųsti du delegatu į klerikalų 
ir tautininkų šaukiamąjį seimų. 
Delegatų išlaidoms paskirta 100 
dolerių. Mano supratimu, kliu- 
biečiai vyriškiau butų padarę, 
jeigu minimų sumą pinigų bu
tų paskyrę nukentėjusiems nuo 
karės šelpti, tai butų gal ne vie
nai siratai ašaras nušluostę. O 
dabar, kokia iš to nauda? Nė jo
kios. Skiriami pinigai bus su
mokėti geležiinkejių kompani

jai už bilietus, oteliui, etc., o to
kių delegatų dalyvavimas seime 
neatneš jokios naudos jau kad 
ir dlelto, kad tokie delegatai 
kaip išrinktieji, kurie nieko vi
suomenes ir politikos klausi-

mais nesuvokia, tenai nuvažia
vę galės nebent tik pavėpsoti. 
Seiman važiuojantis delegatai 
turėtų šiek tiek būt apsipažinę

nuomonę išsidirbę.
—Dilgėlių Vainikėlis.

KENOSHA, WIS.

Vasario 17 d. vielos LSS. 58 
kuopa buvo surengus prakal
bas. Kalbėjo d. T. Dundulis (iš 
Chicagos) apie socializmų ir ti
kėjimų, o antru atveju Lietuvos 
klausimu. Buvo duodama daug 
klausimų, į kuriuos kalbėtojas 
nuosaikiai atsakinėjo. Visa lai
kų žmonės a lydžiai klausėsi, 
karts nuo karto pertraukdami 
kalbą garsiais delnų plojimais.

Buvo renka mos aukos LSS. 

Apsigynimo Fondui, kuriu suri
nkta gana gausiai. Aukavo šie 
asmens, 25 centus: V. Naruševi-

M. Glambdie- 
.1. černauskas,

eitis, Urboniene 
nė, J. Agdienis,
S. Austeika, J. Macnorius, A. Pa- 
kšienė, J. Seklinskas, B. Bukaus
kas, Z. Kulis, A. Avižienius, S. 
Padolinskas, Z. Matulis; po 50c.: 
J. Baubonis, V. Naruševičius, J. 
Vaičiulis, J. Jukna, K. Paukštis, 
J. Kasparaitis, Ig. Baubonis, K. 
Smakevičia, J. Glaniba, J. Pa- 
tumskis, A. Peliutė, A. Lorens- 
kis, Kaz. Paukštienė, F. Kimo- 
nas, J. Gustaitis, B. Gudžiūnas, 
P. Garšva, P. Paužiutė, A. Pelis, 
P. Lukošiene; po $1.00: Vytau
tas Brazevičius, J. Leščauskis, 
A. M. Pakšto, F. Rasčius, A. Pa- 
kšis, B. Lukošius, M. Bružas, 
Jac. Bartkus, J. Mačiulis, M. Ve- 
prauskas, P. Viorker, Z. Petrau
skas, F. Demenčius, B. Kuzma, 
J. Strola; M. Langevičia $5.50. 
Viso labo su smulkiomis auko
mis $38.65.

Matytis, kaip žmonės prijau
čiu pirmeiviškiems laikraščiams, 
pasmerkdami tuos, kurie eina 
prieš darbininkiškus laikraščius. 
Ačiū visiems aukautojams. Pi
nigai bus pasiųsti Kovai.

rių. Per tas prakalbas prisira
šė 3 nu ji nariai, tai visa narių 
yra 30; vyrų 24, moterų 3 ir 
merginų 3. Kuopa iš savo iždo 
pasiuntė Kovai $20.

Prakalbosc pasirodė labai da
ugelis norinčių diskusijų, lodei 
yra kviečiami ateiti po num. 321 
Prairie avė, Socialistų svetainė
je, 2 vai. po pietų, vasario 24. 
Čia kiekvienas galės dalyvauti 
diskusijose.

—Kaz. Brazevičius.

KEWANEE, ILL.

Aukos LSS. Apsigynimo
Fondui.

Akiniai aukao rtauoM nuo It.H te sa
gsčiau. Sidabro rimuota nuo ll.H te 
augičiau. Pritaikoma akiniai tildyk*. 
Atminkit: Galvot lopčjimaa, narvilka- 
maa, akių ikaudčjimaa, ui v likimai te 
tt. yra vaisiais {vairių ligų, kuria vali 
būti pralalintoa gerų akinių pritaiky
mu. lityrimai uidyk*, jai parlti ar 
skauda akis. Jai jos raudonos, jai gal
va sopa, jai blogai matai, jai akis sil
psta, natęsk ilgiau, o jieikok pagalbas 
aptiakoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai oidykų; Atmink kad mes kak- 
nam gvarantuojam akinius te klankla- 
nam gerai prirankans.

__ MB8IR0FF, Bkspertas Optikas,
Jai Ju» sergate te reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas aiana. Al buvau ap- 
tlekorius Rusijoj viri 10 motų. Amerikoj 1* motų. Al duodu patarimus DYKAI. Galia 
padaryti bUo kokius rusllkus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al eeu 
draugas įmonių g. M. ME8IR0FV. 1141 80. MORGAN ST., CHICAGO. ILK

▼UNATINI8 RRGISTRUOTAB RŪBAI
VYRĄMS IR I

APTUKORIŪS ANT BRIDGBPORTO

SUAUGIEMS

Nuosavybes 
Išsi vyst imas 

Nuo Nuožmybes iki Civilizacijos.

2.
3.

5.

Bendralaikinės nuosavybės formos.
Primityviškas komunizmas.
Šeimyna arba giminingasai kolektyviz
mas.
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybė.
Ši knyga patartina būtinai perskaityti

kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.

Knygelė parašyta James Allen, versta 
St. Biežio. J. Ilgautjo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi žingsniai į Augštesnįjį Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygas ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas, t

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, III.

TELEPHGNE YARDS 2721
’DR. J. JONIKAI T l& 

Medikas ir Chirurgas
- 3315 £ Halsted St., Chicago

pats pasiuntė. Turiu dar pažy
mėti, kad viršminėtų aukų vie
nų dolerį surinko d. A. Gelgau
das, kitus — vienas sųjungie-
lis. — Sąjungietis.

Tel. Drover 7042
Dr. C. Z. Vezelis

Lietuvis Dentistas
Valandos: nuo 9 i;yto iki 9 vak.

Nedaliomis pagal sutarimą 
4712 Šo .Ashland Avė. 

arti 17-tos gatvčs.

Surinkta iš svetimkalbių. An
glų socialistų Jokalas aukavo 
$3.00. Pavieniai, po $1: M. Gol- 
den, W. Cikulney; po 50c: F. F. 
Taylor, M. Schaffner, G. Hlas.s, 
N. H. Wortman; po 25 c.: J. W. 
McGinn, P. Mažuolis; F. Morris 
10c. Viso $7.60. Visiems au
kavusiems ačiū. Čekis ant 4.60 
pasiųsta kasieriui Matiošaičiui;

DETROIT, MICH.

Klaidos pataisymas. — Vaka
rykščiame Naujienų num. žinu
tėj iš Detroit atitaisytinos šios 
klaidos: turi būt 1) “pinigų iž
de ne 200 dol., bet 150” (ne 
105); 2, “dgei M. šniukienei da
vus įnešimą” (ne Šimkienei).

Tel. Arnntage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIBNE

Sugablai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir Šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago
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Toliaus, tasai laikraštis iš
pila visą kibirą pamazgų ant 
Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos vardo ir tų orga
nizacijų, kurios prisidėjo 
prie jos. Už tai, kad Dar
bininkų Taryba persergsti 
darbo žmones nuo Lietuvos 
laisvės priešų ir kaizeriškų 
agentų, tai kunigų “Drau
gas” kolidja jos veikėjus “iš
gamomis’ ’ir “nedorėliais”.

Labai gerai. Šitomis ku
nigiškomis (kitaip jų negali 
pavadint) pliovonėmis tasai 
klerikalų organas pasako, 
kad, jo nuomone, yra prakil
nu ir dora dėt kaizerišką ju
ngą ant Lietuvos sprando.

Klerikalai už Vokietiją.
Bet “Draugas” jaučia, kad 

vienais koliojimais DarBp- 
ninkų Tarybos ir melagin
gomis pasakomis apie seimą 
sunku yra suklaidint net ir 
tamsias davatkas. Kaip ne
šauksi, kaip nekeiksi, o visgi 
palieka faktas, kad stam
biausia Lietuvos dvasiškijos 
tūzas derasi su vokiečių val
džia apie Lietuvos kailį. Rei
kia jį teisint.

Ir ve kaip “Draugas” jį 
teisina. Sako: “...Vokiečių 
neaplenksi; jie artimiausi, 
jie stipriausi, šviesus, tvar
kingi.”

Tai žinoma! Vokiečiai, iš- 
tiesų yra “artimiausi*: jie 
dabar yra taip “artimi” Lie
tuvai, kaip artimas yra bu
delis savo aukai, ant kurios 

^sprando jisai užnėrė kilpą. 
Štai, pačiam “Drauge”, sere- 
doje, buvo pakartota iš vieno 
laikraščio žinios apie Lietu
vių Konferenciją Vilniuje 
(pereitų metų rugsėjo mėn), 
ir tenai pasakojama:

I Kuomet seimas susirin- 
; ko Vilniun, tai per pirmas 

tris dienas buvo formuluo- 
! jama skundai prieš tyro- 
I nijas ir žiaurumus vokie- 

* čių karinės valdžios. Po 
I teisybei visi delegatai pa- 
į darė apreiškimus apie 
I žiaurumus, vokiečių papil- 
i dytus tarp nekaltų Lietu- 
| vos gyventojų. Įvairus 
! delegatai papasakojo ši- 
I rdį pereveriančius faktus, 
j Iš šito aprašymo matyt 
taip-pat ir vokiečių “šviesu
mas” ir “tvarkingumas”, ku
riuos “Draugas” taip giria. 
O kas dėl jų stiprumo”, tai 
ar reikia geresnio paliudiji
mo, kaip tas faktas, kad Vo
kietija šiandie triuškina lai
sva Rusiją už tai, kad ši rei
kalavo apsisprendimo teisės 
Latvijai ir Lietuvai?

Suprantama, kad tai daro 
ne visi vokiečiai; “Naujie
nos” visados nurodinėjo, kad 
už Vokietijos junkerių ir ka
pitalistų nusidėjimus negali
ma kaltinti Vokietijos darbo 
žmonių. Bet juk tie junke
riai ir tie kapitalistai šian
die valdo Vokietiją. Jų ran
kose yra šalies “stiprumas”; 
jie “tvarko” užkariautasias 
provincijas ir ant jų “švie
sių” darbų skundėsi Lietu
vių Konferencijos nariai. Ir 
vyskupas Karevičius juk de- 

________ __  rėjosi ne su Vokietijos žmo- 
delei vyskupo politikos “šmei I nenus, o su jos junkerių ir 
žia seimo sumanytojus ir pa- kapitalistų atstovais.
tį seimą”. Tuo-gi tarpu Dar- “Draugas” pirma visuo- 
bininkų Tarybos atsišauki- met niekindavo vokiečius, 
me nėra nė vieno žodžio apie kaipo barbarus ir despotus, 
seimą! Taigi “Draugas” be- O ve dabar, kaip tik toje va- 
gėdiškiausiu budu meluoja landoje, kada geležinė Vo- 
ir apgaudinėja savo skaity- kietijos militaristų kumščia 
tojus. triuškina revoliucinę Rusi-

Darbininkų Taryba pasi- ją ir kada jie rengiasi amži- 
rupins kuoplačiausiai pa- nai pavergt dejuojančią po 
skleisti savo atsišaukimą, jų letena Lietuvą, tai “Drau- 
kad ir katalikų minios pama- kas” ima piešti Vokietiją, 
tytų, kokie melagiai yra to kaipo “artimiausį”, “švie- 
kunigiško laikraščio redak-lsiausį” ir “tvarkingiausį” 
toriai.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
tiunėiamus išspausdinimui taiki ąsy 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne RedaktOy 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
Jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
tenklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

įsmeniškat Redaktorių matyti gali
na tik nuo 5 iki 5:30 vul. vak.

Truc* translation filcd \vilh the post- 
master at Chicago, Febr. 23, 1918, 
us recjuired by thę act of Oct. 6, 1917.

Klerikalai giria 
kaizerine politiką.

Ant galo Chicagos kleri
kalų organas prabilo apie 
vyskupą Karevičių.

Keturias dienas jisai slė
pė nuo savo skaitytojų tą ži
nią, kad Kauno vyskupas ta
riasi su vokiečių valdžia a- 
pie Lietuvos pardavimą į 
kaizerio vergiją. Bet paga
lios jisai buvo priverstas 
stoti savo dvasiško vado ap- 
gyniman, kada Darbininkų 
Taryba ir “Naujienos” pakė
lė viešą protestą prieš jį.

Vakarykščiam “Draugo” 
numeryje tapo ant galo iš
spausdinti vyskupo Karevi
čiaus žodžiai, kuriuose sako
ma, kad jisai pasiūlė kancle
riui von Hertlingui sutvert 
Lietuvoje krikščioniškai-ko- 
nservatyvę monarchiją, ku
ri, “be jokios abejonės, glau
sis prie Vokietijos.” i

Bet išspausdinęs šitą ži
nią, “Draugas” mėgina ap- 
dumt savo skaitytojų akis, 
kad jie nesuprastų jos pras
mes/ Tuo tikslu jisai visų- 

’ pirma šlykščiai užsipuola 
ant .Chicagos Lietuvių Dar- 
bįninkų Tarybos.

*. KTėrikališki triksai.
Klerikalų organas stengia

si nukreipt savo skaitytojų 
akis nuo Karevičiaus žygio 
Šukavimais apie seimą. Ji
sai sako, kad Darbininkų 
Taryba savo Persergėjime Į

“artimiausį”, 
ir

Lietuvos prietelių!

t .

Teisina monarcihjos 
šalininkus.

Bet to negana. Klerikalų 
organas ne tiktai stengiasi 
pakreipt lietuvių simpatijas 
į Vokietijos pusę, o ir užta
ria tuos, kurie nori Lietuvai 
monarchijos.

Girdi, jeigu vyskupas Ka
revičius perša Lietuvai “kri
kščioniškai - konservatyvę” 
monarchiją, tai už tai nega
lima jo smerkt, nes žmogus 
turįs teisės turėt savo nuo
monę. Ir tą rašo “Draugas”, 
kartu biauriausiai keikda
mas Darbininkų Tarybą už 
tai, kad ji išreiškė savo nuo
monę apie Karevičiaus poli
tiką !

Tame juk ir dalykas, kad 
vyskupo Karevičiaus nuo
monė yra tokia, jogei Lietu
vos žmonėms reikia užriog- 
lint ant sprando monarchą; 
o Darbininkų Tarybos nuo
monė yra tokia, kad tie, ku
rie nori Lietuvai monarchi- 
jis, yra josios laisvės priešai. 
Jeigu-gi “Draugas” keikia 
Darbininkų Tarybą už jos 
nuomonę, o Karevičių gina, 
tai jisai pasirodo esąs mo- 
narchistų apgynėju.

Ir kad palenkus savo skai
tytojų simpatijas į monar- 
chistų pusę, jisai sako, kad 
jie norį ne kokios-nors blo
gos monarchijos, o “konsti- 
tucijinės”. Bet tai yra nie
kas daugiaus, kaip begėdiš
ka spekuliacija ant žmonių 
tamsumo.

Visi bent kiek apsišvietę 
žmonės žino, kad kitefluos, 
kaip konstitucijines monar
chijos šiandie niekur ir nė
ra ! Net ir Vokietijos kaize
ris juk yra konstitucijinis 
monarchas!

Dabar matote, kad Chica
gos Lietuvių Darbininkų Ta
ryba ne be reikalo persergė
jo lietuvių visuomenę nuo 
kaizeriškos politikos rėmė
jų Amerikoje. Vos praėjo 
keletas dienų po vyskupo 
Karevičiaus žygio, kaip mu
sų klerikalai atvirai išreiškė 
jam savo prielankumą ir pa
rodė tikrą savo veidą.

Bet jie eis ir toliaus. Kiek 
nuo jų galios priklausys, jie 
darbuosis, kad pražudžius 
Lietuvos ateitį. Todėl lietu
viai darbininkai turi sukrus
ti.

Aiškinkit visur, kur tik ga
lite — draugijų mitinguose, 
viešuose susirinkimuose ir 
tt. — klerikalų politiką, i- 
dant žmonės suprastu, jogei 
didžiausis pavojus Lietuvos 
laisvei šiandie grūmoja iš 
kaizerio, junkerių i? jų 
ninku, klerikalų, pusės.

Nuominuokite 
drg. K. Gugį.

talki-

Cook county (Chicagos) 
Socialistų Partijos sekreto
rius tik-ką pranešė apie vie
ną svarbią pareigą, kurią 
turi atlikti socialistai pilie
čiai, gyvenantis 4-am kong
resiniam distrikte. Jie turi 
ateinantį utarninką nomi- 
nuot kandidatą į kongresą.

Vasario 26 d. bus Chica- 
goje aldęrmanų nominaci
jos. Bet ketvirtam kongre
siniam distrikte reikės nomi- 
nuot ir kandidatas į kongre
są, kadangi kongresmanas 
iš to distrikto numirė. Šitas 
distriktas apima plotą tarpe 
22 ir 51 gatvių ir tarpe Sta
te str. ir Cicero avė. (vadina
si, 4-ą wardą, 5 wardą ir da
lis 29 ir 30 wardų).

Partijos sekretorius pra
neša, kad kandidatu šitame 
distrikte yra paskirtas drg. 
Kazimieras Gugis. Kad jį

Ch. L. D. T. prie 
šinga seimui.

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba savo konfe
rencijoje, 17 d. vasario, nu
tarė nedalyvaut seime, kurį 
šaukia klerikalai ir dalis tau
tininkų.

Priežastįs yra tos- kad 1) 
tas seimas yra šaukiamas vi
sai nedemokratišku budu. Jį 
šaukia dviejų srovių vadai, 
nepasitarusieji su trečia sro
ve ir su plačiąja visuomene. 
2) Svarbiausieji seimo inici
atoriai — klerikalai — visą 
laiką smerkė visuotino sei
mo idėją, duodami tuo budu 
pamato spręsti; kad ir šį sei
mą jie sugalvojo tiktai savo 
atžagareiviškos politikos iš- 
rokavimais. 3) Klerikalai, 
veidmainingai kalbėdami a- 
pie lietuvių “vienybę” ir Lie
tuvos “laisvę”, atvirai remia 
laisvės priešus, o jų veikėjai 
ir pasekėjai nesidrovi net 
skųsti darbininkiškus laik
raščius ir organizacijas.

Kol klerikalai nemes savo 
intrygų ir neapsivalys nuo 
šnipų ir denunciatorių, to
liai padoriems žmonėms bus 
ne pakeliui su jais!
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tos skolos?” Ir duoda štai 
kokį atsakymą: “Kuomet 
organizacija, kaip ir pavyz
džiui Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje, turi kapitalo 
ant pusantro šimto tūkstan
čių dolerių su viršum, tad 
negalima sau įsivaizdinti, 
kad ji galėtų turėti kiek nors 
skolų, turint tiek pinigų, iš- 
skolinant kitiems ant pirmos 
hypotekos, arba sudėjus į ba
nką ant palukų. Skolomis, 
mat, rokuojama tas, kiek or
ganizacija pažada savo na
riams išmokėti nelaimei atsi
tikus pasalpų-pomirtinių”. 
Na, ar kam dabar aišku,kas 
yra tos skolos ir ypačiai ka
da-gi tos skolos yra lygsva
roje su organizacijos sutau
pomu turtu? Niekam tai 
negali būti aišku, nes matyt, 
kad tai visai neaišku pačiam 
autoriui. Pagal to, ką jis 
čia yra pasakęs, ar jis bent 
galėtų nuspręsti ar SLA. tu
rtas yra “lygsvaroje”, jeigu 
’io turtas išneša su viršum 
$150,000, o jo atsakomybė 
(skolos, anot autoriaus) se- 
kia su viršum $2,000,000.00? 
Iš autoriaus rašto visai ne- 
'matyt, kad jis turėtų supra
timą apie apdraudos vertini
mą. Neturėdamas šito sup- 
[ratimo, jis, žinoma, nesupra
nta nei kodėl valstijos reika
lauja, kad organizacijoje bu
tų ne mažiau 500 narių, pa
ėmusių po $1000.00 apsau
gos, ir aiškina tai savotiš
ku budu.

V. K. Račkausko “Ruožai 
iš SLA. Historijos” paduoda 
smulkmenų iš organizacijos 
istorijos ir pabrėžia kultūri
nę organizacijos reikšmę. 
Sulig kultūrinės reikšmės 
autorius, rods, net perto! 
nusvajoja ir Susivienijimui 
nori primesti tokių dalykų, 
kokiais jis niekad tiesiogi
niai neturėtų užsiimti, jeigu 
jam jo biznis primiausia ru
pi.

K. S. Karpavičiaus knyge
lė “Darbininkų Padėjimas 
Amerikoje” paduoda įvamų 
statistikos žinių . (daugiau
sia pasenusių) ir aprašo A- 
merikos darbininko gyveni
mo vargus. Nieko nesako 
apie unijas ir partijas, o iš
ėjimą iš vargų mato “ap- 
švietoj ir balsavime”.

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, nors nebūdamas 

. knygų leidimo organizacija, 
pereitais metais išleido net 
penketą knygelių, neskai
tant kalendoriaus ir mažes
nių leidinių. Iš penkių aug- 
ščiau surašytų knygelių trįs 
tiesioginiai rišas su S.L.A.— 
“Apdrauda ir Pašalpa”, 
“Ruožai iš S.L.A. Histori
jos” ir “Namų ir Ypatos Hy- 
giena”. Bet visos penkios 
buvo parūpintos kaipo pas
kaitos S.L.A. apdraudos ir 
sveikatos savaitei.

A. B. Strimaičio “Apdrau
da ir Pašalpa” apskrituose 
ruožuose duoda šiokį-tokį 
supratimą apie apdraudos; 
reikalą, gana gerai nurodo, 
kodėl darbininkui reikaliųga 
apdrauda, bet visai menlkai 
išaiškina, kuo dabartiniuoju 
laiku apdrauda remias ir 
kaip yra apskaitoma. Auto
rius kalba apie “nesunaiki
namą apsaugą”, bet kaip ir 
kodėl ji yra “nesunaikina
ma”, tai jam pačiam yra gan 
miglotas dalykas. O todėl 
kad tai jam yra miglotas da
lykas, jis negali išaiškinti, 
kokie tai yra tie “apvertini- 
mo pamatai”, kuriais turi 
būt paremti apdraudos drau
gijų metiniai raportai. Štai 
kokią maišalienę apie tai'jis 
suburia: Užreiškęs, kad “or- nė už daugelį kitų dalykų, 
ganizacijų sutaupomas tur
tas turi būti lygsvaroje su 
užtrauktomis prieš organi
zaciją skolomis”, jis klausia: 
“Gal kam neaišku, kas yra

D-ro F. Matulaičio knyge
lė “Namų ir Ypatos Hygie- 
na” paduoda daugelį naudin
gų patarimų, kaip sveikatai 
apsaugoti: — kas taip svar
bu Susivienijimui ir Susivie
nijimo nariams. Iš knygelės 
sužinome, kokie sveikatos 
žvilgsniu turi tyuti namai, 
langai, sienos, grindįs, sta
lai ir kėdės, uždangalai, ka
mbariai, virtuvė, sinka, puo
dai, šildykla etc.; kaip rei
kia užlaikyti kaurai, kaip 
apseki su išmatomis, vande
niu, muilu, skalbiniais etc. 
Knygelė antroj dalyj paduo
da taisykles, kaip užsilaiky
ti, kad būti sveiku, ir kalba 
apie tai skirsniuose apie šva
rumą, Tankų mazgojimą, 
plaukus, dantis, nosį, kojas, 
apie maistą ir orą etc. Kny
gelės trukumas yra tame, 
kad ji nieko nesako apie ly
ties hygieną, kuri žmogaus 
gyvenime yra daug svarbes-

R. Karužos knygelė vardu 
“Iš Lietuvos Historijos” yra 
Lietuvos ir lietuvių ideali
zuotojo giesmė apie Lietu
vos ir lietuvių prakilnybę. 
Nuo Šliupo R. Karuža skiria
si tuo, kad jis nejieško lietu
vių Palestinoj, Mažojoj Azi-

manus parašyt drg. K. Gugio 
vardą ir adresą (plačiau 
žiur. vietinėse žiniose).

Taigi meldžiame 4-o dis-joj ar Trakijoj, ir nekalba a- 
nominavus, piliečiai privalo] trikto balsuotojų atlikt šitą pie tai, buk trakai, gygai ir 
po vardu kandidato į alder- pareigą. hititai, o taipgi getai ir ma

i V1*'..

Chicagos Rajono Darbininkų Konferencija.
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, India
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 Komitetas.

zogetai buvę lietuviais. Užtai 
bent reikia jam pripažinti 
sveiką protą. Bet jo “baltiš
kojo” typo nuskyrimas ir bu- 
dinimas yra ne mokslo, bet 
kokio tai “patriotizmo” pa
diktuotas, o išskyrimas sla
vų iš to typo niekuo nepatei
sintas. Pats terminas “bal- 
tiškasai typas” yra klaidi
nantis. Karužos “baltiškas” 
rods atstoja “indo-europiš- 
ką.” — Pagyrūnų patriotų 
ypatybę Karuža apreiškia, 
kada jis kartoja tą išsvajotą 
pasaką apie lietuvių kalbos 
nepaprastą panašumą į san
skritą, kad esą “lietuvis ir 
šiandien gali suprasti sans
krito sakinius.” Jeigu taip 
butų, tai lietuviai turėtų pui
kiai susikalbėti su čigonais, 
nes čigonų kalba yra niekas 
kita, kaip neliteratūrinis sa
nskritas. O kad lietuvių 
kalba yra labai sena, tame 
irgi nieko prakilnaus šian
dien negalima matyti, nes 
tai tik tiek reiškia, kad ji y- 
ra labai konservativė ir la
bai primitiyė, tokia, kad ja 
yra labai sunku moderniškos 
civilizacijos idėjas išreikšti. 
—Apie A. Mickevičių Karu
ža sako, kad “juk tai lietu
vis pilniausiame to žodžio 
sv/pratime,” tuo tarpu, kad 
Mickevičius buvo baltgudžių 
kilmės ir dvasioje pilniau
sias lenkų karalystės patrio
tas. —K. J.

Nė šis nė tas.
Cicero Aidai.

Mano vargai, mano bėdos 
Tai paeina vis nuo jų— 
Nuo Marytės-lelijytės 
Ir nuo tų, tų, tų, tų, tų, tų...

Nekalbėsiu, neišduosiu, 
Nesakysiu kas tos, tos... 
Nes važiuojant su Maryte 
Jos dar kelią mums pastos.

Tik tu, Viešpatie brangusis, 
Pats geriausiai numanai: 
Išdavikais tikrais likos 
Avįs mano, avinai!

Rožančinės, škaplerinūs, 
Kantičkinės—vis tai jos 
Visos klykė, kai pelėdos, 
Ant Marytės tos manos.

Kitos visą piktą bėdą 
Verčia ant manęs paties, 
Kam aš tokią grinorkėlę 
Taip pamilęs iš širdies...

Ak tu varge, tu vargeli, 
Kiek reikės man dar nukęst: 
Ne vienur, kalėdų eidams, 
Gausiu pro duris išmest...

, Toki vargai, tokios bėdos
I,

Musų Cicere šventam: 
“Užmiršimai” ir “pagundos”.. 
O vis žmogui nekaltam!*

—J. Aceris.

Didžiausias pilvas pasaulyj;

Liet. Mot. Progres. Suslv. 
žodelis Ohio ir Michigano 
Valst. L.M.P.S. kuopoms.

Gerbiamos draugės: — Ar ne
botų geras dalykas sušaukus O- 
hio ir Micliigano valstijų LMPS. 
kuopų konferenciją tuo tikslu,

joną? Konferenciją, mano nuo
mone, butų galima sušaukti j 
Detroitą apie šių metų gegužės 
mėnesį.

Gerbiamųjų draugių progre- 
siščių prašyčiau šį sumanymą 
artimiausiose savo kuopos su
sirinkimuose apsvarstyti ir savo 
nuomonę išreikšti per laikraš-

Man regis, kad įsteigti Rajo
nas mums labai reikia, idant ga
gėtume gerai organizuoti savo 
veikimą ir vesti smarkesnę agi
taciją tarp moterų dorbininkių 
ose dviejose valstijose.

Drauges, pagalvokime apie 
tai ir pasirūpinkime tatai įvy
kinti. — L.M.P.S. narė B. V. J.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1123 S. Halsted 31.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas t
127 N. Doarborn St.

11)1-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Skaitykite ir Platinkite 
“M A TT T T 17 M A 0 »

. . _ .______ a____e . ..... L__________ „___ ,

Jei suvežtam daiktan visus 
kiaušinius, vištas, surius, svie
stą, paršiukus, kumpius, medų, 
kalakutus, antis, žąsis, veršieną 
ir kitokią “dievo dovaną”, kurią 
žmonės suvežą per vienus tik 
atlaidus, pa v. Šidlavon per “ši
linę”, šaduvon per šv. Jurgį ir 
į kitas “stebuklingas” vietas kle
bonams pašerti, tai padarytum 
gyvus stokjardus. Visa ta gė
rybe galėtum pamaitinti tūks
tančius baduolių, bet, deja, vi
sa tai sutelpa vieno kito klebo
no pilvan.

Kad andai maža mergaitė at- 
I vaizdino scenoj klebono rolę, 
tai musų gerbiamoji rašytoja 
papeikė. Sako, lošėjai nepriti
kęs didelis pilvas ir dėlto buvę 
perdaug.

Kad maža mergaitė lošė, tai 
dėl įvairumo, bet kad teisingai 
atlošus kleboną, tai reikėtų iš 
pilvo padaryti balioną; tuo tar- 
]>U maža mergaitė turėjo pasi-

—Gvaizdikas.

Redakcijos Atsakymai !
Paniekintam. — Savo straips- 

nyj Vieversėlis tik tarp ko kita 
prisiminė, asmeniškai nieko ne
kliudydamas. Nereikėtų dėlto 
tuojau visa ant savęs prisiimti 
ir į plaukus kibti. Nedėsime.

Sąjungiečiui, Kewanee. — Au
koms rinkti visados reikia gau* 
ti organizacijos įgaliojimas.



Liet. Mėteru Progres. Susivienijimo Dirva Sveikatos Skyrius Musų Didžiausis Išpardavimas Moteriškų Vilnonių Suknių Prasidės Utarninke. 
Patėmykite Panedėlio Naujienų numeryj Smulkmenas.

Ar reikalingas Chicagos apie- 
linkės LMPS. kuopų 

sąryšis.

“Naujienų” skaityto 
jams žinotina.

Daugelis lietuvių, dirbančių 
įvairiose miesto dalyse, dažnai 
klausinėja musų, kur butų gali
ma gauti dienraštį pavieniais 
numeriais. Todėl norėdamas, 
išpildyt jų reikalavimą, čionai 
paduodu visas tas gatves, kur 
galima gaut nusipirkt “Naujie
nas” pavieniais numeriais, štai

/jos:
Vidurmiestyj.

State ir Madison, šiaurvakari
nis kampas (prie Boston štoro).

State ir Van Buren, ant abiejų 
kampų, prie elevatorioriaus sto
ties.

State ir 18 st., šiaurvakarinis 
kampas.

Harrison ir Wabasb avė., šia
urvakarinis kampas.

Clark ir Van Buren st., šiaur
vakarinis kampas.

Fifth Avenue ir Van Buren 
st. — ant šiaurvakarinio ir piet
rytinio kampų.

Franklin ir Van Buren st., ant 
šiaur-vakarinio ir šiaur-rytinio 
kampų.

Adams ir La Šalie st., šiaurva
karinis kampas.

Franklin ir Madison sts., ant 
pietvakarinio kampo.

Halsted ir Madison, ant šiaur
vakarinio ir pietvakarinio kam
pų.

Jackson blvd. ir Halsted st., 
ant šiaur-vakarinio kampo.

Halsted ir Van Buren st., ant 
pietvakarinio kampo.

Naujienų distrikte.
Halsted ir W. 12 st., ant šiau

rvakarinio kampo ( prie 12 si. 
štoro).

Halsted ir W. 14th st.» ant 
šiaur-rytinio kampo (prie Klein 
Bros, štoro).

Halsted st. ir 18 st., ant šiaur
vakarinio ir šiaur-rytinio kam
pų.

Naujienų ofise, 1840 So. Hal
sted st.

Halsted ir W. 22nd st., ant 
šiaur-rytinio ir šiaur-vakarinio 
kampų.

Bridgeporto distrikte.
Halsted ir Archer avė., šiaur- 

, vakarinis ir piet-vakarinis kam
pas.

Halsted ir 31 st., ant šiaurva
karinio ir rytinio kampų.

Halsted ir 35 st., reikalaukite 
ant visų kampų.
Pas J. B. Aglinską, 3346 So. 

Halsted st. (Naujienų stotis).
Atlantic City distrikte.

Ant Wentworth avė. ir 47 st., 
ant piet-vakarinio kampo.

Halsted ir 47 st., ant šiaur-ry
tinio ir piet-vakarinio kampiį.

Town of Lake distrikte.
Prie W. 47 st., kampai Ash

land ir Gross avė., šiaur-rytinio 
kampo ir Naujienų stotyj pas 
agentą A. Bartošių, 4601 So. 
Hermitage avė. (John Karnels- 
kio kriaučšapėj).

West Side distrikte.
Ant kampų W. 22 st. ir Lea- 

vitt st. Pas agentą A. Ambro- 
zavičią, 2337 So. Leavitt Street 
(Shoe Repairing Sbop). Ir kam
pas Rhie Island ir Western avė, 
prie Macormicko dirbtuves.

North Side distrikte.
Mihvaukee ir Robey, ant šia

ur-rytinio ir piet-vakarinio kam
pų (prie North avė.).

Lincoln st. ir Mihvaukee avė., 
ant piet-rytinio kampo.

Mihvaukee ir Paulina st., ant 
šiaur-vakarinio kampo.

Halsted ir Mihvaukee avė, ant 
piet-rytinio kampo.

Tie, kur norėtų gauti Naujie
nas į namus kasdieną, malonė
kite užsiprenumeruoti “Naujie
nų” ofise. Chicagoj “Naujie
nas galima gauti per pačtą tą 
pačią dien. Beto galima užsisa- 
kyt dienraštį ir per išnešiotojus, 
kurie pristatys jį jums tiesiog 
į namus. .

Visur reikalaukite Naujienų. 
Beje, tie, kur norėtumėte platin
ti Naujienas, malonėkite praneš
ti į Naujienų ofisą 1840 So. Hal
sted st., Chicago, III.

J. A ceris,
N-nų cirkui, užžiurėtojas.

MRūgli teatrą, balių, o jei da pra
kalbas, tai ir viskas. Jei kas 
užsimena apie referatus, pas
kaitas iš moterų judėjimo, lai 
kitos visai nesupranta jų svar
bos. Ot, sako, pasiskaityti ir aš 
galiu! Yra dagi tokių, kur ne
supranta net nė delko priguli 
prie kuopos. Užklausus, atsa
ko: ot, kvietė, tai ir prisirašiau. 
O jei kas-nors per plauką ne pa
gal jos norą, tai ir marš laukan 
iš kuopos. Paklausus kas per 
priežastis nelankymo susirinki
mų, atsako: Ką aš ten be reika
lo mokėsiu pinigus, kas man iš 
to nauda...

Jei butų sąryšis, jis gal 'tų 
prirengti keletą gabesnių mote
rų prie trumpų paskaitų įvai
riais moterų klausimais, ir jos 
su toms paskaitoms atlankytų 
kiekvienos kuopos susirinki
mus ir aiškintų, kokią naudą 
neša tie musų sumokėti centai, 
naudą priklausymo prie LMPS. 
etc. Tokiu bildu moters geriau 
susipažintų su savo reikalais, su
prastų nuodugniau LMPS. tik
slus ir uždavinius ir tuomet ne
sigailės agitacijai paaukoti tų

Atsakymai į klausimus.

šį taip svarbų klausimą pa
judino jaunutė LMPS. 58 kuo
pa, 
yra sveikai protaujančių mote- 

ža girdėti balsų tuo klausimu. 
Privalėtų ne tik pavienės nares, 
bet ir kuopos tą klausimą pa
svarstyti. Mano minčia, kiek
viena LMPS. narė, keikviena 
kuopa, kūnai rupi pastūmėt 
tarp moterų didesnę agitaciją, 
turi stengtis kuoveikiausiai įstei
gti Chicagos apielinkes LMPS. 
sąryšį nes reikalas pats už sa
ve kalba. Kur vienybė, ten ir 
galybė. Juk jei butų buvęs są
ryšis, nebūtų gal taip atsitikę nė 
su musų organu Moterų Balsu, 
kad kiekvienas gaivalas tyčio- 
tųs: “Moterų Balsas” žlugo, jū
sų organas kojas nukratė, greitai 
ir jus nukratysit” ir tt. Ir netu
ri ką tokiam atsakyti, nes pati 
nežinai, kas su juo atsitiko. 
Administratorė nepranešė, o jei 
viena kuopelė ir pareikalavo, tai 
į tai neatkreipė atydos. Jei bu- penkiolikos centų mėnesyj, 
tų buvęs sąryšis ir jis pan’ika-1 Vienu žodžiu, įsteigus sąryšį, 
lautų varde visų kuopų, tai se
nai butų buvę viskas žinoma.

Arba, imkime, jei šauks vi
suotiną suvažiavimą, 
vėl butų rytinėse valstijose, tai 
viena kuopa neįstengs finansiš-

Iš to matyt, kad kuopoj

Tik nežinia, delko taip ma-

galėtų, tai vėl nelaimė: neturi 
kompetentiškos, kuri galėtų 
nuosaikiai rišt moterų klausi
mą, o į kitas kuopas kreiptis ne
malonu. Na, ir žingsnis atgal. 
Esant sąryšiui, panašios kliutįs 
butų prašalintos, nes kitų kuo
pų narės butų kaip ir kad savos.

Taipgi kuopos labai mažai in
teresuojas apšvietus reikalu. Ot, 
suėjusios mitinge nutaria parc-

delei sustiprėtų.
Kad šį gražų sumanymą grei- 

Jei jis' čia u įvykinus, aš kreipiuo&i į L. 
MPS. 9tą kuopą, nes ji yra vy
riausia ir dvasiškai stipriausia. 
Jai priklauso tokios spėkos, kaip 
dd. M. Jurgelionienė, M. Dundu
lienė, ir kitos gab^lhiosios dra- 

Ji lai pasiima sutaisyti 
taisykles ir

ugės.
sąryšiui valdytuos! 
sušaukia visų kuopų delegačių 
susirinkimą sąryšiui įsteigti.

Aš nuo savsę patarčiau, kad 
sąryšio palaikymui kuopos mo
kėtų po du centu nuo nares.

P. Stiklytė—Raudienė,
25 k p. nare.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vienintčlč grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus j šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojarna, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

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

VYRIAUSYBE:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius 
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
PRANAS GEISTAR
PRANAS GRIBAUSKAS
JULIUS C. BRENZA.

Nauj. Skaitytojas iš Chicagos 
rašo: “Veik per tris metus nesi-! 
jaučiu pilnai sveikas. Viena ar 
kita nosies pusė visados ūda-U 
ryta ir sunku kvėpuot. Išrodo,' 
jog visada turiu slogą. Skrep- 
Ravimas, ypač ryte, atsikartoja, 
ir skreplės išrodo geltonos arba * 
juodos. Liežuvis tai apsivėlęs 
esti, tai vėl čystas lieka. Dirbt 
galiu. Kas galėtų ‘but?”

Atsakymas. Panašus symto- 
mai kartais rodo džiovos prad-J 
žią, bet gali jos ir nebūti. Ge
riausiai eit pas atsakantį dakta
rą ant smulkaus išegzaminavi- ’ 
mo. Nosies uždegimas bei kail
iukų joje peraugimas bei perski- 
rimo iškreipimas gali duot slo
gų symptomus. Skrepliavimas1 
gali paeiti nuo dulkino darbo, 
nuo rūkymo arba uždegtų tan- 
silų, bet nereikia nuleist niekais 
visus šituos atsitikimus, nes džio 
va pradžioj išgydoma, todėl rei
kia jos j ieškot. Jei nebus nepra
laimėsite. Daugelis žmonių ša
linasi tų daktarų, kurie, atradę 
džiovą, praneša ligoniui apie at-

KLEINBROl
IB HALSTIO^ 2OIii ST S ' 
M B. CANALPORT AV Ė WKl

Štampų dykai Panedėlyje- 

Vasario 25. Dividendų diena 

bus visoms jūsų knygutėms.
j

Į , -

JONAS
JONAS

BRENZA 
KROTKAS

JONAS
JONAS
ANTANAS BROŽIS
KAZ. MATULIS

Kas Išganys

3.

1840 S Halsted St.,_______ Chicago, III.

Knyga padalinta į skyrius:
Parašė ir išleido K. šeštokas.
Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį?
PrietariŠkoio Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
Nekaltybė 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.

užtyli. Nuėja pas daktarą pra
šykit, kad neslėptų, jei ras džio
vą, nes tuomet galima tinkamai 
gydytis ir pasveikti.

P. M. S-kis iš Kansas City, Mo. 
rašo:,‘Turiu 27 mėnesiu mergai
tę. Rytmetyj dvokia iš jos bur
nos. Kaip pavalgo, dvokimas iš
nyksta. Ji valgo viską, bet yra 
menka. Ar nepuva kas jos vi
duj? Ar galima išgyditi?

Atsakymas. — Nereikia ma
nyt, kad kas joje putų. Jeigu 
pūva, tai maistas,jeigu ji gauna 
neatsakanti arba jei suvalgo ne
tinkamai. Ji nieko valgyt netu
rėtų, nes yra perjauna, todėl tik 
lengvi, jos amžiui tinkami mai
stai jai turi būti duodami. Po 
valgio, ypač vakare, reikia ge
rai išmazgot burną. Nereikia 
duot perdaug cukrinių ir krak
molinių maistų ir mėsos ji turi 
gauti visai mažai, tečiaus ir ta 
pati turi būti lengva ir tinkamai 
prirengta. Maitinimo netvarka 
ir netinkamas maistas tankiau
siai daro kūdikius silpnus, ligo
tus ir numarina, todėl ypač į tai 
atkreipkite atidą. Tečiaus ver
tėtų ir vietos daktarą paimt, kad 
išegzaminuotų, nes kūdikiai ne
retai serga džiova.

E. M-nė iš E. St. Louis, III., ra
šo: “Mano dviejų melų mergaite 
jau 4 savaitę serga ir vietos dak
taras pripažįsta kokliušą. Vai
stus jau išgėrė, bet kosėjimas di
dėja, ypač naktim. Patarkite, 
kaip ją užlaikyti. Ar galima 
maudyt, nešt ant oro, duot ka-

i 
vos ir tt. ? Ji nenori valgyt. Duo- J 
du avižų arbatos ir šoko, kad 
kiek geriau nuo jos lieka. Ar 
nekenkia?”

Atsakymas. — Išrodo, 
vietos daktaro spėjimas yra tei
singas. Kokliušas paprastai tę- 
siesi apie 6 ar 8 savaites ir tik 
labai retuose atsitikimuose gali
būt sustabdytas tinkamais čie- 
pais, o retkarčiai ir vaistai pagel
bsti. Tečiaus didžiumoj atsiti
kimų visoki gydimai menkai te-
gelbsti, tik paretina ir palengvi
na atakas. Išgėrus vienus vai-
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Tel. Cicero 252

.Dr.a.p. Gurskis
1) E N T I S T A S

Vulandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedalioms pagal sutartį. 
4347 W. 14th St., Cicero, III.

Kumpas 49th Avė.

$1 Ant Rankos, Rakandų Išpardavimas
Ininokčk $t už bile šmotą iš rakandą ir kurį jus ptfslrinksite, mes tij pristatysime j jūsų šlubą. Likusius 
už pasirinkti) šmotą pinigus išmokėsite mums mažais savaitiniais išmokėjimais. Išpardavimas Panedėlyj, 
(’l.iininke, Seredoje ir ketverge.

$4 INMOKfiJIMAS pristatys
■ šitą kolonialio sty- $4 A9>5 

liaus knygyno stalą "

$4 INMOKfiJIMAS pristatys jums šiluos tris šmo- 
I tus — seklyčios siutą, ąžuolo, mahogany, arba 

riešuto užbaigtą, apmuštą tikra ispaniška 
rusva skūra ............................................

$4 INMOKfiJIMAS pris-
■ tatys šitą didelę ko

lonialio slyliaus Komodą 
—amerikoniško kert uoto 
ąžuolo užbaigta, didelis 
šlifavote) stiklo $4E75 
veidrodis, už .. ■ W

$4 INMOKfiJIMAS pristatys šitą pui-
■ kią išleidžiamą sofą, apmuštą ispa

niška rusva skūra, ąžuolo me- $OQ50 
džio .........................................

Sofai tinkantis matracas $3.50

DU KAURU, SPECIALIU
Axmin8ter kaurai, extra geri, Pilkuoti, kurie yra 
išdėstyti sezono vėliausiose spalvose ir išrašytuo
se, dydis 9x12, specialiai šiame išpardavi- 
nie liktai .............................................
Aksominiai kaurai—dydis 9x12 pėdų, puikios ko
kybės, parinktų palternų, vėliausių išraščių, spe
cialiai šiame išpardavime kiekvienas tik $4Q75 
po ................................................................ Iv

$5.09 Seklyčios supa
moji kėdė. Sėdynė ir 
užpakalis apmušta dir
btina skurele, arba ka
uru.; ąžuolo, arba ma
hogany užbaig- $050 
ta...................... &

gauti daligiAu'. Belladona ar tik 
nebus geriausis vaistas šiame at
sitikime, nors rekomenduojama 
ir giriama visą eilę kitų. Reikia 
nekeli dulkių, kur mergaitė ran
dasi. Reikia liept jai nekalbėt, 
laikytis ramiai. Maudyt galima 
ant oro nešt reikia daugiau, negu 
pirma, nes ji gali gaut džiovą, 
kas ar laike kokliušo ar po jo at
sitinka labai tankiai. Kavo rei
kia neduot, nes ji perjauna. A- 
vižų arbata nekenkia ir kartais 
nuo vėmimo sulaiko. Maistas 
turi būti skystas ir duot reikia

VicFuriai turi eit Ruošai. Prak
tiška yra aprišti šluostiką ar ką 
kita apie pilvą, kad laike kosėji
mo skilvis tiek daug nesitrauky- 
tų. Vėmimas neretai tuomi iš
vengiamas. Apjuosimas ir net 
rankom laikymas pilvo gali ap
saugoti nuo rupturos,, kas 
kokliuše gali įvykti. Turi 
būt praktikuojamas ir gerklės 
išlepimas koki u nors antiseptiku. 
Tai vielos daktaro dalykas ir jis 
turi nurodyti ką ir kaip vartot.

I)r. A. Montvida.

Plumberis, Kontraktorius
prie naujų budinkų plumberio dar
bo ir pertaiso senus. Už visą darbą 
gvarantuoja. Rcz’dencija ir šapa— 
2956 yVallace St., Tel. Yards 5758 
Skyrius ir šapa 922 W 33 St. Chicago

p ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbia*! 
Naujienose.

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

Balius!
1 J

Stevvart kombi
nacijos anglių ir 
guzo pečius, gali 
būt permainytas 
j sekundą nuo a- 
nglių į gazą, la
bai parankus pe- 
davimo laiku 

$69
Baito enemaliaus 
pryšakis $7 extra

$4 INMOKfiJIMAS pris-
■ tatys jums į namus 

bile matracą1. Keturių ei
lių susiuvimo, veltas klo- 
adis, rųšies $17.50, par- 
siduos tiktai $4 050 
už ................. IC
Apvartomi matracai, sto
rą veltinių klodų ant a- 
biejų pusių, rųšies $6.75. 
parsiduos tiktai $j|8C> 
už ................. O

4 INMOKfiJIMAS pristatys jums j stabų bile siu-
I varną mašinų. Garsios Eldredge 2-špulin siu

vamos mašinos, be šniūrelio 'jos suki- $4050 
mui.........................................................
Singer’io, Wheeler’io 
and Wilson. Domestiš- 
kos arba White siuva
mų mašinų samneliai. 
nekurtos Šiek $0050 
tiek vartotos

Grarid siuvamos maši
nos, gvaran- $ 4 075 
tos, už..........
Eldredge Rotary Siuvama mašina, gva- 
rantuota ...............................................

FARMOS
Lietuviai, norėdami pirkti 

žemės arba farmą, nepamirš
kite, kad dabar yra geriausias 
laikas pasiteiraut; o geriausia 
tai rašykite į ŪKININKĄ,nau
ją laikraštį, kuris suteiks tik

riausias žinias, apie patogiau
sias ukes lietuvių kolonijose, 

gaut t lesiok iš farmų. Siunčiu per
pačtą ir cxpresą į visas valstijas. Delei stokos cukraus medus 
po 27c svarui. Bet tikiuosi, kad užte ks visai gavėniai MEDAUS. 
Adresuokite taip:

kro medaus galima

M. WALENČUIS, Box 96, Hart Michigan.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
2514-16 W. 12th St., arti 
St. Louts Ava h 1115*17 
So. Paulina St., arti 12th 
8t„ Chicago, III.

rURKiSHl 
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Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c..

1840 S Halsted St.,_______Chicago, UI.
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Severos 
šeimyniški 
Preparatai

yra buvę populeriškos šeimynoms gyduolės per pn 
ėjusius trisdeširnts-septynis metus. Jos yra laiko 

išmėgintos ir vertos jūsų užsitikėjimo.

Skaitytoju Baisai
[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redukcija neatsako.}

Girtybė ir kunigai

Koncertinų Išdirbyste

Severas Balsam for Lungs
mimo, bronchialinio kosulio, mėšlungiškų krupy ir kosulio pi ie 
gripo, Kaštuoja 25 ir 50 et.

Rpirnlntor (Sevcros Hcgulatorius) yra abelnas Severas Ktguiator Sflprihtojas ir gera gyduolė, kuris per
gali ypatingas moterų ligas. Kaštuoja $1.2.).
Severa’s Kidney and Liver Remedy
penų) nurodoma, jei randasi uždegimas inkstų arba pūslės, sulai
kymas arba tekėjimas pertiršlo šlapumo) skausmingas šlapinimasis, 
kojų tinimas ir strėnų skausmai, paeinanti nuo inkstų betvaikės, 
geltonligės ir skilvio rūgštumas. Kaštuoja 7.>c ir $1.2a.
CUvarn’a QLin Oiniinent (Sevcros Odinė Mastis) nuo nie- beveras bKin uinimeni ekzelll()S, dedervinių, užsinuo- 
jimų parstupų, salt rheum, šašų ir vasarinių išbėrimų. Kaina BOct. 
Onvnm’s linkimi nf Life (Severos Gyvasties Balsamas) y- bevtra S įsaisam OI L lt abelnas stiprintojas nuo kepe
nų neveiklumo, nevirinimo, paprasto užkietėjimo ir dispepsijos.w Kaštuoja 8;> et.
CLtvorn’d Norvofon (Sevcros Nervolonas) suteikia atsakau- beytras iNCrvoiun f. pU|cngV|njn)ą nuo protiško slėgimo, in- 
somnijos arba nemigto, nervų silpnumo, histerijos ir nerviškumo.

Kaltuoju
Cnfhnrd Oil (Sevepos (’.othardiškas Aliejus) var- beveras UOinara uit t(yjttlnas tepimui nūn reumatizmo, 

neuralgijos, nikslelėjimų. susimušimų, tinimų ištinusių jylių, šty- 
vumo sąnarių ir raumenų, dieglių, įvairių skaudėjimų, (.eras lini- 
mentas Kaštuoja JO ir 00 et.
Severas Medicated SkinSoap

epusKas mimas loneįui, imiuuy nvinS, galvbs plovimui ir skuti
muisi. Reikalingas maudant kūdikius ir užlaikymui sveikatos ir

* . Kaštuoja 2a et.

kaišty, buk socialistai prie baro 
pasigėrę girias esą socialistai. 
Tokie priekaištai netur jokio pa
mato, ir tie žmonės apie socia
lizmų nė apie socialistus nieko 
nesupranta. Keikia pasakyt, 
kad socializmas pasmerkia gir
tybę ir socialistų judėjimus ko
voja su girtybe kailio su 
b alsiausi u d a r b i n i ti
lt ų priešu. Mes, socialistai, 
žinom gerai, kad girtybė bus įsi
viešpatavus žmonėse, tol sunkių 
jiems bus pagerint savo padėji
mas kaipo darbo žmonių. Gir
tybė naikina turtų, nes svaiga
lams praleidžiama kruvinai už
dirbtas centas. Jeigu tuos svai
galams praleidžiamus centus 
mes upvcrstuniė geresniam išau
klėjimui savo vaikų, tada kur 
kas geresnę gen (kartę išaugintu
me, kuri neštų daugiau naudos 
sau ir visuomenei, ir mes patįs

Deimantinis žiedas

Laikrodis

Pearl Queen Concertina

Nemokėk Pinigus Bereikalo
Musų Krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. Ma
šinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujausios 
mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir 
deimontinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir koncerti
nų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame visokius 
ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir muzikališkus in 
strumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų centų krasa-žen- 
klį, gaus katalogą veltui.

Gramafonas

Armonika

antiseptiškas muilas toilelui, maudynėms 
muisi. .
tyrumo odos, skalpos ir plaukų.

Reikalaukite viso surašo Severos šeimyniškų gy
duolių. Nieko nekaštuoja. Severos gyduoles gali
ma gauti kiekvienoje apliekoje bei tiesiai rašykit 
mums ir mes išsiųsime. Vienok apie lai pirma 

apliekoje pasiklauskite.

W. F. Severą Co
Cedar Rapids, Iowa.

li. Girtybė gimdo visokių nedo
rybių, naikina sveikatų, trumpi
na amžį, sumaišo protą, šimtai 
tuksiančių žmonių be laiko mir
šta iš girtybės.

Girtybė baisi žmonėms, bet 
dar baisesni yra žmonių prieta
rai, kuriuos sėja kunigai ir to
dėl tų “dvasininkų’’ kasta yra 
viena didžiausių žmonių nelai
mių.

Girtuoklis pasigėręs ir vėl išsi- 
pagiroja. Įėjęs karčiamon daž-

šliubinis žiedas
♦ I *! ♦ ♦ *f*l* ♦

Steponas P. Kazlawski
4632 S. Ashland Avė., Chicago, III

Telephone Drover 7309 Brukuojama Mašina

keiks, iškolios ir pasakys, kad jis 
joks socialistas nesąs, o geras pa
rapijomis, ir priklauso ne socia
listų kuopai, bet vienai ar kitai 
vyčių rotai. Ir žiūrėkit, ant ryto
jaus tasai keikūnas jau bėga j 
bažnyčių išpažinties pas tų patį 
kungų, kurį jis vakar kęikė, pa
sipasakoja jam savo tų nuode-

O

Jin FueyMoy,M.D.
Pasekmingai gydo seniausias ir sunkiausias li
gas vyrų ir moterų. Per laiškus negydo; ateiki
te ypatiškai, jeigu galima; mes kalbame jųsų 
kalba

OFISO VALANDOS?
9 ryto iki 6 vakaro. Nedėldieniais ir šventadie

niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

308GrantSt., Pittsburgh, Pa.
-- ................... - ■ ................- -

darbininkų laikraštį. Paėmęs 
pradeda skaityt, o ten radęs ko
kį įdomesnį pamokinantf^traip- 
snelį, pradeda mąstyt, meta ša
lin girtybę ir lieka geras žmo
gus. O su prietarų sėjikais visai 
kitas dalykas. Žmogus, nuėjęs 
bažnyčion pasimelsti, girdi kuni
gų “pamokslus”. Ką jis tuose 
pamoksluose girdi? Nieko dau-

y
' luiinL'Lnmn ii* Tclrnlolz tnniame Vicokins RkfdpgIšjieškome ir Iškolektuojame Visokias Skolas 

nuo nesi ropių skolininkų visose dalyse Amerikos, 
be skirtumo kokia skola nebūtų ir kaip sena su pa
lakiais. Nereikalaudami nei vieno cento iš kalno 
iki iškolektuojame skolas. Pamėginimas jums nie
ko nekušluos, nes visus darbus atliekame su pahi- 
kiais. Musų budai atgavimo neatgaunamų skolų nė
ra skirtumo kur jūsų skolininkas gyvena ir kaip 
toli nuo jūsų ar musų—musų pasekmingas būdas

velnia šėtonus, liucipierius, be
dievius ir 1.1. Žmogui ginama 
skaityt geros knygos, geri laikra 
šeini. Draudžiama nueiti į pra
kalbas, ginama priklausyti lais
voms organizacijoms, nevalia 
pasipriešint savo ponams darb
daviams. Žodžiu, jiems nevalia 
protauk Tokiu bildu kunigas •
pasidaro iš žmogaus asilą, dar ir 
pažabota, ant kurio sprando už-

užduotų “pakulų”, dargi įbruka 
kunigėliui kokių penkinę arba 
užperka mišias — ir vėl jis ne
kaltas, tikras bažnyčios sūnūs! 
Ne, tokie nėra socialistai, ir ne
gali būt socialistai.

Nesakau, kad ię, tarp socialis
tų neatsirastų tokių, kurie nepa
sigertų. Anaiptol ne. Bet soci- 
listų judėjimas buvo, yra ir bus 
priešingas girtybei, nes socialis
tai gerai žino, kad kol darbinin
kai neatsikratys nuo to priešo, 
kurs temdo jų protą, tol sunku 
bus jiems susiprasti, pažinti sa
vo reikalus, vienytis ir kovoti už 
geresnę ateitį. — F. Tverijonas.

Klausimas p. A. B. Strimai
čiui.

g

pasiekia ir atgauna žuvusias skolas visose dalyse ~
Amerikos, nes tam tikslui turime korespondentus, kolektorius ir oo 
veiklius advokatus prižiūrinčius musų reikalus visose apielinkėse. 

Musų Ofisas^yra atdaras dėl ypatiškai atsilankančių: Panedėliaia, 
Seredoms ir pėlnyčionia nuo 1 popiet iki 6 vakaro. Utarninkais, 
ketvertais ir subatoins nuo 1 popiet iki 9 va. Gyvenanti kituose mie*.-f/j 
aluose kreipkitės laiškais, įdėdami 3c markę atsakymui. Rašykite 
lietuviškai ar angliškai ant žemiau nurodyto adreso. Rodi) suteikiam 
dovanai. INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY. $
3114 South Halsted Street, Chicago, UI.
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Dar laikas %
Pirkti

Susivienijimo Liet. Amerikoje
KALENDORIŲ

šiems 1918 metams

Kaina 25 centai
Šis 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.

velniais ir pragarais ir bijodams 
lenai papult nieko nemąsto, ne
skaito gerų knygų nė laikraščiu, 
nedrįsta pasirodyti prakalbose, 
kame gvildenami įvairi gyveni
mo klausimai ir lt. Ir toks žmo
gus todiel nieko dauginus nežino, 
kaip lik dirbti, melstis ir savo 
kruvinu prakaitu uždirbtus sen
ius nešti neva Dievo garbei, o 
išlikrųjų kunigui į kišenių pilti, 
kad galėtų su savo gaspadinėmis 
ir ištvirkusiomis mergomis or
gijas kelti.

Tamsus žmogelis, nuėjęs kar- 
čiamon ir Išsidrožęs svaigalų, 
pats nesusivokdamas kartais 
ima visa ką keikti: keikia ir ku
nigus ir dievus. Tad kiti šalia 
stovūchiiiii ir ^»ii-<le<lii m i sulco, 
kad tai, turbūt, socialistas, jei 
taip kunigus keikia.

Ne, broli, socialistai kunigų ne 
keikia; jie lik prie progos nuro
do kunigų blogus, piktus (Parbus. 
Jų nei nereikia keikt, nes jie pa
tįs save prasikeikia bekeikdami 
socialistus. O Dievo 
neturi už ką keikt, jie 
visai ramybėj, nes nė 
sų nieko neprašo, nė 
nieko neprašome.
lauskit to žmogaus, kurs karčia- 
moj keikia dievus ir kunigus, ar 
jis socialistas ir kuriai kuopai jis 
priklauso, tai jis jus taip jau iš-

SLA. sekretorius, A. B. Stri
maitis, prisiuntė laiškų vienai iš 
kuopų, Cihcagoje, drauzdamas 
tų kuopų, kad nesidedu prie Ch.

vojinga dėtis prie tos Tarybos”. 
Taipgi sako, kad SLA. yra čar- 
teriuota organizacija ir todėl 
negalima esą dėtis dar po kitu 
čarteriu. Labai ačiū už patari
mų.

Dabar, gerbiamas ponas Stri
maiti, malonėkite pranešti, ar 
galima prisidėti prie “Chicagos 
Lietuvių Tarybos”, kurią įstei
gė tautininkai? —S.L.A. Narys.

nėpaisč p. Strimaičio draudimo 
ir įstojo į I/r. — Red.).

mes iš jo
Bet jus pak-

socialistai 
jį palieka

Prof. J. KLOVAS
Tol. Canal 1270

Mokiname sulig naujausia mada visokius to 
kius. UitikrĮname pasekmes. Mokinamo Pa 
nedaliais ir Pitnyčiom. Pradtia 7:4I ▼. vak.

J. RASHINSKIO SVETAINIŲ 
731 W. 18th 8t., Chicago, III 

Duodama Privatinės LekcijosDuodama Privatinės

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

CAPSICO COMPOUND mo
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padfika- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pactą 28c.

J tįsti n Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

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

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnCjęs pilvelis buvo. Dispep* 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bei niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kadi) pareikalavau Salularas vaistų, Bitleria, Kraujo valyto-* 
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimai 
inii)ėtos»’duolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmS stipriai dirbt. Inkstai atsigavo Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadf p» krutinę. Vidurių rėžimą? 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgcrdaTan kas sa 
vaite po buteli Sahitaras, Bitteria ir po 3 mėn. savo paveiksi© pa 
niačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Sahitaras įnylistų ge- 
radčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl lokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St„ Telephone Canal 6417. Chicago, III.

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:
i

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

“NAUJIENOS
1840 S. Halsted St Chicago, Illinois

Phone Canal 1256. g 
ŠOKIŲ MOKYKLA < 

A Geo. M. Chernaucko 4 
Svet., 1900 S. Union 4 
ave* kamPaa. 1®" 4 
tos gatv. Chicagoj. * 

' Ateik i vienintelę p 
//IjMĮĮį Šokių Mokyklą. Vi- 

ši šokiai mokinama < 
suli^ iHiujausiu ma- 

w da;—angliški ir lie- 
AKMlMB tuviški. Aš užtik- 

. > rinu, kad išmokim *
‘ r siu i trumpą laiką. J
tokiai atstbuna kas panedčlį ir ket- 4 
vergą; pradžia 7:45 vai. vakare. ; 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su J 
oagelbinihkčm. t <
1900 S. Union avė., Chicago. J

Moralybės Išsivystimas i
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.

“M A T T TT V H

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

*

Šokių

Prof. J. ėLAZAB

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę. \

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygele sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo;

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Ktrcvi, Chiramo, !!!.
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icago
prik istų juos prie organizacijos 
-unijos. Apie tai liudijo vaka
rykščiame tyrinėjimo komisijos 
posčdyj Chicagos mašinistų li
nijos biznio agentas, B. II. Ren-

skaičius suvis nesi mažina. Taip, 
vakar keli apsiginklavę bandi
tai užpuolė laikraščių Exami- 
nerio ir Americano kolektorių 

ir atėmė iš jo arti septynių šim-

GARBE TIEMS, KURIEMS 
PRIKLAUSO.

A. PETRATIS

Socialistų Partijos kandida
tas į aldermanus nuo 4-tos 

w ardos.

10 ..................... Stefan Gilia
1 1 IVilliam Vau Bodegraven

12 .................. Chas. Baranek
13 ..................... Cas. H. Hair
11 ........................ H. W. Harris
15.. Aid. Wm. E. Rodriguez
16
18
19
20
21
22

Draugijų Domai
Socialistų Partija nominavo 

savo kandidatu į aldermanus 
1-toj wardoj gerai žinomų lie
tuvių darbininkiškam judėjime 
veikėją d. A. Petratį. Rinkimai 
įvyks balandžio mėnesio 2-rų 
dienų.

Mes, 4-tos wardos rinkimų 
kampanijos komitetas, žinoda
mi, jogei lietuvių draugijos da
ugumoje susideda iš darbininkų, 
atsišaukiame /į jas prašydami 
moralės ir materialės paramos 
musų kndidatui d. A. Petraičiui, 
idant paveikus tų svarbų darbų 

išrinkus A. Petratį į miesto 
taryba, kuris būdamas lenais, 
galėtų ginti darbininkų reika
lus kartu su kitais socialistais 
aldermanais.

Mi‘s, socialistų partijos nariai, 
taip kaip ir jus, draugai darbi
ninkai, daugumoj esame netur
tingi. Taigi kreipiamės reika
laudami jūsų pagelbos. Darbas, 
kurį mes pasiėmėme ant savo 
(iečių, reikalauja daug triūso ir 
nemažai išlaidų. Kapitalistų, 
demokratų ir republikonų par
tijos, išleidžia dideles sumas pi
nigų, kad tik pervarius savo 
kandidatus. Jie gerai žino, kad 
tie žmonės, kuriuos jie išstato, 
bus jų palankus bernai, gins jų 
reikalus ant nenaudos darbinin
kams. Delto-gi, lietuviai darbi
ninkai, supraskite, kad esate da
rbininkai, remkite darbininkų 
kandidatų d. A. Petratį kuo 
kas išgalit — žodžiu, darbu ir 
pinigais.

Mes, socialistų partijos 4-tos Į 
wardos rinkimų kampanijos ko-Į 
mitetas, esame įsitikrinę, jogei I 
musų kandidatas d. A. PetratisĮ 
pilnai atsako minėtam urėdui.I 
Savo išsilavinimu jis toli pra-1 
lenkia demokratų ir republiko-l 
nų kandidatus.

Delio, draugai darbininkai, I 
draugijų nariai, remkite musų 
kndidatų, kad sekamam termi-| 
nui miesto taryboje sėdėtų dari 
vienas dubininkų reikalo gynė-Į 
jas.

Rinkimų Kapanijos
Komitetas. |

.......... Marion Wiley 
. ..........Frank Pilligrini 
.. Edwin H. Wieman 
.... George Schmidt! 
.......... Andrevv Lafin 
.... Chas. Krumbein 
............ Adolph Harack 
................ G. G. Collins 
............James Marshall 
... Carl D. Thopmson 
.. Frank Shiflersinith 
.............. Joe Ambroz 
.......... Aaron Henry 
.. Chas. F. VVoerner 
.. Joseph W. Morris 
.... Walter Huggins 
.............. Danicl Uretz 
............ Albert C. Kalk 

Lietuviai darbininkai, jeigu 
jie nori geresnio gyvenimo sau 
ir savo šeimynoms, sekamais 
pavasario rinkimais tegul bal
suoja už darbininkų partijos 
kandidatus.

25
26

Apiplėšė teatrų ir brang- 
akmenų krautuvę.

Du apsiginklavę banditai va
kar rytų įsiveržė La Salio teaL 
ran. Surišę naktinį sargų blog- 
dariai atsidarė saugiųjų šėpų, iš
siėmė 100 dol. ir įsiveržė Sam 
Carus brangakmenų krautuvėm 
Čia sudaužę saugiųjų šėpų blog- 
dariai išsinešė apie už du tuks
iančiu dol. brangakmenų. Po
licija jieško blogdarių.

Skerdyklų karalių pelnai.

Kiek “uždirba” ponai Svvift’ai, 
Armourai ir Morrisai?

P. S. Aukas galima siųsti ad
resuojant sekretoriaus vardu: 
K. Trainis, 3301 South Halsted 
st. čekį arba money orderį rei
kia rašyt iždininko A. F. Kaz- 
lauskio vardu.

Socialistų kandidatai į 
aldermanus.

Socialistų partija nominavo 
sekamus kandidatus į miesto

VVarda
P. H. Geluk

Arthur Halui

.............. Adolph Petrulis
.... Frederick G. Welhnan 
....................... Leo B. Shire 
................. Clarence Shaw 
... ............. George Kohler

.......................... Z. Pepin

de.ll. Pasak jo, kompanijų už
laikomieji šnipai, kuomet jie 
nebeturi ką veikti, taigi bijoda
mies netekt vietų, dažnai patįs 
išprovokuoja kokį “darbininkų 
neramumų” ir tuo budu randa 
darbo — sekiot “nenuoramas”.

Belo, kiekvienas, kuris tik iš
drįsta prasitarti apie prastas da
rbo sąlygas ir reikalingumų li
nijos, esti išvejamas. Po to ko
mpanijos šuneliai tų žinių išne
šioja po visų dirbtuvę tikslu iš-t 
bauginti likusius darbininkus, 
taip kad jie nedrįstų būti tokiais 
“maištininkais”, kap anas išvy
tasis.

Tokių dalykų dedasi “palai
mintuose s tok j arduose”.

tų dolerių. lutoje ivieiojc vei 
užpulta Chicago-Joliet Electric 
geležinkelio kompanijos kolek
torius. Neteko dviejų šimtų. 
Trečioje vietoje apiplėšta Mes- 
singers reslorants. Išnešta 72 
dolerini pinigų. Ketvirtoje vie
loje užpulta daktaro ofisas; plė
šikai jau buvo beišbėgu gatvėn 
su apie penkių šimtų vertes į- 
rankiais, kuomet jiems pastojo 
kelių policistas ir areštavo. Ma
žesnių apiplėšimų butą keli tu- 

■' žinai.
Vadinas, plėšikai siaučia kaip 

siautę.

Del ko tūkstančiai žmonių už 

sitiki Trincrio 
Kartaus

Amerikonišku
Elixim daugiau,

35th ii- Archer avė..
Subatos vakare, Kovo-March 2, 1918 

PradŽin 7 vai. vakare.
Įžanga 15c. šokis 2’/2c. porai už šokt 

Muzikantai 7—Jazz Band.

Gudrus plėšikai
Būrys blogdarių, uždarytų

bų, vakar pietų laike pakelė 
triukšmų. Sargas manydamas, 
kad viduj ištiesų pešasi, atida
rė duris norėdamas numalšin
ti peštukus. Tuo tarpu blogda- 
riai urmu šoko ant sargo ir par
bloškė jį ant grindų. Kol sar
gas spėjo atsipeikėti, trįs blog- 
tiariai jau buvo išbėgę. Išbė
gusiųjų vardai — Fred Miller, 
luhvard Byrnes ir George Wal- 
ton.

Vėliau išsiaiškino, kad blog- 
dariai tyčia šukele triukšmą, nu
duodant muštynes. Jie mht ži
nojo, kad pietų laike korte ra
ndasi mažai policijos, taigi iš
bandė gili ūkį ir — su pasekmė
mis. Policija dabar jieško pa
bėgusių blogdarių.

Pateko bėdon
Vakar, 12 vai. dienų, į p. Bru- 

cho krautuvę, 3322 So. Halsted 
gt., atėjo pasipirkti dvi kūmu
tes kokių ten pirkinių. Dalį 
pirkinių jodvi apmokėjo, o ki
tų bruko po žiurstu, ar kur ten 
kitur. Nepavyko: tapo pagau
tos ir nugabentos policijos nuo
vadom Manoma, kad jos jau 
nebe pirmų kartų taip daro. Ko
kios jodvi tautos ir kaip vadi
nas, kol kas nepatirta.

—Gvaizdikas.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Ir jis pateko bėdon
Prašant valstijos prokurorui 

vakar tapo suspenduotas poli
cistas Thomas H. Costello, bu
vęs vyriausiu valstijos liudiniu-

I Skerdyklų darbininkų gynė-|ku prieš buvusį policijos virši
jąs, adv. Frank P. Walsh, va-1 ninku, Charles C. Healey. Coste- 
kar davė įdomių skaitlinių, bu-1 Ho įtariamas tokiame pat darbe, 
ten t,
skerdyklų karaliai ir kiek jų I ley — ėmime papirkų ir tt. Ne
darbininkai. Skaitlinės paduo-1 užilgio Costello busiąs pašauk
ta už 1917 metus? Tais metais I tas tardymui. \ 
Svviftb kompanijos prakaitinė-1 --------
se dirbo viso 26,793 darbiniu-1 Traukia atsakomybėn 
kai. Už jų (hirbo spėka, ty. ai-Į Dr. Jindros užmušėjų 
gų kompanija išmokėjo dvide- Dr Ant()n Jin(,ros gjminfs v(l. 
šimt du miliomi septynis šim- itcik5 vnlstijos prokur. Hoync,. 
tos šešiasdešimt šešis tuksimi- kc va|stijo3 prokurorui Hoync’

" *?! S!,nlU kCturi"S <leŠil"’ »■ formali reikalavimą patrauki 
lis ( , 66,240) dolerių. Vidu- kjtsakomybčn p-lę Plotką kaipo 
hnč Sivifto kompanijos darbi- pirmo laipgnio žinogžudę- 
muko a ga tuo budu yra aštuo- L-į imas skerdyklų
ms šimtai keturiasdesimts de- Į .jjs^r||ę^e 
vyni doleriai ir septynias de-| _____
šimts centų ($«49.7(>). Tuo pa- Maisto reikmenų kainos 
čiu laiku kompanija turėjo pel-1 ^oko ant 58 nuoš. 
no 34 milionus ir 650 tukstan-| 

‘čių dolerių! Vadinas, Swifto 
kompanija “uždirbo” daugiau 
kaipo pusantro sykio tiek, kaip 
kad uždirbo a^ti dvidešimts se
ptyni tūkstančiai žmonių kar- 
tu sudėti. Geras uždarbij, i

Armouro kompanijos

kiek “uždirba” didieji I kaip ir buvęs jo viršininkas Hea-

Maisto reikmenų kainos t.v. 
skerdyklų distrikte pereitais 
1917 metais pašoko ant 58 nuoš. 
daugiau nei kad buvo 1909—10 

, Tatai vakar užreiškė 
ų ? I P’lė Bertha N. Nienburg, mai- 

Armouro kompanijos sker-|s^) k{,inŲ tyrinėtoja specialis- 
dyklosc pereitais metais dirbo I aduosime čia kelintą skai- 

jŲ tlinių.
1 1 nos išlaidos

viso 22,354 darbininkai, 
algoms išmokėta $18,131,561.81. 
Vidutine tos kompanijos darbi
ninkų alga yra $810.13. Kom
panija gi uždirbo $21,203,562.81. 
Vadinas, būrelis kompanijos 
stokholderių “uždirbo” daugiau 
nei dvidešimts du tūkstančiai 
darbininkų.

Tik vienų Morris kompanijų 
“subytino” josios darbininkai. 
Jos prakaitiųėsc pereitais me
tais dirbo 11,130 darbininkų. 
Viso jiems išmokėta $9,088, 785. 
08. Vidutinė darbininko alga 
yra $816.59. Kompanija tuo 
tarpu uždirbo tik... netoli pus
šešto miliono 5,401,071.00) do
lerių. Vargšė.

Bet, kad palaikius tas savo 
“algas“ (pelnus), organizuotie
ji samdytojai užlaiko šnipų, ku
rie temija keikvienų darbinin
kų pasikrutinimų, tariant lie

Taip, vidutinės šeimy- 
buvo:

1909-10m. gi
$367.12

100.00
36.00

120.00
22.10
24.50
10.00
10.40
15.00

10.40
18.20

Maistui 
Aptaisui 
Kuiui-šviesai 
Randai 
Invairios pataisos 
Apdraudai 
Sveikatos reikalams 
Gatvekarianifi 
Apšvietai-laikraš. etc 
Mokesčiai bažnyčiai, 
dr-joms ir unijoms 
Skalbiniams 
Smulkioms išlaidoms 
—pasilinksm. etc.

Viso $800.00

66.38

19l7m. 
$647.88 

171.00 
43.52 

120.00 
36.67 
24.50 
10.00 
10.40 
15.00

10.40 
18.20

66.38

1,177.95
—<800.00

$377.95

Reikia pažymėti, kad paduo
damosios skaitlines yra mini
mom, tagi tokios, kokiomis tik 
galima “šiaip taip verslios”.

Plėšikai 
veikia.

Neveizint 
išnaikinimų

visų kalbų apie 
piktadarysčių, jų

HOCKFORDIEčIU ATIDAI

Puikiausia čcverykų Krautuvė 
naujausios Diados už mažiausias kai
nas. ’1 aipgi turime dailių drabužių. 
Ateikite, o persitikrinsite žemumų 
musų kainų. DUBIN BROS., 
1025 S. Main St., Rockfora, III.

jisai rašo:

negu kitais vidurių vaistais? Del 
to, kad jie žino, jog Trincrio Ka
rtaus Vyno Elixiras yra vertas 
paguodojlmp. Jisai prigelbsti 
tikrai ir greitai. P-as Jurgis Pa
pu, gyvenantis Salem, Ohio, ken
tėjo nuo vidurių keblumų per 
tris metus. Dabar savo laiške 
sasio 27 d. 1918 m
“Aš esu geriausiame sveikatos 
padėjime, bet esu skolingas tik
tai Trincrio Amerikoniškam Eli- 
xirui už tuj.” Laiške, rašytame 
vasario 14 d., Cohimbus, Ohio, 
P-ia Kuhnimof rašo: “Ačiū Die
vui, dabar aš esu sveika, viena 
bonka Trincrio Amer. Kartaus 
Vyno Elixiro pagelbėjo man.” 
Jus galite jo gauti visose aptie- 
kosc. Kaina $1.10. ši baisi žie
ma priverto daugelį žmonių j ie
škoti gyduolių dėl sutinimų nuo 
Šalčio, etc. Tokiuose atsitiki
muose kaip ir išsisukimuose, 
reumatizmui neuralgijoj, etc. 
Trincrio Linimcntas yra geriau-

tų visose apliekose, siunčiant per 
krasų 45 ir 75c. Joseph Triner 
Company, Išdirbanti Chemikai, 
1333 — 1343 S. Ashland Avė., 
Chicago, III.

Semeonas 
Tvaska

35 Metų Amžiaus

d.Mirė Ketverge Vasario 21
1 (valandą naktį Countv Ilospi- 
taį.

Laidotuvės bus pancdėlj, va
sario 25 d. 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j šv. Jurgio par. baž
nyčią, iš ten j šv. Kaz. kapines

Visi giminės ir pažįstami 
kviečiami j laidotuves kurios 
įvyks 829 W. 33rd St.

Palieka giliame nuliiulimc 
jo moteris JULIJONA.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES 

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

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

SARA PATEK, Pirmi ninkl

Tel. Yards 3654 AKUŠERKA

.Nlrs.A.VIDIKAS 
(Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
spitalėse ir PhiladeL 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duoda 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

| (Ant antrų lubų) 
Chicago.

DR. M. HERZMAN

Šiandie
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras.........
Miltai

% bačkos maišas .. .
% bačkos maišas ....
5 svarų bačkos maišas

Rugių Miltai Maišas
Bohemian style % bač. 1.37—1.63
Juodi, % bačkos. 1.22—1.49

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

Corn Meal svaras
Balti ar geltoni ................... 6—7

Maisas (Hominy), svaras ..5%—6% 
Ryžiai, svaras

Fancy head.............................. 11—14
Blue rose...................................10—13

Bulvės . , (10 svarų)
N. 1 Mis., Min., ir Dak. .. 26—28

Pienas
Condensed, geriausias 
Vidutiniškas ...............
Evaporated, nesald. .

Sviestas. Smetonos
Iš bačkučių.................
Prastesnis ...,,...........
Iš šaldytuvių ...............

Butterine
Plytose ..........................
Šmotuose .......................
Vidutiniškas .................

Kiaušiniai
Švieži extra.................
Refrigeratorių, extra 
Refrigeratorių N 1 .. 

Pupos (beansj
Navy ................................
Lima ................................

Slyvos, geros svariu....
Vidutinės .......................
Prastesnės ...................

Kumpis, geras, svarui ..
Prasetsnis ......................

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

Taukai
Dėžutėj ............................
Palaidi, geriausi ....
Paprastieji ...................

Kalakutai
Švieži...............................
Saldyti ............................

Viitbs
šviežios .......................
Gaidžiai, švieži ...........

Antjs ..................................
ŽŲSjH .................................
žuvis (sahnon)

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

Suris
Amerikoniškas (full cream) svar.
šmote ................................ 32%—39
Supiaustytas ....................... 35—43

Balta duona, svarui................... 9—10
šitokiomis kainomis groserninkai 

turėtų pardavinėti viršininėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

.. 8-8% 
(Maišas) 

2.85—3.00 
1.45—1.53 
.. 32—35

(Kenas) 
.. 19—22 
. 17—20 
.. 13—16

svaras 
..50 

. 48
.. 46—53

svaras 
32—35c 

.. 31—34 

. 29—33 
tuzinas 

.. 51—59 
. 50—55 
. 46—52

svarui 
.. 16—20 

. 16—20 
. 13—n 
. 12—15 

. 11—14 
. 32—36 
. 31—35 
. 44—50 
. 40—45

svarui 
. 31—36 

. 30—36 
25 %— 31 

svarui 
,. 38—43 
. 30—37

svarui

26—30

32—36 
dėžutės 

19—23 
27—33

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18lh S., arti Halsted st.
Telephonc Canal 2118

Vai 9—11 rytai 1—-1 popieti T—t vafc.

Ofisas:
1900 S. Halsted St.

ViriuJ Biechnff’o Aptlekoa.
Tolephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pietų 
lieklrlant NedMdienitie ir Beredaa

PRANEŠU
Norintieji pirkt ar parduoti 
Detrojite ir jojo apielinkėje 
narųus ,lotus, bučernes, res- 
torantu, billiard-halles, far- 
mas ir tt.

Taipgi išjieškoma iš skoli
ninkų, kur jus nebemanote 
patįs išjieškoti. Teisingai ir 
greitai patamaujam. Krei
pkitės ypatiškai ar per laiš
kus.

P. A. YONONIS,

Merchants Service

DOMICĖLĖ ZALATORIENĖ
Po tėvais ŽILVIČIUTĖ, mirė 
VasaVio 20 d., 10 vai. vakare, 

Sv. Bernardo ligonhutyje, vos 
sulaukusi 24 metus. Sirgo už
degimu plaučių apie 16 dienų. 
Paliko dideliame nuliūdime sū
nų Joną 6 melų amžiaus ir sa
vo vyrą Joną.

Laidotuvės įvyks Sukatoje, 
Vasario 23 d. 3222 Wallace st. 
Iš namų išleis 10 vai. ryte. Bus 
Kdaidota Lietuvių Tautiškose 

upinėse.

Giminės ir pažįstami' kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse.

Gerai lietuviam* žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojos, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ruy ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laba ra tori ja: 1425 W. 18th 
St. netoli Fiak St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6--8 vakarais. Telej hoųe Canal 3110.
GYVENIMAS: M12 S.'Halsted Street 

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Agency
Chery 1959 

220 Telegraph Bldg. 
Congress ir Shelby

Dr, A. J, DeGrand
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Gyvenimo Vieta: 
1733 S. Halsted St., prieš 18tą. 
Lietuvė mergina patarnauja o- 
fise. Ypatingas patarnuvimas 

ii' priežiūra suteikiama prie 
visų palagų. Dieną ir naktį 

Telefonas Canal 5040.
Valandos: 10 iki 12 dieną, 2 iki 
5 po pietų; 7 iki 9 vakare ir 
visą naktį. Chicago.

Telephonc Yards 5032

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

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

Vyrišky Drapany8argen.ai 
•Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ild 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleri ij.

Pilnas pasirinkimas kailiu parotai- 
tų overkotų.

Visai Llažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vOl’lės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $1.56 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0(1 
Iki $7.50,

Atdara kasdierąr nedėliųmis J1.' va
karais.

’ S. G O R D O N
1415 S. Halsted StM ChicafiMv,

TELEPHONE YARDS *834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nno 8 Iki 12

3325 So. Halsted SU Chicag*.

Rczid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
T'clephone Ilaymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
. Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago

Tclephone Drover 9693 
VALANDOS: 10—11 ryto; 2—3 popiety;

7—8 vakare. Nedėliomia 10—12 dieni,.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St., 

Tol. Drover 7179.
OFISAS: 2359 So. Lcavitt Str.
VALANDOS: 4—8 vakare; ne- 

dėldicniais 10—12 išryto.

Tel. Canal 4946. Chicago, III.

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., šalę Mildos 
teatro.

Nepamirškite, kad Nedėlioj, 
4-metų sukaktuvių vakaras 
Vasario 24, bus “Naujienų” 

Pilsen Auditorium

Tel. Armitaf* 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

X-8PINDULIAI 
2121 N. Weatera avė.

Valandos: 
vakare.

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

3149 S. Morgan St., keYtė 32 st. 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vok. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephonc Yards G87

Telcphone Humboldt 1278

M. SAHUD M.D.
Senno Riuns Gydytojas ir Chirurgas 

Ppt'cInllHtas Moteriškų. Vyriškų it 
Valkty, taipgi Chroųtakų Ligų 
OFISAS t 1879 Mllwaukee Avė..

Kampas North Avė. Kambarys 206 
VALANDOS: S :30 iki 10 ilryto 

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

DR. A. MONTVID
Gydytojas ir Chirurgas
OFISAS: 1553 W. Madison st., 

kampas Ashland Boul., vir
šuj banko, Room 600.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—G 
vak. PITONE Ilaymarket 2553.
REZIDENCIJA: 3332 North nv. 
VALANDOS: 7—9 vakare. 
PHONE Albany 5546.v^..... ....—-- —

| Dr, A. R. Blumenthal |

Gyvenimas yra 
v tuščias, kada pra 

nyksta regėjims.' 
Mes va,'tojame 

JT pagerintą Oph-
CT thalmometer. Y-

fcžK patinga doma at-
< kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 st 

Telephonc Yards 4317

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
Italių ištyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlie
ti belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-Čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite į mano parašą 

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

i



NAUJIENOS, Chicago, BĮ. Subata, Vasario 23, 1918,
Rusų Social-Demokratų KJiubo 

paprastas susirinkimas įvyks šian
die, vasario 23. 8 v. v., Bergo moky- 

\ kloj, kampas Division ir Hoyne avė. 
narių-lošėjų Mitingui pasibaigus bus diskusijos te 

riu 24 d., 10. ma: “Einamasai momentas ir musų 
Pirmų žings- j uždaviniai”. Inžangiamąją kalbą pa-

73f W. 18 gf. Lošėjai maloniai pra-1 ----------

Pranešimai REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMK DRAUGIJOS DRAUGIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROS

Dramatiško Ratelio
(lomai.—Nedėlioj .vasario 24 d 
vai. ryto įvyks pirma “11__ , 21 ,
nlų” repeticija, Rashinskio svetainėj, sakys d. Pollak. 
i_ _ ____ ______ ________ _
šomi atsilankyti. Rengimo Komisija

Ateikite švęsti pirmas Didėsės Ru
sijos Revoliucijos Sukaktuves, ren
giamas Chicagos Rusų Konferencijos 
nedėlioję Kovo 10 d., VVest Side Ali; 
ditorium svetainėje. Kalbės geriausi 
kalbėtojai apie Rusijos revoliucijos 
reikšmę pasaulyje. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Po to bus koncertas ir ba
lius iki vidurnakčių;

Nedėlioj, Kovo 3, 2 vai. po pietų, 
West Side Auditoriumc įvyks Rusų 
Konferencijos susirinkimas. Inžan
ga dykai.

E. Chicago, Ind.—SLA. 89 kp. pir
mas susirinkimas įvyks vasario 24 
d. 9 vai. ryto, K. Grikšo svetainėje, 
150 St. ir Northcot avė. — Nariai, 
malonėkite atsilankyti.

—Fin. rašt. K. P. Tijušas.

I LMSA 1-mos kuopos metinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, 1 vai. po 
pietų, Aušros svetainėje. Komitetas 

Dr. Vinco Kudirkos draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks šiandie, 
š vai. vakare, M. Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23rd PI. Visi nariai malonės 
atvykt: turim daug svarbių reikalų.

—Valdyba.

REIKALINGAS vyras kuris galėtų 
rupinties su keletu dešimčių Lokal 
agentų ir galėtų užimti stato agen- 
tystę. Tikusj vyrą mes išmokinsime 
biznio ir gvarantuosime $5000 už
darbio j metus. Minėtas vyras turi 
turėti $400 užsidėti už tavorą, lai
komą ant rankų. Norėdami užimt 
šią vietą atsiliepkite laišku.

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

PARDAVIMUI DU NAMAI, VIE
NAS— 2-jų AUKŠTŲ MŪRINIS NA
MAS, IR VIENAS—MEDINIS. ABU 
GALIMA BUS VARTOTI BILE KO
KIAM BIZNIUI ARBA ALINEI (SA- 
LOON). PARDUOSIME PIGIAI A- 
BUDU ABBA ATSKIRAI, NAUJA 
LIETUVIŲ KOLONIJA.

LOUIS EBEL 
2659 Wi 43rd St., .......... CHICAGO

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

P.

V.

V.

K.

Lietuviškų Tautiškų Kapiniu 
VALDYBA 1918 METAMS 

BEN. LIUBINAS, pirmsėdis, 
2129 W. 21sl St. 

KL. BUOZIUS, pirmūdžio pagclb., 
634 W. 18th 

JOS. SKUTAS, iždininkas, 
3106 So. Halsted 

S. DANTA, raštininkas, 
812 W. 19th 

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Cemetery, 

Summit, III. 
Phone Willow Springs 10.

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

WISCONSIN VALSTIJOJ:

SI.

st.

St.

Kenosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park VI

Racine, Wis.: Ton v Vegcla, 
237 Lafayette *v«

CONNECT1CUT VALSTIJOJ>

LMPS 29 kp. repeticijos veikalo 
“Iš Meilės" įvyks nedėlioj, vasario 
21 d.. 10 vai. ryot, Liuosybės svetai
nėj, 1822 \Vabansia avė. Visi akto
riai ir dainoriai malonėkite atsilan
kyti. —Komitetas.

REIKALINGA moterų ir merginų 
dirbti į dirbtuvę. Atsišaukite:
755 W. Polk St., Chicago, III.

AMATŲ MOKYKLOS

Galskis, pirmininkas,
1356 N. Hoyne Avė.

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 antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

Roseland. — Aušros, vakarinėje 
mokykloje, 10,900 Michigan avė, an
glų kalbos mokinimas ir vėl prasi
dėjo nuo panedėlio, vasario 18 d. 
Bus mokinama panedėliais, seredo- 
mis ir pėtnyčiomis nuo 7:30 iki 9:30 
vai. vakare. Pirmą vakarą prisira
šė 12 mokinių. Mokina p. J. Laukis. 
Jeigu rastųsi norinčių mokinties lie
tuvių kalbos gramatikos, tai bus į- 
vestos lekcijos. —P. F. Grybas.

Racine, Wis. — Nedėlioj, vasario 
24 d., LSS. 124 kp. Ratelis rengia di
delį teatrą “Nihilistai”, trijų veiks
mų tragedija. Lošime dalyvauja 30 
aktorių iš \Vaukegana, III. Pradžia 
3 vai. po pietų. Vieta — Turner 
Hali, Nortn Side. Kviečiame visus 
atsilankyti. —Rengėjai.

DETROITO LIETUVIAMS. — Ben
dromis spėkomis 8 Rusijos tautos, 
kartu su lietuviais, Kovo 3 d., Moose 
Temple salėie rengia dideli tarptau
tinį susirinkimą—paminėjimui me
tinių sukaktuvių Rusijos Revoliuci
jos. Bus kalbėtojai 8-nių tautų. 
Grieš Rusų nacionalis Stygų orkest
ras. Bus ir dainų.—Darbininkai! šią- 
die Rusijoje ant griuvėsių prakeik
smu ir kraujais aptaškytos tvarkos 
jau plevėsuoja darbo žmonių vėju
kas—Raudonas Internacionalo vėju
kas. Kam ne artimi širdžiai Rusi
jos gyvenimo keliai? Kam tik rupi 
savi reikalai, privalo atsilankyti. In
žanga dovanai. Pradžia nuo 2 po pie
tų. Rengėjų vardu, P. Krakaitis.

Pasto-REIKALINGAS kriaučius. 
vus darbas.

Antanas Bagdonas,
GI7 W. 37th st. and Wallace, Chicago

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi* 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
tės, stenografijos, typewriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, s 
belnos istorijos, geografijos, nolitl 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo S ryta 
iki 5 po pievų; vak. nuo 7:30 iki 9:M 
3106 So. Hulsted St.. Chicago, Iii

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

a?!'

Bridgcport,

Tarrington,
Conn. H. A. Mailand,

24 Railroad Avė., 
Conn.; V. Kelmeli*,

62 Lewi* M 
Conn.: J. Pruselaiti*.

775 Bank M
VVaterbury,

New Haven. Conn.: J. Vaitkevi~vi»7 
286 Wallaca

NAUJIENŲ AGENTŪROS WE8T VIKGINIA VALSTIJOJ i

Springfield, III.—LSS. 29 kuopa 
kiekvieno mėnesio ketvirtą nedėkite; 
nį rengia lavinimosi vakarus. Taigi 
vasario 21 Įvyks toks lavinimosi va
karas. Malonėkite skaitlingai atsi
lankyti. Tokie vakarai neša ir di
delės naudos; Pradžia 7:30 vai. vak. 
Put Hali’s, 7ta ir \Vashiugton gatvė.

—/Kam i tetas.

Kenosha, Wis. — Lietuvos Balsas 
Draugijos priešmetinis susirinkimas 
atsibus vasario 24 Shlitz svetainėje 
12 vai. dieną. Bus renkama nauja 
valdyba ir šiaip daug svarbių daly
kų reikia aptarti. Visi nariai turite 
atsilankyti | susirinkimą.

—Sekr. Felix Bartkus.

REIKALINGA patyrusių operato
rių ant jiega varomų mašinų žiur
stų siuvimui. Pastovus darbas, ge
ra mokestis,

M. Simon and Co..
821 Recs st., Chicago
2bloku į šiaurius nuo Division st., 3 
-čios duris į vakarus nuo Halsted 
gatvės.

DRAUG TOS IR ORGA
NI/jACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:
REIKALINGA andarokų užbaigė- 

jų, guzikų siuvėjų, beištariu ir fel- 
Icrių ant moteriškų apsiaustų ir siu
tų. .

Pcrcival B. Palnier and Co., 
307 W. Adams st., Chicago

Į H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas, 
728 Park Ct.

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

Kaz. Brazevičius, fin. sąkr, ir iždin., 
402 Lincoln Street

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

L. Šulskis, iždo globėjas, 
462 Jcnne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas, 
267 Milwaukee Avė. 

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

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

Agentai, užžiurlntįg platinime “N- 
ną” savo miestuose arba distriktoo- 
ae. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

Minden, W. Va.: J. Kairunas, 
B o x_ 4 9

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

CHICAGO, ILL.

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

Draugystės Liuosybės, mėn. susi
rinkimas įvyks vasario 23 d. 8 vai. 
vak. Susirinkite visi, nes turime nu
tarti svarbių reikalų. Taipgi bus re
nkami darbininkai baliui ir tt.. Už 
nebuvimą bausmė pagal draugijos 
nutarimą. —Valdyba.

Liet. V. Knygyno P. V. D. Chica- 
gos susirinkimas įvyks panedėlyje, 
vasario 25 d. 8 vai. vak, Knygyno 
bute, 731 W. 18 str. Atstovai, malo
nėkite atvykti į susirinkimą, nes y- 
ra daug svarbių reikalų apsvarstyti.

— L. V. Knygyno Valdyba.

Roseland, UI.—Liet. Mot. Prog. S. 
25 kp. lavinimos susirinkimas įvyks 
nedėlioj, vasario 24 d. 2 vai. po pie
tų, Aušros kambariuose, 10900 Mich. 
avė. Mokytojaus drg. M. Dundulienė 
Po lavinimosi —extra susirinkimas. 
Vėliau bus dalinami tikietai visoms 
narėms ant vakaro, kuris įvyks ko
vo 17 d., ir moters, kurios prisirašys 
šiame cxtra susirinkime, gaus tikie- 
lus dykai. Narės ir norinčios patap
ti narėmis malonėkite atsilankyti.

—Sekr. J. Grybienė.

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

REIKALINGA leiberių ir teamste- 
rių į sengelcžių kiemą. Gera moke
stis. AtsiŠaukie į:
1632 W. Kinzie St., Chicago.

P.

K.

J.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo tėvelio, Antano 

<uisio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Tauragės parap., Morkaičių kaimo. 
Tikra tėviškė yra Vainuto parapijoj, 
Skiržemių kaime. Aš esu io duktė, 
atvažiavusi Amerikon prieš pat ka
rę. Gal kas girdėjo apie jį arba jis 
pats malonėkite atsiliepti šiuo adre
su. Martha Kuisikė,
4535 So. Paulina St., Cbicggo, III.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo. Gera užmo
kestis. Atsišaukite pas.

Petras Mitrukas, 
2100 So. Halsted Str., Chicago

REIKALINGA sena moteris prižiū
rėjimui dviejų kudikių. Atsišaukite 
į P. Z., 3334 S. Morgan St., Chicago 

Tel. Boulevard 485

Pajieškau sesers, Onos Trusytės, 
iš Kauno gub., Raseinių par., Kulka- 
lų sodos. Ji pati ar kas žinote malo
nėkite pranešti jos adresų.

Andrius Bakšaitis, 
Box 533 Central Sta., Toledo, Ohio.

REIKALAUJAME j lietuvišką kor
poraciją lietuvio bučeriaus, rašančio 
ir kalbančio lietuviškai, lenkiškai,

Roseland. III.—TMD. 142 k p. susi
rinkimas įvyks nedėlioj, vasario 24 
d. 2 vai. po pietų, Aušros kambariuo
se 10900 Michigan avė. Visi drau
gui malonėsite atvykti paskirtu lai
ku ir naujų draugų atsivesti.

Rast. P. Kisielius.

Pajieškau Jono Keršulio, kuris gy
veno prieš 8 mėnesius St. Charles, 
III, o pastaruoju laiku—Chicagoj. 
Turiu svarbų reikalą dėl jo nuosa
vybės. Atsišaukite patįs ar kitas kas 
jį sino šiuo adresu: Povilas Glemža 
50 West 6th St., St. Charles, III.

Atsišaukite vasario 24 d.

ma dirbęs ir $500.00 kaucijos. Taip
gi turi suprasti gerai apie biznį, nes 
pats turėsi būt vedėju viso biznio. 
Del platesnių informacijų kreipkitės 
laišku, kas norite gauti greitai gero 
darbo. A. Pakrosnis.
No 6 Gaugh st., Easthampton, Mass

Kaz. BraževiČius, pirmininkas. 
GRIGAITIS, Prezidentas, 402 Lincoln St.

1840 S. Halsted St., Chicago, III. Juoz. Macnorius, vice-pirmininkas, 
JURGELIONIS, Vice-Prez., 321 Middle St.
3133 Emerald Avc., Chicago, III. I Feliksas Bartkus, prot. raštininkas,

A. LALIS, Sekretorius, I Bronson St., R. F. D. 36.
1840 S. Halsted St., Chicago, III. I Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas,

K. GUGIS, Iždininkas, I 818 Jenne St.
127 N. Dearborn St., Chicago, III. j Ant. Pakšis. Iždininkas 462 Jenne St 

K-to Nariai: Bar. Gaušaitė, iždo globėja,
DUNDULIS, ‘ I 173 Mihvaukee avė.

1915 S. Halsted St., Chicago, III VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 
ŠMOTELIS, 14 Congress St.

10604 Edbrook Avc., Chicago, III Jonas Kasiulis, maršalka
JULIA ŽEMAITE. 653 Garden St.

2919 W. Division St., Chicago, UI. Feliksas Dapkus, maršalka,
917 Jenne St. 

_________________________________ I Ant. Rūbelis, teisėjas.
DRAUGYSTfiS I 11:TUV(>S GOJAUS ,urevlčl„5,

VniJ?i 15a ivio M. i • 152 Main
A. Booben, pirmininkas, Petras Milauskas, vėlaunešis,

3231 Emerald Avc. I r 35 rOx
W. Buishis, pirm, pagelbininkas, Juozas Žilius, durininkas,

900 W. 19th St. 6i4 Market
F. Ažusenis, nutar. raštininkas, I_____________________________

1956 Canalport Avė. |
B. Rusgis, finansų raštininkas, I AM. Benzinas, kontrolės raštininkas, I 
A. Garbašauskas, 1-mas iždo globėjas I 
D. Chcpela, 2-ras iždo globėjas, I _ KENSINGTON, ILL. 
J. Skyrius, iždininkas. J- Gumuliauskas, pirmininkas.

Susirinkimai atsibuna 3-čią subatą I r „ „ , ,, ,149 E 107th Str.
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., I L M. Varekojis, pirmininko pagelb., 
1713 S. Canal St. Chicago. 72 E 102nd St

P. F. Grybas, prot. raštininkas, 
123 E 104th Place 

A. Narbutas, fin raštininkas,
RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS I „ . 2.7 E 102nd Place

PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO F- Shedvilas, kasierius
KLIUBO VALDYBA: c .... 341 Kensington avė.

______  I t Susirinkimai atsibuna kas pasku- 
I tinę pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 

J. Petrauskas, pirmininkas, I 7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai-
1747 North Avė. | nėję, 341 Kenstagton avė.

J. čepells, pirm, pagelbininkas, 
1060 Noble St.

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

M. Žukas iždininkas,
„ T . _. N('rlb avė. I Dundulienė, pirmininkė,
Z. Lankas, finansų raštininkas, 19'15 S() Hoistcd s(.

Gilai<i Street. I k. Katkevičienė, vice-nirtnininkč. Susirinkimas atsibuna pirmą ketver-1 —L
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avc., 7:30 v. 
vakare.

St.
str.

90.

St.

a

JIEŠKO PARTNERIŲ

REIKALAUJAM kriaučių, 8 opera
torių ant “ready made”, prie moteri
škų darbų, 6 merginų “finishers”, 
rankomis siūti. Nemokančias mes iš
mokinsime. L. KASPER, 
3117 VVentvvorlh Avė., Chicago.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

Rockford, III.—Politiškų kalinių 
šelpimo Komiteto susirinkimas į- 
vyks vasario 20 d.. 7:30 v. vakare, 
Socialistų Svet. —Rašt. A. Meldažis.

PARDAVIMUI

LSS. 4-toa kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks Nedėlioj, Vasarių 24 
1 vai. po pietų, Mildos svet.—Draugai 
malonėsite visi būtinai atvykti, nes 
turime daugybę svarbių kuopos rei
kalų aptarti. —Sekr. K. Trainis.

Narės, kur pasižadėjo dirbti ren
giamam gerb. Žemaitės naudai va
kare, vasario 23 d., meldžiamos pri
būti laiku ir užimti savo vietas.

LMPSA. 9 k p. Vakaro reng. Kom.

Lekcija.—Suhatoje, Vasario 23 d., 
7:30 vai. vakare, West Side Audito- 
riume, (Taylor st. ir Racine avė.) in
ternacionalistų susivienijimas 
gia lekciją lema 
na” (,) ir 
liucija”. 
Inžanga

ren- 
Francijos Komu- 

’ “Ateinančioji socialė revo- 
Lektorium bus Dr. Rovin. 

10c.

REIKALAUJU PUSININKO prie 
farmos, kuri praeitą metą atnešė 
$8720 gryno pelno parduodant tik
tai bindzius, kviečius, bulves ir kor
inis, nefokuojant daržovių, gyvulių, 
vištų, kiaušinių, pieno nei sviesto, 
kas parsidavinėja po biskį. Aš tu
riu nurandavoięs labai pigiai visas 
reikalingas mašinas dėl dirbimo, tu
riu 10 karvių, 7 geras kiaules, 2 ar
kliu, 100 vištų ir gana maisto ligi 
rudenio, tiktai dar reikia 2 arklių, 
dar kokių 5 karvių, sėklos ir gero 
darbininko. Taigi dar dadėjus $1.- 
000 aš gvarantuoju $9,000 gryno pel
no. Taigi kas turite $1,000 ir gerą 
sveikata, tai atsiliepkite. Patyrimas, 
nereikalingas, nes aš esu gerai išsi
lavinęs farmeriauti.

John Ambrose,
Chicago.

PARSIDUODA Confcctionery kra
utuvė. Gera vieta. Savininkas iš
važiuoja ant ūkės. Jus patįs galite 
ateit ir pamatyt kaip biznis eina. 
Atsišaukite pas

George Sikokcs, 
1800 So. Halsted st. Chicago

PARDAVIMUI bučernė, geriausia 
vieta lietuvių apielinkeje. Du blokai 
nuo lietuvių bažnyčios. Daro gerų 
apievartą. Pigi randa. Savininkai 
broliai eina kariuomenėn. Turi par
duoti i savaitę laiko—pigiai. Rašykit 
į Naujienas laišką pažymėdami No 
170. Chicago.

PARSIDUODA elektrikinė čevery- 
kų taisymo šapa, iš priežasties išva
žiavimo savininko į Rusiją.
808 W. 35th St., Chicago, {11.

Konferencijos susirinkimas
10 vai.

Rusų 
įvyks nedėlioj vasario 24. 
ryto, Rusų Soc. Partijos Skyriaus 
bute, 1149 North Kampbel avė ir 
kampas Division st, netoli nuo West- 
ern avė. . Tarp kitko bus renkama 
komisija prirengimui dai<bų busi
mai Kovo 10 d. Rusų Konferencijos.

Sekretorius.

531 So.
SPECIALIS PRANEŠIMAS

Parsiduoda pigiai cigarctų, cigarų 
ir vyrų reikmenų krautuvė. Biznis 
gerai išdirbtas, nešantis gerą pelną. 
Priežastis pardavimo—savininkas i- 
mams kariuomenėn. J. SANDARGIS, 
3210 S. Halsted St., Chicago

—Konferencijos

draugijėlės 
įvyks nedė- 

lioj, Vasario 24, 2 valandą po pietų 
Fellowship Housc Svetainėje, 831 
W. 33 pi. Visi Ateities žiedo nariai 
susirinkite laiku ir atsiveskite savo 
draugus prisirašyti. —Komitetas.

Ateities Žiedo Vaikų 
mėnesinis susirinkimas

REIKALAUJU pusininko su $500 
prie bučernės biznio. Gera vieta, 
lietuvių ir lenkų apgyventa. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Mokama cash 
Norintis galėtų ir visai atpirkti. Par
davimo priežastis— nemoku lenkiš
kai. Atsišaukite i 
3045 W. 43 St.,

RAKANDAI

Chicago, III

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografa, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandų už pirmų pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, f i rankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

2252 W. 22nd St. 
T. Pabarškicnė, nutarimų raštininkė, 

3429 Wallace str. 
Ulkutė, finansų raštininkė, 

2137 W. 21 
Paleckienė, iždininkė, 

3543 Union avc 
Poniškicnė, iždo globėja 

5417 Shields 
J. Savickaitė, iždo globėja,

3514 So. Wcntworth avė.
Siunčiant j centrą mokestist mo- 

dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

PJ.
TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU- P* 
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA s 
Juozapas Šimkus, pirmininkas, 1 

10707 Wabash avė. 
Fr. Grigula, vice-pirmininkas, 

10449 Wentworth avė. vcuu mv-
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, I ney or(jer ar čekį, reikia išpirkt iž-

Vladislovas Markauskis, kasierius, 
355 Kensington avc. 

Ant. Bertašius, pinig. raštininkas, . 
349 E. 115 St. Kensington, III.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. vakare.. r , ....
F. Shedwillo svetainėje, 341 Kensįfc-1 Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
gton avė., Kensington, III. — Noriu-1 1424 So. lOth St.

■ “ "• ‘ Pranciškus Makarevičia, padėjėjas,
1618 Huoran Avė.

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

Justinas

avc.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. W1S. VALDYBA

Nedėlioj. vasario 24 d.. 1 vai. po 
pietų Fcliowship Housc (831 W. 33- 
rd Place) atsibus TMI). 22 kp. mė
nesinis susirinkimas su programų, ir 
sykiu I apskr. TMD. valdybos dele
gatų pasikalbėjimas toje pačioje sve
tainėje. Rutinai reikalinga, kad vi
si nariai TMD. nepamirštų atsilanky
ti ir atsivesti norinčių prisirašyti 
prie TMD. 22 kp. Įžanga dykai,

A I ĮDUODAMA randon šviesus, šil
tas kambarys. Yra maudynė.
3409 So. Union Avė. Chicago.

NAMALŽEMĖ

BARGENAS

tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis
.................. ............... .. I I . ...................  ■■■■■■■I. U. ■ |l ■ ■ >■■■■

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.
Juozapas Užubalis, pirmininkas, 

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

342 S. Crawford avc.
Jonas Burčikas, nutarimų rašt..

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

807 S. Spoulding avė. 
Mykolas Kaziunas. iždininkas,

1501 S. Harding avė.
Susirinkimai atsibuna 29 dieną 

kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 W. 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Kliu
bas sumažino mokestį įstojimo per 
(> mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos inCn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.
Ui 1 ■ " ■

Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadvvay avė.

Pulką, iždininkas,
1128 N. 8th St.

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avė. 

Motiejus Žemaiti s, maršalka,
1309 Broadway avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

Antanas

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

PARSIRANDAVOJA fornišiuoti 3 
saulės apšviesti kambariai arti Ame
rican Can Co. $4 j savaitę.
441 W, 38 St., Chicago

LSS. 4>tos, LMPS 9tos ir SJL. Imos 
kuopų bendras lavinimosi susirinki
mas įvyks nedėlioj, vasario 24 d. 
9:30 vai. ryto Fcllowshin House sve
tainėj, 831 W. _33rd pi. Lekciją duos 
med. stud. 
lankykite.

Nedėlioj, vas. 24. Rusų Soc.-Dem. 
Kliubas rengia paskaitą tema: “Tau
tinis klausimas ir Rusijos 
čiai”. Skaitys d. Chinoi. 
7:30 v, vak. Inžanga dykai.

—I. Laveter,

REIKIA DARBININKŲ

A. J. Bertašins, Visi atsi- 
—Rašt. K. Verbickas.

nakraš-
Pradžia

Sek r.

REIKALAUJAM
Lietuvių žemės Korporacija reika
lauja Vyrų su mažu kapitalu prisi
dėti prie korporacijos, kaipo užtik
rinimu. Darbas ant visados, gera 
mokestis, patyrimas nereikalingas. 
Del platesnių žinių kreipkitės ypati- 
škai arba per laišką:

CHAS ZEKAS Gen. Manager.
117 N. Dearborn St.. Room 493 

Chicago, III,

Turim puikų mūrinį Bildingą ant 
trijų augštų; iš užpakalio vienas šei
mynos namas, medinis, jkuris neša 

???.?? 1 1
nyti ant saliuno. Kas turite saliuną
L __ ______
ro, praneškite man šiuo adresu.

F M JOGMINAS 
11212 Michigan Avc Roseland, III 

Phone Pulhnan 439

trijų augštų
raudos $60.00 į mėnesį. Aš noriu mai- 

_ __ ::__  " ...... j 
ir norite mainyti jį ant puikaus mu-

a
Nepamirškite, kad Nedėlioj, 
Vasario 24, bus “Naujienų” 
4-metų sukaktuvių vakaras 

Pilsen Auditorium
N'

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

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia

J. Dauginis, vice-pirmininkas, 
i(>04 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen avė.
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield
J. Antanavičia, iždininkas,

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
VVabansia avė.

Avė.

avė.

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

Shvelnis, pirm, pagelbininkas, 
2156 Alece PI. 

J. Kalainė, raštininkas,
1965 Evergreen avė. 

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

Telefonas Humboldt 182. 
J. Katilius, iždininkas,

1685 Milwaukee avė.
Susirinkimai atsibuna 1-mą nėtnv- 

čią kiekvieno mėnesio Unijos Salė'je. 
1579 Milwaukee avė., 7:30 vai. vak 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio J. 

‘Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
st., 7:30 vai. vak.

P.
DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 

VALDYBA 1918 METAMS 
Burba, pirmininkas

2003 Jefferson st. Chicago. 
Leknickas, vice- pirmininkas,

708 West 17th Street. 
Orlauskas, nutarimų raštininkas, 

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

900 West 19th St.
A. Strolc, kontrolierius-raštininkas 

2018 So. Peoria St.
J. ArtiSauskas, iždininkas,

3253 So. Halsted St., Chicago.

L.
A.

P.

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

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St. 
North Side Skyrius: Wilberty Strege 

2018 Greenwich Str. 
Bridgeport Skyrius: J. B. Aglinskas, 

3346 S. Halsted st. 
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Ava.
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzle Avė., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Avė 
žurauskas, 4053 S. Maplcwood avžurauskas, 4053 S. Maplcwood

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

Kensingtnuo, Rnnelando ir Burnsl 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
West Side Skyr.: A. Ambrozevičius, 

2337 S. I.e « vi 11 St 
Town of Lake Skyrius: A. Bartašus, 

4601 Hermitage avė., Chicago

ILLINOIS VALSTIJOJ:

av.

Cicero, III. J. Matulis, 1«. 
1437 S. 49th Ct., Cicero, III 

St. Charles, III.: W. Grabauskas, 
19 W. 2nd St 

Mclrose Park, III.: M. Kartaski, 
1908 Man str.

DeKalb, II].: Mike Taruti, 
1148 Market St 

Diveii.aon, III.: W. A. Žilinskas,
Box 21ė

Rockdaie, III.: via Joliet, D. Lukša, 
140 Moen Avė 

Westvil!e, UI.: St. Mazremas, 
Barber Shop, State St 

Waukegan, III. J. Miloszeviče, 
801 — 8th St

So. Chicago, III.: Ad. Tarvidas, 
8950 Houston Avė.

Rockford. III.: St. Petrauskas ir 
Račkeviče, 1012 S. Main Si 

W. PaUraan, III.: W. Pilypas, 
720 W. 120 Si

Harvey, III.: Z. Putramentas, 
15725 Finch Avė 

Chicago Heights, III.: P. Steimontas.
144 E 16 St.

Spring Vallcy, III.: Joe. Siurvilas
324 \V. Third str.

Livingston, III.: K. E. Bertulis,
E. St Louis, IIL: žičkus, 

539 CoHinsville
Springfield, UI.: K. Stočkus, 

1530 Sangaraon
E. St. Louis, III.: K. žukauski, 

123 St. Clair

Avė.

Ava

Avt

^^SA^H^EfTS^VALŠTlfd^

Lawrence, Mass.: P. A. Jotui 
144 EI m Street

Montello, Mass.: B. P. Miškinis, 
35 Arthur Si 

Worcester, Mass.: M. Paltanavičių*, 
15 Millbury Si 

Montello, Mass.: P. Kurpius, 
175 Ames St

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

Lovvell, Mass.: J. Baumill,
50 Charles St 

Lawrence» Mass.: A. Ramanauskai,
101 Oak SI 

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur St

OHIO VALSTIJOJ

Cleveland, O.: A. Valenton, 
2120 St. Clair Avi

PENNSYLVANIA VALSTIJOJi 
Bridįevlile, PaJ T.? Gėlchis'

P O Box 407 
Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt News O 

Liberty Avė and Grant
Kulpmont, Pa.:(Wally Yodoc, 

Box 
Pittsburgh, Pa.,. F. Krasowski. 

2809 Penn 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbei •»
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,

2228 Tustia B 
Duųuesne, Pa.: K. Lideka, 

306 Hamilton 
Scranton, Pa. s J- Teleysh,

1726-28 Jackion * 
Scranton, Pa.: Petrikys J, 

Ct. and Albright Av»

MICHIGAN VALSTIJOJ:

45

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas.
452 W. Leonard V> 

Saginaw, Mich.: S. JoškeviČe, 
2707 Washington Ava

INDIANA VALSTIJOJ

E. Chicago, Ind.: A. Chiakniute, 
5013 Tad a v* 

Indiana Harbor, Ind.: P. Matonis, 
3727 Deodor St

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis, 
Box 122 Tolleston Stattal

Gary, Ind.: D. Bassin, 
1214 Broadway

Clinton, Ind.:
M. Aliliunas, 112 So. Main st.

Elizabeth, N. J.: D. Bočkui, 
211 First 

Patcrson, N. J.: A. Atkind, 
273 River

Newark, N.J.: P. Lukšis, 
314 Walnut_

Bayonne, N. J.: A Schwartzburg, 
24 E. 15th Street

NEW YORK VALSTIJOJ:

SI

SL

87 Grand Štrcet 
Ncw York, N.Y.: Louis Kram, 

299 Broadvvay 
Rochcstcr, N.Y.: J. Rraknc.

577 Hudson Avė. 
Yonkers, N. Y. H L: Weis.v

102 Riverdale Ava. 
Brooklyn, N. Y.: A. Struminski, 

184 Grand Str 
Albany, N.Y.: M. Lazarko,

42 N. Lark Street 
Amsterdam, N.Y.: Mr. Malęs,

145 E. Main Si 
Rochcster, N.Y.: M. Zukaitis,

451 Hndson Ava 
Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas

235 E. Main Bt

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore,

Baltimore,

Baltimore,

Md.: J. Aleknevicz, 
650 — 

Md.: J
Md.: F.

W. Lombard X 
Filipovics, 
437 S. Para K 

J. Lažauskas, 
637 Lombard St

IOWA VALSTIJOJ:

Sioux City, la.r Jos. M. Budrakaa, 
2510 CorrectionviUe R<

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,
5418 So. 32 St

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS
Lietuviškai-Angliškas
Angliškai-Lietuviškas

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudotu

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St, 
Chicago, III.

eikite j tas sąkro*

vas, kurios skelbia-

si jūsų dienraštyje

NAUJIENOSE


