
NAUJIENOS Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoj

laikraščiai

nuo

Taipgi 100 “tankų

MŪŠIAI APSISTOJA

ras

FINŲ RAUDON-GVAR- 
DIEČIAI ESĄ SUMUŠTI

Miraumont ir apie pasta 
vietoj perėjimų Ancre u

PATARIA PADIDINTI 
AMERIKOS ARMIJĄ

Kviečia amerikiečius gelbėti 
reorganizuoti geležinkelius.

Visi oficieriai bus pašaukti j 
savo vietas, sako Trocki.

RUSIJOS GELEŽINKE
LIŲ DIKTATORIUS

kini <
nuo ?

kurio paėmimas galbūt ir yra 
vokiečių tikslu).

Komi
ma

Ofensivo prieš Abo laukiama 
bile minutę.

Scarpe ir nuo ten pirniesniuoju 
musų frontu.

“Vokiečiai darė smarkiai ata
kas šįryt į pietus nuo Somme ir 
10:30 y. paėmė Roye.” .

NAUJOJI KANUOLĖ YRA 
AUSTRŲ IŠDIRBIO

Išsodino juos netoli 
Helsingfors

RUSIJOJ BUSIĄS SUGRA
ŽINTAS PRIVERSTINAS 

KAREIVIAVIMAS

VOKIEČIAI SIUNČIA 
DAUGIAU KAREIVIŲ 

' FINLANDIJON

TURKIJA NORI ANEK 
SUOTI KRYMĄ

Lenino puolimas esąs arti
čia gan

Užgriebė rusų laivų
HALIFAX, N. S. Kovo 26. — 

valdžia užgriebė tris 
du Holandijos ir vienų 
Jie neužilgo bus pri- 

glų pirklybinio

Pirmų dienų 
liko sumažinti iki

WASHINGTON, Kovo 26.
Maj. gen. Leonard Wood, kuris 
nesenai sugrįžo iš Franęijos, 

,formoje 'patikimo pranešimo 
senato kariniam komitetui re
komendavo, kad Amerikos kari
nes jiegos butų padidintos iki 
4,000,000 ar 5,000,000 kareivių, 
ir kad pusė jų butų sukoncent
ruota Francijoj kaip tik greit

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 27, 1918, 
as required by the act of Oet. 6, 1917

MASKVA, Kovo 26 
sarų taryba išleido patvarky 
sulig kurio geležinkelių komisa- 

padaromas absoliučiu dik
tatorium geležinkelių transpor- 
tacijos visoj šalyj. Jis yni įga
liotas vartoti kariuomenę pra-

Darbininkų Ju 
dėjimas

BERNE, Kovo 26 
tasis Frankfurter Zeitung mini, 
sako, kad bolševikų promiero 
Nikolai Lenin puolimas yra ne
toli. Įsigalėjimas socialistų ir 
tų, kurie atmeta dabartinę tai
kos sutartį su Vokietija yra ne
išvengiamas.

True translation filed with the post- 
inasttr ai Chicago, March 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, Kovo 26. — 
Aftonbladet korespondentas pra 
neša nuo Aland salų, kad vokie
čiai išsodino dideles spėkas Fili- 
landijoj tarp Hangė ir Helsing
fors ir dabar eina linkui Tatn- 
merfors.

Finų Baltoji Gvardija esą pa
ėmusi Houtskar ir Magu salas, 
kur suėmė 500 raudon-gvardie-

PETROGRADAS, Kovo 26. - 
čia šiandie gauta žinių, kad So
vieto spėkos sumušė gen. Kor- 
nilovo armija, kuri netikėtai pa
sirodė ant Charkovo gub. rūbe- 
žiaus, arti Pisarevkaja stoties 
Kornilovo kareiviai pabėgo di
džiausioje betvarkėje.

ji anglų kareiviai smar- 
lakavo vokiečių linijas 

Albert pusės, bet kaip sako 
vokiečių dieninis pranešimas, p- 
nglai liko atmušti po smarkaus 
mūšio.

Vokiečiu ofensivas jau 
silpnėja

True translation filed with the post- 
mustęr at Chicago, March 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 26.—Vo
kiečių nuostoliai buvo taip dide
li, kad priešas buvo priverstas 
gabenti sustiprinimus iš visų da
lių vakarinio fronto.

Karės ofisas patyrė, kad mū
šiuose dalyvauja daugiau kaip 
70 vokiečių divizijų (apie 840,-

NEW YORK, Kovo 26 — Po 
eilės neišaiškintų ekspliozijų ki
lęs gaisras sunaikino didelį Jar- 
vis \Varehouse Co. namų, Jer- 
sey City, N. J. Sandėlyj buvo su
krauta daug chemikalų. Buvo

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
ROYE

Vokiečiai nebedaro didesnių 
atakų

Mušis tęsiasi didžiausiu smar
kumu ir vokiečiai deda dar di
desnes pastangas visame fronte 
tarp Noyon ir Chaulnes.

(Atsiėmimas Noyon reiškia 
vokiečiams dar šešių mylių lai
mėjimų. Būdamas arti trikam

pi anglų šiaurių ir pietų li- 
ir franeuzų rytų ir vakarų

True translation filed wlth the post- 
inaslcr ai Chicago, March 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 26. — Reu- 
teris iš Petrogrado praneša apie 
atsinaujinimų Ukrainoje mūšių 
tarp vokiečių ir bolševikų spė
kų. Bolševikai, sakoma, atsiė
mė Chersoniaus miestų ant Dnie 
pro upės, arti Juodųjų jurų.

True translation filed with the post- 
inusler at Chicago, March 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Kovo 26. — Iš 
Berlino pranešama ,kad šįryt 
priimta labai svarbios politiškos, 
teritorialės ir karinės sutartis su 
Rusija.

Padaryta taipgi plati legalė ir 
politiška priedinė sutartis. Pasi
rašyta taipgi po pamatine su
tartim aliejaus klausime.

RUSIJA PADARĖ NAU 
JAS SUTARTIS SU VO

KIETIJA

Sutartįs paliečia politinius, 
teritorialius ir karinius 
klausimus

VOKIEČIAI PAĖMĖ 963 
KANUOLES

Laimėjo pakėlimų algos.
NEW YORK. — Organizuoti 

šio miesto bendoriai laimėjo 
nikelinių algos iki $5 už 9 vai. 

darbo dienų. Už viršlaikį bus 
mokama 90c į valandų ir dvigu
ba mokestis už darbų šventėmis.

BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ 
Iš VOKIEČIU CHER- 

SONIŲ

Naujos Rusijos-Vokietijos 
sutartis

Laivyno 
laivus — 
Rusijos, 
jungti prie 
laivyno.

GEN. KORNILOVAS SU 
MUŠTAS

Pienuojama apie talkininkų 
kontr-atakas

NUŠAUTA 130 VOKIEČIŲ 
AEROPLANŲ

550,000 KAREIVIŲ ŽUVĘ 
MŪŠIUOSE

Vokiečiai netekę 400,000 
kareivių v

Didesnė alga
HOUSTON, Tex. — Sulig nau

jąja algų sutartim šio miesto or
ganizuoti karpenteriai gaus $6 

dienų, vieton ikišiol gaunamų 
$5.00.

True translation filed with the po«f- 
master at * Chicago, March 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM* Kovo 25. (su
vėlinta). Suh*į-’ Šiandie čia 
gautų žinių, Finlandijos Raudo
nosios Gvardijos frontas liko su
laužytas ir ji panikoje bėga pie
tų link.

Sprendžiamasis smūgis už
duotas šoniniu judėjimu iš ry
tų. Suimula stotis liko paimta.

Raudonoji (įvardija, sakoma, 
paliko užpakalyj savęs didelius 
sandėlius ginklų, vagonų ir a- 
municijos, taipgi ir belaisvių.

Jų frontas esąs sulaužytas ir 
jie bėga.

Vienok laikosi tvirtai palei 
Oise upę.

Vokiečių programas su 
mažėjo

juos greitai užgesinta. Sudegė 
taipgi keletas vagonų ir garve
žių. Iš žmonių, rodos, niekas 
nežuvo.

GAISRAS SUNAIKINO 
SANDĖLĮ

Vokiečiai paėmė dar kelis 
miestus

LONDONAS, Kovo 26 
tral News praneša iš Amsterda 
mo, kad Turkij 
nurodo, kad pasiremiant apsi
sprendimo teise Krymas tūli pri
sidėti prie Turkijos, taip kaip 
Rusijos Baltiko provincijos pri
sidėjo prie Vokietijos.

(Per 300 metų iki 1774 m. 
Krymas buvo po Turkijos val
džia. Ncsena| buvo pranešta, 
kad Simfėropolyj susitvėrė Tau- 
ridos respublika, į kurių įeina ir 
Krymas. Didesnė Krymo gy
ventojų dalis yra rusai; turkų 
ten labai mažai gyvena).

VOKIEČIŲ OFENSIVAS 
SILPNĖJA

VOKIEČIAI JAU SULAI 
KOMI

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, March 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 26. — Po 
šešių dienų baisaus mūšio vo
kiečių ofensivas Francijoj pra
deda rodyti ženklus netekimo 
pa jiegos.

Priešo progresas materialiai 
sumažėjo ir sudarytasis įlenki
mas talkininkų linijoj į vak. nuo 
Cahibrai pradeda priminti žino
mų kylio veržimusi, vieton tie
saus ofensivo judėjimo,, kuris 
viską prieš save nušluoja.

Laimėjo streiką
PORTLAND, Mc. — Po snvai- 

tės streiko organizuoti malioriai 
laimėjo pakėlimų algos nuo 41c 
ant 55c į valandų.

True translation filed with tne post- 
niašier ut Chicago, March 27, 1918 

I as requlred by the act of Oct. 6, 1917.
Anglų armijos kva Hera Fra

ncijoj, Kovo 26 
tis manyti, kad bėgyje kelių at- 

Į einančių valandų įvyks svarbių 
nuotikių, kurie galbūt pagerins 

I pozicijas besistengiančių! sulai
kyti vokiečių besi veržimų ar
mijų.

Priešas kovoja labai atkakliai 
laimėjimui .laiko 
jo rezervai, 
52 divizijų. Gale antrosios die
nos reikėjo paimti apie 40 re
zervo divizijų.

| Smarki vokiečių ataka vakar 
I apie Ėrvillers liko pilnai sutriuš
kinta anglų artilerijos ugnim. 
Pasitraukimas padarytas ne dė
lei spaudimo šiame linijos s-k- 
tore.

Iš viso fronto ateinančios ži
nios parodo ,kad vokiečių 
stoliai žmonėmis vakar buvo di
deli. Priešas veržėsi priekin 
prieš talkininkų artilerijų, kuri 
veikė viskų matydama.

Pereitų naktį anglų aviatoriai 
pridarė daug nuostolių vokie
čių infanterijai Bapaunie. - 

Oficialių žinių nėra, bet su 
rinktosios korespondentų žinios 
parodo, kad mažiausia 130 vo
kiečių aeroplanų nušauta bėgy 
je pastarųjų 5 dienų.

Vokiečių nuostoliai milži 
niški

Vokiečiai paėmė 9 miestus

Vokiečių oficialia pranešimas 
praneša apie paėmimą Biaches, 
Barleux 
court, Biefeillers, Grevillers, Ir 
les ir 
rojo j

Mūšiuose vakaruose kritę 550, 
000 kareivių

PRANCŪZAI APLEIDO 
NOYON

Chicago. III.. Sereda Kovo (March) 27. 1918

Rusija sugrąžįsianti priverstiną 
kareiviavimą

Mūšiai Ukrainoje atsinau 
jino v

Padėjimas pagerėjo
True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASH1NGTON, Kovo 26. — 
Gautosios šiandien anglų kari
nio atašė maj. gen. James D. 
McLachlan žinios sako, kad pa
dėjimas karės lauke vakar žy
miai pagerėjo. Tai remiama ant 
atmušimo vokiečių į rytinį kra
ntą Somme upės tarp Peronne 
ir Morschain.

Laimėjo streiką
ALBION, Mich. — Po penkių 

savaičių streiko šios apielinkės 
angliakasiai sugrįžo į darbą, lai
mėję pakėlimų po 30c ant tono 
iškastų anglių.

Amerikiečiai dalyvauja mu 
šiuose

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 26. —An
glų naktinis pranešimas sako:

“Priešas nebedarė tolimesnių 
atakų naktį kovo 25-26 musų 
fronte į šiaurę nuo Somme. Po
piet šioj fronto dalyj vietos su
sirėmimai, kuriuose priešas li
ko atmuštas, bet jis nebandė da
ryti smarkesnių atakų.

Linija į šiaurę nuo Somme 
dabar eina per: Bray, Albert 

Hamel, Puissieux, 
Ka-' Ayette, Boiry, Benin, Wancourt,

Nuostoliai, kaip apskaitoma, 
siekia $1,500,000. Priežastits 
ekspliozijų nežinoma—tai dabar 
tyrinėjama.

nija
linija, jis yra arčiausiu mūšio 
lauku nuo Paryžiaus. Tečiaus 
iš tos pusės dar negręsia tuojan- 
Hnis pavojus Franci jos sostinei 
kol franeuzai laiko pietinį kran
tų Oise upės.

Pažymėtasai kaipo šiaurinis 
galas atkaklaus mūšio lauko
- Oiaulnes yra apie už 6 mylių 
nuo vakar paskelbtos vokiečiui 
priekinės linijos. Jis yra apie

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as Sccond Clnss Mattel* March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

True translation filed with the post- 
inastęr at Chicago, March 27, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Kovo 26. Se 
kainai yra apskaitliuojama skai- 

i čius dalyvaujančių mūšiuose ka
reivių ir nuostolių vakariniame 
fronte, pasiremiant geriausio
mis nors neoficialėmis žiniomis:

Vokiečiai
Viso 6 dienų mūšyje dalyvavo 

kareivių — 1,250,00.
Kasdien dalyvavo mūšiuose— 

850,000.
Išviso žuvo — 400,000,

Anglai
Viso 6 dienų mūšyje dalyvavo 

kareivių — 600.000.
Kasdien dalyvauja mūšiuose

■ >500,000.
Viso žuvo, įskaitant vokiečių 

skelbiamus 45,000 paimtais be
lą isvėn 150,000.

(į apskaitymų žuvusių įeina 
užmuštieji, sužystieji ir pra
puolę).

True translation filed with the post- 
(naster ai Chicago, March 27, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917.

GENI- VA, Kovo 26! Sulig 
čia gautų iš Vienuos žinių, nau
joji toli šaujamoji kanuolė, ku
ri bombarduoja Paryžių, yra 
austrų išdirbio ir yra padirbta 
Škoda.dirbtuvėje.

Pačios kanuolės nėra naujos, 
bet jų ypatybė paeina nuo nau
jos rūšies šovinių ir vartojamų 
kanuolėj eksplodiiojančių gazų.

Sakoma, kad padirbta tik dvi 
ar trįs naujosios kanuolės.

vedimui savo paliepimų.
Valdžia kreipėsi prie Su v. Va

lstijų prašydama leisti Ameri- 
ko geležinkelių komisijos vir
šininkui John F. Slcvens tuoj aus 
atvykti į Rusiją gelbėti reorga
nizuoji geležinkelius.

Slcvens išvažiavo į Japoniją 
pereitą gruodžio mėn. Jis tuo 
laiku sakė, kad jis tikisi sugrį
žti ir tęsti reorganizavimo dar-

Įdomios Prakalbos
ŠIANDIE, kovo 27, įvyks 

didelės prakalbos Meldažio 
svetainėje, 2242 W. 23rd 
Place, surengtos LSS. 22ros 
kuopos.

Pradžia 7:30 v. vak.
Kalbėtojai:

Adv. K. Gugis, kandidatas j 
kongresą iš 4to kong.r di- 
strikto;

P. Grigaitis, Naujienų re
daktorius, ir

Wm. Van Bodegraven, kan
didatas j aldermanus 11 
wardo.

Susirinkit kuoskaitlingiau- 
sia. Įžanga dykai.

LSS. 22 kp. Komitetas.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, March 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Kovo 26. — Bolše
vikų organas Izvestija išspaus 
dino Leono Trockio atsišauki
mų į žmones, kad tie gelbėtų 
suorganizavime armijos revoliu 
cijos gynimui.

Kartu Trodkis praneša, kad 
bus išleistas patvarkymas apie 
visuotinų priverstinų karinį la
vinimąsi. Visi buvusieji oficie
riai bus pašaukti tarnystėn kai
po lavintojai. Jie bus po šalies 
komisarų kontrole.

zai naktį evakavo Noyon meis- 
tų. Kairysis (pietinis) Oise upės 
krantas tvirtai laikomas francu-

Addr««*:

IAIJIENOS, 1140 SOUTH HALSTEB STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tslephono Canal 1506

True translation filed with the post- 
inuster at Chicago, March 27, 1918, 
u requlred by the act of’Oct. 6, 1917

BERLINAS, Kovo 26. — Vo
kiečių karės ofiso pranešimus 
tarp kitko sako:

“Daugiau kaip 100 “tankų” 
gulėjo paimtose pozicijose. 93 
priešo aeroplanai ir 6 orlaiviai 
liko nušauti. Mes paėmėm 963 
kanuolės”.

Addreas:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET 
Chicago, Illinois 

*T«l«phone Canal 150G

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Kovo 26. — Ka
rės ofisas šiandie paskelbė, kad 
šįryt 10:30 vai. vokiečiai paėmė 
Rovė.

Pranešimas kartu pažymi, 
kad priešas liko sulaikytas į va
karus nuo Roye ir Noyon.

Roye apygardoje anglų, fran
euzų ir amerikiečių kareiviai 
kariauja petis petin. Franeuzų 
sustiprinimai yra skubiai siun
čiami.

True trimslation filed with the post 
mailtr at Chicago, March 27, 1918, 
as required by the act of Oct 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 26.^-An 
glų, franeuzų ir amerikiečių ka
reiviai kariaujantis petis petin, 
stengia 
veržimą

Vokiečiai paėmė Roye ir No
yon, bet liko sulaikyti linijoj į 
vakarus nuo tų miestų. Taip 
suko anglų karės ofiso praneši
mas.

Iš fronto ateina žinių 
galbūt už kelių valandų prasi
dės talkininkų kontr-atakos, kad 
atmetus

čeveryky darbininkų 
streikas

BRISTOL, R. L, Kovo 26. — 
1800 čeverykų darbininkų, dir
busių National India Rubber Co. 
dirbtuvėj šiandie sustreikavo, 
nesutikdami su kompanijos pa
skelbtąja nauja algų skale. Iš 
priežasties streiko vidurdienyj 
užsidarė visa dirbtuvė. Joj dir- 
)o 1,500 darbininkų.

True translation filed with the post- 
mnster at Chicago, March 27, 1918, 
as requlred bi* the act of Oct. 6, 1917. | Beaumont

PARYŽIUS, Kovo 26
rėš ofisas skelbia, kad francu- tuoj j vakarus nuo Monchy iki 000 kareivių)
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statiniai socialistai) nuola
tos vadindavo Anglijos Ne
priklausomąją Darbo Parti
ją “oportunistiška”. O išro
do, kad ji stovi ant revoliu- 
cioniškesnio kelio, negu bent 
ku?i kita socialistų partija 
pasaulyje. .

Jeigu jos pozicijai pritars 
Darbo Partija, tai tas reikš, 
kad Anglijos darbininkų kle- 
sa apskelbė karę kapitaliz
mo sistemai.

Klerikalizmas.
kas y- 
Sako, 
srovę,

Rašytojų ir korespondentu prajkvne 
aiuiičiamus išspausdinimui laikrai- 
tyj rankraščius adresuoti 
Naujiena Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Keikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
lta, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilnčią. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
Jei bėgiu dviejų savaičių. autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
lenklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmenl&kai Redaktorių matyti gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

| Redakcijos 
Straipsniai 
! U______ -u—__________

L—--------------- --------------- ------------u

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 27, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.

Anglijos nepri
klausomieji 
socialistai.

Žmonės vis klausia, 
ra “klerikalizmas”, 
mes turime socialistų 
tautininkų srovę ir katalikų 
srovę, bet kur “klerikalai”? 
Ju nesą! v v

Gerai—na, o ką jus pasa
kysite apie šitokį dalyką^ 
Kunigas išeina bažnyčioje 
sakyt žmonėms pamokslą ir, 
ažuot kalbėjęs jiems apie 
dievą ir Kristaus mokslą, 
plusta socialistus ir jų spau
dą — ar tai yra katalikybė?

Tokių atsitikimų yra dau
gybė, ir mes apie juos ypa
tingai gerai žinome, kadan
gi musų kunigai jokio laik
raščio taip nekeikia, kaip 
“Naujienas”.

Keikt laikraštį ir niekint 
politišką partiją yra politiš
kas darbas, o ne religija. Bet 
jeigu tas darbas yra varo
mas po religijos priedanga 
ir bažnyčioje, tai kaipgi pa
vadint?

Tai yra klerikalizmas — 
kunigiška politika. Su ja 
mes kovojame ir kovosime,— 
nors kunigai ir ant bažnyčių 
stogų užsilipę keiktų “Nau
jienas”.

Organizuokit 
kongresini 
distriktą.

dabar, kada sąjungiečiai jau 
įgijo šiek-tiek patyrimo po
litikos veikime, ir kada vie
ną dalį to distrikto (ketvir
tą ward’ą) jie jau pusėtinai 
sutvarkė, tai galima pagal
vot ir apie distrikto užkaria
vimą.

Kodėl ketvirtai • kuopai 
nepasistatyt tatai savo už
daviniu?
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Apžvalga
l'rue translation flled with the post- 
masler ui Chicago, March 27, 1918, 

reųuired by the dct of Oct. 6, 1917.
“KOMPLIMENTAS” BOL
ŠEVIKAMS.

“Naujoji Lietuva,” Lietuvos 
Socialistų Liaudininkų Parti
jos organas rašo apie bolševikus 
šitaip:

Bet matydami ir vertindami 
didžiumiečių (t. y. bolševikų. 
“N”. Red.) revoliucioiHtiną ir 
sveikindami jų netikusio mar
ksistų žemės rišimo atsikraty
mą (didžiumiečiai dabar .pri
ėmė socialistų—revoliucionie
rių žemės rišimo sufnanymą), 
mes betgi smerkiame daugy
bę žingsnių, ir didžiumiečių 
daromų. Prieš Lenin’o ir Tro- 
cki’o represijas mes kovoja
me. >.

Taigi socialistai—liaudininkai 
giria bolševikus už tai, kad jie 
išsižadėjo marksistų pozicijos 
žemėti klausime ir priėmė socia
listų—revoliucionierių (pusiau- 
buržuazinės partijos) programų. 
Nepavydėtinas komplimentas.

True translation flled wlth the post- 
niasler at Chicago, March 27, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.

S.—R. PEIKIA, O ANARCHIS
TAI GIRIA.

NAUJIENOS, Chicago, UI. - -------- —-----
tymo sunkumą, Lenin’as — 
(‘kstremislas, anarehislas-in- 
dividualistas; ji)> skelbia savo 
(laibais anarchistinio komu
nizmo idėjas, delko jo politi
nėms “deklamadijoms” anar
chistai karštai ploja.
Prie to “N. L.” bendradarbis

kaipo liberalas ir sutaps <su 
kunigų Jono ir l amo Žilinskų 1 
sriove.

Sereda, Kovo 27, 19] S.

Musu Moterims

Ir ištiesų. Jei pažiūrėti, sa
ko tas pat Kamkov’as, į Leni
n’o kabineto darbus, tai šita 
visai aišku. Daugelis dekretų 
grynai anarcitistiškfli riša va* 
Istybinės svarbos uždavinius.

kitę žemę” tai anarchisti
nis ųbalsis. Jisai žadino ir te- 
bežadina pilietinę suirutę pa
čiuose darbo žmonėse — ūki
ninkuose. .Tas obalsis ne vie-, 
ną šaukė grobti žemės, kad įsi
gyti nuosavybės. Šitas anar
chistinis “imkite žemę” yra 
priešingas revoliucinio socia
lizmo reikalavimui, kad žemė 
organizuotai pereitų žemės 
komitetų žinion.

Kad šitokis didžiumiečių 
vadų apibjųlimas yra teisin
gas, rodo ir patys didžiumie- 
čiai, kada iš to traukinio, ku- <■»
riuo Lenin’as “visu garu” le
kia Į socializmą, skubino išsės- 
li Kamenev’as, Zinoviev’as, 
Rikov’as, Riazanov’as ir kiti, 
suprantantieji leninizmo kelio

Matvti Lenin’o vadovavi
mas, kuomet tenka girdėti ši-

faktų — yra abejotinos pagri
ndinių revoliucinio socializmo

K
Ir “Laisvė”, musų nuomone, 

visai teisingai aiškina kun. Ke
mėšio “liberališkumo” priežastį. 
Sako:

Kame dalykas, kad kun. Ke
mėšis taip suliberalėjo?

Gadynės dvasia draugučiai, 
gadynės dvasia. Privatiškam 
klerikalų susirinkime, kuomet 
tūli kunigėliai pradėjo kedent 
Kemešį už jo liberališkus 
griekus, jisai ve ką jiems pa
sakė: “Męs turim taip daryti, 
nes to reikalauja politika.” 
Tai ve kame šuniukas po
kštas. Kemėšio galva supran
ta tą, ko nesupranta galvos pa
prastų poteriautojų. Jisai 
numano, kad męs gyvenam 
revoliucijų laikais. Viena re
voliucija pusėtinai sukratė pa
saulį, o po ja ateis ir daugiau 
revoliucijų. Belaukiant tų ne
malonių viešnių visi buržuazi
niai ir bažnytiniai elementai 
turi glausties vienybėn, kad 
atsilaikyt nuo socialistų.

Tai ve kodėl Kemėšis “po- 
litikieriavo” net su “tėve mu- Al
sų” ir “sveika Marija”.

O beto, bepigu^buvo jam ir 
politikieriauti, kuomet jisai, 
matė, kad jo partijos esąs vir
šus.

Klerikalai pajungė tautie
čius Amerikoj!
Tikra tiesa. Dėlto, kad kleri

kalai turėjo spėkos uždėt savo 
jungą ant tautininkų, tai jiems 
ir buvo išrokavimo neužsivari- 
nėt perdaug, kad neužrustinus 
savo “pavaldinių”. O iš antros 
pusės, gadynės dvasia verčja 
juos rodyjies “liberalais” ir 
prieš plačiąją visuomenę. Žiop- 
lesniji klerikalai (tokie, kaip 
kun. Jakaitis arba “Dr.” k. Au- 
gustaitis) to dar nesuspėjo sn-
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savus: NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1840 S. Halsted‘Street, 
Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1840 S. Halsted St., Chicago, III. 

* » 
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VARDAS IR PAVARDE

ADRESAS:

vo galima patėmyti, kad vi
durinės srovės įtaka jau yra 

• palietus ir klerikalų tarpelius.

giuos, kad to entuaziazmo čia 
nėra. Nesuprantu, kodėl dėl to
kio baisaus biznio, kaip karė, tu
rėtų būti entuziazmo. Būt ir te
nai kaip ir čia yra to pačio at
kaklaus pasiryžimo išpildyti ne
malonią pareigą, kuri padarė Di
džiąją Britanija taip veiklia.

“Čia daugiau galima girdėti 
kalbų apie Anglijos darbininkų 
nerimavimus negu Anglijoj. Bri
tanijos darbininkai reikalauja ne 
taikos pirma laiko, bet naujo da
lykų sutvarkymo po to kaip lai
ka bus padaryta, kad tuo nauju 
dalykų sutvarkymu butų patei
sinta karė. Kaip tik dabar An
glijoj tveriasi tikra ateities de
mokratija, kurioj darbininkai 
nebebus pavergime, demokra
tija, kurioj bus bandoma įvykin
ti radikaliai sumanymai.

“Aš nieko nemačiau taip pas
tebėtino, kaip augimas propa
gandos už paėmimą žemės vie- 
šon nuosavybėn. Jau apie tai 
niekas nebesiginči ja ir skaito už
baigtu reikalu. Net jau dabar 
žemės savininkai siūlo savo dva
rus, kuriuos jie turėjo nuo lai
kų Anglijos įsisteigimo; ir lik 
vieną išlygą jie stato, būtent, kad 
jų žemių arenduotojai pirm it* j i 
gautų tesės prie jų žemės.”

Bet “Ateitis” labai nepaten
kinta ir tautininkų srovės lyde
riais, dalyvavusiais seime. Ji 
pasako jiems tokį pamokslą:

Beto šis seimas iš tautinin
kų pusės patiktas be jokio 
prisirengimo ir apgalvojimo, 
o viskas buvo daroma tik ap- 
čiupomis. Net toki dalykai, 
kaip įžanginės tautininkų kal
bėtojų kalbos nebuvo paren
gtos tinkamos ir atsakanti 
kalbėtojai pastatyti. Vienas 
kalbėtojas paimtas ne iš par
tijos vadų, bet žmogus, net 
nesupratęs nei ką jis turi sa
kyti išstodamas kalbėti nuo 
brovęs. Ir vieton 15 minu
čių, kalba pusvalandį, o vie
ton, kad paaiškinti tautinin
kų srovės tikslus (platformą), 
kurių siekia ir kuriai vado
vaująs eidami Seiman, tai pa
sako visai netikusią kalbą a- 
pie socialistus. Antras kalbė
tojas (p. Balutis. “N.” Red.) 
vėla-gi, nors pasako rimtesnę 
kalbą, bet visgi pačių tikslų 
nenušvieČia ir taip tautinin
kai neaiškiais įstojo seimavo-

Už keleto dienų Leiceste- 
r’yje, Anglijoje įvyks Nepri
klausomos Darbo Partijos 
konferencija.

Ta partija yra grynai so- 
cialistiska partija ir ją rei
kia skirti nuo Darbo Parti
jos, kuri iki šiol buvo vienų 
darbininkų unijų susivieniji
mu. Kaip Anglijos darbi
ninkų unijos, taip ir Darbo 
Partija buvo labai konserva- 
tyvės pakraipos; ji stovėjo 
arčiaus prie buržuazinių li
beralų, negu prie socialistų.

Karės laiku tečiaus Darbo 
Partija labai pakairėjo. Jo
sios vadas, Henderson, bu- 
vusis Lloyd George’o minis
terijos ir karės kabineto na
rys, šiandie yra socialistas ir 
internacionalistas. Darbo 
Partija išdirbo karės tikslų 
programą, kuriam pritaria 
ir kitų šalių socialistai.

Dabar tečiaus keičiasi ir 
Darbo Partijos organizaci
jos forma. Ji nutarė susi
vienyti su socialistų organi
zacijomis ir su kooperaci
jomis. Šis susivienijimas jai 
duos tiek spėkų, kiek netu-

. n ir neturėjo Anglijoje jokia 
kita partija..

Darbo Partijoje kairiuoju jus, galima bus daug ko at-1 
sparnu bus Nepriklausomo- niekti.
ji Darbo Partija. Kad nu- Taigi reikia neatidėlioj 
manius, kokią įtekmę ji da- dalyko. Jau šitais rinkimais 
rys į Darbo Partiją, reikia turi būt padaryta gera pra- 
atkreipti atidžią į tuos rei- džia distrikto suorganizavi 
kalavimus, kuriuos ketina zavimui ir išjudinimui, idant 
apsvarstyt Leicester’io kon- lengviaus eitų darbas pas-Į 

’kui. Rinkimų kampanijos 
komitetas, lygiai kaip ir vi-Į 
sa L.S.S. ketvirtoji' kuopa 
privalo turėt tatai omenėje.

Ketvirtame kongresiniam 
distrikte socialistai pirmiaus 
nedaug teveikė —— daugiau-1 
šia dėlto, kad kitos tautos te- 
nai turėjo menkas socialistų Į

są laiką, smerkdami netiku
sius didžiumiečių vadų dar- 

vienais-antrais metais ėmė! bus,neša ant savo pečių tikrą
jį revoliucinio gyvenimo sta-

Ketvirtam kongresiniam 
distrikte Chicagoje bus atei
nantį utarninką kongresma- 
no rinkimai. Socialistų kan
didatu yra drg. K. Gugis.

Suprantama, jogei lietu
vių darbininkų pareiga yra 
pasirūpinti, kad musų kan
didatas gautų kuodaugiau- 
sia balsų.

Pergalėti kapitalistų par
tijas tame distrikte mes šį 
kartą dar neturime vilties. 
Bet mums bus dideliu laimė
jimu, jeigu už socialistų kan
didatą surinksime gerą skai
čių balsų.

Reikia mums tečiaus tu 
rėt prieš akis dar ir kitas ti
kslas. šių metų rudenyje 
bus visų kongresmanų rin
kimai, taigi ketvirtame dis-1 
trikte taip-pat. Varant rin
kimų kampaniją dabar, rei
kia rengties prie rudens.

Dabartiniems rinkimams 
ketvirtame distrikte buvo 
duota labai mažai laiko pri
sirengti. Kas kita rudens 
rinkimai. Iki jų dar yra dan
gaus kąip pusė metų laiko, 
ir šitą laiką gerai sunaudo-
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J konferencijos dienotvar- 
kį'įdėta, tarp kitų, sekami 
punktai: atmetimas šalies 
skolų, panaikinimas monar
chijos (karališkos valdžios) 
ii- visų titulų (t. y. bajorijos 

ir tt.), paėmimas j šalies nuo-1 
savybę visų viešo naudoji
mosi reikmenų ir minimom organizacijas, o lietuviai eo- 
$5 algos už šešių valandų die- cialistai tiktai paskutiniais 
nos darbą.

Visų šalių bolševikai (kra- ’rimtai užsiimt politika. Bet

PEIKIA SEIMĄ IR SAVO 
LYDERIUS.

APIE KEMEŠIO “L1BERA- 
LIŠKUMĄ”

Bet soc.—liaudininkai, lygiai 
kaip ir jų bendraminčiai soc. 
revoliucinieriai, ne visu kuo yra 
patenkinti bolševikuose (didžiu 
mielinose). Jie atranda, kad bol
ševikų ekstremistai (kraštutiniai 
elementai) perdaug nukrypo į 
anarebizmo pusę. “Naujoji Lie
tuva” paduoda štai kokią vieno 

įžymių soc.—revoliucionierių 
nuomonę apie Leniną ir jo prita
rėjus:

B. Kamkov’as karinės kai
riųjų socialistų — revoliucio
nierių organizacijos konferen
cijoje, kalbėdamas dėl kairių
jų socialistų — revoliucieonie- 
rių nuolatinio stengimosi su
daryti “sveiką socialistinių pa
rtijų susitarimą,” taip atsilie
pia dėl Lenin’o ir žinoma, jo
vienminčių: “Mes stengiamės | “Laisvė”. Ji sako: 
daryti įtakos į didžiumiečius, 
kad jie izoliutų (išskirtų) 
savo ekstremistus....................
Lenin’o kalbos dėl spaudos lai 
s vės, dėl socialistinių pagrin
dų įvedimo — tai ne socialis
to kalbos, bet kokio-tai anar
chisto individualisto arba 
stačiai klejojimas.”

šituos žodžius Kamkov’as 
patvirtino kitokiu išsireškimu, 
pasakymu ir nepaprastajame 
Ūkininkų Tarybų Susivažiavi
me, kur dalyvavo pats Lėni-j 
n’as. Jis taip kalbėjo: Ginčai, 
mano išmanymu, eina ne tarp 
dviejų revoliucinio socializmo 
sparnų, bet tarp revoliucinio 
socializmo ir, kartais, gryn
iausio vandens anarchizmo.

j |
Visgi neatsitiktinai susivie-l 

nijusių anarchistų organas I 
“Bureviestnik” skaito dr. Le- 
nin’ą geriausiu savo veikime 
anarchistinio komunizmo idė
jų išreiškėju.” 

Tnigi.pasnk vieno žyminti- I 
šių veikėjo kairiųjų sočiais-Į

Juk visi žinome, kad jei eiti 
politiniais įsitikinimais toliau 
į kairę, tai rasim visokio plau
ko nnarchistus, Lenin’as ir jo 
“proletarijato diktatūra,” ku
ri remiasi durtuvais, kuri dėl 
naujo režimo palaikymo ima
si represijų, be ne peržengė re- 
volipcinio, socializmo ribas, ir 
įėjo į dešiniųjų anarchistų ke
lio vagą? Tada tiesą Kamko
v’as sako, kad ginčai eina tarp
revoliucinio socializmo ir ana-Į Pažiangiųjų tautininkų orga- 
rebizmo, — revoliucinio so- Į na8» “Ateitis”, visai nupeikia 
cializmo, kur yra Susispietę Į Ncjw Yorko seimą. Ji atranda, 
gyvosios revoliucijos iegos, sta I ^a(l seimas nieko nenuveikė ir 
tančios gyvenimą plačiu visos tiktai parode, kad su klerika- 
darbo demokratijos pamatu, lais negalima veikti išvien. Ra- 
— ir anarebizmo, kur pirmą 80:
sociaĮ -anarchistinio maršo Į jau prggjo tįek daug ginčų 

smuiką, plojant pasyviems ir nesutikimų pak€ięs Seimas, 
anarchistams, Leninai groja.| jjs praėjo ir dingo nepalikęs 

gyvenime nieko realio, įžy
mesnio, nes nieko tokio nėra 
taręs ir negalėjo tarti. Tauti
ninkai su klerikalais negalėjo

Ape tai, kad kun. Kemėšis pa-Į susitarti niekame bendrai dir- 
siiodė seime liberališkesniu už Į bti, kaip buvo galvoję ir manė 
didžiumą kitų klerikalų, rašo ir’l kai-kurie laikraščiai dešinio

jo tautininkų sparno ir iš jų 
štabo veikėjai, “V. Liet.” iš
statytas augščiausias, tikslas 
(niezlevos klausimas) nesvar
stytas, bendradarbiavimo kl
ausimas ir-gi nesvarstytas ir 
visa/ eilė kitų, kuriaitj remda
miesi tautininkaį šaukė seimą. 
Re penkių, šešių rezoliucijų, 
nieko daugiau neapkalbėta, P tautininkai “služijo”,

Jame lygir prabilo seno vilti-1 nes niekame su klerikalais ne-Į (iar neišmokę, kaip
ninko jausmai. • susitarta I ministranturos .

Kuomet kun. Augustaitis 
padare įnešimą, jog seime rei
kia įvesti poleriavimą, tai yra, 
reikia<paversti seimą į žemai
čių Kalvarijos davatkyną, Ke-| gretimai klerikalų ir su jais|*s reąuired by theact of Oct.i’, 1917.’ 
mėšisr tam pasipriešino ir pa
sakė: “priverstina malda Die
vui nemaloni?’

. Keli kunigai pavadino tuo
met Kemėšį judošium... I 

Jisai pristojo prie tų, kurie 
N vi tino, kad tą seimą negalima 

vadinti visuotinu ir tai sukėlė 
audrą protestų klerikaluose. |

Klerikalų, tautininkų seime 
pusėtinų atydų atkreipė į save 
kun Fabijonas Kemėšis. Apie 
jį ėjo šneka, kad tai yra atža- 
gareįyiškiausias juodosios pa
rtijos vadovas, tuotarpu tame 
seime jisai užsirekomendavo 
gana liberaliu ir tolerantišku 
vilniškio Smetonos mokiniu.

Žodžiu, kunigėliai mišią laikė, 
ir lai 

i reikiaiU, 
susitarta. I "ministranturos”. Yra tečiaus

Bet daug ko šitas seimas ir vilties, kad klapčiukų rolėje 
pamokė. Ypač gera lekcija, iic toliaus išlavins.
jeigu tik ją supras, tiems tau- —-----———  ———
tininkams, kurie visadds ėjo True translation filed with the post- 

.. -iii,. . . Iniusicr at Ghicugo, March 27, 1918,

vienybės pageidavo.
šis seimas aiškiai parodė, 

kad klerikalai sutarčių nesi
laiko ir kad jais patikėti ne
galima. Ir jie laužė sutartis 
nuo pat pradžios seimo ligi 
pabaigos. Taipgi priegtarn 
apsireiškė klerikalų tarpe dvi 
priešingi dali, viena vedaitia 

Jisai ėjo ant pusėtinų kom-| kun. Kemėšio, o antra — ku-| 
pi-ommų su tautiraiiilcait,. Jani, 
matomai, iš širdies rūpėjo su
tartis.

Pasekmėje Kemėšio elgi-j 
mosi seime pakils jo reputaci-| 
ja tarpe p. B.Baltičio rūšies 
tautinjnkų. Kemėšis pagarsės,

Žemė žmonėms 
Anglijoj.

PUS-PALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu, kad 

smuiką grajisi j 
4-ius lekcijas per 

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

kompozitoriai 
nesinaudojo jąja 
anksčiau. 
Privatiškos lek
cijos ant smui- 
kos, mandolinos, 
gitaros ir har-

Anglijos laikraštininkus Jud- 
son Wcllever neseniai pasakė 
Washingtone kalbą, kurioj tarp 
kitų dalykų nurodė, kad po ka
rės Anglijoj darbininkai nebus 
pavergti ir kad žemė ncabejoti- 
nai bus »ti<inotn žmonoms.

“Anglijoj;” jis pasakė, “jus ne

matysit daugelio vėliavų ar dau-

nionijos.
NAUJAGADYNIŠKA

KONSERVATORIJA 
FRANK BAGDŽIUNAS 

Direktorius
3343 So. Union Avė. Chicago.

niflųJukaičio ir Aufru^taiČio. 
Todėl buvo galima suprasti, 

kad ir bendradarbiavime rei
kėtų sutartis daryti su abiem I gelio demonstracijų. Aš čia gir- 
f rakei jom ir neturėtų sutar- dėjau nusiskundimų, kad Suvie- 
tis vertės padaryta su kuria n y tose Valstijose trūksta entu- 
nors viena frakcija, Beto bu- žiazmo dėl karės. Ir aš džinu-

Veda visokiusreikalus, kaip kriminališkuosc 
taip ir cMUAkuose teismuose. Har» 

visokius dokumentus ir popteras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted tt.

Ant trečių lubų
Te!. Drover 1310

Miesto Ofisai?

127 H. D e« r bot n St 
1111-13 UnltyBIdg.

Tel. Central 4411
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Kovo 21 d., L.S.S. 216 lq>. bu
vo surengus prakalbas d-gėi Pet- 
trikienei, kuri važinėja po lietu
vių kolonijas rinkdama aukas 
LSS. A. F. D-gė Petrikienė kal
bėjo dviem atvejais: pirma — 
apie darbininkų judėjimą, jų pe
rsekiojimą ir apie karių kilimo 
priežastis. Antru atveju kalbė
jo, apii darbininkų klesos užda
vinius ir pakeitimą, privatinės 
nuosavybės j visuomenišką. Rei
kia pažymėti, kad d-gė Petrikie
nė yra puiki reiškėją darbininkų 
klesos reikalų ir tvarkiai išdeda 
savo mintis taip, kad galima pa
žymėk jog ji yra viena geriausių 
kalbėtojų ne tik tarp lietuvių 
moterų, bet ir tarp vyrų.

Pertraukoj padeklamavo gra

žias eiles p-lė O. Petersoniutė. 
Publikos (sulig Muskegono ap
sigyvenusių lietuvių) buvo už
tektinai. Aukų nerinko nes čia 
pirmiau ta pati kuopa buvo nu
tarus rinkti, ir surinko virš 20 
dol., dėlto dabar tatai nedaryta. 
Tik geros valios kelintas drau
gų paaukavo virš dviejų dol. 
Viskas pavyko gerai.

17 d. kovo buvo tarptautiškas 
socialistų vakaras, kuriame da
lyvavo ir vietinė LSS. kuopa. 
Vakaras buvo turtingas savo 
programų, tik gaila, kad nebu
vo tinkamų kalbėtojų, kurie bu
tų ausekliai nušvietę dabartinį 
rustų padėjimą.

Verbų Nedėlios pamokslai.
______________________

Verbų ncdėlia. Didelė ir rei
kšminga katalikų bažnyčios 
šventė.

Vietos bažnyčioj maldingi 
žmonės susirinkę melstis ir me
dituoti.

Kunigas laiko mišias, sako 
pamokslus.

šitai —•
Pamokslas per pirmąsias mi

šias:
“... pėtnyčioj, seredoj, suba- 

pasninkai, o kai-kurie
Tai vis Naujic-

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

saugioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banką (Clearing House) Depozitf 

ir Taupymo Padėjimą.

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

WALENTY SZYMANSKI ..............
pirklys
H. E. OTTE 

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

“u. vice-prez. T. Wilce Co. 
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

W. KASPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR 
vice-prezidentas

WlįlJAM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADfiJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

’ V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
prez. Atlat 

[Brewing Co

Did ži.<- m s:« Baramoi

tik pas mus yra; kainos visur kįla didyn, bet pas mus yra pigiau dabar, negu ki
tur buvo seniau. Turime didelį pasiskyrimą vėlios mados visokių rakandų, pečių, 
divonų, lovų, stalų ir šių metų mados vaikams vežimukų. Kas pirks bile ką pas 
mus, atsimins visuomet tuos vertumus, už tai kad pas mus yra geras tavoras už 
pigią kainą ir geriausias reikale patarnavimas.

Darbai eina gerai, tik uždar
biai maži. Paprastam darbinin
kui sunku (langiaus gauti, kaip 
30 c. į vai. Bot ir amatninkai 
nedaug apmokami, nes nėra jo
kių unijų dirbtuvių darbininkų 
Didelis išnaudojimas viešpatau- 

—M. VeversėHs.

toj 
valgo mėsą.
nų skaitytojai, tai laisvama
niai, pirmeiviai, socialistai... 
Jie pėtnyčioj valgo mėsą, o 
nedėlioj — silkę”...
Pamokslas per paskutiniąsias 

n išias:
“Vardan Dievo Tėvo... 

Naujienų korespondentai ne
išmanėliai, kvailiai. Jie rašo 
apie mus, o mes juokiamės... 
(Juokiasi prie altoriaus, pas
kui nešvariais žodžiais kolio- 
ja Naujienas). — Aš Naujie
nų nekeikiu, ba jos nevertos 
keikti — supuvę, pasmirdę, 
kai koks mėšlas... Gerai ad
vokatas sake, kad Naujienas 
metus paskaitęs turi šokt į ri
vę. Daug daug jų jau nusi
skandino!.. . Kad o bedieviai 
ateina į bažnyčią pasikalusy- 
ti, ar kunigas nesakys ką apie 
Naujienas, tai, reikia pasa
kyt.. . well, ir tai gerai: visgi 
atneša dešimtuką ir užsimo
ka... Biznis iz biznis” .

. .......■■■■■■■■■ ■■■■■■—!.. ii..............į....

Kiek papiktinimo žmonėms 
duoda kunigas, kurs prie alto
riaus stovėdamas šitokius “pa
mokslus” sako, šitokius nešva
rius žodžius vartoja, ir pats juo
kiasi, o paskui eina prie šv. sa-

Bet — kad jau kunigui taip 
miela padaryt biznis, tai pasiū
lysiu jam daug geresnį negu tas 

{“bedieviškas” dešimtukas. Bū
tent, aš skiriu klebonui $100, 
jei klebonas prirodysi vardais ir 
pavardėmis: kurie gi Naujienų 
skaitytojai šoko į rivę ir pasi
skandino?

Jei to neprirodysi, gerbiama
sis kunige, tai pasiliksi melą- 
igus, kur dagi bažnyčioj meluo
ja. — Oilė žolelė.

t '.
kovo 21 prakalbose, kur kalbė
jo d. KI. Jurgelionis, LSS. Apsig. 
Fondui aukojo: Wm. Jakaitis, 
Al. Puplauskis ir F. Jakaitis po 
50 centų; St. Misiūnas, Fr. Vaz- 
nikaitis ir St. Venckus po 25 c. 
Su smulkesnėmis, pasiųsta Fon
dui' $2.75. —Franas Slėnis.

Pranešimas
" ........... -----

Pono A. Olszewskio 
Kreditoriams!

SPRINGFIELD, ILL.

A. a. Marcelė Brundzienė.

Kovo 17, 1918, pasimirė čia 
Marcelė Brundzienė, 36 melų 
amžiaus. Paėjo iš Žardelių kai
mo, Griškabūdžio parap., Suv. 
gub. Amerikoj išgyveno 13 
metų. Paliko vyrą ir trejetą 
vaikučių našlaičiais. Palaidota 
kovo 19, airių kapinėse.

—Juozas Tečkus.
Taigi matote, į ką maldos 

namai paverčiami. Kristus pa
sakė: Namai Dievo — namai 
maldos, lx*t Kristaus dabarti
niai tarnai sako: namai biznio, 
biznio!

HARVEY, ILL.

LSS. >228 kuopos surengtose

Aukos LSS. Aps. Fondui.

kas ten?
SU

^Išdirbėjai augšč. rųšies Turkiš
kų ir Egiptiškų Cigaretų sviete

STOK!
Draugas 

Helmar’u.

Ccnt ;

Praleidimas - Helmarai, 
drauge. Ar tai nepuikus? 
Quality-Superb

HELMAR
TURKIŠKI CIGARĖTAIii

SUSIRINKIMAS KREDI
TORIŲ SUSIRAŠIUSIŲ 

PAĖMIMUI MILDOS TE
ATRO ĮVYKS MILDOS 

SVETAINĖJ, ANT 3 AUG- 
ŠTO, NEDĖLIOJ, BALAN
DŽIO (APRIL) 21 DIENĄ, 
1918,1 VALANDĄ POPIET

Tame susirinkime dalyvaus 
visi susirašę Kreditoriai ir p. A. 
Olszewskis. Susirinkimas iš
rinks iš savo tarpo Komisiją iš\ 
ėmimui Charterio ir atėmimui 
iš Trustee Mildos Teatro. Nuo 
dienos to susirinkimo mano ofi
sas bus Kreditodių reikalams už
darytas! Taigi, iki Balandžio 21 
dienai yra paskutinis laikas ra- 
šy ties!

Tikslas mano jau yra pilnai 
atsiektas ir darbą tibriu užbaigt.

* -X ‘ VVisiems Kreditoriams nurod
žiau pilnai dalykų stovį; nuro- 

t

džiau pavojų, koks jiems gręsia, 
laikant turtą pas trustee ir lau
kiant licitacijos; nurodžiau bū
dą to pavojaus prašalinimui, ir 
suteikiau progą kiekviena iš to 
pasinaudoti.

Išdėstinėjimui to viso dalyko 
padėjau milžiniškas pastangas 
atspausdinau ir kiekvienam Kre 
ditoriui pasiunčiau kelis cirku 
liorius, kas man atsėjo keli šim
tai dolerių. Be to, patalpinau 
laikraščiuose brangiai apmoka
mus straipsnius nurodinėdamas 
visas smulkmenas to reikalo. 
Per ištisus metus pašvenčiau vi
są savo laiką susirašymui žmo
nių ir pažinimui ypatiškai visų 
dalykų. Tokio patarnavimo la
bui Kreditorių teismo uždarytos 
bankos dar iki šiam laikui nieks 
Amerikoje nėra suteikęs! Kre
ditoriai pono A. Olszevvskio tu
rėjo tokiu budu atdarą kelią ap
sisaugojimui, ir vietos praradi
mo turto, sutvėrimui naudin
giausių lietuviams įstaigų, iš ku
rių jiems patiems ir visai tautai 
butų didžiausi nauda. Tie, ku
rie tą suprato ir supranta, tie 
prisirašė ir rašosi; tie-gi, kurie 
snaudžia, pasekmes tokio pasi
elgimo atjaus vėliau. Jie tada 
supras visą teisybę^ bet jau bus 
pervėlu! Tie, kuris mano, jog 
be mano patarnavimo jie geriau 
galės pelnyti, tegul laukia! Man 
jų nereikia!'

t

Šitas yra visiems duotas pas 
kutinis perspėjimas!

Su pagarba,
J. J. HERTMANOWICZ, 

Organizatorius
3133 Emerald Avė., Chicago, III 
P.S. Iki Balandžio 21 dienai 
1918 metų, kiekvienas Kredito 
rius gali ateiti ir prisirašyti prie 
tveriamų bendrovių. Tiek kiek 
iki tam laikui susirašys, nuspręs 
kokį turtą už sudėtus Trust Cer- 

Jtificatus paimt.. Organizavimo 
darbas bus užbaigtas!

MOOfflE’S

O
šitas puikiausias Pečius su 
gezu ir angliais su baltu ko
ptum ir 
taip kad 
nuvalyti, 
užima, o
yra didelis, keturios degan
čios vietos su gazu ant vir
šaus ir dvi su anglini. Tik
tai dabar už šitų kainų

4

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

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

$6950 $6.95
Pilnai sulenkiamas vaikų .
vežimukas, taip kad galima O" "B R 1 RZ 
nešties parankiai, su geru g 1
viršų ir dratiniais ratais

*
Šitas vaikų vežimu
kas yra lengvas ir 
tvirtas su dailiu 
drabužiu išmuštas; 
iš tų galima pasi
skirti pilkų, gelsvų 
ir rudų. Pasisku
binkite gaut vienų 

f

iš tų. Da- $4Q15 
bar tik po ■ v

Apskritas Vaikų ve
žimukas iš plonų 
vytelių nupintas la
bai dailiai išrodo, 
vidus su geru akso
mu išrėdytas, tvir
tas ir lengvas, ratai 
yra tvirti ir nešio
sis ilgai $ 185

KULIS FURNITURE HOUSE
3224-3226 South Halsted Street

Tol. Drover 9757 Chicago, III.

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAIT1EN6

Sugabiai 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

r
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Nariai Cook County Keal Estete Taryba*
A. PETRATI8 & CO.

Raal Katate Oflaaa
Paskolina pinigus. Parka, parduoda ir 

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

Periiurl apsiriktus, padaro popleraa 
NOTARY PURLIO

711 W. 85ta gatvl 
kampas Halsted Dravar IMS

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

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimns. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kun 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ar 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos p------- ----------------- 11— *--•—- *’—*  • •• * •
Kraujas isslvaiė. Nervai ėmė stipriai
matizinas pranyko, diegliai nebebadf po krutinę. Vidurių rėžime* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa 
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halated StM Telephone Canal 6417. Chicago, IU.

nas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
io, ir buvau nustojęs vilties, kad 

pagelbos, nesigailėjau visoje Ame- 
„ i savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto- 
jv, iici miuna, uinsiy n iicuiiiaiiiiuu įįyuuoii'j, pu suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimu- 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa

Vyrišky Drapa n ydargenai 
•Nauji neatimti, daryti ant užsa 

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ik 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 Hk? 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamvk 
tų overkjtų.

Visai laažai vartoti siutai ir over 
kotai, vartės nuo $25 iki $85, daba; 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $1.50 ik

S 14.50. Vaikinams siutai nuo 
ki $7.50,

Atdara kasdieną, nedaliomis Kr o 
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St» Chicamco. flL

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Tekplione Haymarket 2S44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9493

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—1 popiete: 
7—8 vakare. Nedėliomii 10—12 dieną.

Tel. Drover 7042

Dr.CZ. Vezelis
Lietuvis Dentistąs

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

4712 So .Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės.

Tel. Pullman 384.

D.J,6agocius,M-D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

Roseland, TU.
Valandos Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 vai. iki 5 jm> pietų, ir 
Nuo 6 iki 9 vakare, kasdie.

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

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

Kampas 49th Avė.

TĖLEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas, 
•3815 P. Halsted St., Chicago

v
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New Yorko Seimas
(Nuo musų korespondento).

(Tąsa)

I’hiladelphijos saliunininko 
spyčius.

Tarp prukalbėlių, kuomet ne
buvo kas veikt, duota pasakyt 
prakalbą ir vienam Philadel- 
pbijos saliunininkui, Tamasiu- 
nui, kuris už tai žadąs nukaut 
$100 Lietuvos reikalams ir pi
nigus atiduot tuojau. Paprašo 
jį ant slėičiaus. Ateina, vos 
valdydamas pats save, svyruo
damas, Tamasiunas. žmogus 
storas, pilvas didelis, nosis rau-

rėjo pasidėt kepurę, bet čia vie- j teises kalbėti.
tos nebuvo. Žvalgosi į pirmini
nką, abejodamas, kad gal tasai 
jo kepurę palaikys (svetainėj 
juokas). Pradeda: “Noriu kal
bėti varde musų susaidės. Ale 
musų susaidė gera, čia yra dau
gelis musų katalikų iš Phila- 
delphijos, ir jie žino. Jeigu ma
nęs nevicrijat, tai čia ve kuni-

Kaulakį), musų klebonas, gali 
patvirtint, kad aš teisybę sakau. 
Aš Philadelphijoj senai gyvenu 
ir esu pasiturintis saliuninkas. 
Pirma aš dirbau už bartenderj. 
pabar turiu pačią. Mano švo- 
geris gyvena Brooklyne ir jis 
laiko gerą saliuną. Mes abu 
duosime po šimtą dolerių, ale 
jus žiūrėkit, kad Lietuva butų 
liuosa. Jeigu padarysite Lietu
vą, kaip mes norim, tai mes 
duodam po šimtinę, visa bus du. 
Jeigu norit, tai nors ir dabar

padedu ant stalo. Mat aš į po
litikę neinu peštis, tik pasaky
siu: ei, jus kunigai ir advoka
tai, visi jurgiai durneliai, neški
te po šimtinę. Ale aš žinau 
Kauną ir Vilnių”...

Per šito saliunininko prakal
bą kuone truko iš juoko buvę 
seime delegatai, kol senį nuve-i 
dė nuo estrados. Bet jis vėl su
grįžęs viešai atidavė auksu šim
tą dolerių ir liepė “pilniavot”, | 
kad kunigai nenusuktų.

Po Philadelplrijos saliuninko 
prakalbos išlenda iš užpakalio 
kairės puses stėičiaus, kuriamo 
jis visą seimą trynėsi, tautinin
kų Liutkauskas ir šaukia: “lwis 
duos šimtą dolerių aukų dėl 
Lietuvos, tam duot kalbėt!” Ku- 
nigfls Jakaitis giriasi, kad jis 
jau esąs davęs $300 ir turėtų 

Kunigas Petrai
tis rėkia gvoltu: “Ne Grandstry- 
čio Kondratai atstatys Lietuvą, 
ne šaliuninkai ir šliuptarniai!” 
Greitai nušvilpiama su trinks-1 
mu, ir daugiau neduodama nie
kam kalbėti. Čia ateina su ke
liais prisiųstais seimui pasvei
kinimais, bet Kaupas labai mik
čioja. kad vienas pasveikinimas 
esąs prisiųstas nuo tokios įlrau- 
gijoH, kad net tropna esą skai
tyti. Delegatai rėkia: “Skaityk! 
Skaityk!” Skaito: ^‘Pasveikini- 
mas nuo Svent'akupnų Draugi
jos, 113 Grand Street, Brook-

kos ir dar vieną šventą dainelę. 
Klausiama, kiek yra delegatų.

Norkus, kuris visą laiką nė bar
zdos nebuvo skulęs, tupinėja po 

I stėičių, kad ir dabar nežinąs, 
kiek delegatų esą, bet manąs, 

Į kad apie 1100. Už svetainę rei- 
I kėsią užmokėti $280.00. Kon- 
I certas davęs įeigų apie $1000, 
I bet busią ir išlaidų.

Kur buvęs, chicagiškis Zimon- 
I tas paprašo pagerbti Šimkų už 
I jo pasidarbavimą. Komanda: 
I tris svk “ura!” 
i * i

Laikrodis rodo apie 5:30. De-
Į legatai nerimauja -, kas čia I 
bus: visą dieną prasėdėjo ir nie
ko nesvarstyta. *

Pirmininkas praneša: “Jau re-l 
zoliucijų komisija ateina; susi-1 

lunildami nors triukšmingai pri-l 
imkite. Ateina, ateina! Ateina Į 
nauja era Amerikos lietuvių gy- Į 
venime!”

Tai buvo tautininkų su kiuri-1 
kutais likimo klausimas: pasibu- 
čiuot vieniems su antrais, ar su-Į 
sispiaudit?

Perskaičius tą saldžiausios viri 
nybės rezoliuciją, kilo tokia ko- 
šeliena, kad nė surankiot, kas ką I 
kalba. Šita rezoliucija mat pa-Į

SVARBESNIS NEGU KITI

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

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

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodcviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir 2?-ra GATVES

T«i. Armnafo >3d

do “Šventakupriai,“ kitiems ne
kaip tas vardas patinka, ypač 
kunigams. Pagalinus perskai
to da keletą pasveikinimų. Ap-

vių ir labiausia vidurinę jųjų po
litiką. Klerikalai, matyt, tempia 
ant savo kurpalio, tautiečiai, ne
kuriu spiriasi. Čia prieina prie 
Lietuvių Dienos aukų. Kalba 
daugiau kunigai. Apkaltina tau
tininkus už užgriebimą Fondo į 
savo rankas, prašalinimą jų nuo 
reprezantacijos, nesiuntimą pi
nigų dėl karės nukentėjusioms 
Kunigai nusiskundžia, kad jie 
net balso neturi ten (fondo ko-

zoliucija norima atsiekt. Užrei- 
škiama, kad balsavimas negeras, 
ir pats seimas veik prie suirimo. 

I Su pirmininku šnekasi pašnabŽ- 
Į doms vienas kitas klerikalų. Pir
mininkas pametęs pirmininkys- 
tę, eina sau nuo stalelio, liepda
mas vietą užimti Gegužiui. Kas 
tai svetainėj pa teini] o, kad “pir
mininkas su bėda!’’ Laikrodis 
rodo arti 6 vai. vakaro. Nuėjus 
pirm; Gegužis nesiskubina užim
ti vietą. Net buvo beatsisakąs 
vest susirinkimą, kuomet seimas 
prie irimo, bet pagalinus varyte 
privaro jį prie stalelio. Balso 
prašo galybės. Jis paprašo vi
su: “Gerbiamieji, užėmus man 
vibtą, gana keblu, kuomet sei
mas prie irimo. Aš meldžiu jū
sų prisilaikyti tvarkos nors tiek, 
kiek aš moku prisilaikyti.’’ Pa
stebi kunigams, kurie visą laiką 
rėkauja: “mes nepapratę taip 
rėkt, kaip jus!’’ ir “prašau kuni
gų susilaikyti!”

Kunigas Augustaitis, gavęs ba-

Farma! Farma!

J. A. URMONAS
1005 MARION ST. WAUKEGAN, ILL.

DR.A.J. KARALIUS
Gydytojas k Chirurgas 

X-SPINDUIJAI 
2121 N. We.t«ra

...■■„i.! — -------------- -----------------------------

Tel. Yarda 3654. AKUŠERKA

Mrs.A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
spitalėse ir Philadej- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom.' 
3113 So. Ilalsted Str.,| 

(Ant antrų lubų)
Chicago. ' i

Pnrsiduoda labai pigiai farma Clark County, Wisconsino val
stijoj, lietuvių apgyventoje vietoje. Farma 85 akrą; apie 30 akrą 
dirbamos, likusi—miškas ir ganyklos. Gera šluba ir tvartai. Farma 
randasi netoli dviejų miestelių, netoli mokyklos ir sūrių dirbtuvės. 
Lietuvis kaimynas, žemė pirmos klesos—juodžemis su moliu. Pro 
pat farnią teka puiki upė. Kaina $1,500. Inmokėt reikia $1,000, o 
likusius ant lengvų išmokėjimų.

/

Moterįs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
siIpnūmo* mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

GARDUI
Motery Tonikas
Aš pradėjau Gardui. 

Trumpu laiku aš patė- 
mijau žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu, buvau pirm kiek 
melų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink Caraul. 
Pas visus aptickorius.

E-73

rėjo visai maža, gal apie 20, ne
daugiau.. Perskaičius pasveiki
nimus, daugiau veik nieko ne
bebuvo. Laikas buvo apie 4:20 
vai. po piet. Daugumas kleri
kalų kažin-ką kužda pirminin
kui į ausį.

Kas tai iš kur pakelia klausi
mą apie vėliavą — kokia turin
ti būt Lietuvos vėliava? Kalba 
Kaupas, bet nieko dora nepasa
ko. Kalba kunigas, storas kai 
statinė, kad “mes Amerikoj tu
rime vieną vėliavą, tai stars and 
stripes”. Kunigas Kauiakis nu
rodo, kad tas priklauso nuo Lie
tuvos istorikų. Kunigas Žilins
kas nurodo, kad čia kalbėti apie 
Lietuvos vėliavą esą ne vieta. 
Vilnius linkstąs prie žalios ir 
raudonos spalvos, bet tai reikią 
palikt jiems patiems spręst Lie
tuvoj. Bielskis sako, kad jis 
buvęs Kaune ir Šveicarijoj kon
ferencijose, kur buvę svarstyta 
apie Lietuvos vėliavą. Ten di
džiuma stoją, kad Lietuvos vė
liava butų žalia, orandžiava ir 
raudona. Bet kokia ten Liet, 
vėliava nebūtų, tik negarsint 
angly laikraščiuos, ba busią sar
mata, kad mes nežinom savo 
vėliavos spalvos. Užbaigus dis
kusijas apie vėliavą, sudainuo
jama trįs hymnai, vieną už Lie
tuvos vėliavą, antrą už Anieri-

t to pasakytų teisybę, kaip yra 
su pinigais, ir jų nepriėmimą 
arba pa varymą nuo reprezanta
cijos. Kunigas Kemėšis gązdi- 
na, kad “Amerikos Liet. Tarvba v 
įgalios tinkamus žmonės, kurie 
gyvena Washingtone, tuo rūpin
tis. Vieni šaukia, kad balsuot už 

■p

rezoliuciją, kili rėkia, kad duot 
Lopą t ta i balsą paaiškinimui, 
kiek yra pinigų ir kap jie stovi. 
Lopatta gavęs balso pradeda 
“spyčių.” Nurodo, kad visi ga
limi budai išnaudoti dėl pasiun
timo pinigų karės nukentėjusie
ms ir pinigų buvę siųsta, bet jie

per Amerikos ambasadorių Ge
rardą Vokietijoj net $50,(MM), bet 
kuomet santykiai Amerikos su 
Vokietija trukę Gerard pinigų 
neatidavęs nurodytiems komite
tams. Pinigus parvežęs atgal 
į Wasliingtoną ir atidavęs per. 
Raud. Kryžių į fondą. Taipgi 
buvę siųsta į Petrogradu per 
Amerikos ambasadorių Francis 
$25.00 su įgaliojimu, kad per
duotų komisijai susidedančiai iš 
Yčo, rūmo, Šilingo ir kitų, bet 
kaip tik tuo tarpu kilus revoliu
cija. Caras likęs nuverstas, ir. 
amb. Francis neturėjęs pasitikė
jimo jokiems komitetams, todėl 
pinigų nedavęs. Pinigai sugrą
žinti atgal — Skaito raportą iš-

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS SAV. PAšELPOS 
Rengiamas 

GERB. ŽEMAITĖS NAUDAI

VAKARAS
Nedėlioję,

Kovo=March 31 d,. 1918
Didžiojoje Sclioenhofeno Svetainėje

Kampas Milwaukee ir Ashland Avė.

fondo, “State Departamento’' 
kovo 1 d„ 1918. Raportas per
skaitytas anglų kalba. Lopatto, 
įsiširdijęs, raportu perskaitė la
bai greit. Iš raporto paniški, 
kad vasario 20, 1918, Raud. Kry. 
žiaus globoje yra $127,363.30. 
Rešta, apie 49 tūkstančiai, jis su
minėjo, kad kur tai padėta, bet 
dėl greito ir neaiškaus sakymo 
nenugirdau. Aplamai, pats tasai 
raportas kažin kaip neaiškus. 
Mes jį matysime, kada jį paskel
bs laikraščiuos tautininkai ir 
klerikalai. Po raportavimo p.

kani jis be jo žinios viską tarę- 
I sis ir daręs, ir jis lygiai esąs ant 
“cross cxamination”, kaip ir Lo
patto. Lopatto atsako, kad kuo
met esą posėdžiai, kunigai nepri- 
nepribuną, mat jiems rupi mi
šios ir kiti galai, o čia reikią 
veikt, tartis; tai ką jis galįs da
ryt? Kemėšis klausia: “Ar visi 

pinigai nuėjo į Raud. Kryž., ar 
tik dalis? Ar nepateko tautiečių 
srovei?” Lopatto atsako: “Visi 
pinigai, nuausti Raud. Kryžiui ir 
apie 340 dol su centais yra ant 
komiteto vardo National Liber
ty Bank, kur vardas ir kun. Au- 
gustaičio yra.” Kunigas Jakai
tis duoda įnešima, kad katalikų 
taryba turėtų lygų balsą siutime 
pinigu, t.y., po 6 narius iš abie
jų srovių. Nubalsuota, kad abi 
sriovės lygiu balsu tarsis apie, 
išsiuntimą pingų. Tolau taria
ma, kad Am. L. Taryba ir Am. 
Taut. Taryba išrinktų pildomą 
komitetą. Vienas žmogus reko
menduoja pridėt ir socialistus, 
nes ir jų esanti srovė. Čia kata
likai pradeda varytis už savo 
sriovę ir kontrolę komitetų. Kun. 
Kemėšis, narys iš klerikalų pu
sės rezoliucijų komisijoj, prašo 
savo katalikui pasitikėti juo. Re
zoliucija kurią abejų pusių jun
gtine komisija parašė, tapo ga
lutinai priimta, Kemešiui pra
šant, kun. Petraitis piktai užsi- 
rinka, kad “kun. Kemėšis jmis 
išduoda!” Kunigai susibara taip, 
kad gatavi imties už čiuprinų. 
Pirmininkui Gegužiui sustabd
žius barnius kaikurie kunigai iš
reiškia padėką Gegužiui už mo
kėjimą laikyt tvarkos.

Eina diskusijos toliau apie re
zoliuciją. Kunigai nuo floro vis 
atakuoja. Kaupas klerikalų rez. 
kom. narys, taip gi prašo užsi- 
tikėti jais, nes esą “gauta raš
tiškas paliudijimas nuo tautiniu-, 
kų. kad tie neužsipuldinės ir ne
reikalaus fifty—fifty,” Balutis 
prašo savąją pusę, kad juomi pa- ” 
sitikėtų ir balsuotų, kaip ta “vie- ki

D R. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR

1553 W. Madison st. 
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

Nedėldieniais

Telcphone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

2225 So. Lcavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakhro 
Phone Canal 4626 

tik pagal sutartį
Rezidencijos Telophonc Albany 5546

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
ciojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj). ir žinomojo musų rašėjo — dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitčs žemiau nurodv- ' tu adresu. Taipgi dar turiu “Naujienų” pikniko li
kusių paveikslų. Kas norite galite gauti.

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halstcd St., Chicago, III. 

Telefonas Yards 1546.
i.ii. ii.imlu,

DR. G. M.GLASERr
Praktikuoju 27 melai 
Gyvenimas ii*Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. $ 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telcphone Yards G87

Tclephone Jlumboldt 1273

M. SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų. Vyr'skų ir 
Vaikų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Milvavkee Ava., 

Kampas North Avė. Kambarys 20G 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 
1:30 iki 3 ir 7:30 iki *) vakare

•!S2EEBi"?

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

feMOKYKLA’

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalniometer. Y- 
patin$a doma at
kreipiama j vai

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

Telcphone Yards 4317

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louia Ava. ir 1115-17 
So. Paulina St, arti 12th 
SU, Chicago, III.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą, Kėnių ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Malcva malevojimui Mtuhy išvidaus, po $1.19 už gal.
C ARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Ilalsted St., > s Chicago, III.

riASTEP. 5T5TEr1

ir pasekmingai išmokti 
itvti ir rašyti, tai lankyk mošų 
Anglų kalbos, Čia mokinama :-

S.y.Istorijos Laiškų Rašymo 
S.V,Valdybos Priekybos Teisių 
S.V.Pilietybšs Gramatikos

Durjs atsidarys 4 vai. po piety. Programas prasidės 5 vai. po piety. 
Inžanga 35c y patai. Iškalno perkant tikietą — 25c.

Po programų šokiai. — Grušo Orkestrą.
Gerbiama Chicagos ir apielinkės publika niekuomet neužmirš 

šio vakaro, kaip gerb. rašytoja neužmiršta nupiešti musu vargdienių 
gyvenimą. Rengėjai <le<la visas spėkas, kad padarius šį Vakarą pa
vyzdingu vakaru Chicagoje. Kviečia Ch. Liet. Dr-ja Sav. Pai

rite iš manės kokių pinigų, aš 
eisiu ant cross examination.’’ 
Kunigas Augustaitis daro pirmų 
patemijimą: “Kodėl p. Lopatto 
pusi traukėt iš katalikų?’’ Sve
tainėj juokas. Šaukiama bal
suot už rezoliuciją. Raišuoja vos 
keletas desėlkų delegatų, visi ki
li sėdi, nes nesupranta, kame 
klausimas, nei nežino, ką su re-

Jis nurodo, kad nėra ko bijot 
vienybės, bet mes eidami į vie-

I

nybę pasiliekam vartus atvirus. 
Da sykį skaitoma rezoliuciją su- 
aiškinimai, ir balsuojama. Pri
imta. Niekas betgi nežino, ko
kia ta rezoliucija ištikro bus, nes 
ji dar nebuvo rašyta: buvo tik, 
taip sakant, rezoliucijos projek
tas apkalbamas'. Galutinai su-

Po to sudrtlnuola daina už vie
nybę.

Seimas prie uždarymo. Pas-

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNIfiG 
VYRIŠKŲ ię MOTERIŠKŲ APR6DALŲ

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas pa
darys jus žinovu į trumpų laikų.

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

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti Ir pama
tyti musų mokyklų blle klikų - dienų Ir va
karais Ir gauti speciališkni pigių kainų.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierų — bile 
staibis arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtais,

N. La Šalie gntvė. Kambarys 416-417. 
prieš City Hali.

kun. Žilinską. Jis kalba, iš pra
džių apie priežastis sušaukimo 
šio seimo, apie ydas lietuvių tar
pe. Paskui apgailestauja labai, 
kad čia nėra trečiosios sriovės 
socialistų.

Prieš kalbėsiant maldą prane
šama, kad čia buvusi komisija 
iš Washinglono dėl apžiūrėjimo. 
Čia da norėjo tautiečių Liutkau- 
skas pasakyti ką iš šv. evangeli
jos, bet nebuvo kada. Pagarba 
vyskupui Valančauskui ir tėve 
musų, seimas užbaigia.

f
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Telephone Yards 5032

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

Vakarinė_ _ _ _ _ _ _ _
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti An«lt 

škai kalbėti, skaif r'-------- ---------------- - --------
mokyklą. Apart . _ .
Lietuvių kalbos f

Lotynu ” S. V. Piliety L-------------------
Aritmetikos Geografijos Retorikos, it tt.
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokinamo per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatary School 
3103 S. -Halsted St. Chicago III.

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk* 
ei ja: klesos dienomis ir va* 
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigą mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.

BU RKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

i> ........— ......... ................... i i, ■ ■

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuvi* 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys* 
lės, stenografijos, typevvriting, pirk 
lybos teisią, Suv. Valst. istorijos, a- 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo B ryt* 
iki 5 po pievų; vak. nuo 7:30 iki |:BB 
3106 So. HMsted StM Chicago, III

i Sergėkite savo akis j

Ncužsitikėkit savo regėjimo pir- / 
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,:iuksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
ęaliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik* 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo i 
vai. ryto iki 12 valandai dieną

i/ K"



Sereda, Kovo 27, 1918.

Bridgeportiečių domai. to, kaip “smagioji partija” pa
teko “dėdžių” nemalonei, ban
dė išsisukti ve kokiu budu. Jo 
advokatai stengės papirkti mer
gšes, kad šios vėliau nepripažin
tų ponų Jonų. Jono advokatai 
betgi daro visa, kad Jonas išlik
tų “safe”.

f   ——■ -     ■■ .L, ■ ■ II.m I r.

Į Chicago ir Apielinke

Ryto, kovo 28 d., 4-tos \var- 
dos soc. Rinkimų Kampanijos 
Komitetas rtsigia didelį viešą 
susirinkimų Mildos svetainėje, 
3212 So. Halsted st. Kulbes:

P. (Grigaitis, Naujienų redak
torius;

K. (ingis, soc. kandidatas j ko- 
nrgesų iš 4-to kongr. distrikto;

A. Petratis, soc. kandidatas į 
aldermanus iš 4-tos \vardos.

Be to, kalbės dar du vietinės 
kuopos nariai, būtent d. K. Trni- 
nis ir gerb. musų rašytoja Ju- 
lia žemaitė.

Visi vietos lietuviai kuoskait- 
liiigiausiai turi atsilankyti į šį 
susirinkimų, kad susipažinus su 
ųrtymiausiais soc. uždaviniais, 
kurie būtinai žinotini kiekvie
nam lietuviui darbininkui.

Pradžia 7:30 vai. vakare. įža
nga dykai.

l)gė Petrikienė Chicagoj.
Vakar j Chicagą atvyko dar 

vienas svetys iš rytinių valstijų 
<lg(M K. Petrikienė. .Jos atvy

kimo tikslas — rinkti aukų L. 
S.S. Apsigynimo Fondui. Pir
mų savo prakalbų Petrikienė 
laikys šiandie M. .Jankaičio sve
tainėje, Cicero, III.

Nušvilpė republikonų 

kandidatų.
Užvakar vakare tūla moterų 

sosaidė 15-toj w ardo j surengė 
didelį susirinkimų. Kalbėti 

buvo pakviesta republikonų ka
ndidatas iš 15 vvardos, Oscar H. 
Olson, ir soc. aldermanas, d. 
Bodriguez. Kuomet susirinki
mas tapo atidarytas ir pakvies
ta ant pagrindų republikoniška- 
sai “darbininkų draugas” Ol
son, tai minia ji pmvveikino did
žiausiu riksmu ir švilpimu, taip 
kad jis turėjo nešties nuo “stėi- 
ciaus.” Tuo tarpu socialistų 
kalbėtojų, d. Rodriguez, ta pati 
minia pasitiko didžiausiom ova
cijom.

Kapitalistinė spauda dabar 
kuone plyšta iš piktumo. Kiek 
drauta, ji kolioja dalyvavusius 
tame susirinkime. Esu, tai yra 
nedženteluloniška ir “bolševi
kiška* ir tt. Nu, ko čia pykti: 
“draugų” tarpe juk visaip pasi
taiko.. .

Kiek jis išgėrė? *

Bowman pieno kompanija 
vakra patraukė tieson nusiban- 
kurtijusį bankininkų, Williain 
Lorimeri. Reikalauja 500 do
lerių, kurių jis neatsiteisęs inin. 
kompanijai už sunaudotų pienų.

Pono Lorimerio šeimyna, su
sidedanti viso iš penkių dūšių. 
Kiek jos turėjo išgerti, kad su
darius tokių didelę “bilų”?

Neduoda ramumo.
Illinois valstijos senatorius iš 

2-rojo šen. distrikto, John M. 
Po\vell, vis da neturi ramumo, 
l os mergšės, su kuriom jis ku

i tą padarė “joy ride”, būtinai 
nori ji įklampinti. Vakarykš
čiame tardyme dar kartų tapo 
palviftinla, kad ponas Jonas po

tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki J5 centų mažų buteliukų ir iki 65 centų 
dideli.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tų senai išbandytų 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienių.
Šia senų tikrų gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„I.OXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPĖLLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliukų už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

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

74-80 VVoshington Street, New York

Mažas vagilis.

Prieš teisėjų Arnoldų, jaunų* 
jų prasižengėlių teisme, vakar 
buvo atvestas jaunas paliegęs 
vaikiščias, David Pollacbos. Ra
nkoje jis laikė smuikų, kurių 
buvo nučiupęs iš namo savo ar
timosios kaimynės, p-lės Jone 
Cliaplin, 8 E. (ioethe ^t. Teisė
jas trumpai išklausinėjęs ma
žąjį prasižengėlį paprašė, kad 
jis dar kartų pagriežtų p-lės 
Chaplin smuiku. Savo užduo
tį vaikas išpildė kuogeriausia: 
suminkštino teisėjo širdį taip, 
kad šis vietoj pabaudos, paliepė 
jį paliuosuot ir suteikt jam rei
kiamo išsilavinimo.

Norėjo “daug-daug pinigų”— 
neteko $1000.

Joe Horvvath, čekas saliunin- 
inkas, 4001 W. Grand st., buvo 
labai šykštus žmogus — pinigų 
mylėtojas. Jis nuolat kalbėda
vo savo “kostumieriams”, jogai 
jis norėtų turėti “daug-daug pi
nigų”. Tuomet, girdi, jus ma
ne liek tematytumėte už šio ba
ro. Kažkoks šiuleris ėmė ir iš
girdo apie Juozo troškimus. Vie
nų gražių dienų jis atėjo pas 
Juozų ir sako: turiu mašinų, kur 
“dirba daug-daug pinigų”. Juo
zas turėjo tuksiantį dolerių, ir 
atidavė juos gudriam “profeso
riui.” Ant rytojaus Juozas ba
ndė pasidaryt “daug-daug pini
gų”. Jo triūsas betgi nedavė 
lauktų pasekmių: Galutinai įsi
tikinęs, kad jis tapo apsuktas, 
Juozas nunešė savo mašinų į 
policijos stotį, o ši vėliau pasi
rūpino areštuoti gudrųjį profe
sorių. Bet tų tūkstantėlį, sako, 
Juozas tiek tejnatysiųs, kaip sa
vo ausis.

BRIDGEPORT

Prakalbos.
Kovo 25 d. Lietuvos Dukte

rų Draugystė surengė prakal
bas soc. rinkimų kampanijos 
naudai. Kalbėjo dd. A. Petru
lis, kandidatas į aldermanus iš 
4-tos wardos, ir daktaras A. 
Montvidas. Pirmas kalbėjo A. 
Petratis. Aiškino dauginus apie 
molerų-darbininkių reikalus,— 
kokioj vergijoj jos buvo seniaus 
ir kokioj yra dabar, ir, pagalios, 
kaip turėtų pasiliuosuoti, taigi 
pašalinti dabartinį piktų.

Dr. A. Montvidas aiškino kas 
yra mokslas ir koks skirtumas 
tarp socialistų ir kapitalistų mo
kslo. Nurodęs kokie yra spran
gus tie įvairi ųmokslo šakų tyri
nėtojai. kurie daug laiko pašven
čia mokslui, bet jokiu budu nesu
randa, kad pasaulyje yra dvi 
klesos — išnaudotojai ir išnau
dojamieji. Truputį minėjo ir a- 
pie tikėjimų atsiradimų, jų kei
timąsi.

Po prakalbų pirmininkė d. A. 
Čeplinskienė prabilo į savo dra
uges moters, ragindama, idant 
ateityje stengtųsi kuodaugiausia 
veikli. Esu, per septynis metus 
draugijos gyvavimų tiktai pir
mas prakalbas dar surengėm. 
Ateityj to neturėtų būti. V. če- 
plinskaitė, beje, puikiai padek* 
lemavo. Publikai jos deklama
cijos labai patiko.

Publikos susirinko neperdau- 
giausia. Jai pritarus buvo ren
kamos aukos. Surinkta $6.96. •

—J. B. Aglinskas.

CICERO

Mažmožiai. '

“Naujienų” nr. 68 d. X, pra
nešdamas apie atsibuvusias Juo
zo Guscbaus varduves ir ten su
rinktas aukas Soc. Rinkimų Ka
mpanijos Fondan, nepažymėjo, 
kur visa tai atsibuvo. Beto, ap
leido nekuriu aukotojų vardus. 
Todėl čia atitaisau tų neaišku
mu, v

Buvo taip: Kovo 17 d. Juozo 
Guschaus bankietas atsibuvo 
,1337 S. 50 avė. Svečiai nutarė 
paaukoti į Cicero Rinkinių Ka
mpanijos Fondų sekamai: po 
$1: St. Balsis, D. Nemunis, K. 
Guschus, V. Guschus, J. Gus- 
chus ir K. Mažu ris; po 50c.: J. 
Valužis, A. Valužienė, M.* Ma- 
zurienė ir M. Mazurytė. Viso 
$8.00. Aukavusiems širdingai 
ačiū. —Kartu Dalyvavęs.

WEST PULLMAN

Prakalbos.

Kovo 23 dienų pasidarbavimu 
vietinės LSS. 235-tos kuopos 
čia buvo surengta prakalbos. 
Kalbėjo “Naujienų” redaktorius, 
d. P. Grigaitis, ir soc. kandida
tas į aldermanus iš J)-tos kar
dos, d. Zephiere Pepin.

Pirmu atveju d. Grigaitis kal
bėjo apie reikalingumų balsuo
ti už socialistų kandidatus, o ne 
darbininkų priešų—republikonų 
ir demokratų samdytinius. Pra
kalba žmonėms patiko.

Antras kalbėjo d. Zephiere 
Pepin. Bet kadangi tų pačių 
dienų jam prisiėjo 'kalbėti dar 
kitoje vietoje, tai jis nedaug te
kalbėjo. Trumpa, bet aillda 
<alba jis nurodė, būtent, už ką 
socialistai stos patekę miesto ta- 
rybon ir tt. Drg. Pepin nors ir 
iš ne garsiųjų kalbėtojų, vis dėl 
to, kalba aiškiai ir apie dalykų, 
jie dalykų.

Po jo vėl kalbėjo d. P. Grigai
tis, — šį syk Lietuvos klauismu. 
Čia kalbėtojas pasakė daug nau
ja ir naudinga. Aiškiais ir nuo
saikiais išvadžiojimais jis pripa- 
rodė, kad Lietuva įgis laisvės 
tik tuomet, kada jos darbo žmo
nės eis išvieno su viso pasaulio 
demokratija. Despotai neduos 
Lietuvai laisvės — pasakė kal
bėtojas. Vokietija turi savo val
donų — monarchų, kitos šalįs 
taipgi turi, o tų šalių žmonės ką 
turi? Tas pats butų ir su mu
sų Lietuva, jeigu ten, ant žmo
nių sprando, butų užtupdytas 
koks engėjas. Ne valdonai ir jų 
diplomatai turi spręst apie lai, 
kokia valdžia Lietuvai reikalin
ga, bet patįs jos gyventojai, pir
moje vietoje — darbininkai.

Ai d. Grigaičio prakalba labai 
užinteresavo susirinkusius. Net 
ir nuolankių-nuolankiausi dava- 
tkinai, ir tie, girdėjau, vėliau 
kalbėjosi, kad, “jis kalba tie
sų.”

Drgo Grigaičio prakalbų wes- 
tpullmaniečiai ilgai minės.

Žmonių buvo gana daug, jų 
tarpe... šešios moters. Kažin 
kodėl musų motęrs tokios atsi
likę? Nejaugi jos manytų, kad 
joms geriausia . ir saugiausia 
vieta užpečkis?... Apsidairy
kite, sesės, ir meskite tų senų 
paprotį. Musų visų reikalai be
ndri, taigi kovokime už juos be
ndrai. —Chesunaš.

NAUJIENOS, Chicago, HL
MBS

JOS. A. AMBROZ
Soc. kandidatas į aldermanus iš 

29tos wardos. / <

NORTH SIDE
Svarbus apvaikščiojimas.

LSS. 81 k p. rengia svarbų ap- 
vaikščiojimą paminėjimui 100 
metinių K. Markso gimimo 
dienos sukaktuvių. Rengimo 
komitetas deda visas pastangas, 
kad apvaikščiojimo programas 
butų kuojvairiausias. Pakvies
ta gabiausi svetimtaučių ir~lie- 
tuvių artistai. Bus monologų, 
dialogų, solo, duetų, kvartetų 
ir šiaip įvairių muzikos gabalė
lių. Apvaikščiojimo dalyvauju 
daugelis lietuvių ir svetimtau
čių chorų. Belo, kalbės gabiau
sias lietuvių kalbėtojas.

Aitas vakaras yra rengiamas 
ne tik tam, kad apvaikščiojus 
100 metines K. Markso gimimo 
dienos^suskaktuves, bet kartu ir 
Pirmą Gegužės — viso pasaulio 
darbininkų šventę. Todėl kuo
pos, draugijos ir visi susipratę 
darbininkai, kurie prijaučiate 
mums, kviečiami dalyvauti.

Apvaikščiojimo vakaras atsi
bus gegužės 4 diehą, Meldažio 
svetainėje. Pradžia 7 vai. vaka
re. —St. Narkis.

Maršrutas.
Dgės K. Petrikienė iriaršrutas 

prasideda šiandie. 1 Tuo tarpu 
svetainės yra paimta šiose vie
tose:

Kovo 27 d. LSS.' 138 kp. M. 
Jankaičio svet., 4837 W. 14th 
st., Cicero, III.

Kovo 28 d., LSS. 37 kp., J. 
Rashinskio svet., 831 W. 18th 
st., Naujienų distrikte.

Balandžio 2 d., LSS. 174 kp., 
Liberty svet., 3925 -So. Kedzie 
avė., Brighton Parke.

Balandžio 4 d., LSS. 22 kp’, 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI., 
West Side.

Balandžio 5 d., LSS. 81 kp., 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
avė., North Sidėj.

Balandžio 6. d., LSŠ. 234 kp., 
P. Blinstrupo svet., 4501 So. 
Hermitage ave„ Toiwn of Lake.

Balandžio 8 d., LSS. 43 kp., 
Frank ir James svet., kertė. 23 
ir Lake gatvių, Melrose Park.

Balandžio 9 d., LSS. 228 kp.} 
Bolia Hali sveti, 15509 So. Hab 
sted st., Harvey, III.

Balandžio 14 d., LSS. VIII va
kare, M. Meldažio svet, 2242 W. 
23 rd Place, West Sidėj.

Balandžio 15 d., LSS. 126 kp., 
A. Veselio svet., 333 E. 14th st., 
Chicago Heights, III,

Balandžio 18 d., LSS. 4 kp., 
Mildos svet., 3242 So. Halsted 
s t., BridgepOrte, j

Visose vietose prakalbos pra
sidės kaip 7:30 vai. vakare. >

Visos tos kuopos, kur dar ne
paėmė svetainių, malonės tatai 
padafryti — kuoveikiausia. Kar
tu su pažymėjimu dienos, rei
kalinga prisiųsti ir svetainės ad
resą. —Rengimo Komitetas

PRANEŠIMAS

užlaikau ekspresą. — Kas 
norite keltis į kitą vietą, kreipkitės 
į mane. Greitas, mandagus ir nebran
gus patarnavimas. Pristatau anglis 
ir malkas.

Vincentas MilašiusI . I I t

133 N. llth Avė., Melrose Park, III.

' -riW '■!*■■' iy.l ra ,l

Pranešimai
****i^«‘’^^ ******: w

Socialistų partijos 4-tow wardos 
llcndquarteryj. 3227 S» Halsted st., 
kas vakartis Ims (lelAdai įvairiais 
klausiniais. Balsas utis (modama 
kiekvienam norinčiam dalyvauti 
debatuojamam klausime. Prašom 
skaitlingai atsilankyti.

-—Rinkimų Komitetas.

LSS. 22-ra kuopa rengia prakal
bas, kovo 27, (seredoj), M. Meldažio 
svet., 2242 W. 23rU pi. Kalbės adv. 
K. (ingis ir Naujienų redaktorius d. 
P. Grigaitis. Kviečiam visus atsilan
kyti. —Komitetas.

LMPS. 9 kuopos choro repeticija 
esti kiekvieną seredą lygiai 8 vai. 
vakarį Mark White Sąuare svetai
nėje, prie Halsted ir 29 gatvės. — 
Visos dainininkės malonėkite atvyk
ti laiku, nes šią seredą bus išdalini! 
įžangos tikielai Velykų vakarui,, re
ngiamam žemaitės naudai. «Komltet.

Rockford, III. — LSS. 75 kp. extra 
susirinkimas įvyks kovo 27 d. 7:30 
vai. vakare, Socialistų svetainėje, 
319 E. State str. Draugai ir drau
gės, teikitės atvykti, nes yra svarbiu 
dalykų. RaŠt. A. Meldažts.

LSS. 81 kuopos extra susirinki
mas įvyks seredoje, kovo 27 d., 7:30 
vai. vakare, Liuosybės svetainėje, 
1822 VVabansia avenue. Draugai, 
malonėkite visi subrinkti, nes yra 
prisiųstas užtvirtinimui Centro kon
stitucijos projektas, ir, be to, bus 
renkami socialistų balsų pridaboto
jo! ateinančiuose rinkimuose.

—P. Monkevičius, Rašt.

“Pirmyn” choro susirinkimas įvyks 
seredoi, kovo 27. Liuosybės jtvet., 
kertė \Vabansia ir Girard gf., pra
džia 8 vai. vak. Nauji nariai bus 
priimami. Atsilankykite visi vyrai 
ir merginos ir moters, kurie norite 
mokinties. —Komitetas.

Puikus šeimyniškas vakaras, pa
rengtas Liet. Teatrališkos Dr-stės 
“Rūtos” No. 1 įvyks panedčlyj, ba
landžio 1 dieną, Ceeo M. Chernaucko 
svet, 1900 So. Union avė. Pradžia 6 
valandą vakare. —Komitetas

Lietuvių Laisvamanių extra susi
rinkimas įvyks ketverge, kovo 2H d., 
Liuosvbės svet., 1822 Wabansia avė., 
kampas Girard st. Šiame susirinki
me turi dalyvauti visi nariai, nes 
turim labai daug svarbių reikalų. — 
Taipgi yra kviečiami ir nenariai, ku
rie norėtų prisirnšyti.

—A. Ripkevičia.

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

Roaeland.—LSS. 137 kp. nepapra
stas susirinkimas įvyks nedėlioj, ko
vo 31 d., 10 vai. ryto 9 vvurdos soc. 
svet., 11100 Michigan avė (ant tre
čių lubų). Susirinkimo tikslas yra: 
1) prisirengimas prie agitacijos ir 
saugojimo balsų laike aldermanų ri
nkimų balandžio 2 dieną. _ 2) bus 
balsavimas LSS. konstitucijos pro
jekto ir kiti kuopų referendumai. 
Beto bus dalinama nariams “Apžva
lga”. Taipgi, draugai, kurie buvote 
paėmę blankas rinkti aukas į rinki
mu kampanijos fondą, malonėsite su
sirinkime sugrąžinti. —P. F. Grybas.

Eust Chicago, Ind.—-LSS. 201 kp. 
exlra susirinkimas atsibus ketver
ge, kovo 2 8d., 7:30 vai. vakare K. 
Grikšo svetainėje, 150 str., ir North- 
cote avė., E. Chicago, Ind.—Nariai, 
malonėkite atsilankyti, nes turim 
svarbių reikalų. Nauji nariai kvie
čiami prisirašyti. —Komitetas.

Cicero, III.—LMPSA 43 kuopos re
peticijos “Be šulo” įvyks pėtn., ko
vo 29 d., Jankaičio svet., 8 vai. vak. 
Malonėkite visi atsilankyti. Komitet.

Kovo 31 d. Chicagos Liet. Draugi
ja Sav. Pašelpos rengia vakarą gerb. 
žemaitės naudai, Didžiojoj Schoen- 
hofeno svetainėj, kartinas Milwaukee 
Ir Ashland avė. Gerb. Chicagos.ir 
apielinkės publika maloniai kviečia
ma atsilankyti į šį gražu vakaro ir 
naremti prakilnus rengėjų tikslus. 
Rengėjai deda visas pastangas, kad 
vakaras pavyktų kuopuikiausiai.

Kviečia Rengėjai.

Roseland, III.—LSS. 137 kp. ren
gia didelį susirinkimą seredoje. ko
vo 27 7:30 v. v. J. Stančiko salėj, 205 
E. 115 St., .šiame susirinkime dai
nuos Aido choras, Kalbės d. Zephie
re Pepin, Soc. Partijos kandidatas j 
aldermanus 9 vvardoj, taipgi kalbės 
dabartinis 9-tos wnfdos alderma
nas Ch. Johnson, P. Dubickas ir ki
li. Roselandiečiai ir kensingtonieciai 
atsilankykite visi. A. Narbutas.

W ėst si dės Lietuvių Draugijų Or
ganizacijos susirinkimas įvyks se
redoj. kovo 27 d., M. Meldažio svet., 
2242 W. 23rd pi., 8 vai. vakare. Visi 
delegatai malonėkite pribūti į šį su
sirinkimą. MaldŽiu taipgi ir naujai 
Išrinktus. Yra daug reikalų aptari
mui. Bus renkama vaįdyba.

—Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAl"

Pajieškau savo draugo Oton šuk- 
šlas. Jisai užsiimdavo pardavinėji
mu siutams materijos, vaikščiojo po 
stubas; jo .ofisas randasi 358 W. Ma
dison ir Markei Sts. Turiu svarbų 
reikalų. Jis pats ar kas jį žinotų 
malonūs atsišaukti. Kaštai bus atly
ginti.

Jonas Gedmen,
10528 Edbrook avė., 

Roseland, 11).

ASMENŲ JlEfiKOJIMAI

Pajleškau savo brolių Prano, An
tano, Juozo ir Jurgio Krikščiūnų. 
Meldžiu atsišaukti, ar kas juo žino
tų, meldžiu duot žinią.

Antanas Krikščiūnas, 
1524—51st Ct. Cicero, III.

Pajieškau Mykolo Kavaliausko, gy
veno West Pullman’e. Atsišaukite 
laišku arba atsilankykite ypatiškai 
šiuo adresu:

Juozapas Jankauskas, 
11810 Pe'oria SI., Wesl Pullman, III.

“JIEŠKO^ PARTNERIŲ^

REIKALAUJU pusininko į kriau
čių šapą su mažais pinigais; darbo 
daug ,šapa eina gerai. Taip-pat rei
kalauju kriaučių (operatorių) ant 
mašinos, brušerių ir visokių kitų 
darbininkų. Taipgi priimu mokin- 
lies prie visokio (on coats) darbo.

J. ANTON()WICH
1719 Eilėn St., prie pat Milvvaukee 
ir Paulina si. Chicago.

RĖKIA DARBININKŲ
■ n M ■ I Vyrama ir Moterims VIII II D U A I KOKIOS rųiies metalo11 II K fa 11 ! arba medtio dirbamoseU n 11 U R I lapose, fabrikuose, ho-

teliuose. restoranuos, sa- 
Aunuose, ligonbučiuose, raitintee, sankrovose, 
namuose Ir tt. Pamatyk tt musų DIDELI su- 
raių. Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchange 
2-ras autštas.—179 W. Washington at

PATYRUSIEJI CEVERYKŲ 

DIRBĖJAI 

ATSIŠAUKITE ANT 13 AUKŠTO IN 

SHOE W0RK ROOM 

marshallfielI & CO.

RETAI L 

STATE, WASHINGTON, 

RANDOLPH AND XVABASH

REIKALAUJAMA 4 kriaučių prie 
kostumieriško moterų darbo ir vieno 
kriaučiaus, kuris moka prosyti ir bi- 
skį sinti. Darbas ant visados ir dvie 
jų merginų finišerkų, rankom sinti.

L. KASPER
3117 Wentworth avė., Chicago.

REIKALINGA mainieriai ir rudos 
ševeluotojai į Wisconsino ir Illinois 
valstijų mainas. $3.25 į dieną už 9 
valandas darbo. Dirbant nuo šio
kių galima padaryt nuo $5 iki $8 į 
dieną.

North Westem Labor Agency, 
5(59 \V. Madison st'., Chicago

REIKALINGAS automobilių Ir 
trokų pardavėjas, gera propozicija 
veikliam žmogui.

Universal Auto Sales Co.,
5001 So. Western Blvd., 

Phone Prospect 654.

>REIKALINGI žmonės su maža 
šeimyna. Duodame kambarį dykai 
ženotni porai, arba kambarį ir vaL 
gį pavienei moteriai. Atsišaukite į 
akušerka A. SHUSHO, 
3255 S. Halsted St.„ 2-ros lubos.

REIKALINGA jauna vedusi pora 
prižiūrėjimui daktaro ofiso ir atsa
kymui telefono, Randa dykai. .
4726 S. Ashland Avė., Chicago.

.......................................  Į
REIKALINGA greitai bučeris. tu

ri kalbėti angliškai, lenkiškai ir lie
tuviškai. L LYON, *
1731 So. Union Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS jnnitorius į namą 
prie 18-tos gatvės arti Halsted gat
vės. Atsišaukite ypatiškai arba ra
šykite. S. METTER 
10 So. La Šalie St., Room 428.

REIKALINGA leiberlų, gera mo
kestis, pastovus darbas. Atsišaukite 
tuojaus. STAR GEREAL CO 
2132 W. Chicago Avė., Chicago.

REIKALINGA patyrusių moterų 
skudurų skirstymui ir patyrę vyrai 
prie rišulių preso.

GINSBERG and ALTER 
2707 West 12th Street Chicago.

REIKALINGA patyrę važnyčios ir 
kiemo darbininkai prie senų geležų.

Efferman and Morris Co., 
2627 West 12th St., Chicago.

REIKALINGA patyrusių žiurkštų 
siuvėjų ant jiega varomų mašinų. 
Gera mokestis, pastovus darbas.

Imperini Apron and Waist (.0. 
1121 N. Ashland AVe., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAI.I \ \1 \ iiniii im dil bi 

jų, 5 mašinistų ir pagelbininkų, 35c 
į valandą ir daugiam Janitorių, fo- 
remanų, apysenių vyrų dėl lengvų 
darbų; automobilių plovėjų, malūnų 
statytojų, porterių i saliuną, galan 
Oytojų, dryliuotojų, punčiuotojų, ir 
prie sriubų dirbamos mašinos. Vai 
kų 1 I melų ir senesnių mokinirnuisi 
gero amato arba ofiso darbo. Suvi
rintojų, pečkurių ir pagelbininkų, 
leiberių, $3.06 j dieną ir dauginus. 
Skerspjūvių, vežimų ir automobilių 
nudirbėjų, darbininkų prie plokš
čioj geležies, tapytojų (paintęrs). 
Porterių į restoraną $42.50 į mėnesį, 
valgis; nedėldieniais nedirbamai In- 
vairių darbininkų į hotelius ir res
toranus. MOTERŲ BEIKALAUJA- 
JAMA. Moterų ir merginų į hote
lius, restoranus, ir dirbtuves.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 S. Halsted si.. 2-ras augštas.
Visi darbai South, North ir West 

pusėje. (Kalbame lenkiškai).

PARDAVIMUI

PARSIDUODA BARBER ST10P IR 
POOLROOM.

3 KEDRS BARBERšAPfiJ IR 3 
STALAI. GERA VIETA. PARSIDUO
DA Iš PRIEŽASTIES ŠAUKIMO KA
BI UOMENAN.
5056 WENTW()RTH AVE.

CHICAGO

RAKANDAI
Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 

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

RANDAI
PASIRANDAVOJA saliunas ant 48- 

«s avenue, Cicero, laisnis (license) 
$500 — ant metų. Puikiai ištaisytas. 
Gera viela ir prieinama randa.

Telefonuokite
John J. Daly, 
Calumcl 133.

PASIRANDAVOJA kampinė krau- 
uve 119 and Lowe avė., vVest Pull

man. Pulki vieta grosernei ir bu- 
černei.

Telefonuokite Antkowskiui 
Calumet 131.

NAMALžEMfi
FARMOS. FARMOS!

GERIAUSI vieta dėl lietuvių apsi
gyvenimo Amerikoje, tai yra ant ti
kiu Michigano valstijoje, apielinkė- 
je miesto Scottville, Michigan, kur 
400 lietuvių jau yra pirkę tikos for
mas. Pereikite pas mus į šią didelę 
lietuvių ūkininkų koloniją ir apsi
gyvenkite Čia ant ūkės. Mes dar tu
rime kelis .šimtus gerų ukių-farmų 
tarp lietuvių pardavimui. Skaitykite 
pėtnyčios ir subatos Naujienas, rasi
te platų aprašymą apie musų kolo
nijos ukes-farmas. Kurie norėsite 
pirkti šioje lietuvių kolonijoje tikę, 
važiuokite ant šio antrašo.

A. KI EDI S CO., 
Peoples State Bank Building, 

Scottville, Mich.

PARSIDUODA už $7,500, 2 fialų po 
6 kambarius, akmeninis frontas: šil
tu vandeniu apšildoma už $6,500 
eash, arba ant išmokėjimo.
2937 Emerald avė., Chicago.

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

P A RS11) UO D A—R A R (i EN AS 3828 
Lowc avė. 4 fialų, po 4 kambarius 
kiekvienas, toiletas, gazas, kirto me
džio grindįs, namas už $4500; rau
dos neša $564. McDONNELI..
2630 W. 38th SI r., Chicago.

GERIAUSIAS PASIŪLYMAS. Virš 
$2000 nupirksile 80 akrų ūkę (far- 
mą) Michigano valst., geras, šiltas 
namas, cementinis skiepas, geros 
sienos, tvartas ir tt. 50 akrų išartos 
žemės. Jūsų pačių išlygos, kitos biz
nio.

Dr. Lucien Arnold. D. D. S., 
Tel. Douglas 3(I3C>.

3154 Indiana avė., Chicago, III.

FARMA ,
86 akrai, 76 akrai dirbamos, 10 ak
rų miško, sodnas, žemė aptverta tvo
romis. 7-nių kambariu grinčia, tvar- 
tas-daržinė ir daugelis mažesnių bu- 
dinkų. šulinis su vėjine pompa. Ant 
kranto dilelės upės—Samarizort. 1% 
mylios iki miesto Fabriono. Kaina 
$4800; įmokčt $800.
United Land and Investment Co.

117 N. Dearborn St., Room 403 
Chicago, III.

NORIU išmainyti savo bizniavą 
(su salimui) namą į kitokį namą, be 
biznio, kad butų mūrinis, su augštu 
beizincntu, štoreliu, prie karų lai- 
nės. Tel. Yards 2964.

Petcr Gadeiko, 
2858 Emerald Avė.. Chicago.

TELEPHONE YARDS $834

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Ik! 1> 
H ryto ir duo 7 iki 9 vai. vak 
3325 So. Halsted St., Chlcnt*
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£\ vertes tavoro atiduodama žmonėms šiouse kritiškuose laikuose už labai 
k J I II II Ižema kaina. Visos prekes pagal naujausios mados susidedančios iš vilka- 
r f 9 VZ NZ V/mųjų drabužių vyrams ir vaikams, čeverykų, skrybėlių, marškinių apati

nių ir viršutinių ir darbinių drabužių. Šios visos prekes yra atiduodamos pusdykiai, kad gauti 
pinigus. Jūsų taupumas čia bus stebėtinas, nes mes prižadame tą ką garsiname.

Musu Gvarancija
Kiekvienas aiškinimas ir Kaina čia pa
žymėta yra teisingi ir neperkeiČiami. 
Jeigu jum pirkinys nepatiktų, mes grą
žiname Jums pinigus atgal.

Jeigu jus permatysite, ką pasidalinimas reiškia, iš ekonominio atžvilgio, tai jūsų užduotim butų prisidėti prie pirkimo šiame pigume. Mes prižadame jums 
puikius pagal naujausios mados drabužius geriausio materijolo ir mados ir tiktai už tiek, kiek dabartiniais laikais pats materijolas lėšuoja. Musų rupestimi yra 
tik surinkti daugiau pinigų.

14 -- Išpardavimy Dlany -14 
Kovo 21 d. Iki Balandžio 4 d.

Persiskyrimo Išpardavimas Prasidėjo Kovo 22 ir Tęsis iki Balandžio 4
*

Siutai ir Overkotai
$15, $18 ir $20 Vyrų Overkotai visokio materi
jolo, spalvų ir modelių su dviem rėdais guzikų 
ir su vienu, ir kitokių. Pardavimo CA Ai* 
kaina..............................................

$22.50 ir $25.00 Vyrų Overkotai, su diržais ir kitokių formų, gražiais kalnieriais; •< Q 7K 
tiktai čystos vilnos. Kaina......... 4* * O* ■ w

$30.00 Vyrų Overkotai toki kaip viršui minėta, 
lik geresniame pasirinkime, padirbti iš geres
nio materijolo ir drutesni. Par- CAA /ĮC 
davinio kaina .......................................

Su kaileliais Overkočiai su tikru persišku kal- 
nierium, visas vilnų audimo viršus, 52 colių 
ilgio, puikiai pasiutas. l‘ardavi- CČ7 CCl 
nu> kaina ...................................... I «OU

$22.50 iki 25.00 Vyrų Siutai tamsiu ir visokių 
spalvų; visi labai gerai žinomų modelių, tvirtai 
pasiūti. Labai geri vyrams, kurie CIO AK 
nori turėti gerą drabužį.........  4> ■ OiUU

$15 ir $16.50 Vyrų Siutai visokių spalvų, vilno
niai, geri pamušalai, gražiai pasiūti su penkiais 
guzikais, su pavieniais guzikais ir CA QE 
kitokie. Pardavimo kaina ............. 4*wmWW

$18.00 Jaunuolių Siutas su dviem guzikais vie
nam šone, su prisiūtais išviršaus kišeninis, ir 
taipgi išvidaus, su diržu užpaka- CIO AK 
lyj. Pardavimo kaina................ 4> ■ ViUU

$27 iki $35 Vyrų ranka siutų Hari Schaffner ir 
Marx ir kilų gerai žinomų kriaučių Siutai, la
bai puikiai pasiūti, čystos vilnos, naujausios ma
dos, taipgi spalvos. Pardavimo COA O C 
kaina ..............................................

$2.50 Vyrų Darbinės Kelnės, dryžos C* 4 QQ 
ir lygios spalvos. Kaina................ 4* I »vO

$3.00 ir $3.50 Vyrų Kelnės, labai ge- C A AA 
ros, pusvilnės .Pardavimo kaina ..

Smulkesni Daiktai
20c Vyrų Kalnieriai naujausios mados, 4 
Triangle ir Ide formų. Pardavimo kaina ■ ww

20c Vyrų bovelninės Pančiakos, viso
kio didumo ir spalvų. Kaina.........  
20c Vyrų darbinės Pančiakos, 
\Valrose formos, trjs poros už : 50c
75c Vyrų baltos ir juodos Pančiakos.
Pardavimo kaina............................... 1vvv

$1.00 Vyrų vilnonės Patrick dirbtuvės 
Pančiakos. Pardavimo kaina .........

10c Vyrų nosinės, baltos. Pardavimo 
kaina ............................. .......................

75c ir $1.00 šilkinės Nosinės. Pardavi
mo kaina .. . . .............................. .........

25c ir 35c Vyrų Petnešos (šleikos). Par
davimo kaina......................................  

75c Vaikų Marškinėliai su kalnieriais.
Pardavimo kaina...............................  

$1.00 Vyrų mėlyni ir juodi Marškiniai
Pardavimo kaina ............................... .

79c
6c

48c
19c
49c
79p

$3.50 Vyrų vilnoniai Marškiniai. Par- CA CQ 
davimo kaina...................................

$1.00 Vyrų gražus Marškiniai, su minkštais kal- 
nierėliais ar kietais. Pardavimo kai- *7Ag* 
na..................     ■ 

$1.50 Vyrų gražus Fairmont Brand fl* 4 AA 
naujų modelių marškiniai. Kaina .. 4* I ■fc«w 

$2.00 ir $2.50 Manhatten & Fairmont Brand 
Marškiniai, gero materijolo, kietais (F 4 OE 
kalnieriukais. Pardavimo kaina <4* ■

Vaikų ir Jaunolių
- Drabužiai

65c Vaikų trumpos Kelinaites, lygios ir XįQp 
margos, visokio didumo. Kaina.........
$1.25 ir $1.50 Va^kų Inimpos Kelnės iki 18 me
tų senumo, pusvilnonės, lygios ar mar- AOp 
gos. Pardavimo kaina................... -
.$1.75 ir $2.00 Vsūkų trumpos Kelnės, vilnonės, 
iki 11 metų amžiaus vaikams. Par- <T 4 A A 
davimo kaina ...................................
$3.00 Vaikų Siutai, gana gražus. Par- 4 QE 
davimo kaina...........................  4* ■ «vw
$5.50 Vaikų Siutas, geras pasirinkimas, visokių 
spalvų, su diržais ar be diržų. Par- CA AK 
davimo kaina ............................... ^w«Ow
$7.50 Vaikų “Blue sorge” Siutai, padirbti iš gero 
materijolo, visokio gerumo. Parda- C A AA 
vimo kaina . .............................
$3.50 Vaikų Overkotai, visokio didu- (P 4 AO 
mo, geras pasirinkimas. • Kaina .... ■ «vO
$9.00 Jaunuolių Overkotai, labai gražios išvaiz
dos, su diržais ir kitokie, visokių CK QA 
spalvų. Pardavimo kaina .............
$12.00 Jaunuolių Overkotai, padaryti apkasų ir 
IJlster madose, puikiai pasiūti, čystos vilnos, 
su viena arba dviem eilėm guzikų. CV QA 
‘Pardavimo kaina ........................... ■ -vO

LABAI PUIKUS BRUSLOTAI
Del stokos vietos negalime jų čia išvardyti nei 
jų kainų pažymėti. Bet jie parsiduos laimi pigiai. 
$5.00 ir $6.00 Vyrų gražios Kelnės vi- C A CQ 
šokių spalvų, pusvilnės. Kaina ....

Ceverykų Skyrius
$6.00 Vyrų čeverykai, jaučio patentuotos skil
ios, gražus, su šniūreliais ar guzikč- (Į* Ą A A 
liais. Kaina .. . . ................................ f v
$5.00 Vyrų didoki šniuruoti arba guzikuoti čc- 
verykai, labai geri, visokio didumo. C A AA 
Pardavimo kaina ........................... ^w«wO 

$6.50 Vyrų šventadieni čeverykai, su šniūre
liais ar guzikais, geros skuros, iš vi- C A AK 
daus gražiai papuošti. Kaina ....
$5.00 labai geri Uąion "čeverykai, gc-C O A A 
liausi pasaulyj už tuos pinigus. Kaina^A«*tO
$1.00 Vyrų darbiniai čeverykai, gerai ir tvirtai 
padirbti, sinti su vaškuotu siulu. Par- CO AQ 
davimo kaina ..................................
$5.00 Kareiviški Čeverykai, padirbti pagal rei
kalavimų Suv. Valstijų valdžios, geriausios skuros. Labai geri avėjinmi čeverykai. CA AE 
Geri išlauko avėjimui čeverykai
$3.50 Vaikų gražus čeverykai, su šniūreliais ar 
gu/ikeliais; tvirtai pasiūti*. Pardavi- CA Ą K 
mo kaina ......................................
§4.00 Vaikų rudi čeverykai, tvirti, anglų for
mos, visokio didumo. Pardavimo CA QA
kaina ................................................. U>K-AO

Jubilieriy Skyrius
$5.50 Lenciūgėlis paauksuotas, 10 metų gvaran- 
vija su priedu cigargaliams piaustyt peilio, ar 
paišelio, kaipo papuošalo prie laik- (FA "7C 
rudelio. Pardavimo kaina ............. 4’w« f w
$1.00 Vyrų skurinė kalnieriams dėti AAp 
Skrynutė. Pardavimo kaina............. “Ow

$15.00 ir $16.00 Siutai, vilnoniai. CA AK 
Pardavimo kaina .......................
20c Vy rų Kalnieriai Trighgle ir Ide iš- 4 K p 
dirbiinp. Pardavimo kaina ............. ilww
$15 ir $20.00 Vyrų Overkočiai lygus C A AK 
ar su diržais, vilnoniai. Kaina ....
75c Vaikų apatiniai Marškiniai Union A Op 
Pardavimo kaina  ........................ HOw
65c Vaikų trumpos Kelnės, visokio di- 4Qp
dūmo. Pardavimo kaina .................... "Ivv

Vaikų ilgos Pančiakos. Padavimo *|25c ’ 
kaina

$L50 Vyrų apatiniai vilnoniai Marš- C 4 4 A 
kiniai. Pardavimo kaina................ < I v
$16.00 Kareiviški Svederiai. Čystų CA 7C 
vilnų. Pardavimo kaina................ 4* A« " w
45c Vyrų plonos Pančiakos, geros Par- AAp 
davimo kaina.........................  fcvU
20c Vyrų bovelninės Pančiakos. Par- 4 Al/>p 
davimo kaina ............................... I ■■
$3.50 Vaikų Overkotas. Pardavimo ®4 OO 
kaina ................................................ 4> ■ -wO
$3.00 ir $3.50 Vyrų Kelnės, geros, vii- C A A A 
nonės. Pardavimo kaina ............. 
$3.50 Vaikų overkotai. Pardavimo C 4 AO
kaina ...............................................  ■ «wO
$5.00 Vyrų šilkiniai Marškiniai. Par- C A C A
davimo kaina .................................. 4>v»Uv

i

$5.00 Kareiviški Čeverykai, Munson CA AK 
modelio. Pardavimo kaina.............
$1.50 Vyrų naktiniai Marškiniai. Par- AKp 
davinio kaina ..................................  
$3.50 Vyrų naktiniai Marškiniai, ge- CA 7^5
ro materijolo. Kaina.............. I v
25c Vyrų darbinės Pirštinės. Par- 4 Cl/.>p 
davimo kaina ...............................  
$1.25 Vilnonės Pirštinės. Pardavimo AKakaina.................................................... OOC
$3.50 Vyrų Union Marškiniai. Dvi- CO CA 
linkL Pardavimo kaina .............
$3.50 Vyrų Union Marškiniai, supę- CA CA 
rior Brand. Kaina ........................
$4.00 ir $3.50 Vaikų čeverykai. Par- C A AK 
davimo kaina ...............................
$6.00 Vyrų Maudyniė Marškiniai. CA AK 
Pardavimo kaina .......................
$6.00 Ugniagesių Marškiniai. Labai CA AE
geri. Pardavimo kaina ................ 4>VbVv

Bainkočiai visokio išdirbinio ir for- CA AK 
mos, $9.50, $10.00 ir $12.50. Kaina. .

4 *
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