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Siūlo vokiečiams Lietuvos karūną
K

Lietuvos karūna pasiūlyta 
vokiečių herzogui

notų Rusijos šalies komisarų ta
rybai s klausdama tarybos po
zicijos linkui prezidento Wilso- 
no pasiūlymo gelbėti Rusiją tę
sime karės. Atsakymui komisa
rai pasiuntė vien kopijų Mask
vos konferencijos pasiųstos prcz. 
Wilsonui kablegramos.

SENATAS PRIĖMĖ NAU
JĄ DRAPTO BILIŲ

Ims visus, kuriems sukako 
21 metas nuo registracijos.

Kaukazas pasiskelbęs nepri 
gulmybę

VOKIEČIAI LIEPĖ ŽUDY
TI RUSUS

Rusams traukianties iš 
Kaukazo

Vokiečiai arti Kursko

Kaizeris norįs skirti Lietuvos 
valdonu savo sūnų

SIŪLO LIETUVOS KUNI
GAIKŠČIO KARŪNĄ VO

KIEČIŲ HERZOGUI

Karūna esanti pasiūlyta 
herzogui Wilhelmui.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, March 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM. Kovo >29.
Pasak Frankfurter Zeitung Lie
tuvos kimigaiščio karūna tapo 
pasiūlyta lieraogiri Wilhrlmiii iš 
l’rach ir turbift bus priimta.

(Harzogas Wilhelm iš Urach, 
antras jo linijoj, kuri yra šaka 
\Vurttembergo kunigaikščių na
mo, yra galva ne valdančiosios 
šeimynos iš l'rach. Jis gimė 
1861 m. ir yra lieut.-generohi 
VVurttembergo armijoj. Jis ve
dė Bavarijos kunigaikštytę A- 
mclia, kuri mirė 1912 m. ir tu
ri 8 vaikus).

ODESSA TEBESANTI VOKIE
ČIŲ RANKOSE

Oficialiai Viennoje paskelbtus 
užginčijimas, kad bolševikai at
siėmė Juodųjų jurų portą Odc- 
ssą. Sako, kad miestas tebėra

torio Petrogrado koresponden
tus praneša, kad Kaukazo sei
mas po paskelbimui šalies nė- 
prigulmybės, užgyrė pamatų at
skiros taikos sutarčiai su Tur
kija.

Sakoma, ta sutartis teikia au
tonomijų Armėnijai ir atsteigi- 
mą rubežių kaip jie buvo prieš 
karę.

VOKIEČIAI ARTINASI 
PRIE KURSKO

Rusų kalba uždrausta 
Ukrainoj

True translation filed with the post- 
master at Cbk-ago, March 30, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Kovo 9 (krasa). 
Anglijos karės ofisas turi doku
mentą, kad kurdai, kuriuos tur
kai pakartotinai vartojo prieš 
armėnus, yra raginami pasinau
doti pertraukimu musių Mažo
joj Azijoj ir užpuldinėti besi
traukiančius rusus. Dokumentu 
yra maj. Druffel, vokiečių šta
bo prie turkų spėkų Mesopota
mijoj oficieriaus paliepimas tu
rkų konumduotajams Persijos 
fronte ir jis yra sekamas:

“Atsargiai praneškit kurdų 
viršininkams, kad sulig manim 
gautu armijos paliepimu, jie tu
ri priskubinti rusų pasitraukimą 
tęsdami plėšimus ir darydami 
užkhipimus, nežiūrint pertrau
kimo mūšių.

“Rusų pasitraukimai turi bū
ti jiems kiek galima brangiau
sias.

“Išaiškinkit triboms abejoti
ną, rusų padėjimą ir pasakykite

True translation filed with the post- 
Įfiastci* ai Chicago, March 30, 1918, 
as^ reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASUINGTON, Kovo 29. — 
Šiąnakt senatas priėmė bilių pra- 
pleČiantį parinktinį draftą ant 
tų, kuriems sukako 21 metai 
nuo birželio 5,1917 m.. — pir
mos registracijos dienos.

Bilius priimtas po nepasek- 
mingo bandymo kartu pravesti 
pa tvarkymą apid lavinimą 19— 
21 m. amžiaus jaunuolių.

Apskaitoma, kad per šį bilių 
bus pridėta prie šių metų regis
tracijos dar 700,000 žmonių. Šis 
bilius yra vienu iš įstatymų, ku
rių priėmimo laukia kares de
partamentas pirm paskelbsiant 
pilnus pienus apie sekamą dra-

Dabar jis eina atstovų buto 
svarstymui, kartu su bijium a- 
pie nustatymų kvotų pagal skai
čių registrantų 1-je klesoje, vie
ton skaičiau^ gyventojų.

bilius irgi perėjo -senate.

RUSAI KJLA PRIEŠ 
VOKIEČIUS

Šis

Priešinasi vokiečių rekviza 
vimui niaisto

(Sercdoj Rusijos valdžia ofi
cialiai paskelbė, kad bolševikai 
po trijų dienų smarkaus mūšio 
atsiėmė Odessą).^

RENGIA LIETUVAI
VALDONĄ

Kaizeris jau lavinus sūnų 
valdyme šalies.

'I rue translation filed with the post- 
inastei* at Chicago, March 30, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Kovo 27 .—Ex- 
change Telegraph praneša iŠ A- 
msterdamo, kad kaizeris Wil- 
helm paskyrė savo ketvirtą šu
nų princą August Wilhehn Pot
sdamo prefektu, kad jis išmoktų 
civilę administraciją. Mano
ma, kad tai yra pradiniu žings
niu prie princo paskyrimo vice- 
karalium Kurliandijos ar Lietu
vos. ♦

KAUKAZAS PASISKEL
BĖ NEPRIGULMYBŲ

Paskelbė taikos sųlygas su 
Turkija

True translation filed with the post, 
master at Chicago, March 30, 1918, 
ns reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 29.-Reiir

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, March 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, Kovo 29: — Re- 
uteris praneša iš Petrogrado, 
kad sulig Petrogrado laikraš
čiais, vokiečiai seredoje pradėjo 
ofėnsivą linkui Kursko, 300 my
lių į pietus nuo Maskvos. Vo
kiečių priekinė sargyba buvusi 
užmah’ta už 12 mylių nuo mie
sto.

Ukrainos valdžia uždraudė 
vartoti rusų kalbą.

mas. Jų pasitraukimas iš Per
sijos prasidės neužilgo ir kuo- 
mes jis bus progrese, didžiausi 
nuostoliai turi būti jiems pri
daryti.

“Ištikrųjų, pertraukimas mū
šių neturi daryti skirtumo jų 
veikimui“.

VOKIEČIAI NORt PASI
GRIEBTI RUMUNIJOS

ALIEJAUS LAUKUS

NAUJOSIOS RUSIJOS AR
MIJOS TAISYKLĖS

Oficieriai nebebus renkami 
bet skiriami

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 30, 1918, 
is required by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA ,Kovp 28. — Leo 
nas Trockis paskelbė taisykles 
apie skyrimą komanduotojų na
ująja! Rusijos armijai.

Oficicrių rinkimo sistema vi
sai panaikinama. Taisyklės pa
tvarko, kad komanduotojai bri
gadų ar didesnių pulkų bus ski
riami karės ministerio, su pri
tariu) u karės tarybos.

Bataliono rotų komanduoto
jai ir unter-oficieriai bus paren
kami iš tinkamesnių, kurie ar 
lanke karinę mokyklų, ar paro
dė ypatingą gabumą karinėj ta
ktikoj.

Unter-oficieriai gali būti j>a-

True translation filed v/ith the post- 
master at Chicago, March 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGT()N, Kovo 29. 
šiandie valstybės departamen* 
tas gavo žinią, kad Vokietija 
reikalavo, jog Rumunija atiduo
tų visus savo aliejaus laukus vo
kiečių kontroliuojamai korpo
racijai/

WILSONAS PRAŠO SUSI- 
MYLĖJIMO DEL MOO- 

NEY

Pasiuntė telegramų guber-
- natoriui

True translation filed wijh the post- 
niaster at Chicago, March 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

SACRAMENTO<Cal., Kovo 29 
—Šiandie patirta, kad preziden
tas Wilsonas telegrafavo Cali- 
fornijos gubernatoriui Willitun 
I), Stephens prašydamas susi- 
inylėjimo dėl nuteistojo ant miiv 
lies Thomas J. Mooney.

’i'rue translation filed with the pos* 
master at Chicago, March 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Kovo 26. Ame
rikietis, kuris pabėgo iš Minsko 
už dviejų dienų po to kai vokie
čiai jį užėmė, dabar atvyko į 
Maskvų ir sako, kad gyventojai 
yra labai užpykę ant vokiečių. 
200 mylių tarp Mjnsko i$ Mas
kvos amerikietis turėjo praeti 
pėščias ar rogėse važiuoti, ka
dangi geležinkelių judėjimas bu 
vo sutrukdytas.

Jis sako, kad lenkų kareiviai, 
kurie gelbėjo vokiečiams paim
ti Minsku, buvo nustebinti ir su- 
vilti, kada dvi dieni po užėmi
mui vokiečiai užgriebė jų gink
luotus automobilius ir paskel
bė, kad vieni vokiečiai dabos 
miestų*.

Visi automobiliai ir vežimai 
tapo rekvižuoti vokiečių, kurie 
tuoj ėmėsi už rekvizavimo viso 
maisto. Tas greitai sukėlė gy
ventojus prieš vokiečius ir tele
fono linijos į vokiečių bazų bu
vo pakartotinai rusų sutrauko
mos, nežiūrint vokiečių grasini
mo, kad visi tai ’darantįs žmones 
bus užmušti.

Amerikietis sako, kad Minske 
yra apie 2000 vokiečių kareivių 
ir kad vietos gyventojai taip į- 
pykę, kad laukiama sukilimo 

prieš įsiveržėlius. Vokiečiai tu
rį labai mažai artilerijos.

DRG. K. PETRIKIENĖ 
WAUKEGAN’E

kainais, po šešių savaičių tarna
vimo.

Vokiečiai klausia apie Rusi
jos pozicijų linkui Wilsono

Pakels algą plieno darbinin
kams

GARY, Ind. United States 
Steel Corporation paskelbė savo 
darbininkams, kad ji pakeisian
ti algą 15 nuoš. ir žemiau. TasLONDONAS, Kovo 29. — Ex- 

change Telegraph praneša iš pakėlimas palies 25,0(10 darbi- 
Maskvos, kad Vokietija pasiuntė ninku.

Nedėlioj/kovo 3 ld. drg. 
K. Petrikienė iš Brook- 
lyn, N.Y. kalbės Wauke- 
gane, III. —*• Liberty sve
tainėj, 803—8th Št. Pra
džia 3 v. po pietų.

Visus waukeganiečius 
kviečia atsilankyti

LSS. kuopa.

Reikalauja stiprios armijos.

“Rusai turi paimti šautuvų į 
vienų rankų, o kūjį į kitų, pasi
duoti aštriausiai disciplinai, ir 
dirbti 16 valandų į dienų, jei* jie 
tikisi pergalėti jiems gręsiantį 
pavojų“. Taip užreiškč Podvoi- 
ski, karės ministerio pagelbinin- 
kas, agituodamas už urnų sutvė
rimų reguliarės armijos. Jis iš
juokė partizantiŠkos karės idė
jų ir pasakė, kad tokios pastan
gos butų “blusos įkandimu“.

Rusija, jjs sakė, nori diktato
rių ir biznio organizacijos, o ne 
gerų norų. Podvoiski agitavo 
už priverstinų karinį lavinimąsi, 
taip jau pirklybinę, kaip ir ka
rinę mobilizacijų.

Bolševikų Pravda rašo, kad 
rekrutavimas raudonosios armi
jos ikišiol buvo nepasekmingas, 
delei priešinimos buržuazijos, 
kuri “turi būti pašalinta begai- 
lestingu teroru, jei butų reika
las?*

PAŠALINO DU SOCIALI- 
STU ALDEltMANU

! Vokiečiu besiveržimas va
karuose apstatytas

Baisys mūšiai dar tebesitęsia
Vokiečiai suėmę 100 belaisv

75 žm. žuvo Paryžiaus bažyčioje .
PRANCŪZAI ATSIĖMĖ 

MONCHEL
VOKIEČIŲ BESIVERŽI

MAS SULAIKOMAS

Atmuša vokiečių atakas. Prancūzai išlaiko atsiimtus 
kaimus.

Iš, Clevefando miesto tarybos

True translation filed with the post 
mastei’ at Chicago, March 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

CLEVELAND, O., Kovo 28 — 
Specialis miesto tarybos susirin
kimas ,išklausęs kaltinimų ne- 
lojališkųmo, netvarkaus elgi- 
mos ir peržengimo tarybos tai
syklių pašalino du socialistu al- 
dermanu Noth C. Mandelkorn ir 
John G. Willert.

neku-

sako,

VOKIEČIAI PRADEDA 
PAVARGTI

Jų atakos atmušamos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 30, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 29.—šian
die priešas nedarė savo atakų į 
šiaurę nuo Somme, apart lokalių 
atakų įvairiose vietose, sako ka
rės ofiso pranešimas.

“Mes laimėjome žemių 
riose vietose.“

Vakarinis pranešimas
kad į pietus anglai liko atstum
ti atgal iki linijai einančiai į va
karus nuo įlaniel, Marselclave 
ir Denium.

Į šiaurę nuo Somme visos an
glų pozicijos liko išlaikytos. Čia 
visą dieną nebuvo rimtų priešo 
atakų.

Prancūzai, kaip sako praneši
mas, tęsia savo ofėnsivą pieti
niame fronte tarp Montdidier ir 
Lassigny. Į tą apygardą atve
žami nauji franeuzų pulkai.

True translation filed with thc posl- 
master at Chicago, March 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Kovo 29. — Karės 
ofisas šiandie paskelbė, kad sma 
rkus mušis tęsėsi pereitą vaka
rą ir naktį Montididier apygar
doj.

Nežiūrint smarkių vokiečių 
kontr-atakų franeuzai išlaiko 
kaimus, kuriuos jie vakar atsi
ėmė šioj apygardoj.

Franeuzų kareiviai paėmė 
Monchel.
euzų ir anglų kareiviai sulaikė 
vokiečių įsiveržimą.

Į šiaurę nuo Montididier fran-
Vokiečių nuostoliai buvo ne

paprastai dideli.

75 ŽMONĖS ŽUVO PARY 
ŽIAUS BAŽNYČIOJE

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 30, 1918, 
as reųuired bv the act of Oct. 6, 1917.

Su franeuzų armija Franci jo
je, Kovo 28 (suvėlinta). —> Dide
les vokiečių pastangos išrodo iš- 
sisėmtįsiomis. Daugelyj vietų 
palei frontą priešo atakos nuvi- 
jajnos atgal, kitur anglai ir fra- 
neuzai daro tvirtą pasipriešini
mą.

Infanterijos, mūšiai pradėjo 
užleisti vietą artilerijos mūšiams 
ir už kelių sekamų dienų galima 
laukti smarkaus artilerijos vei
kimo.

Šiame atvejuje anglai ir fran- 
euzai turi patogumų,, kadangi 
vokiečiai negalėjo atsigabenti 
su savim daug artilerijos. Jie 
yra užimti sutvirtinimu pozici
jų. kurias jie paėmė, bet netu
rėjo laiko pilnai suorganizuoti 
tvirtumas.

Pakėlė algų streiklaužiams.
CAMAS, Wash., - Crown Wi- 

llamėtte Paper Co. pakėlė algą 
savo stręiklaužiams, bet ne uni- 
jistams, kurie streikuoja už pa
kilimų algų- Streiklaužiams al
ga pakeliama 47c į dienų, arba 

(22č daugiau, negu reikalavo u- 
nijistai.

Laimėjo pakėlimą algos
LOS ANGELES; Cal — Orga

nizuoti odų darbininkai laimėjo 
pripažinimą unijos ir 8 vai. da
rbo dieną vieton 9 vąl. Vieton 
$2.75 jie gaus dabar $3.75 į die
ną su pusantro mokesčio už vir-

*

VOKIEČIAI SUĖMĖ 70,000 
BELAISVIŲ

Į jų pataikė vokiečių kanuo- 
lės bomba.

i?
True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 30, 1918, 
as reųuired by the act of Och 6, 1917.

BERLINAS, Kovo 29 d. — 
Šiandienis štabo pranešimas sa
ko, kad nuo pradžios dar besi
tęsiančio didžiojo mūšio vokie
čių spėkos suėmė 70,000 belais
vių ir 1,100 kanuolių.

Vietos susirėmimuose abiejo
se pusėse Scarpe, vokiečiai pra- 
silaužė per žymiausias anglų po-/ 
zicijas ir suėmė kelis tūkstan
čius belaisvių.

Į pietus nuo' Somme vokiečiai 
išvijo anglus iš jų senų pozicijų 
ir iš drąsiai ginamų kaimų va
karop it* šiaurvakarop per War- 
fusee — Abancourt ir Plesier.

Vėl bombardavo Paryžių
PARYŽIUS, Kovo 29. — šian

die 3 vai. po pietų vėl atnaujinta 
bombardavimas Paryžiaus toli 
šaujama kanuole.

True translation filed wilh llie post- 
niasid at Chicago, March 30, 1918, 
as rcquired by thc act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Kovo 29. — Ofi
cialiai šį vakarą paskelbta, kad 
75 žmonės liko užmušti ir 90 
sužeista, daugiausia moterįs ir 
vaikai, kada vokiečių toli šatija
luos kanuolčs kulka nukrito ant 
bažnyčios Paryžiaus apskrityj, 
bažnyčioj einant didžiausioms 
pėtnyčios pamaldoms.

Tarpe užmuštųjų yra H. Stro- 
ehlin, patarėjas Šveicarijos le- 
gacijos Paryžiuje.

Ta pati bažnyčia buvo užgau
ta kulkota pereitą nedėldienį lai
ke sumos ir tada daug žmonių 
žuvo.

NEW YORK. — Atsakymų į 
klausimų kodėl pabrango degtu
kai galima rasti metinėj atskai
toj Diamona Mateli Co. Jos pe
lnas 1917 m. siekė $5,679,925, 
arba $1.641,228 daugiau, negu 
1916 m.

Well, neužmirškite, kad Velykų dieną, taigi Kovo 
31, bus puikus

ŽEMAITES VAKARAS
Surengtas

Chicagos Liet. Draugijos Sav. Pašelpos

DIDŽIOJOJ SHOENHOFENO SALĖJ, 

Kampas Milwaukee ir Ashland avė.
(Skaitykite paskelbimą ant 2-ro puslapio)

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Birutes” Balius Su Programų
“Birutė” rengia šį Vakarą su įvairiu programų. Programas susidės iš įvairiau
sių dainų, solo, duetų, taipgi ir paties “BIRUTĖS” choro.

Mums nereikia daug aiškinti, nes visuomenė gerai žino, kad BIRUTĖ vi
sados pasižymi prieš visuomet!?.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti. BIRUTĖS DRAUGIJA

L « Nedelioje ■

| Balandžio-April 7 dieną, 1918 |
UNITY CLUB SVET.

3110 Indiana Avė., arti 31-mos gal.
Pradžia 7 valandų vakare. Inžanga 50 centų

MUZIKA BROLI V SARPALIŲ

i

Vetyku Vakaras K‘=
į, . II mtoB M. MELDAžIO SVETAINĖJNed., Kovo-March 31,1918 .. ,^s..

Kad linksmai pra
leidus Velykas 
atsilankykit į

Ve <u
Vasara
Lietuviy Darbininkų Literatūros 

Draugijos 79tos Kuopos

N t - ELTOJ
Kovo-March 31
K. ot P. SVET.

11037 Michigan avė., 
Roseland

Pradžią 6:30 vai. vakare 
Inžanga 25, 35 ir 50c

Lietuvių Scenos Mylėtojų Bate
lis atvaizdins vieno veiksmo ko
mediją—

“CONSILIUM 
FACULTATIS”

Betų šiame vakare pirmu sykiu 
Hpselande dalyvaus

Rūsy “Znanije” Kliubo Choras 
kuris padainuos keletą gražių 
dainelių, taipgi Laisvosios Rusi
jos Himną.

Taipjau pirmu sykiu Roselande 
dalyvaus didele

“Znanije” Kliubo Balalaikų 
Orkestrą.

t' ■■ ,

..........SSS. 1 1 1 Į'Į’T! IB-iaaihJSiį

Pabaigoj Šokiai.

Visus lietuvius ir lietuvaites 
kviečia atsilankyti ir linksmai 
praleisti pavasario šventės -4 
Velykų dieną.

L.D.L.D. 79 kp.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pir mas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

le ir 2c kariškos mokestį* 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S2-ra GATVĖS

KORESPONDENCIJOS^
\ . .. . —— ... ■ ...-T-yJ

AKRON, OHIO.

Kovo 24 dieną anglai socialis
tai buvo surengę čia dideles 
prakalbas, pagarsėjusiai visuo
menės veikėjai ir socializmo idė
jos skleidėjai, dgei O’Hare, lai
kraščio Sočiai Revoliution reda
ktorei iš St. Louis, Mo. Jos pra
kalbos buvo plačiai išgarsintos, 
bet užtat ir žmonių buvo minių 
minios — apie tris tūkstančius 
ir daugiau, nežiūrint, kad reikė
jo mokėt 25 centai Įžangos. Bu
vo paimta didžiausia čia salė, 
Musik Hali, bet gi daugeliui vie
tos pritruko. Oratorė kalbėjo 
apje scializmo ateitį, kada, pa
naikinus privatinę nuosavybę, 
darbo žmonių visuomenė paims 
į, savo rankas visas gaminimo 
Įstaigas ir paskirstilno bei susi
žinojimo priemonės ir kiekvie
nam dirbančiam visuomenės na
riui užtikrinus prideramą ir 
žmonišką gyvenimą.

Dgė O’Hare yra jau nebejau
na moteriške, apie šešiasdešimt 
metų amžiaus, bet yni puiki kal
bėtoja, mokanti labai nuosakiai 
savo mintis visiems aiškiai išdė
ti.

skurdo. Jos naturališkas nuda- 
vimas taip ir atvaizdina tam
sios nieko toliau nenumatančius 
šeimynos vargingą gyvenimą.

Jų duktė Agnieška — K. Baly 
trunytė, vaizdiną jaunų mer
gaičių sunkų padėjimą, kaip su
nkus darbas sunaikina sveikatą, 
o mažas 'uždarbis, kurio neuž
tenka pragyvenimui, priverčia 
tapti pajeistuve. Juozas Biru
tis — I). Motuck, duoda susipra
tusiu darbininko jiažiuras Į da
bartinį surėdymą, jis supranta 
žmonių vargo ir nelaimių prie
žastis, ir gerbdamas žmonišku
mą, nenusilcnkift brutaliai spė
kai, nors ir badą ir šaltį kenčia. 
Pagalios betgi, nustojęs vilties 
ką nors atsiekti — nusižudo. AgT 
meška, pamačius savo gerinusį 

‘draugą nusižudžiusiu, tuo pačiu 
įrankiu sau galą pasidaro. Jos 
motina, Marcele, iš gailesčio sa
vo dukters netejika proto.

Laike, perstatymo, publikoj 
matėsi didelis susijudinimas; 
daugelis žmonių verkė. Tar
pais betgi turėjo ir gardaus juo
ko, ypač kada Ambrazas parei
na girtas.

Scenoje statoma dviejų veiksmų komedija—

“GUDRI NAŠLE
širdingai kviečiame visuomenę atsilankyti į minėtų vakarų, nes minėtas 

vakaras, apart lošimo “Gudri Našlė” bus dar papuoštas ir dainomis Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choro ir Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiško Kliubo Mišraus 

, Choro. Todėl atsilankiusioji visuomenė nebus suvilta, bet užganėdinta.
e P<> perstatymo ir dainų—linksmi šokiai.

% Kviečia Chicagos Liet. Vyrų Choro Komitetas.

Tą pačią dieną LSS. 24 kuopa 
buvo surengus vakarą. Statyta 
scenoj juokų veikalėlis “Žydas 
stalinėj,” Lošimas išėjo gerai. 
Be to, buvo dar monologų, dek
lamacijų, “spyčių” ir “pasikal
bėjimų.” Visa kas išpildyta pui
kiai. Nuo vakaro liko ir pelno 
keletas dolerių.

Butų gera, kad dažniau pana
šių vakarų rengus, nes jais gali
ma patrauki daugiau jaunimo 
prie darbo ir judinti žmonės iš

Publikos buvo gana dąug ne
toli 500. Nemažai liks ir pelno 
moterų kuopai — apie 50 dole
rių. S. R. Jautrus.

r X <* ‘

RACINE, WIS.

Subatoj, kovo vietos L.S.S. 
124 kuopos choras buvo suren
gęs koncertą, kuriame dalyvavo 
ir vpkiečių socialistų choras. Be 
gražiai padainuotų kuopos miš
raus choro, vyrų choro ir vokie
čių vyrų choro dainų, kuopos

“No dėl manęs,” trio, ir skambi
nimas ant kanklių ir gitaros.

L.S.S. 124 kuopos choras yra 
dar jaunas, ir šis buvo pirmas 
jo koncertas. Pavyko puikiai. 
O tai nuopelnas gabios choro ve
dėjos, p. Agn. Vilavičienės, kuri 

'sugebėjo taip trumpu laiku ir 
taip gerai išlavinti dainuotojus. 
Ji pasižadėjo ir toliau chorą ves
ti, ‘ir tai duoda vilties, kad atei
tyj choras dar labiau išbujos, ir 
tuo parodys tiems atžagarei
viams, kurie stengėsi visokiais 
budais suardyti chorą, kad jų 
tamsus darbai nuėjo niekais.

• *” “ •
LSS.. 124 kuopos Teatrališkas 

Ratelis balandžio 28 dieną statys 
scenoj dramą “Svetimas Dievas” 
ir komediją “Tarnas įpaniojo”. 
Tai bus paskutinis Ratelio spek
taklis šiuo sežonu. i

Kovo'24 A. LSS. 100 kuo
pa buvo surengus prakalbas M. 
X. Mockui. Kalbėtojas aiškino 
naudą prigulėjimo prie tokių or
ganizacijų, kurios, teikia mate
rialūs pašalpą^ ligoj ar nelaimė
je. Tolinus kalbėjo apie% žmo
nių išnaudotojus kapitalistus ir 
dvasiškus tėveliu^.

Žmonių buvo .pilna svetainė, 
taip kad daugeliui pritruko sėdy
nių. Kad, prakalbą pabaigęs, Mo
ckus paklausė publikos, ar ji no
rinti, ktid jis dar . vieną vakarą 
kalbėtų, lai visa svetainė prita- 
Tc delnų plojimu. Ir panedėlio 
vakare, kovo 25, kalbėjo jis L.D. 
L.D. 65 kuopos surengtame susi
rinkime. Aiškino reikalingumą 
apšvietus draugijų, o paskui ėm
ėsi kritikuoti bibliją, tikėjimą 
elc. Buvo renkamos ir aukos 
žodžio laisvei ginti. Surinkta 
$19.60. Aukotojų vardaijbus vė
liau paskelbti. •*— A. č.

PtTSBURGH, PA.

p. Vinskunienė, p-13 B. Paulekiu- 
|ė, M. Billtušnikas ir p-lė Vikto
rija Maisejutc. Visi lošėjai ir lo
šėjos savo roles atliko gerai. Be 
to, buvo juokingas dialogai “Dvi 
kūmutės”, kurį išpildė plės Bi
rutė Pavlekiutė Ir Viktorija Mai- 
sejulė. Vaizdelyj parodoma lie
tuviškų kūmučių gyvenimas 
Amerikoj, kaip jos girkšnoja ir 
prigaudinėja savo vyrus. P-lė 
B. Paniekiu te/yra gabiausia Ai
do Choro dainininke, o taip jau 
puiki aktorė. Ji ir čia pasižymė
jo savo talentu. Gerai lošė taip
jau ir plė Maiscjutė, tik kartais 
ji pati perdaug juokėsi.

Vedamas p. J. Žiūrono Aido 
Choras gerai padainavo dar ke
letą dainų. Y(pač gerai sudaina
vo vienų vyrų choras “Raudoną
ją Vėliavą”, “Carai” ir “Ant ha-

Puiki Komedija ir Balius
L.S.J. LYGA r-jl KP.

Scenoje stato trijų 
veiksmų komediją

“NETIKĖTAI”
Subatoje

Balandžio 6 

— 1918 —

M. MELDĄŽIO SVETAINĖJ^, 2242 W. 23rd Place

Pradžia 7:30 vai. vakare Inžanga 35c ir augščiau

PASARGA: Likęs vakaro pelnas yra skiriamas ap- 
švietos darbui. Taigi kviečiame plačiąją visuomenę 
paremti tą musų darbą, ir sykiu gardžiai pasijuokti.

Kviečia visus RENGIMO KOMITETAS

apsnūdimo.
Klerikalai ir šiuo syk norėjo 

pakišti koją socialistų vakarui, 
.surengdami tyčia tuo pat laikų 
savo pramogas, bet ir vėl nieko 
nepešė. Mat žmonės, jeigu jau 
pradeda kiek judėt}, tai neina 
ten, kur juos kunigas su savo 
davatkoms atbulus traukia tam
son, bet eina ten, kur gyvenimas 
mušasi prickyn, augštyn, švie
son. — Darbininkas.

• f

PHILADELPHIA, PA. 
f

t •

Kovo 23 d. Liet. Mot. Progr. 
Susiv. Ame,r. 11 tą kuopa statė 
scenoj veikalą “Alkani žmones”. 
Kiek man iki šiol teko ftiatyt 
lošiant teatrus, tai dar pirmą syk 
mačiau lietuvius taip gerai lo
šiant. Nobeto, kad nebūt bu
vę mažų trukumų; jų buvo kiek. 
Bet, aplamai imant, sulošta ga
na gerai. Svarbiausioms rolėms 
buvo parinkti gabiausi aktoriai. 
J. Norvaiša (A. Ambrazo rolėj), 
kai ii ir visuomet, lošė pastebėti
nai gerai. Taip ir matai, kaip 
skurdus gyvenimas pavertė Am- 
brozą į girtuoklį. Jo pati 
lė M. Skardienė, vargo ir ba
do suspausta meldžiasi prie die
vo, kad pagelbėtų išbristi iš

choro vedėja p. Agne Vilavičie- 
nė labai gražiai skambino ant 
piano. Jos skambinimas publi
kai taip patiko, kad aplodismen
tais iššaukė antru kart pakartot. 
Neblogai taip jau išėjo dainelė
—...................... —■■■■' ■' ■■

Subatoj, kovo -23, Liet. Mok
slo Draugijos svetainėj buvo Ai
do Choro vakaras. Sulošta vei
kalėlis “Kerštinga Meldė,” kur 
ak toriai dalyvavo: A. Žvirblis, 
--- 1------- ■■ . r t i J

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS SAV. PAŠELPOS
*

Rengiamas
GERB. ŽEMAITĖS NAUDAI

|Waraš|
Nedėlioję,

Kovo-March 31 d,. 1918
Didžiojoje Schoenhofeno Svetainėje

Kampas Milwaukee ir Ashland Avė.

Durį* atsidarys 4 vai. po pietų. Programas prasidės 5 vai. po pietų. 
Inžanga 35d y.patai. tškalno perkant tikietę — 25c.

■  -------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- "■ —r--’.1 ■ ■

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

šio vakaro, kaip gerb. rašytoja neužmiršta nupiešti musų vargdienių 
gyvenimą. Rengėjai deda visas spėkas, kad padarius ši vakarų pa
vyzdingu vakaru Chicttgoje. Kviečia Ch. Liet. I)r-ja Sav. Paš i-

rikadų.”
Publikos atsilankė nedaug, 

viena, gal nebuvo gerai išgarsin
ta, aųtra — čia, ant Solio,dar 
tebeviešpatauja tamsioji jiega, 
kuri visokiais budais stengiasi 
pakenkti pirmeiviškam judėji
mui. Pavyždžiui, kovo 21 dieną 
Liet. Mokslo Draugijos svetai
nėje LSS. 6 kuopa buvo suren-^ 
gus balių, tai “šventakupriai” 
kuone iš proto ėjo. Mat čia nie
kados nebuvo buvęs lietuvių ba
lius gavėnios metu. Jie atkalbi
nėjo žmonės ir baliaus paskel
bimus draskė nuo sienų saliu- 
nuosC, kliububse ir kur tik jie 
buvo iškabinti. Vakare, kad 
žmonės pradėjo eiti į balių, lie
tuviškos davatkos sustojusios ša- 
lygatviais netoli nuo svetainės 
atkalbinėjo einančius ir baugino 
pragarais, velniais, karšta sma
la etc. Pagaliaus, baliui prasi
dėjus, svetainėn atgarmėjo bū
rys* policistų ir pradėjo krėst, 
begu neras uždraustų svaigina- 
Biįjų gėrynių. Namo gaspado- 
rius turėjo atidarinėt visas duris 
ir parodyt “dėdėms”, kad nieko 
panašaus nėra.

Aišku, kad butą kieno-nors įs
kųsta, kad tuo budu sutrukdžius 
balių. Bet nenusisekė, ir patįs 
“šventakuprių” skundikai pasi
liko su ilgomis nosimis. Balius 
pasibaigė gražiai ir visi grįžo na
mo Uksini, turėję malonios pra
mogos. — Sokietis.

GARY, IND.

Nedėlioj, kovo 24, buvo čia 
klerikalų mitingas, kuriame su
grįžę iš New Yorko klerikalų sei
mo delegatai turėjo papasakot, 
kas buvo seime daroma. Rai
bėjo patsai klebonas, šiųikus, 
Stulpinas. Kunigas šiuo š^kiu- 
nebekoliojo socialistų, bet užtai 
Šimkus ir, ypač, Stulpinas, strak
sėjo ant socialistų, kiek tik suge
bėjo. Stulpinas nesitenkino vien 
socialistų plūdimais, užsikorė 
dar ant Naujienų redaktoriaus 
P. Grigaičio, ir ant Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos ir 
ant įvykusios Chicagoj Chicą- 
gos ir Apielinkių lietuvių darbi
ninkų konferencijos.

Gaila tokių žmonelių, kaip tas 
p. Stulpinas, kurie, sėdėdami po 
kunigėlių skvernais, taip menkai

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas rengia

BALIŲ SU KONCERTU
NEDeLIOJE, Balandžio (April) 7-tą d., 1918
LIBERTY SVETAINĖJE, 3000 So. Union Avė ir 30-ta gatvės

Pradžia 6 valandų vakare Inžanga 35c ir 50c
širdingai kviečiame visus atsilankyti į vir.šminčtų balių ir koncertų ir 
pasikluusyti gražių dainų, taipgi ir dek]emacijų. Dalyvaus du chorai— 
Jaunų Liet Tautiną JxJJ,ubo Mišrus Choras ir Chicagos Lietuvių 
Vyrų Cli(HW»s.^«*r**^^ •*.

Vir.šminėtas Kliubas visuomet surengia gražius vakarus ir visada už
ganėdina atsilankiusia publikų. Kviečiame atsilankyti — pasišokti ir 
linksmai vakarų praleisti KOMITETAS.

CHICAGIEČIAI, ŽINOKITE, KAD

Saugiausias Pinigams» 
Pasidėti ankas

Yra tas, kuris turi didelį Kapitalų ifValdŽios Kontroliuojamas.
šitas Valstijinis bankas, kurio čia paveikslėlį matot,, yra su

KAPITALU IR PERVIRŠIU $350,000.00.
BANKO TURTAS VIRŠ $3,500,000.00

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

Bankas moka 3 nuoš. 
rūtomis ant metų už pa
dėtus pinigus, duoda pa
skolas ant budavojimo ir 
pirkimo namų mieste 
Chicagos, siunčia pinigus 
į visas svieto dalis, par
traukia pinigus iŠ kitų 
bankų po visa Ameriką 
ir abelnai atlieka viso
kius bankinius reikalus. 
Bankinės Valandos: nuo 
9 ryto iki 4 po pietų.
SUBATOMLS VAKARAIS 
nuo (i iki 9 vai. atdaras.

Kalbama Lietuviškai.A STATE BANK
Seniausias ir Didžiausias Bankas ant Bridgeporto

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

\ Chicago, III.
Randasi ant 35-tos gatvės Strytkariy Linijos.

.. i~.......... į 

teišmano apie dalykus ir visa, 
ką tegali, tai tik viauksėti į mil
žinišku žingsnių šuoliuojanti da
rbininkų judėjimą naujon so
cialus demokrotijos tvarkon.

— Reporteris.

ROCKDALE, ILL.
______ V

. Nedėlioję, kovo 24 d. š.m., S. 
L.A. 167 kuopa buvo surengus 
prakalbas Morvic svet. Žmonių 
prisirinko pilna svetainė Susirin
kimą atidarė šio miestelio alder- 
manas Jonas Janavičia. Kalbė- .5
tojais buvo p. Kvictkauskas ir

adv. Bradchulis, iš Chicagos. 
Kvictkauskas trumpai paaiškino, 
kas yra apdrauda, p.Bradchulis 
plačiai nurodė Naudingumą pri
gulėti prie tokios didelės organi
zacijos kaip SLA., o paskui kal
bėjo apie Lietuvos nepriguhny- 
bės reikalą ir ragino,, kad kiek
vienas lietuvis stengtus prisidė
ti, kad išreikalavus Lietuvai lai
svę.

, L* <
P. Bradchulio kalba visiems 

patiko nes nevartojo nešvarių 
žodžių nei nesikoliojo, kaip kad 
musų klerikališki kalbėtojai kad 

(Seka ant 3-čio pusi.)



Į KORESPONDENCIJOSLietuviu Atydai

WESTVILLE, ILL

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
Chicago, Illinois

GRAND RAPIDS, MICH

Dr-gės K. Petrikienes Prakalbos

su centais

MONTELLO, MA$S

Šokių Mokykla

INDIANA HARBOR, 1ND CEDAR RAPIDS, JOWA

Klaidos pataisymas

Warsawsky’s Reliahle Shoe Store
1341 So. Halsted Street CHICAGO

buvo atsi 
Drg. Gri

Prisiųskite savo vardų ir adresų, tai gausite knygelę 
su farmų naudingais paaiškinimais, su daugel gražių 
paveikslų (fotografijų) ir mapą (žemlapį) už dykų.

ir patiki klerikalų 
Žinoma, anksčiau 

vistielc darbininkai 
tuokart jie pamatys

ĮSI,‘kurie tik interesuojates farmomis, 
* pirma, pakol pirkaite FARMA,, tai 

perskaitykite knygelę, kurią išleido 
Liet. Kolonizacijos Korporacija (Bendr.)

1 Kovo 23 “Žiburėlio” dragijėlė 
buvo surengus koncertą. •Prog
ramas buvo gana įvairus. * Ypač 
pasižymėjo savo dainomis p-lės 
M. Monikaitė, V. Pdtvinskiutė ir 
d. A. Bačiulis. Dailiai taipgi pa-

2225 So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone ('.anai. 4626

daro. Mėnesis laiko musų klet 
bonus Statkus buvo pasikvietęs 
kokį tai Sblkų kalbėt. Dieve, 
kokių šlykštybių pylėsi iš bur
nos to kalbėtojo! Kaip iš kokio 
tabokos rago vertė visokių šmei
žtų ant visų organizacijų ir drau 
gijų, kurios tik nėra po kunigų 
kontrole. —Rockdalietis.

choras d. Alberto Stonkaus ve 
dainas. Publikos buvo atšilau 
kęs gražus būrelis.

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kovo 20 dieną F. J. Bagočius 
skaitė “Popiežiaus istorijų”. Iš- 
tikro, pbpiežų istorija tai bent 
istorija! Kiek niekšybių tie 
“šventieji tėvai” darė, kaip jie 
paleistuvavo, kaip jie movėsi ir 
piovčsi ir ntiodi josi dėl aukso ir 
popiežiškos kepures, net baisu 
darosi pamislijus.

Ponas A. Račkus ir Vyčiai bijo 
si stot | viešus debatus su sočia 

alistais.

Kovo 24 Liet. Tautos Namo 
knygyno komitetas buvo suren
gęs prakalbas ir spektaklį “Dė
dė atvažiavo.” Kalbėjo K. V. 
žiurinskas iš Norwood<r. Spek
takliui pabaigus buvo dar šiaip 
įvairių pamarginiiųų — dekla- 
nacijų, dainų. Dainavo d. A.Ba
čiulis įr plės M. Monikaitė ir B. 
Aukštuoliutė. Deklamavo p-le 
Vikšnaičiutė ir P. Staponavičius.

Delegatai jau sugrįžo iš New 
Yorko seimo, bet nieko negali 
pasakyt, kas tame jomarkc bu
vo veikiaiųa ir ką jie patįs veikė. 
Mat, vargšai,lpatįs nieko nesu
prato.

žinomi, kaipo nesudėtingi, 
apvalomos masinos, kuris už- 

melas iš meto. Pirkite Lily 
itsiinokės Savo kaštus smetona< ku- 

Pasipiatykite su vietiniais 
šiuos atskyrGjus arba rašy-

IAKOLEKTUOJAME SKOLAS VISUR
Senas skolaa. notas ir visokius iijieikojimus darome Suvie
nytose Valstijos* ir, Kanadoje Absoliutiškai dykai; mokėsite 
mums, jei mes iškolektuoaime. Nepaisoma, kur jus gyve
nate, nei kur Jūsų skolininkas gyvena, mes iškolektuosime. 
Jums nieko nekaštuoja duot mums išmėginimui. Rašykite 
arba ateikite paa mus šiandie. Gyvenantis kituose miestuo
se kreipkitės laiškais, Įdėdami 3c marki 
OFISAS ATDARAS Panedėlyje, Seredo 
1 iki 6 vai. vakare, 
iki 9 vai. vakare 

INTERST 
3114 8. Halsted f 
"Patacimas, kušį

L.S.S. 56 kuopa 
go ir dubai* galės < 
rgingiau veikti, 
statyti Scenoj 
komediją 
lošti scenos 
tikron iečiai, 
būti ir 
riti i čia nepavyk^ atkeliauti, kaip 
buvo žadėta, kovo 10.

International Harvester Company of America 
(fncorporated)

Sujugtomis spėkomis XI LSS. 
Rajono ir LMPS. 37 kuopa bu
vo surengę prakalbas d. K. Pet- 
rikicnėi kovo 22 ir 23. Atidarius 
susirinkimą į-SS. 51 kuopos Cho 
ras, d. A. Jasaičio vedamas, su
dainavo “Į kova”, paskui d. K. 
Petrikienė kalbėjo apie šiandie
ninius nuotikius ir darbininkų 
padėjimą, kaip darbo žmonės 
klaidinami, skriaudžiami ir per- 
sekiojartii viešpataujančios kle- 

Kalbos pabaigoj paaiškino, 
paprašė

atsakymui . ,
... ...ir PėtnyČIoje, nuo

Utarninke, ketverge ir Subatoje nuo 1

ATE LECAL SERVICE AGENCY 
t t., Chieafto, III. Phone Boulevard 4899 
i nekaštuoja pinigų, bet aučėdyja juos**.

kuopa lošė veikalėlį “Kcršting 
Meilė
še jais buvo: M. Baronas, p-lės M 
Daržinskiutė, M. AUeksiutė, J 
Pakaušis, p-lė E. Lepskaite 
Po to sulošta dar ir kitas ve ika 
lėlis, komedija ‘‘Piršlybos’’. Išč 
jo labai gerai. x

Chicago, III. 
užsieninių materijų; 

, ir kiekvienas gali 
Hin.4 ahiuia nuo 7 
p ir šventadieniais.

Korespondencijoj iš ('ėda r 
Rapids, išspauzdinloj N-nų nr. 
5 , pasakyta, kad prakalbos d. 
Dunduliui rengė čia LSS. 239 kp. 
ir LLA. 179 kuopa 
SLA. kuopti, nes tokios organiza
cijos kaip “LLA.” visai nėra.

—Kazys Minelga

i žymiai pami
ki ilgiau ir cne- 
Jau nutarta 

Žydas f^atynej”, 
kurią pasižadėjo su- 

mylctojai draugai 
Karlu pasižadėjo 

Igė K. Petrikienė, ku-

LSS/217 kp. surengė prakal 
bas nedėlioj, kovo 24 d., T. I 
vanovo svetainėje. Kalbėję 
“Naujieną” redaktorius drg. P 
Grigaitis. Publikoj 
lankę pilna svetainė 
gailis kalbėjot pirma, apie Lie
tuvos laisvę bei neprigulmybę. 
Gana aiškiai nupiešė, kokios 
Lietuvai laisvės nori darbiniu-

Apie neseniai jsistegusį čia 
Jaunimo Batelį maža kas girdėt. 
Visi jam linkėjo gero pasiseki
mo, bet pasirodo, kad kai kurių 
raleliečių tėvai dideli fanatikai 
ir neleidžia savo dukrelėms Ba
teliu priklausyti, d<*l to kad ten 
nekontraliujama žmogaus sąži
nė. Mat, Batelis pasivadino be- 
partyviu. r

monijos.
NAUJAGADYN1ŠKA

KONSERVATORIJA 
FRANK BAGDŽ1UNAS 

Direktorius
3343 So. Union Avė. Chicago.

Vielinė Vyčių 85 kuopa buvo 
surengus prakalbas 2 ir 3 d. ko- 

| vo mėnesio. Kalbėtoju buvo puš
ki lijęs klerikalų agitatorius A. 

| Račkus. Siiyo kalboje jis aiš- 
fkino,kąd darbininkų būvį page
rins tiktai kunigija arba krikš
čionybės mokslas. Ir taip kal
bėdamas labai išniekinu sociališ- 
tus išvadindamas juos supuvu
siais, paleisluvingais ir kenks
mingais darbininkų klesai; ragi
no darbininkus šalinties nuo so
cialistų kaip nuo bjaurios užk
rečiamos ligos, ir išreiškė, kad 
jis. Bačkos norėtų kada-nors 
stot su tais socialistais viešai j 
debatus.

Vietos socialistai tai girdėda
mi pakvietė Bačkų, kad jis išlai
kytų savo žodį ir stotų viešai su 
socialistais gint savo pusę. Už
tikrinimui, kad jis nesuklaidihs 
publikos, pareikalavo, kad butų 
uždėta kaucija iš abiejų pusių 
po $200, arba kiek jie reikalaus.

Tai matydamas Bačkus pradė
jo bijotis, bet galiop pavedė vi
są dalyką vyčiams ir jų vadui, 
kun Deksniui. LSS. 26 kuopos 
išrinktoj i komisija atsilankė vy
čių susirinkimai! ir pareikalavo, 
kad būt uždėta kaucija iŠ abiejų I 
pusių užtikrindami, kad paskir-l 
toje dienoje stos debatoriai ginti 
savo pozicijų. Bet vyčiai ir jų j 
vadas nei girdėt nenorėjo ir vi-Į 
sai atsisakė nuo debatų. t Į

Dabar tegul visuoipenė spren-1 
džia, kas yra darbininkų mulkiu-1 
tojai ir tamsybės skelbėjai. Kle-| 
rikalai yra bailiai ir moka šau-l 
dyt į tiesos skelbėjus tik iš už I 
tvoros; gi''pakvietus juos vie-| 
šai gint savo pusę, jie, kaili šeŠ-l 
kai, tuojau sulenda į urvus j

. Komisija: Leo. Valinčius,Į 
K. Kačiušis, 
S.Konstantinas

Montelliečiai turi puikų kny
gyną su daugybe knygų. Kny
gos dulkiama skaitytį į namus, 
užsimokant 10 centų mėnesiui 
arba vieną dolerį metams. -Kny
gynu beįgi naudojasi mažas žino 
nių skaitlius. Mat, didžiuma mė
gsta geriau liuosą nuo darbo Ipk- 
ką prakusti poolruimįuose arba 
ant gatvių kerčių bevėpsant, ne 
kad ką naudingą pasiskaičius ir 
pasimokinus.

— Žvirblialogijos Studentas.

W. KASPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR 
vice-prezidentas 

WILLIAM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice Co. 

CHARLES KRUPKA 
▼ice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Prof. J. KLOVAS
Tel. Canal 7270 prot-

Mokiname »ulig naujausia mada visokiu! lo
kius. (Ištikriname pasekmes. Mokiname Pa
neriais ir Pėtnyčiom. Pradšia 7:41 v. vak.

J. RASHINSKIO SVETAINEI 
731 W. 18th St., Chieag*, IU 

Duodama Privatinės Lekcijos

3247 S. Emcrald 
PASARGA:—Aš 
taipju, kaip vietinių, taip ir užsieninių sainpel 
pasinnklt sau tinkamą drapaną. „
ryto iki 9 v. vakare kaip paprastom dienom, tai 
Reikalui esant aš guliu pribijti į jūsų namus, ;/

DR. A. J. KARALIUS
6Mas Ir Chirurgas

X-8PIN DŪLIAI
1121 N. Wester*

Valandos: •—12 ryta) 1—9 
vakare.

Smetonos-Sučedi-
jimo Mašinos -

JEIGU *<Jar jus tebepalaiko- <
te pieną h* ranka nugrai- /pk | F j ' 

bote ji, lai jus nustojote bi- i
le kur nuo vieno kctvirtda- //( Į /f~l
lio Smetonos. Jeigu iųs var- //Į ''
tojate atslcyrčją, ir jis nėra į į | i
vienas iš gerinusių, tai ir -fTjrv rHP* į I
tuomet jus nustokite tūlą I į ,
snutonos ihin, kuri, jeigu L
jus žinotumėte, nustebintų Lt 
jus. Kiekvienas ūkyje nuo- 
stotis arba pragaištis, ku- 1^-—
riuos galima prašalinti, šį- / ’ —
met turi būt prašalinti. Pirk Lily arba Pririirose Sme
tonos alskyrėjij* ir sulaikyk jos. iiragaištį.

Nemanyk, kad palikusi n u gnaibytame pieno smelo- 
n;n nupenės kiaules ir lėliukus greičiau. Daugybes ka
rių tas jau buvo prirodyta, kad gyvuliai penisi taip greil 
su šiltu alskyrėjo i/ugrieblu pienu, kuomet mažas pa- 
šėrimas arba sėilienįs užvaduoja riebumų vielą. Sme
tona nugriebtame piene esti bevertės — pražuvusį

Lily ir Primrose atskyrūąas išima tą snietoną. Mes 
galime jums prirodyti, kad jis ją visą išima, išskiriant 
beveik po vieną lašą ant galiono.

Apari to jie yra gerai 
lengvai valdomi lengvai 
tenka ir daro gerą dari) 
arba Primrose _* 
rįą, gal dabar jus nužudot 
pardavėjais, kurie užlaiko šiuos atskyrėjus 
kito mums, reikalaiulami katalogo.

Kai-kurie dievobaimingi žmo- 
nejini labai'Sielojasi, kad SLBKA 
63 kuojos sekretorius pametęs 
tikėjimą. Tai, žinoma, bloga. 
Bet jeigu kas butų radęs, ma
lonėkite jam sugrąžinti, o jis jus 
prirašys užtai į LSS. 56 kuopą - 
bus dar geriau. Dainininkas.

Kovo 17 LSS. 17 kuopa bvo su
rengus prakalbas paminėjimui 
caro MikČ£ nuvertimo nuo sos
to. Kalbėjo d. Smelstorius, iš 
Bostono, dviem a t vėjais. Pir
moj savo kalboj pasakojo apie 

' Rusijos revoliuciją nuo caro nu
vertimo iki paskutiniųjų atsiti
kimų; antru atveju kalbėjo apię 
darbininkų vadovą Thomas Mo- 
oney San Franciscoj. Į pra
kalbas buvo atšliaužęs ir donoš- 
Čikas arba, kaip jį vietos lietu
viai vadina, “Jonas iš-po kero”. 
Kad jį ir bala, tą Smelstorių. 
Kai ėmė tą “Joną iš-po kero” lar 
knot, “Jonas“ tik raudonuoja iš 
gėdos ir nesumano, kur / akių 
slėpti, o čia publika kvatoja ir 
paniekinimo žvilgsniais į jį šau
do... Nebeiškentė “Jonas iš-po 
kero” ir dūmė |iro duris laukan...

Aukų lėšoms padengti surin
kta 11 dolerių su centais.

SUTAUPYKITE trečdalį ant jūsų Čeverykų šventėms. 
Musų pilnutėlis stockas yra išrodymui jums, naujau- 
__, s*s ištobulinimas avėjimui už kainas dauginus negu

užganėdinančias opiausius pirkėjus, nes prikėš yra būtinai 
geriausios ir kainos daug žemesnės, negu paprastos.

Keletą iš daugelio gerų daiktų mes pasiūlysime jums. 
t Moteriški balti Kid Čeverykai naujausiu patternu, 9 colių 

" augščio, su augštais ir žemais užkulniais, > J
verti $7.60, specialiai apkainuoti ..........
Moteriški auksiniai rusvi čeverykai naujame šešėlyje, pava- 
sūriniai, 10 colių augščio, labai styliš|<i ir O C
puikus, verti $8, specialiai apkiiinuoti už iDu,vU 
Vyriški tamsus Cordo rusvi čeverykai, naujausios spalvos, 
kokia yra pasirodžiusi vyriškuųse čevorykuosc, rankomis 
padirbti ir gvarantuoti, bile styliaus. Verti zp p Q p 

sPe9aMai apkainuoti už ..
Vaikams augštais auleliais, rusvi čeverykai, arba rusvi ir 
balti Kid auleliais, arini rusvi ir Champaine Kid'auleliai. 
Labai gražus, mieros 3 iki 8, kaina $2.50. s Q C A 
Specitdiai apkainuoti už ...........................

Mes turime šimtus kitų numerių visai Šeimynai, mes užtikrlnam jus, jog jie yra geriausios kokybės ir sty
liaus ir sutaupymas, koks užganėdins ir opiausį pirkėją. Musų velykinis stokus yra visiškai pilnas. Vis
kas, ką mes nuo jūsų prašome, tai tiek—ateikite į musų krautuvę ir patįs pamatykite, kokį jus galite pada
ryt didelį sulaupymą. *. .

Atminkite, mes užlaikome čevenykus vertės iki $18.00 už porą ir jie visi yra apkainuotį su dideliu 
kainos numažinimu.

kili ir kodėl klerikalai su tauti
ninkais šūkauja taip apie Lietu
vos nepriklausomybę, ir juodi
na sorialishis, kad šie ne])risi-. 
deda prie ją šukavimų. Taipgi 
kalbėtojas nurodė, kas jie per 
paukščiai, tie klerikalai, ir kaip 
jie elgėsi 1905 metais Rusijoje 
ir Lietuvoje. Antru kartu kai; 
bėjo apie Rusijos revoliuciją ir 
bolševikus. Drg. Grigaitis ga
na plačiai aiškino kas yra tie 
tąip “baisus bolševikai“.

Pirmiau Indiana Harborc žmo 
nės buvo labai klaidingai įsi
vaizdinę sau bolševikus, nes čio
nai, kaip ir visur, randasi tokių 
mulkintojų, kurie per dienų 
dienas skleidžia didžiausias me
lagystes ant Rusijos bolševikų. 
Kurie žmonės mažiau skaito 
darbininkiškus laikraščius, tžii 
tie kariais 
šlamštams 
ar vėliau, 
'susipras, ii
jų tikrus veidus. Drg. Grigaitis 
nurodė, kad Rusiją į tokią sui
rutę atvedė ne kas kitas, kaįp 
caras Mikė, ir kad dėlto dar ne 
taip greitai galės dalykai susi
tvarkyti.

Daugiau tokių prakalbų!

Dabar rengiama prakalbos ge
gužės 1 d.-4«L Ivanovo svet., 2101

137 st.), kur kalbės drg. KI. 
Jurgelionis iš Chicagos. Pra
kalbos rengiamos apvaikščioji- 
mui gegužines darbininkų šve
ntės/ Kadangi aplinkybes ne
leidžia mums padaryti tos tarp
tautinės darbininkų šventės ap- 
vaikščiojimo dieną, tai nors va
kare tatai atliksime. '

—Darbininku Draugas.

PUS BALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu, kad 

smuiką grajisi į 
4-ias lekcijas per 

pu*-balsio Sys- tCmą ,kad ir ne
žinai nė vienos 

įIbk notos. Taip aiŠ- 
IinHB ’r lenRva pus- l’ll W balsio systema.

V llll H kml net dvvai SL kaip muzikos
/ kompozitoriai 

jg®] “Hju nesinaudojo jąja, 
į anksčiau.W 3^ Privatiškos ]ek- 

nf u rijos ant smul-
X v k°s’ mandolinoj, gitaros ir bar-

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKArFĄ CHICAGOJe 

smagioje Ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Pe Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (CUaring Hduse) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVEL, kampas 19 gatvė*.

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

vice-prez. Nat. City Bank sekr. Turk Mnfg. Co 
GEO. (į WILCE OTTO KUBIN

vice-prez. T. Wilce Co. prez. Atlai 
JOZEF SIKYTA [Brewing Co

Icflsicrius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI -

L Penki Daiktai
B Paskučiausi:

1) Geros, gvnrantnoto vilnono materijos;
2) 'tikrai utNakantis darban;
3) Pritaikytas drapanų gulėjimas;
4) Vėliausios ir gražiausios mados (styles) 

Įį/ 5) (yatiti savo pinigų vertę.
Jei Tamsia pripažjsial minėtus penkis Pasku 

, člausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas
A. MAUSNER, Ltbtuvis Siuvėjas 1 

Avė. I’hone Yards 4608 
užlaikau didžiausį sandėlį * • ‘ ‘ ■ |

Muho viela

CHICAGO USA
Champion Deering MeCormick Mihvaukee Osborne

Phone Canal 125Q.
ŠOKIŲ MOKYKLA

/■-& Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 

' ave* *r kaml>a8
tos gatv. Chicagoj.

Ateik į vienintele 
///kWwlJ Šokių Mokyklą. Vi- 

si šokiai mokinama 
sulig naujausia nia- 
da;—angliški ir lie- 

vL tuviški. Aš užtik-a rinu. kad išmokin-
• * • siu į trumpą laiką,
lokiai atstbuna kas panedėlį ir ket-
zergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
pagelbininkėni.
1900 S. Union ave., Chicago.

sos 
kokiu tikslu važiuoja 
susirinkusių, kad aukautų L.S.S. 
Apsigynimo Fondui. Pertrau
koj, renkant aukas bhoras su
dainavo dainelę “Musų Bylojus“.

. Antru atveju d-gė Petrikienė 
kalbėjo, kaip kapitalizmo tvar
ką darbininkai galės pakeisti ki
tokia, geresne tvarka, kur dar
bo žmonės nebebus išnaudoja
mi.

Po prakalbai buvo keletas 
klausimų, į kuriuos kalbėtoja ai
škiai atsakinėjo. Tą vakarą bu
vo publikos neperdaugiausia 
nes mat buvo pėtnyčioš vakaras 
ir gavėnios laikas.

Antrą prakalbų vakarą dgė 
K. Petrikienė kalbėjo apie mo
terų padėjimą, priežastį moters 
atsilikimo ir neišsilavinimo, ir 
kvietė moteris organizuotis, švie
stis ir veikti už šviesesnę ateitį.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos, ir choras sudajnavą “Dar
bininkų marselietę.” Paskutinė 
kalba buvo apie organizacijas ir 
jų svarbumą darbininkams. Dar 
įprie to prisiminė apie, klerikalu 
ir tautininkų seimą NeXv Yorke. 
Pabrėžė kad tas seimas darbiu Ni
kams nū ant nago juodumo nie
ko gera nėra padalęs.

Aukų L.S.S. A. Fondui surin
kta per abu vakaru $35.16. Tą 
vakarą publikos buvo.daugiau 
atsilankę. Draugams ir drau
gėms d. Petrikienes Įirakalbos 
davė daugiau energijos kovoti 
už savo klesos reikalus, ir dides- 
desnio noro lavintis, šviestis.

—M. Motejaitis.

Y0UNGST0WN, ORIO.
šios kolonijos lietuviai pradeda 

vis labiau bruzdėti L.D.L.D. 35 
kuopti rengia pirmutinį didelį 
vakarą, kurio pelnas skiriama 
apšvietos reikalams; toliau ren
giamos prakalbos, kur kalbės d. 
T. Dundulis iš Chicagos.

1 i z v • • -A ' M •
...... ................... ................................ . — ! I. . .................................. ....................I 1 a =sr
| ORKE8TRĄ-BENĄ

S
 Parūpina visokiems 

reikalams

M-SALAKAS /
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nedėldieniai* tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 5546

1553 \V. Madison st.
Saite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

4.
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ir i ithtrnii m Nanvs l’tib. Co., Ine.
1840 SO. HALŠTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Karevičius siūlė kaizerio 
kancleriui ir generaliam šta
bui padaryt iš Lietuvos “kri
kščioniškai - konservatyvę 
monarchiją po Vokietijos 
globa”. Tie kaizerio tarnai, 
sako, priėmę vyskupo pasiū
lymą. Kodėl tad dabar kai
zeris negalėtų pasiūlyt Lie
tuvos kunigaikščio karūnąNaujienos eina kasdien, išskiriant aedėidienius I .eidHa Naujienų Ben-< w ---- - —.......

irovi. 1840 s. itaisted st.. Chicago,.\yuertembergo herzogų šeini. -Telefonas:* Canal 1506. °
UŽBinakomoji Kaina:

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

ChUagoje—per nešiotoju*’,
Viena kopija............. .
Savaitei .................. .
Mėnesiui .................. .

Suvienytose ValatijeeerCMcagoje, 
oačtu:

Metams ..................
Pusei meto .........
Trims mėnesIaflM ••••••••
Dviem mėnesiam ............... 1-JJ
Vienam mėnesiui .•••«••• -®5

Kanadoj, metams .................. 74J)
Visur kitur užstenlaoM........
Pinigus reikia siųsti Pačto Money
Orderiu, kartu su užsakymo.

16.00
3.50

mynos atstovui?
Ot, Lietuvos žmonės tai 

tokį dalyką vargiai-padary

Juk skaityties su jų norais, 
tai reikštų pripažint Lietu
vai apsisprendimo teisę.

: O tie žmonės, kurie stoja 
už Lietuvos apsisprendimo 
teisę, juk yra “Lietuvos lai
svės priešai”! Taip mums se
nai išaiškino musų klerika
lai su tautininkais.

Tikri Lietuvos “liuosuoto- 
jai” yra kaizeris su vysku
pu Karevičium. Ačiū jiems, 
Lietuva bus aprūpinta karū
nuotu kunigaikščiu ir kitais 
“laisvės” ženklais.

iš organizacijų, o ne iš pavienių 
asmenų, todėl prieš jokį Žmogų 
negali stovėt toks klausimas: ar

ne į Darbininkų Tarybą? Pri
klausymas organizacijai, kuri 
įstoja į Darbininkų Tarybą, dar 
anaiptol nepadaro žmogaus So- 
cialstų Partijos narių, lygiai kaip

sc jos nutaria veikli išvien, da
rosi našesnis; ir prie to, tų or
ganizacijų nariai, darbininkų 
minios, išmoksta sutartinai vei
kti kas yra be galo svarbu 
darbininkams.

Raiytoji; ir korespondentu prašome 
tlunčiumus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai

i (Akiai ir ant vienos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius tar
aus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš- 

. tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
Benklelių pakankamai persiuntimo 
ėioms apmokėti.

\&ineniškai Redaktorių matyti gali
na tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

į i Redakcijos
| Straipsniai ,

iii ___------------- .

Pripažino
‘ ‘pavojinga ’ {

%

Chicagos kapitalistų laik
raščiai jau įtraukė 4-tą war- 
d’ą į “pavojingųjų” ward’ų 
skaičių, į kurį, žinoma, įeina 
9-a ward‘a, 15, 27 ir keletas 
kitų. Vadinasi, jie jau ėmė 
bijoti, kad iš 4-os ward’os ne
būtų išrinkta'socialistas al- 
dermanas.

Ta pati baimė apsireiškė 
pas kapitalistus ir tada, ka
da republikonų kandidatas 
pasitraukė iš kontesto, duo
damas progos abiejų senųjų 
partijų pasekėjams susivie 
nyti prieš socialistus.

Tokių dalykų pirmiaus ne
būdavo. Ketvirtosios war- 
d’os politikieriai pirmiaus 
nebijodavo socialistų — ne- 
sivienydavo ir apie “pavojų’ 
nekalbėdavo.

Reiškia, socialistų agitaci
ja turi gerų pasekmių. 0 
reikia atsiminti, kad ji toje 
ward’oje tapo, kaip reikiant, 
pradėta dar tiktai kokie me
tai laiko atgal. įdomu bus 
pažiūrėt, kas tenai darysis 
dar už kokių metų laiko.

Kolkas tečiaus rengkimės 
prie 2 d. balandžio!

True translation filed with the post- 
iuaster at Chicago, March 30, 1918, 
■ b reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

“Liuosuoja" 
Lietuvą.

Amerikos Lietuviu Darbininku Taryba
Užmetimai ir paaiškinimai.

Gavome ilgoką drg. A. Liut- ‘fcota darbo žmonių reikalai, vi- 
kaus (iš Montolio, Mass.) strai- siems piliečiams užtikrinta lygy- 
psnį apie Amerikos Lietuvių Da- be prieš įstatymus ir pilniausia 
rbininkų Tarybą. Jisai mėgina sąžinės, žodžio ir susidraugavi- 
kritikuot ją ir prirodyt jos “ne^ mų laisvė.
reikalingumą”.* Kad straipsnio 
autoriaus išvadžiojimai butų ai
škesni. mes paėmūmė jų bran
duolį ir padalinome jį į keletą 
argumentų. į kuriuos čia—pat 
duodame atsakymų. Atsikarto
ji mus ir menkesnės vertės už
metimus praleidžiame, kad strai 
psnis neužimtų perdaug vietos.

1. Musų kritikas pirmiausia 

sako:
“Aš nesu Tarybos šalininkas 

ir nesu jos priešas, ir apskritai 
nesu priešingas nė vienai orga
nizacijai, kuri neša naudą, dar
bo žmonių klesai. Bet, peržiu
rėjus visus Tarybos principus, 
pasirodo, kad A. L. D. T. netu
ri išdirbus geresnio bei praktiš
kesniu programo, kuriuo ji ga
lėtų atsiekti savo tikslo, negu 
pasaulio darbininkų organizaci
ja —* Socialistų Partija. Jeigu- 
gi Taryba nėra praktiškesnė, tai 
kam mums, lietuviams, reikia 
tverti naują, tais pačiais pama
tais paremtą, 'organizaciją?“

Atsakymas. Drg. A. Liutkus 
klysta, manydamas, kad ALDT. 
privalo turėt “geresnį” drba “pra 
ktiškesnį” programą, negu So
cialistų Partija. Ji to visai neno
ri ir neprivalo norėt. Daryt ge
resnį programą, negu Socialistų 
Partijos, reikėtų tiktai tuomet, 
kada mes manytume, kad Socia
listų Partijos programas yra ne
geras. Tuomet mes sakytume, 
kad vietoje Socialistų Partijos 
reikia turėt kitą partiją — kaip 
buvo netoli dvejetas dešimčių 
metų atgal, kuomet daugelis So- 
cialist Labor Party narių nepa
sitenkino tąja partija ir isteigė 
Socialist Party, arba kaip buvo 
pernai, kuomet John Spargo ir 
kiti, išėję iš Socialist Party, “su
organizavo National Party.

Bet A.L.D.T. steigėjai visai 
taip nemanė ir tokių tikslų ne
turėjo. Jie yra pilnai patenkin
ti Socialistų Partija ir jos prog-

anaiptol neketina užimt partijos 
vietą arba daryt jai konkurem 
ciją.- Jos uždaviniai visai kito
kie. *

2. Kritikas rašo:
“Kiek aš patyriau, tai žmo

nės, kurie nepritaria bei nesim
patizuoja socializmui, tai nepri
taria nė Darbininkų Tarybai; jie 
sako, kad Taryba esanti “socia
listų organizacija!“ Na, ir kaip 
mes su tokiais žmonėmis susi
kalbėsime 'ir kaip mes juos prie 
ivęs prijungsime?

“Žinoma, kiekvienas, pamatęs 
Tarybos principus, pasakys, kad 
“antra L. S. Sąjunga!“ štai pa
matiniai Tarybos principai: 
' “I. Tarptautinė darbininkų sa
ntarvė (veųiybė, solidarumas. 
“N.“ Red.)

“II Kuogreičiausia taika — be 
neksijų ir kontribucijų ir tuo 
pamatu, kad kiekviena tauta tu
rėtų teises spręsti apie savo liki
mą.

“III. I^ysva ir deiAokratinė

Kur tie musų patriotai?
Kodėl jie nešaukia “vivat“?

Juk atėjo nauja žinia, kad
Lietuva gauna “neprigulmy- 
bę”. , ( m

“Neprigulmybę” — ir dar 
su magaryčiomis!

Su kunigaikščiu!!
Iš Amsterdamo telegrama 

praneša:
“Pasak ‘Frankfurter

Zeitung’, Lietuvos kuni
gaikščio (herzogo) karū
na tapo pasiūlyta herzogui 
Wilhelmui iš Urach ir tur
būt bus priimta.”
Kas pasiūlė tą karūną, ne

atsakyta. Bet ar mažai siu-J
lytųjų yra! Andai vyskupas Lietuva — kurioje butų apsau-

pats per save dar nereiškia pri- 
klausimo Darbiniųkų 'tary
bai. Tad kokį ryšį turi su ši
tuo dalyku “baimė socialistų 
vardo”?

Gąsdinimas “socialistų vardu” 
klausime apie Darbininkų Tary
bą yra suprantamas musų atža
gareivių. Juk norėdami atstum
ti žmones nuo Lietuvos Šelpi
mo Fondo, tauthdnkaį su kleri
kalais visuomet šaukė ir tebe
šaukia, kad’tas fondas esąs Mso- 
cialistiškas”. Taip įlydai jie 
ėmė šaukti ir apie Darbininkų

Jie sake, kad“Kas-gi pasakas, kad ne tokie I organizuoties.
ir Socialistų Partijos principai, ‘‘Grigaitis tveria naują partiją ; 
išskiriant gal kokius mažino- kad Darbininkų laryba tai yra 
žius?“ I “antra L. S. Sąjunga, tiktai ki

tokiu vardu’’, h- tt. Bet yra la
bai keista, .kada panašiai kalba 
socialistai. x, ;

Sodialistai juk žino (arba 
bent privalo žinot), kas yra par
tija, ir kas yra socialistiška or
ganizacija.

Musų priešai nori įkalbėt 
žmonėms, kad kiekvienas žmo
gus, kuris kokfame-nors dalyke 
veikia kartu su socialistais, da
rosi “socialistu” (taip, kaip, 
anot kunigų, jeigu kas priima 
“ant burdo” bedievį, tai pats 

arba bent pa-

Atsakymas; Iš musų paaiški
nimo prie pirmo punkto matyt, 
kad drg. A. Liutkus visai be rei
kalo stengiasi parodyt, jogei Da
rbininkų Tarybos principai su
tinka su Socialistų Partijos prin
cipais. Jei taip, tai tuo geriau! 
Bet! kad tų dviejų organizacijų 
principai sutinka; tai tas dar 
anaiptol nereiškia, kad jos yra 
tolygios.

Mes užklausime musų kritiko: 
Ar gali darbininkų unija savo 
vdikime vadovauties tokiais-pat 
principais, kaip Socialistų Par
tija? Ar gali tlokiais-pat prin
cipais vadovauties darbininkiška 
susišelpimo draugija, apšvietos 
organizacija, ir tt.? Jisai be 
abejonės, atsakys: žinoma, kad 
gali! Ne tiktrti gali, o ir priva
lo. Darbininkų klesa susilaukia 
-labai blogų pasekmių, kada ats-1 kitais žmonėmis; socialistai, kai- 
kiros jos organizacijos eina kiek- po tam tikros šalies gyventojai, 
viena principaliai kitokiais ke- turi miliotius bendrų 'reikalų su 
liais (kaip, sakykime, Socialistų kitais šalies gyventojais; socia- 
Partija ir Amerikos Darbo Fe- pistai, kaipo atstovai darbinin- 
deracija.) kų klesos, turi begąles bendrų

Bet darbininkų unija ir poli- reikalų su kitais darbininkais; 
fine partija, nors ir laikydamo- socialistai, kaipo dalis liaudies 
si fų pačių principų, vis dėlto apskritai, turi daugybę bendrų 
bus ne tas pats, kadangi prak- reikalų pu visa liaudim (demo- 
tikiški jų uždaviniai yra nevio-1 kratija). J uo bendruose roika- 
nodi.
sišelpimo draugija ir partija, ap 
švietos organizacija ir partija, 
pasilinksminimo kliubas ir par-

du rosi “bedieviu
pildo “grieką”). Tuo-gi tarpi 
anaiptol ne visa, ką socialistai 
daro, yra socializmas; daugelį 
dalykų jie da^č'1 tokių, kuriuos 
daro, arba gali darj^t, ir neso- 
cialistai.

Socialistai, 'kaipo žmones, 
turi mijiomis rūkalų, bepdrų^i

Taipgi ne tas pat yra su-puošė socialistai gali veikt kar
tu su kitais žmonėmis, nėkiek 
nenusidėdami prieš savo prin- 

leipus ir nevergdami jų išsiža- 
dėt savo principų.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Taryba turi uždavinį suvie
nyt lietuvių darbininkų organi
zacijas, kad jos vdiktų išvięn 
tokiuose reikaluose, kurie yra 
bendri joms. Pavyzdžiui: ir da
rbininkams, susiorganizavu
siems į politišką partiją (Soc. 
Sąjungą) ir susiorganizavu
siems į uniją, ir į apšvietos dra
ugijas, yra svarbu, kad darbi
ninkų padėjimas busimoje Lie
tuvoje butų kiek galint geres
nis; visos šitos jų organizacijos 
yra ką-nors dariusios šitame rei
kale arba dar ką-nųrs darys 
ateityje. Ar ne naudinga tad 
butų, kad jos pasitartų tarp sa
vęs, kas ir kaip .reikia daryt, 
idant butų geresnės (pasekmes? 
Ir ar ne naudinga butų, kad jų 
darbas butų varomas suvienyto- 

| mis jiegomis? Socialistui tokio 
dalyko, rodos, nė aiškinti nerei
kėtų.

Bet jeigu, pavyzdžiui, darbi
ninkų unija ntitafrš pasidarbuot 
kartu su socialistų kuopa, kad 
padėjus Lietuvos darbiniųkams 
apsigint nuo išnaudotojų, tai 
juk nuo to nė unijos nariai ne
pavirs socialistaiš, ne socialis
tų kuopa nepaliaus buvus sbcia- 
listišką.

Taip lygiai ir tos organizaci

Ir darbininkų Taryba yra 
anaiptol ne “antra L.S.S. Sąjun
ga“ ' . \

3. Drg. A. Liutkus rašo:
“Tarybos šalininkai sako, kad 

Taryba daugiausiai tveriasi to
dėl, kad ta darbininkų dalis, ku
ri bijosi socialistų vardo (mat, 
kaikam nepatinka žodis “socia
listas”) ir delei to nenori prik
lausyt L. S. Sąjungai, — ta dar
bininkus dalis įstosianti į Dar- 
bjninkų Tarybą. Ir priduria, 
kad Taryboje esą be galo daug 
(?) profesoriškų inteligentų — 
diplomatų ir panašių elementų”

Padaręs šitą “argumentą” 
kritikas plačiai išva tižioj a apie 
“diplomatų” blogumą, apie tai, 
kad nesą jokios naudos iš žmo
nių, kurie bijosi socialistų var
do,‘ir kad to vardo vengimas Ta
rybai neatneštų jokios naudos.

Atsakymas., Kas dėl “(profe
soriškų inteligentų“ ir “diploma
tų”, tai čia, žinoma, yra. tiktai 
skystas “džiokas”, į kurį never
ta nė atsakinėt. Bet nevienam 
žmogui gali užimponuoti kritiko 
išvadžiojimai apie “socialistų va
rdo vengimą,
name, apie tai daug rašė “Ko
va”, “kritikuodama” Darbinin
kų Tarybą. Turime čia pasakyt, 
kad Darbininkų Taryba visai ne
mėgina ko-nors vengti arba ką | jos, kurios priklauso Darbiniu 
nors slėpti. Ir ji n4eturl reikalo 
taip elgties.

Darbininkų Taryba susideda kimas tuose dalykuose, kuriuo

Kitąsyk, pame-

t Lįcų Tarybai palieka tokiomis, 
•kokiomis jos buvo, tiktai jų vei-

katos skyriui apie atsiradusią na
muose užkrečiamą bei limpamą 
ligą. Tūli tik todėl nešaukia da
ktaro limpamoj ligoj, nes bijo, 
jog jis praneš sveikatos skyriui. 
Daktaro nešaukimo rezultatai 
visada yra apverktini, todėl apie 
tai čia nekalbėsiu.

d

odel apie limpamas ligas tar
ingose šeimynoje sveikatos siįy-p 

rius gauna mažiau žinių, negu 
apie bėdnųjų namus,

Dr. A. Montvidas.

4. Drg. A. Liutkus rašo:
“Mano nuomone, butų daug 

parankiau lietuviams prisidėjus 
prie Amerikos Liaudies Tary-’ 
bos (People’s Council) ir remti 
jų reikalavimus”.

Atsakymas., Bet tai yra visai 
nenuosaiku pritart Liaudies Ta
rybai ir nepritart Darbininkų 
Tarybai. Viena, darbininkų 
Taryba yra prisidėjus prie Pt- 
opic’s “Counci^”; aątm, šitos 

organizacijos uždaviniai yra pa
našus į Darbininkų Tarybos, — 
tiktai Darbininkų Taryba yra 
labiau prilaikyta prie darbiniu-' 
kų reikalų. Liaudies Taryba 
yra apskritai demokratinė or
ganizacija, o Darbininkų'Tary
ba yra ne tiktai demokratinė, o 
ir darbininkiška organizacjaJ

I

Užbagimul turime padaryt 
dar keletą aplamo pobūdžio pa1 
stabų.

Pamatas didžiumos klai'd^ 
kurias daro savo priekaištuose 
Darbininkų Tarybos oponent/iį 
iš socialistų pusės, yra jų ne
aiškiam supratime socialistų 
partijos reikšmes. Daugelis jų 
žiuri į partiją, kaip į kokią “vi- 
sa-išgananČią bažnyčią”. Jie no
ri, kad partija butų viskas, ir 
jie neįsivaizdina, kaip gali bū
ti nepaHyviška unija, neparty-

ba neįiartyviška dailės organi
zacija. Todėl jie arba priešina
si lokių organizacijų steigimui, 
arba, jeigu jos jau gyvuoja, tai 
jie žiuri į jas, kaipo į partijos 
konkurentus. Vienuose atsiti
kimuose jie tas organizacijas 
stengiasi padaryt “nepavojingo
mis”, paversdami jas partijos 
priedu, o kituose atsitikimuose 
—- trukdydami ji^ gyvavihią. '

Jų nuomonė yra tokia: ko mes 
jiekonlroliuojanie, tas yra ken
ksminga arba bent pavojinga 
darbinihkų klesai. Jie užmirš
ta, kad partijos uždavinys turi 
būt vadoyaut darbininkams, o 
ne laikyt juos savo globoje. Dar
bininkų klesa yra ne mažas kū
dikis ir globėjų nereikalauja. 
Juk mes esamo įsitikinę, kad 
darbiniiikų klesa pati paliuosuos 
save, o :ne kokie-nors gerada
riai; kad ji ne tiktai savo paliuo
suos, o ir visą žmoniją! Ir tai 
klesai norima duoti auklė, lyg 
mažam vaikui! .7

Ne darbininkų klesa turi tar
naut partijai, o partija darbi
ninkų klesai. Todėl jeigu dar*' 
bininkų klesa turi be socialistų 
partijos da ir kitokių organizh- 
cijų, tai su jomis reikia skaity'- 
ties, o ne ignoruoti jas arba 
žiūrėti į jas, kaipo į sąvo'prįė- 
y ’ * ' , * • I.!
SUS. X ,» • .•>;! <r

Gerinus yra, kad tos organi
zacijos kartu su mumis veiks, 
negu kad jos kiekviena eis savo 
keliu arba net kartu su musų 
priešais. Todėl yra svarbu tu
rėt ryšį su jomis.

Kas izoliuoja socialistus nuo 
kitų darbininkų organizacijų, 
tas kenkia socialistams, o nepa
deda. 'Kaip kenkti socialistams 
visados stengiasi musų priešai, 
tai vardan “tautos”, tai vardan 
“religijos” traukdami darbinin
kų minias nuo socialistų. Bet 
priešinties socialistų susivieniji
mui su ktoinis darbininkų or
ganizacijomis vardan ‘“socializ
mo”,-tai jau yra kas-nbi's “cx-

Pranešimas valdžiai apie 
ligas.

Daugelis Jigonių arba namiš
kių, kur ligonis randasi, prašo 
daktaro, kad jis nepranešįų svei

Kodėl žmonės geidžia, kad 
sveikatos skyrius nežinotų apie 
atsitikusią užkrečiamą bei lim
pamą H'fcą?

Mat padaroma pilna ir reika; 
linga ligonio namų kvarantina: 
atskiriamas ligonis į atskirą nuo 
kitų kambarį, vaistai pavartoja
mi namuose ir ant juose esan
čių daiktų bakterijom užmušt, 
(prikalama korta ant durių, kad 
pašaliniai žmonės nesilankytų ir 
negautu ligos, įsakoma pieniui 
nepalikti ir nepriimti iš namų 
b'onkų ir 1.1. Tamsus žmonės ne
tiki, jog tokios ligos, kaip rau
pai, skarlatina, idifterija ir visa 
eilė kitų, paeina nuo bakterijų 
bei kitu gyvybių, jie netiki, kad 
galima užsikrėsti nuo ligonio, to
dėl jie yra primingi kvaranti- 
pąi^ pastaroji padaro jiems daug 
PDsmagumo: reikia ligoniui pas- 
kjpti <utskirų kpnibąrj, atskirus 

i ihdtisrdeginti Urba vaistais api
pili jo išmatas ir da pašaliniams 
korta parodo, kokios ligos na
muose esama 
žmonės ])apratę. lankytis vieni 
pas kitus, ypač ligonį atlankyti, 
o čia ima sveikatos skyrius ir įsa
ko, jog už lankymąsi reikės bau
smę pakelt, jei lankytojas liks 
pagautas.

Aš suprantu, kad nėra sma
gumo turėti namuose kvaranti- 
ną.

Tūli daktarai, norėdami ligo
nio šeimyną užganėdint ir turėt 
biznį iš jos, ima ir sutinka ne* 
pranešt sveikatos skyriui.

Kokios pasekmės?
Pašaliniai lankosi ir parneša 

ligą į savo namus. Namiškiai 
lankosi pas kitus ir užkrečia juos 
hrba jų laikui.’ 1
mokyklą ir perduoda ligą kitiefn. 
Pienius priima užkrėstas bon- 
kas ir tuomi platinama liga da 
toliau.

Pabraižos
i î.mi.į ■■ -M.

> 1 Dvi sprovos. }
- * t i

/.Evangelistas dusių ganytojas 
dvasiškasis tėvas kunigas Find- 
ley turėjo stoti prieš teisybės 
tribunalų. Chicagoj, už tai, kad 
per jo sprovą keturiolikos me
tų amžiaus mergelė, C.lara Sny- 
der, patapo motina.

Teisybės Iriburtnias pasmerkė 
dvasiškąjį tėvą pcnkiariein? me
tams katorgos. (

I« A

Ar teisingai?
Juk labai gali būt, kad tas 

evangelistas kunigas yra tik Se
nojo Zokono šalininkės. Mer
gelė Marija, penkiolikos metų 
būdama, taipjau patapo moli
na. Ir ji užtąi garbinama., O 
kas buvo sprova juk niekam 
nerupi ir niekas jo ne j ieškojo, 
kad nubaudęs. T. K o r s a k.

Kitas dalykas,

Daktaras visose limpamose li
gose nemažiau (jeigu da nedau
giau) turi rūpintis sveikų apsau
gojimu iuu> užsikrėtimo, kaip ir 
ligonio gydymu. Jeigu ligonis 
ir mirtų, tai jįs lik vienas, o jei 
jis užkrės didelį skaitlių, mir
čių dėl jo gali įvykti šimtai bei 
dešimtimis.

Ką jus sakytumėte apie tokį 
itaktarą, kuris užtylėtų vaikų 
paralyžių bei dif.teriją vienoj 
,$ęimynoj, kurios kiti vaikai lei
sti butų pertai lankyli mokyklą 
sykiu su jūsų vaikais? Akmeni
mis gatavi būtumėte jį užmušt. 
Arba -1— jeigu nueitumėte į sve
timą namą ir užsikrėstumete ka
rštlige arba parneštumete ją į 
savo šeimyną ir kas nors joje 
mirtų tik dėlto, kad daktaras 
nepranešė apie ligos buvimą svei 
katos skyriui? Ar gerai butų, 
jei iš namų su užkrečiamom li
gom žmonės butų leidžiami dir
bt prie maisto?

Jei daktarai pradėtų užtylėti 
apie limpamas ligas ir jei pub
lika pradėtu jas slėpti, tuomet 
įvykių tokie pat marai^ kokie 
įvykdavo seniai, kad net mies
tus ir apielinkes nušluodavo. 
Tik ačiu tam, kad surastos lim
pamos ligos lieka sulaikytos nuo 
plėtojimąsi, ačiu tam, kad mes 
turime taip vadinamus sveikatos 
skyrius ir turime užtektiną ska
itlių sąžiningų daktarų, kurie ne
užtyli apie lygas, didelės epide
mijos darosi retenybe. Dak
taras, kurisftjranešą apie limpa
mą ligą jūsų nąmuose yni dak
taras. kuris praneša apie limpa- 
tus namus. Jis tuomi saugoja 
jūsų ir jūsų vaikų sveikatą ir 
gyvastį. Tiesa, daktarai yra ve
rčiami po bausme pranešt, bet 
turtingieji neretai apmoka tiek, 
kad bausmės daktaras nebijo,

Yra delko nusiminti.
Baisus, ba’isUš dalykui dabar 

dedasi Chicagoj!
Čia pat aldermanų rinkimai, 

o Čia, jeigu tikėjus Daily New- 
sui — o netikėt negalima, — so
cialistai vedą karštą agitaciją, 
kad išrinkus socialistų kandida
tus į miesto tarybą!

Įvairiuose warduose jie laiką 
susirinkimus, į kuriuos suplau
ktą tūkstančiai žmonių, kląyso- 
S socialistų “sopbakserių”, plo- 

į jiems, ovacijas kelią!

Bet strošnių-stro$niausias dai
ktas tai ve, kad esą susirinki
mų, kur dagi kalbėtojai ir pu
blika ne angliškai kalba, 1x4 ki
tokiomis t kalbomis, sYe|ia)omls 
kalbomis. O viename susirin
kime, kaip Daily Ndwso repor
teris atsižinojęs, tai dagi vokiš
kai kalbėta, vokiečių kalba li
teratūra — lapeliai, atsišauki
mai — dalinta!

Je, baisus dalykai!
Baisus dalykai!
Vietoj šukavus, vietoj ovaci

jas kėlus republikonų-demokra- 
tų pastatytiems skerdyklų, ga- 
zo, strylkarių viešpačių intere
sams ginti kandidatams, kurie, 
be to, laiko patriotizmo ir loja
lumo patentą, balsuotojai ploja 
ir pritaria socialistų kandida
tams, runijautiems kaip Dai
ly NewSas informuoja—. “ant 
bolševikiškos, ne-amerikanckos 
platformos”! -

Galas svieto artinas.

Atestatas.

Sugrįžo delegatai iš najorkiš- 
kio klerikalų jomarko ir duoda 
raportus, ką matę, ką girdėję.

Kunigų Draugas praneša, ko-

likiški delegatai susirinkime fi
lius svetainėj:

“Vienas (delegatas) perskai-t 
tė ilgoką raportą su neaiškio
mis rezoliucijomis... Užbaig
damas savo raportą pasakė, 
kad kunigai >seime darę be-

Raportas buvęs taip užgaįma
iną s kunigus,

“jog vietos gerb. klebonas dėl

Nugi, ir tokį taip baisiai ku
nigus užgaunamą raportą davęs 
delegatės, kurs'dagi

“atstovavęs Seime ka|alikišką 
draugiją...”

daugtaškiu nubaigia susisielojęs 
cuniginis Draugas.

Matyt, gerai pasirodė kunigė- 
iai savvo “visuotiname” klerika

lų seime, jeigu patįs katalikų 
delegatai teikia jiems betvarkių 
triukšmadarių liudijimą.

—^Pabraiža.



Pearl Queen Concertina
Deimantinis žiedas

Gramafonas

ArmonikaGeras miesto pinigų tvarkymas

Laikrodis

šliubinis žiedas
Brukuojama Mašina

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Telephone Yards 5032

ir moteris

Vyrišką,

Raumatizmas Sausgėlfi

JONAS
JONAS

3346 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 7328
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Mikė

Socialistų Partija Chicagoje rinkimuose ba
landžio 2 d. tikisi išrinkti nuo 8 iki 12 socialistų 
aldermanų j Chicagos miesto tarybą. Socialistų 
pozicija ir reikalavimai šiuose rinkimuose yra iš
reikšti tekančioj platformoj* kuri tapo priimta 
Chicagos socialistų kuopų delegatų.
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Demokratija prasideda namie.
Pripažindami didžiausią svarbą visos šalies 

ir tarptaiiįinienis klausimams, mes taipogi pripa
žįstame reikalą smarkiai prisidėti prie gero aprū
pinimo vietinių klausimų, kurie yra taip svarbus 
minioms žmonių.

Grobikai ir spekuliatoriai nepraleido nei vie
nos progos pasipelnyti iš darbininkų. Jų godumas 
nežinojo rubežių. Jiems mažai rupi ar žmonės 
badauja ar šąla. Jų negalima suvaldyti perspėji
mais

pegifa; ilgai praktika 
bus Pi
ppitalėae ir Philadeb 
phijoj.
patarnau

Idymo. L
[rodą visokiose ligose 
[moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

I (Ant antrų lubų) 
Chicago.

Chicagos Socialistu Munici 
pale Platforma.

Socialistų Partija stovi už tai, kad gazo dlrb- 
i tuvės Chicagoje butų paimtos miesto valdžion, 
nes tai yra vienutinis būdas užtikrinti gazo geru
mą ir uždrausti gazo pabranginimą, kurio nori 
gazo kaizeriai.

Dabartiniam pasaulio krizyje lobininkai ban
do užslėpti savo godumą ir blogą reikalų vedimu 
savo veidmainiškais rėkavimais apie patriotizmu 
ir pačėdlyvumą. Socialistų Partija atkreipia vist 
domą į tai, kad mes galėtume sučėdyti anglies ir 
turėti pigesnės elektros, jeigu žmodės pareikalau
tų, kad sanitario distrikto turtas butų sunaudo
tas viešai naudai.

Hepublikonų ir demokratų partijos turi sa
vo pilnoj valdžioj išmatų ir pelenų išvežimą Chi
cagoje. Kad jie baisiai menkai tą atlieka, tą žino 
kiekvii na gaspadinė.

Miesto tarybos nariai socialistai no sykį rei
kalavo, Kad šitas darbas butų atimtas iš politikie
rių ir kad jis butų vedamas kaip priguli pasek* 
mingamo pamatais žmonių aptarnavimui.

Socialistų miesto valdžia suorganizuotų re- 
guliarį ir gerą išmatų ir pelenų išvežimą ir pada
rytų Chicagos mirštą švariu ir sanitarių miestu.

1801 So. Ashland Are. Chiear >.
Kampas 18-tos gatvės 

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

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo & 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

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

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

JONAS
JONAS
ANTANAS BROŽIS
KAZ. MATULIS

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

Tel. Ganai 5838.

Chicagos Socialistų Partija yra dalis darbi
ninkų klesos judėjimo, kurs nori išgauti visiems 
žmonėms laisvę, teisybę ir socialę demokratiją. 
Todėl, patiekdami musų municipalę programą, 
mes norime pirmiausia pabrėžti musų ištikimybę 
pąmatiniems tarpa tautinio socializmo principams.

Didžioji ąpciallstų revoliucija Rusijoj ir greit 
augąs socialistų ir darbo žmonių judėjimas viso
se* šalyse yra’ta spėka, kuri užtikrina taiką ir tik
rą demokratiją. Todėl kiekvienas balsas laiduo
tas už socialistų sąrašą (tikėtą) bus balsas už 
greitą ir nustosią demokratišką taiką.

Balsuodami už socializmą, jus užreiškiate 
protestą prieš kapitalizmą, militarizmą ir imperi
alizmą su jų tiranija, skurdu ir kraujo pralieji
mais. Jus prisidedate prie tų nuolat augančių 
minių darbininkų, kurie reikalauja naujos visuo
meniškos tvarkos paremtos politiška ir industri- 
ale demokratija ir tarptautiška žmonių brolyste.

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkeisiai, 1 seifas, 1 
benčius dėl laikrodžiu taisymo, taip
gi ir kitokių visokių daiktų galite 
gauti.

Taipgi didelis išpar- 
davimas visokių auksi- 
nių daiktų, kaip tai: 

tCL .... deimantu, Žiedų, laik- 
rodžių, branzalietų ir 

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

Naudokitės proga kol yra pigu

Chicagos Socialistų Partijos Platforma 
municipaltuose rinkimuose 

balandžio 2, 1918.!

Musų miesto valdžios pinigiški reikalai vis 
ėjo blogyn ir blogyn. Jie išeikvojo milionus do
lerių taip vadinamiems ekspertams ir išmokėji
mui perdidelių algų politikieriams, kurie jokio 
naudingo darbo neatlieka, o tuo pačiu laiku jie 
nedavė žmoniškų algų tiems vyrafns ir moterims, 
kurie visus miėsto darbus padaro.

Aišku, kad miesto salę reikia gerokai apva
lyti, jeigu norime kad miesto pinigai nebūtų eik
vojami iš vienos pusės, o iš antros, kad butų mo
kamos geros algos tikriems sąžiningiems miesto 
darbininkams.

Socialistų Partija stovi už reorganizaciją 
miesto valdžios tokiais pamatais, kad eikvojimas 
butų prašalintas, kad politiškos vietos butų pa
naikintos, ir kad žmonės turėtų tikrą aptarnavi
mą. . Socialistų Partija, tečiaus, taipgi stovi už 
“civil Service” įstatymo pildymą, už geras darbo 
sąlygas visiems miesto darbininkams ir už tokį 
algų pakėlimą, kokio reikia akyvaizdoj nuolat kį- 
lančio gyveninio brangumo.

Laikas veikti

Tol. Pulhnnn 384.
■ : ' *

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

Roseland, T1L. . * ' '
Valandos Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 vai; iki 5 po pietų, ir 
Nuo 6 iki 9 vakare, kasdio.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. V eželis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal suturimą 
4712 So .Ashland Avė. 

arti 47-tos gatvės.

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

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

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

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chlcigt, III.

Knyga /‘ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Atėjo laikas padėti visas pastangas, kad iš- 
I vesti miesto valdžią iš tos balos, į kurią ją įstūmė 
I negabus, jei ne parsidavę, senų partijų politi
kieriai. i

Daug kas iš musų programos gali būti išpil
dyta ir be valstijos legislatui'os ir tai gali padaryti 
sąžiningi,, išmintingi valdininkai, kurių tikrai at
stovauja žmones.
, Tuose atsitikimuose, kur reikia valstijos įsla- 
tymo, miesto taryba turi jo reikalauti, o Chicagos 
žmones tą reikalavimą paremti.

Savyvaldos čarteris.

Mes reikalaujame, kad butų sušaukta čarte- 
rio konvencija, išrinkta iš visų partijų proporci- 
onaliai pagal to, kiek kuri partija turi balsuoto
jų. Čarteris, kurį tokia konvencija išdirbtų, turi 
būti paduotas balsuotojams patvirtinti.

Išdirbant tokį čarterį, Socialistų Partija sten
gsis pravesti kuoplačiausią savyvaldą: kad val
džia ir atsakomybė butų duota vienai tarybai, 

i kurioj partijos butų proporcionaliai atstovauja
mos ir kontroliuojaoms balsuotojų iniciativa, re
ferendumu ir atšaukimu; ir kad miesto veikimas 
butų taip praplatintas, kad miestas turėtų galę 
užsiimti produkcija, transportacija ir mainu, ir 

l galely paimti savo valdžion ir nuosavybėn vie
šo naudojimo reikmenus ne pelno darymui, bet 
žmonių naudai, kaip tik to panorėtų žmonės.

Turi būti panaikinta pavieto ir vietinės val
džios įstaigos, o įsteigta viena miesto įstaiga, ku
ri turėtų savo jurisdikcijoj visą Chicagos terito
riją. Mes esame priešingi visoms pastangoms 
pailginti aldepinanų tarnavimo laiką virš dviejų 
metu, kaip kad dabar yra; mes taipgi esme prie
šingi tam, kad majorą rinktų miesto taryba vie
toj žmonių, kaip kad dabar yra.

žmonių kova. ■
* t \

Visame sviete žmonių minios spiečiasi prie So
cialistų Partijos kaipo prie Mėnulinės organiza
cijos, kuria jie gali pasitikėti kovoj už geresnį gy
venimą.'

Čia Chicagoje socialistų judėjimas taip urnai 
paaugo, kad republikonų ir demokratų politikie
riai užmiršo savo skirtumus ir susiliejo į vieną 
susivienijimą vienu tikslu neduoti Socialistų Par
tijai paimti valdžią į savo rankas ir padaryti ga
lą senai tvarkai, kurioj viešpatavo parsidavimas, 
netikęs reikalų vedimas ir eikvojimas.

Vienutinis susidūrimo klausimas politikoj 
šiandien yra sekantis: ar Socialistų Partija turi 
paimti valdžią žmonių naudai, ar republikonai su 
demokratais turi valdžią vartoti apgynimui plė
šikų, kapitalistų ir korporacijų?

Trįs socialistai miesto taryboje kariavo smar
kiai žmonių reikalų apgynimui. Juos perviršino 
skaičium korporacijų klapčiukai. Taigi jums rei
kia daugiau socialistų miesto taryboj.

Dabar yra proga. Mes šaukiame visus dar
bininkus ir ją pritarėjus prisidėti prie musų ko
vos už laisvą Chicagą.

PADUOKITE SAVO BALSĄ Už SOCIALIS
TŲ SĄRAŠĄ BALANDŽIO 2 DIENA.

PRISIDĖKITE PRIE TO, KAD PADARIUS 
CHICAGĄ ŽMONIŲ MIESTŲ, IR KAD AMERI
KOJ NEBŪTŲ PAVOJAUS SOCIALEI DEMO
KRATIJAI PLfiTOTIES.

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

Telephone Drover 7309

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

3149 S. Morgan St., kerlė 32 sL 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja .Dykai 
V Gyvenimus yra

• tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

/ Mes vartojame
i yjf pagerintų Oph- 

fj Ihahnometer. Y- 
patinga doma at- 

• kreipiama i vai
kys. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
hedėldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317

Darbo Žmonių 
KNYGYNAS

i ■ v ) ■ •
BRANGUS DRAUGAI IR DRAUGAS;- T

Jau atėjo momentas taip įdomus, taip interesingas, kad net ir tie, 
kurie neį svajot nesvajojo apie mokiniihąsi skaityti knygas bei laikra
ščius, šiandie skaito ir svarsto, kas tolinus dėsis, kas buvo ir kas bus. 
Dėlto pranešu jums, kad aš įsteigiau grynai darbininkiškų knygynų, 
kad aprūpinus naudingomis knygomis kiekvienų darbo žmogų. Jau 
dabar gana daug šiame knygyne randasi knygų, keletos kurių žemiau 
paduodu surašą.

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

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

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

minimai. Apdaryta .............. $1.00
Velnias ..............................' 20c,
Sauja Pipirų Senberniams ir

Senmergėms. Kaina ............. 35c
Kareivis...............................10<
ParlamentariŠkų Tiesų Knyge 

lė. Kaina .............'......... 10<
Darbas. Kaina....................75c
Rasputinas, arba kaip bemoks 

lis Rasputinas pavergė carų ir ca 
rienę. Kaina

grąsinlmais ar tyrinėjimais.
Vienus tėra būdas pataisyti šitą baisų padė

jimą: pats miestas turi pardavinėti žmonėms gy
venimo reikmenas be pelno.

{ Todėl Chicagos socialistų partija šiuo pasi
žada, kad, jeigu jai butų duota valdžia, ji suma
žintų brangumą sekančiais budais;

1. Įsteigiant plačią sistemą aptinio ir smul
kaus pardavinėjimo (wholi‘sale and Tetai!) 
marketų. »
2. (steigiant suvienodintą*municipalę sistemą 
pieno išvažiojimui.
3. (steigiant municipalius anglies ir medžių 
yardus, o taipgi municipales ledo dirbtuves.

Policija Ir streikai.
t" ■ \ 7 1 1 \ . J * •! i v* ’ ' f "» | ’* t", I

Nors gyvenimo brangumas nuolat kilo ir te- 
bekįla, darbininkų algos daugumoj atsitikimų es
ti pakeliamos tik po ilgos ir baisios kovos.

Streikai todėl yra neišvengiami ir socialistai 
užimdami valdžios vielas darė ir darys viską ką 
galėdami, idant nedaleisti, kad policija butų var
tojama streikų laužymui ar piketuotojų užgązdi- 
nimui ar kokiai kitai pagelbai darbdaviams jų 
kovoj prieš streikuojančius vyrus * * / •* * *

* Namų klausimas.
Minios Chicagos darbininkų yra priverstos 

gyventi skurdžiuose trobėsiuose ir landynėse be 
saulės ir oro, kur pasibaisėtinai plėtojusį džiova 
ir kilos ligos., /

Kad apsaugojus Chicagos darbininkų gyva
stis ir sveikatą, mes siūlome, kad miestas pastaty
tų sveikus, patogius ir gražius namus, kurie bu
tų isarenduojami pigiausia kaina. >

Už geresnę transportaciją
Nėra reikalo nei nurodinėti, kad Chicagos 

gatvekarių kompanijos toli gražu neišpildė tų rei
kalavimų, kurie buvo įrašyti jų koncesijoj 1907 
metų. Savo apsileidimą jos dargi begėdiškai pa
vartoja kaipo argumentą, kad joms turi būti duo
ta nauja koncesija dar ilgesniam laikui.

Socialistų Partija yra griežtai priešinga da
vimui naujų koncesijų Chicagos gatvekarių kom
panijai ar kokiai kitai kompanijai. Vienutinis 
geras gatvekarių klausinio išrišimas kaip pasa- 
žieriams taip gatvekarių darbininkams yra toks, 
kad miestas turi paimti savo nuosavybėn ir vesti 
visą gatvekarių sistemą.

Sočialistų Partija šiuo pasižada, kad, jeigu 
jai butų pavesta Chicagos miesto valdžia, tai ji 
luojaus pavartotų visus prieinamus šaltinius tam, 
kad suorganizavus greitos transportacijos siste
mą, kurią vestų ir turėtų savo nuosavybėj mies
tas, taip kad žmonėms butų kuopatogiausia; ta 
sistema turės būti suorganizuota ne taip, kad tik 
vidunniestį specialiai aprūpinus, bet kad žmonės Į 
gulėtų patogiai keliauti iš vienos dalies miesto į 
kitą juotrumpiausiu laiku.

Kuogreičiausiu laiku, turi būti įvesta, kad 
Iransferiai butų visur geri ir kad tik vieną syk j 
reikėtų mokėti važiuojant į visas miesto dalis;

Atsiminkite gazo patvarkymą

Keletas mėnesių atgal republikonai ir demo
kratai aldcrmanai, nežiūrint į trijų socialistų pro
testus, patvirtino naują gazo patvarkymą, kurs 
numažino gazo gerumą ir tokiu budu pabrangino, 
guzą smulkiems jo vartotojams.

Nemokėk Pinigus Bereikalo.
«' \ • ' Z- . ' ’■ <įu t 1 I', ■■v ‘ ' '* f '• ' ‘ •' i. * P,'į ? i ’r • y

Musų Krauiuv&^viena iš didžiausių Chicagoje |
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. Ma
šinėlių laiškams drukuotį ir ofiso darbams yra naujausios 
mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir 
deimontinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir koncerti
nų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame visokius 
ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir muzikališkus in 
strumentus atsakančiai.. Kurie prisius trijų centų krasa:žen- 
klj, gaus katalogą veltui. •'' <;!

(lėiau. Sidabro Hmuoaa, nuo 81.H b 
■uirlAiau. Pritaikomo aki 
Atminkit: Galvot ■opijhi 
maa, aklų akaudtjlmaa. 
cc. yra vaiaiaft įvairiu Bi 
būti praialintoo geri 
mu.s Ilty rimo* uld] 
•kauda akie. Jei jot rau< 
va topą, jei blogai matai. Jei ak|t aU. 
ptta. netetk ilgiau, o jie ' 
aptiekoj. kur kiekvienam 
kiniai uidykg Atmink 1 
nam gvarantuojem akini 
nam gerai prirenkate 

B. M. MKBIBOrr, Bkapertat Optiktt,
Jei Juo eergato ir reikalanjato patarimo arba vaittq, ateikit pa* mane at buvaa ay 
tiekoriui Rutijoi viri 18 metu, Amerikoj 11 MHtu* Al duodu patarimu* DYKAI. Galit 
padaryti bito koklut mtilkut vaiatut. AF 
draugat įmonių 8. M. MMntnFF,

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

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

gų ir. deklemacijų, kurias delei 
vietos stokos čia neminėsiu.

Taipgi turiu 
pieštų Rusijos Revoliuci'jos pavei 
lęšių: Kaip Rusijos Car 
nusirito nuo sosto. Kaina 25c.

NAUJIENŲ STOTIS
Užrašau ir kitus laikraščius me

tams, pusei metų, etc. Pavienių 
numerių galima gauti pirkti: Ke
leivį, Laisve, Kardą ir Dilgėles.

Laiškus ir pinigus siųskite šiuo 
......... 40cadresu.:
J. B. AGLINSKAS, .

Chicago, Illinois. 
Atdara kiekvieną dieną.

Tel. Yards 3654. AKUŠERE A

E»Mrs.A. VIDIKAS
I.Baigusi Akušerijos Ko- 

i- 
ennsylvajnijog ho-

Pasekmfngai 
|u prie gim- 
ždyaą duodu

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.. 
Padėkite.sayo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvdhtntu'ojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus
išmokėti ant/pareikalavimo. > ’ ' • ■4 .•«•«» •I-'-*'“?/* du L i/

,3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo inortgiČio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkais, Ketvertais ir Suimtomis iki 9 valandai vakare. 
PanedČliais, Seredomis ir Pėtnyčioinis iki 4 valandai po pietų.

i VYRIAUSYBĖ!
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierhis 
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
BRENZA < PRANAS GEISTA R
KROTKAS * ST. SZYMKIEWiCZ

ANT. ENZBIG1EL
JULIUS C. BRENZA.

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

Aš turiu 15 melų patyrimą ir 
£aliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
imns akinius tikrai. Darbą atlie
ku belauk hnt, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

Kampas 18-toa

Tėmykite į mano

vakaro. Nedėliojo nuo 4

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicag* 
Telephone Haymarkel 1544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišk _
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9693

VALANDOS! 10—11 ryto: 2—8 popietę: 
7—8 vakare. Nedaliomis 10—18 diena-



N. Georgi jevič.

Dangaus ir žemės 
cenzūra.

Victor Hągo savo neužinirš- 
linoje monografijoje “MaŽasai 
Napoleonas“ užreiškė, jogui esą 
galimu sulaukti dangaus cen
zūros.

Gyvenimas tečiaus jį aplenkė. 
Dangaus cenzūra jau senai-se- 
nai buvo.

Argi jis užmiršo garsųjį Ko
pi raką, garsųjį Galilėjų, Kep
ti rį ir Ticho de Bracbe, kurie vi
są amžių turėjo kariantį su dan
gaus cenzoriais?..

Ir žuvo ant cenzūros laužų.
Prisiminkite sau, kad tie ke

turi dangaus reporteriai buvo 
pastebėję ant saulės plėtmų.

Ir prisiminkite, kaip šventoji 
inkvizicija ątengės pašalinti tuos 
picinius, idant sugrąžinus seną
ją garbę šventojo žiburio.

“Plėtmai yra trūnijimo žen
klas. bet sulig švento rašto, sau
lė juk netrunija“.

skaitėte, su kuo jie kariavo? Al
ne su dangaus cenzūra?../

Ir kąrėnųs laužai; svyravo 
kryžiai ir drebėjo kalėjimų sie
nos nuo taikos genijų skardaus 
šaukimo.

Pirmoji puolė dangaus cen
zūra. Apie dangų buvo leista 
rašyti kaip tinkama, nesibijant 
netik žmonių, bet’ ir paties Die
vo teismo. Dar daugiau — ten 
nėra socializmo.

“Vieiia žvaigždė atsiskiria 
nuo antros viešpaties garbei“ 
sako dievo žodžiai, kreipdami

spaus* 
cenzu*

eilėse

N A U J 1 E N O S, Chicago, 111. ________ Subata, Kovo 30, 1918.
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tų perskaityti, žinoma, kareivis 
turės savo korespondenciją ra
šyti anglų kalba, o daugeliui 
lietuvių parašyti koresĮponden- 
cijėlė anglų kalba, tai nelengvas 
(kirbas].

KAZYS STEPANAVIčIA.

Pranešimas
Pono A, Olszewskio 

KreditoriamsI

Didžiausi Bargenai

“Smilė amžinai pasiliks neju
dinama, nes ji nmr amžinasties 
yra nej adoma“.

Ir girdėjo* kerkiantįs inkvizi
cijos cenzorių keismai, ir kūre
nosi jų sukurti laužai...

Tuo budu, pagelba laužo ir 
budelio vezdoK buvo palaikoma 
saulės ir žemės senoji garbė.

Bet neilgam...
Galilėjus iš kalėjimo šaukė: 
“Vis dėlto, ji sukasi!’*
Kopernikas:

. “Bet ant saulės randasi plėt- 
^ių!6

Ir visi tie žinijos kankiniai, 
apie kuriuos jus

žemės marnasčių.
Paliuosuoti nuo dangiškos ce

nzūros, ponai cenzoriai dar uo
liau puolėsi prie žemiškos cen
zūros. 

w t

Pirmieji tipografai bei 
tuvninkai buvo pirmais 
ros kankiniais.

Pirmose tų kankinių
stovi žinomasai spaustuvninkas 
Etjen Dolė.

“...atvest žinomąjį DNė, ku
ris laikoma Konfjeržeri kalėji
me, Paryžiuj, an| Moberto ple
čia us, kur erdvioje ir tinkamoje 
vietoje pastatytos kartuvės. 
Prie kartuvių sukraut laužą. Po 
pakorimo Dole kūną ėmest į 
ugnį ir sudegint kartų su jo 
knygomis. Jo pelenus paleist 
ant vėjo. Karlu su tuo 
bus paskelbta visiem 'ir 
vienam, kad Dolė manta 
atimta karaliaus naudai,
pirm negu bus išpildyta teismo 
nuosprendis, Dolė turi būt ati
duotas ypatingam kankinimui, 
kad tuo sužinojus jo minties 
draugus. Kartu tegul bus ap
reikšta, kad, jeigu butų koks jo 
dalykai) įsimaišymas arba jei-

Šis vyras iš.So. Chicago, III., pa
šauktas Dėdei Šernui tarnauti, 
dabar randasi kempėj Devens.

tik pas mus yra; Rainos visur kįla didyn, bet pas mus yra pigiau dabar, negu ki
tur buvo seniau. Turime didėli 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 ' tavora* už 
pigią kainą ir geriausia^ reikale patarnavimas.

kiek- 
lieka 
Beto,

i 1 ,Camp Devenp. — Tai viena 
didžiulių nacionalės armijos 
stovykla. Lietuvių kareivių čia 
yra gal būt apie trejetas šimtų, 
pašauktų daugiausia iš Conne- 
etieuto ir Massachusetls valsti
jų. Daugelį perkelhr į kitur, į

Vietoj jų pribūva

pasitaiko pastebėt,
atvykstuntieji nau-

naujų.

Kartais 
kad naujai
jokai atvažiuoja girti ir da deg
tinės atsiveža. Tai labai nege
rai, nes tuo žemina labai savo 
vardą.

jaunystėje

F Buk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir

škinto maisto nuodams 
susirinkt j savo žarnas, 
kurie esti jsinėrę į jųsų 
syšteiną. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kilų bėdų jlaseks. Lai- 
kx k savo vidurius va-D

Black-Draught
Mrs. \V. F. Piclde iš 

Rising Fawn, Ga., rašo: 
‘ Mos vartojame 'l'hed- 
ford’o Black-1 )raught, 
kaipo šeimynos gyduo
lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imt Calomel, 
nes tas būdavo persiip- 
rus jai, todėl ii varto
davo Black-Draught, 
kaipo švelhų, vidurius 
liuosuojąntj ir kepenas 
reguliuojanti... Mes var
tojame jį šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada
ryta gyduolė?’ Mėgink 
ja. Reikalauk tikro- 
Thedfonro 25c už kre- 
bulę. E-75

Oi

Dole’ur gyvam bus ištrauk
tas ir sudegintas liežuvis”.

Praslinko šimtmečiai.
Rašytojai, tipografdi, išleidė

jai, visos tautos kovojo už cen
zūros panaikinimų.

Puolė, ir nebesikels, nors da
ngaus ir žemės cenzoriai ir dar 
taip norėtų. Vertė K—s.

True trnnslation filed wifh tne post- 
master at Chicago, March '30, 1918, 
hs reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Nuo musų kareivių.

Cenzo-

Pasarga. Karės depart. pat
varkymu, kareiviai esantieji 
“kempėse“, gali rašinėti, jei no
ri, žinių į laikraščius. Tik tai, 
ką kareivis parašo, gali siųsti 
laikraščiui ne kitaip, kaip tik 
per rankas tam tikraj nuskirto 
ofioieriaus-cenzoriaus.
rius jo raštą perskaito, ir jei ra
nda ką nors, kas nereikėtų ko
respondencijoj minėti ir kas ga
lėtų suteikti priešui svarbių 
informacijų, jis visa tai išbrau
kia ir palieka tai, kas galima lai
kraščiui pranešti.

Kempėse esantieji lietuviai ka
reiviai, jei norėtų ką nors pra
nešti laikraščiams, turi laikyties 
šito karės vyriausybės patvarkys 
mo.

Kad oficicrius-cenzorius gale-

The Wiersema State Bank
VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS 

11106-8 Michigan Avenue .

Raportns prieš pradedant biznį ant Vasario 7, 1918, padarytas 
Auditoriui of Public Accounls of State of Illinois.

SKOLOS * /
Capital stock sumokėta $200,000.00 
Perviršio fomįa.s 10,000.00
Nepadalintas pelnas (net) 2,354,64 
Depozitai . . 1,109,887.60
Reservuoti taksoms 250.00

Paskolos ir dlskauntai $747,172.91 
O ve n IraFlai . . 33.29
l'žslalm . . i
Rakandai ir fikčeriai 
Grynais ir iš kitą bankų 

priklausančiai . !

343,733.93
2,584.89

228,967.22

Visas turtas

Naujai šaukiamieji vyrai gali 
pasiimt iš namų su savim ge
rus batus, pančiakas ir tt. Tatai 
jiems nebus pro šalį turėt.

—K. S.

Camp Dix. — Jau keturi mė
nesiai kaip tarnauju šitoje kem
pėj, bet dar neteko susieiti ny 
vieno lietuvio kareivio. O ti* 
kiuos, kad jų čia vistik yra. Mil

ošų'pulke pastebėjau porą vyrų 
visai lietuviškomis pavardėmis. 
Klausiu jų, ar lietuviai. Msa-> 
kė lenkiškai: “Ja nie rozu- 
niiem“. Butų labai malonu su
eiti su saviškiais, todėl jei kuris 
skaitys šį mano laiškelį, prašy
čiau atsilankyti pas mane. -į- 
Joseph A. Kaminsky, Co. 5, 2- 
nd Batalion, 153 Depot Brigade, 
Camp Dix, N. J.

SVARBUS PRANEŠIMAS
DRAUGYSTĖMS ir KLIUBAMS

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

Kuriems butų reikalinga, malonė
kite uesivėluoti. '

Kurie paims bus užganėdinti.
Su tikra pagarba.

NATIONAL G ROVĖ Savininkas,
W. F. ZAWLEWICZ, 

3()lh and Desplaines Avės.
Tef. Riverside 240—W,

Plumberis, Kontraktorius

Crie naujų budinkų plumberio dar-, 
o ir pertaišp senus. Už visų darbų 

.gvarantuoja. Rcz’dcncija ir šapa— 
295G Wallace St„ Tel. Yards 5758, 
Skyrius ir šapa 922 W 33 St. Chicago

PRANEŠIMAS

SUSIRINKIMAS KREDI
TORIŲ SUSIRAŠIUSIŲ 

PAĖMIMUI MILDOS TE
ATRO ĮVYKS MILDOS

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

Tame •susirinkime dalyvaus 
visi susirašę Kreditoriai ir p. A. 
Olszevvskis. 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 paskutini^ laikas ra- 
šy ties!

Tikslas mano jau yra pilnai
atsiektas ir darbą noriu užbaigt.

Visiems Kreditoriams nurod
žiau pilnai dalyką stovį; nuro 
džiau pavoją, koįcs jiems gręsia, 
laikant turtą pas trustee ir lau
kiant licitacijos; nurodžiau bū
dą to pavojaus prasalinimui, ir 
suteikiau progą kiekviena iš to 
pasinaudoti.

1 • „ »

Išdėstinėjimui to viso dalyko 
padėjau milžiniškas pastangas: 
atspausdinau ir kiekvienam Kre
ditoriui pasiunčiau kelis cirku- 
liorius, kas man atsėjo keli šim
tai dolerią. Be to, patalpinau 
laikraščiuose brangiai apmoka
mus straipsnius nurodinėdamas 
visąs smulkmenas to reikalo. 
Per ištisus metus pašvenčiau vi
są savo laiką susirašymui žmo- 
nią ir pažinimui apatiškai visą 
dalyką. Tokio patarnavimo la
bui Kreditorįą teismo uždarytos 
bankos dar iki šiąjrn laikui nieks 
Amerikoj^ nėra suteikęs! Kre
ditoriai pono A^jQlszewskio tu
rėjo tokiu budu atdarą kelią ap
sisaugojimui, ir vietos praradi
mo turto, sutvėrjmui naudin
giausią lietuviams įstaigą, iš ku
rią jiems patiems ir visai tautai 
butą didžiausi ąauda. 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 
ją nereikia!

šitas yra visiems duotas pas 
kutinis perspėjimas!

Sn pagarba,
J. J. HERtMANOWICZ, 

Organizatorius 
3133 Emerald Avė., Chicago, III 
P.S. Iki Balandžio 21 dienai 
1918 metą, kiekvienas Kredito 
rius gali ateiti ir prisirašyti prie 
tveriamu bendrovią. Tiek kiek 
iki tam laikui susirašys, nuspręs 
kokį turtą už sudėtus Trust Cer- 
tificatus paimt.. Organizavimo 
darbas bus užbaigtas!

i
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Kazimieras Gugis

UŽTAIKAU EKSPRESĄ. — Kas 
norite keltis į kitą vietą, kreipkitės 
J mane. Greitas, mandagus ir nebran
gus patarnavimas. Pristatau anglis 
ir ihalkas.

Vincentas Milašius
133 N. llth Avė., Melrose Park, III.

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofiaas:

1122 S. Haisted St.
Ant trečių lubų

Tol. Drover 1310

Mieuto OftagBf
127 N. Dearborn St.
• 1111-13 Unltylldg.
Tel. Central 4411

šilas puikiausias Pečius su 
gezu ir anftjiais su baltu ko- 
pluru ir lygiais nikeliais, 
taip kad labai yra r lengVa 
nuvalyti, visai mažai vietos 

• Užima, o vidus dėl kepimo 
yra didelis, keturios degu n- 
čios vietos su gazti ant vir
šaus ir dvi su anglim.’ Tik

ėtai dabar už. šitų kainą ..

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

J69 50 $6.95
Pilnai sulenkiamas vaikų a 

vežimukas, taip kad galima U® ■ B R B 
nešties parankiai, su geru f _ I 
viršų ir dratiniais ratais ■■ ■

K

Al

šitas vaiky vežimu
kas yra lengvas ir 
tvirtas su dailiu 
drabužiu išmuštas; 
iš tų galima pasi
skirti pilkų, gelsvų 
ir rudų. Pasisku- /
binkite gaut vieną 
iŠ tų. Da- $4 045 

. bar tik po I w

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 Jlgai $4 065 
po.. c. - - I O

KULIS FURNITURE HOUSE
3224-3226 South Haisted Street

Tel. Drover 9757 Chjcago, III.

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

sija, nevirinimąs pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, infcstų. Nervu ir 
abelnas spėkų mistojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensią. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rųbežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą? 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių iŠgerekvaM kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1006 sykių dėkuoju Salutaras rnylistų ge- 
raklėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir^pažistamicm su lokiais 
atsitikimais patariu uuoširdžai kreipties pre, Salutaras:*

' SALUTARAS
/ - CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Haisted St., Telepbone Canal 6417. Chicago, III.

UIGTOR Grafafcnai 
1 ir Lietuviški Re

kordai. $10 ir 
augšėiau.
Roseland 

. Music 
Shop ;

11146 S Mlchlgan A»e., Chicago, III 
Telmhonr Pullmin 8BB

Didelė .Lietuviška
Krąutuvė I Hl
Užlaikom laikrodžius, žiedus, brau- Hm I ji) I Imi I 

zalietus ir kitus auksinius ir sidabri-* KM j
nius daiktus. Taipgi įvairiausių lietu- ĮN 
viškų knygų. . v’1

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

mus krautuvėj randasi geriausių gramafonų ir rekordų. 
Gramofoną galite gauti nuo $10.00 iki $215,00 ' 
REKORDŲ — išsirinkimas kuopuikiausis, nes jų randasi musų 

krautuvėj su. viršum 10,000 lietuvių, lenkų, gudų ir anglų kalbose.
Čionai paminėsiu) keletą naujų lietuviškų rekordų:.

E2356—Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.*
E2858 Darbininkų Marsalietė ir Sukeikime Kovą.
E2357—Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.
E3313—Sukruskimc Broliai ir Eina Garsas nuo Rubežiaus.
E3349—Kur tas šaltinėlis ir Prirodino seni žmones man jaunam
E3350—Naujoji Gadynė ir Dainius. . [mergelę.
E3323—Ilgu, ilgu mą nant svieto ir Mano Skarbas.
E3625—Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva.

Kiekvienam pareikalavus .siunčiant gramafonų ir rekordų ka
talogus veltui.
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: Nariai Cook County Raal Eatata Taryta* 

A. PETRATI8 & CO.
Raal Katat* Ofiaaa

Paakc.lin* pinigui. Parka, parduoda, ir 
maino namu, lota* ir farmM.

Apsaugoja tartą nuo ugnies.
Poriiurl apitraktui, padaro popioraa

NOTARY PUBLIC 
7*1 W. SBta gatv4 
kampaa JBaiutod

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
*. ■ • • 'Jj> *' 'i "MOKYKITĖS barzdaskuty, 

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

Fotografisas.
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbq at
liekam gerai ir 
pigiai.
41.10 S. Haisted 
St.. šalę Mildos 
teatro.

Chicago, III.

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

PENTIS T A S 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedaliomis pagal sutarti 
4847 W. lltli SI., Cicero, 111.

Kampas 491h Avė.

$1,322 492.24$1,322,492.24

Oficieriai
\S \ \VIERSEMA, Prezidentas NICIIOLAS W. WIEBSEMA, Kas. 
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. \VIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
( bus II. Brandi, Theoįhilitis Schmidt, Asą NViėrsema, Nicholas W. 
Wi(Tsenia, llėrinan L. Barnes, George Dalenberg, Gairinęs Deflaan, 

' Frrilcrick J. NViersema, Eihvard W. Thomas

Viso skoly Drov«r 14**

3343 So. Haisted St.,

TELEPHONE YABDS IM4.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo k Iki l) 
H ryto ir nuo 7 iki t vai.
3325 8o. Halatęd .ĖU ČMcafy i
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Į Chicago ir Apielinke

Rengkimės prie rinkimų!
Sekamų utarninką aldermanų 

rinkimai. Taigi iki rinkimų be- 
, liko vos (lįs dienos. Draugai, 

bukime prisirengę! Žiūrėkime, 
kad nei viename precinkle ne
stok uotų socialisto balsų dabo
tojo. Dar daugiau, pasirūpin
kime, kad ten butų net po du 
musų balsų dabotoju. Kapita
listų klapčiukai vogs socialistų 
balsus kur ir kiek tik jie galės. 
Draugai, žiūrėkime, kad tų Va
gysčių butų kuomažiausia.

'Boto, politikieriai statys įvai
rių pinklių balsų dabotojams. 
Bukite atsargus ir rimti. Nę- 
dasileiskite bereikalingų ginčų 
su kapitalistinių partijų samdi
niais, kurių tikslas išprovokuo
ti jus, kad turėjus progos pri
sikabinti ir pašalinti jus iš ka
mbario, kur bus skaitoma bal
sai. Nesuteikite jiems tos pro 
gos.

Budėkite.

Drg. Gugis kalbės

Šiandie, K vai. vakaro, Ebels 
Hali svet., kertė 43 ir Washte- 
naw gt. Nepamirškite.

Westsidiečių domai
Vienuoliktos wardos socialis

tų skyriai rengia didelį koncer
tų šiandie, kovo 30 dieną, M. 
Meldažio svetainėj. Visas va
karo pelnas eis soc. rinkimų 
kampanijos reikalams.

S

Lietuviai darbininkai priva
lo kuoskaitlingiausia atsilanky
ti į šį vakarų. Apart pasigėrė
jimo tikrai puikiu programų,
kurį išpildys gabiausios svetim
taučių, anglų, vokiečių, italų 
etc. spėkos, jus prisidėsite prie 
socialistų laimėjimo toje wardo- 
jji*. Papemsite socialistų partiją t 
finansiškai.

i >
Svetimieji ir savieji darbinin

kų klesos priešai vienijasi prieš
mus. Ddžiausiu įnirtimu tūli 
“lietuviški politikieriai” šmei
žia socialistų partiją. Parody
kime tad jiems, kad mes moka
me apginti savo reikalą. Su
laužykime tų jų užsispyrimą - 
pasiųsdami miesto tarybon so
cialistų partijos kandidatą, <1. 
\Villiani Vau Bodegravenų!

Reikalauja “indžonkšeno”
Susivienijusieji kratomųjų 

paveikslų teatrėlių savininkai 
užvakar kreipėsi į apskričio tei
smų reikalavimu išduoti jiems 
“indžionkšenų” prieš teatro da
rbininkų —z International Allia- 
nce of Theater and Stage Em- 
ployes — unijos lokalų.

Samdytojai būtinai norėtų 
išardyti teatro darbininkų uni
jų; Vargiai jie galės atsiekti ti
kslo: minėta unija yra viena 
tvirčiausių unijų netik Suv. Va
lstijose, o ir Kanadoje.
“Veiterių” streikas.

Užvakar metė darbų t. v. li
nam Leaguc Club patarnauto
jai “veiteriai”. ReikalaUaja 
padidinimo algų vietoj gaunamų 
7 dol savaitėje — 10 dolerių. 
Viešbučio savininkai griežtai at
sisakė išpildyti darbininkų rei

Nepaprastas Koncertas ir Balius
Bengia 11-tos vvardos Socialistą Partija—suvienytomis spėkomis 

lietuvių, anglą, vokiečių, lenką ir italą

SUBATOJE, Kovo (March) 30 d. 1918 m.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242\W. 23rd PI.
■ • X- ’

Pradžia 8 valandą vakare. Inžanga*^c^ypataL

Visi kviečiami atsilankyti į šį koncertą, nes Šis koncertas ’uįs skir
tingas nuo kitą, šiame koncerte daly vau* geriausi solistai 11 solis
tės, bus ir visą tautų chorai, kurių dar lietuviai niekuomet ’negir- 

/įėjo. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS

kalavimus. Pasišaukė pagelbon 
policijų ir samdosi streiklau
žių.*

Turėjo dvi pačias— 
vieną nunuodijo.

Leonas Dubinski, lenkas, tu
rėjo dvi prisiekus. Ir niekam 
nei į^galvų neatėjo apie jo lai
mę, kol policija vieną jų rado 
nunuodintų name 1752 W. 20 
gt. Dabar. Dubinskis sėdi pa
vieto kalėjime ir laukia “grand 
džiurės”.

Antroji “spitles day”
Užvakar chicagicčiai turėjo 

antrų “spitk'ss day”. Areštuo
ta 116 asmenų už spia intymų ant 
šalygatvių ir šiaip viešose vie 
tose. Turės užsimokėt nuo 1 
iki 5 dol. pabaudos.

Vyrai, bukite atsargus: bus ir 
daugiau tų “spitless day”...
Pavogė tris automobilius

Per pastarąsias 24 valandas 
Chicagoje tapo pavogta dar trįs 
uiitoinjobUiHi, -viso 120 tukstau- 

čių vertės. * t ... . 
Gaisras 1

Kilus gaisrui name 6231 So. 
Peoria gt., Chas. Zimmerman, 
paralytikas, iššoko pro langą 
nuo antrų lubų. Laimingai — 
nei nesusižeidęs.

Teiksią patarimų 
džiovininkams

Sveikatos komisionierius, 
John Dili Robertson, praneša, / 
jogei neužilgio sveikatos depar
tamentas pradėsiąs naujų kam
paniją prieš... džiovą. Į kiek
vienus namus, kur tik rasis 
Ižiovininkų, atsilankys tam lik- 
4 sveikatos departamento nus
kirti patarėjai - lektoriai. Ti 
patarėjai teiksią įvairių pamo
kų džiova sergantiems asme
nims, būtent, kaip sustabdyti 

ligos plėtojimąsi ir tt.

Nauja komedija
Nesenai miesto taryboje bu

vo smarkių susikirtimų dėl t. 
v. kabaretų. Tūli republikoni- 
ški ir demokratiški “darbinin
kų draugai”, norėdami išnaujo 
“runyti”' į aldefmanus, buvo 
pradėję garsiai šukaut apie iš
tvirkimus kabaretuos^ ir apie 
tai, kaip tų piktą pašalinus. Bet 
taip buvo lik prieš nominacijas. 
Pašukavę vėliau jie “užmiršo*’ 
kabaretų klausimą, tariant ati
dėjo jį neapribotam laikui.

Dabar, prieš rinkimus, ir vėl 
pradedama kalbėti — šį syk a- 
pie šokių svetaines. Sakoma, 
kad ir ten baisiai daug ištvirki
mo. O kad tą pašalinus, reika
linga esą neišduot rengėjams 
leidimų pardaviųėt* svetainėje 
svaiginamuosius gėrimus. Tuo
met viskas busią gerai.

Kas pažymėtina, kad tokiais 
reformatoriais save atsirekome- 
riduoja kaip tik tie aldermanai, 
kur išnaujo “nurija” į miesto 
tarybą.

Imtynės su šunim
Nežinomi blogdariai vakar 

naktį įsilaužė Weber’s kompa-
-....   i ■■ '»'< < 

n įjos skalbyklon ir sudaužę sa
ugiųjų šėpų išsinešė 400 dol. pi
nigų. Skalbykloj butą didelio 
buldogo. Blogdariai jį užmu
šė. Bet tatai jiems nelengvai 
atsiėjo: iš ryto skalbykloje ra
sta daug žmogaus kraujo ir nu
draskytų švarkų skutų. Mato
ma, šuo buvo gerai pasitikęs 
nelauktuosius svetelius.

Billy Sundy sakys pa
mokslą kaliniams.

Paskilbusis evangelikų pamo
kslininkas padarysiąs malonę 
ir... kaliniams. Neužilgio jis 
žada laikyt pamokslą pavieto 
kalėjime. Bicdnas velniuke, ir 
ten Billy’s tau neduos ramumo! 
Nevalia spiaut ant gatvės— 
spiauna už apykaklės

Policistas Patrick Sally buvo 
akuratiškus vyras. Jisai tvirtai 
laikėsi patvarkymo apie “spit
less day”. Jo nemalonėn tuo 
budu pateko daug atkaklių užsi
spyrėlių, kur spiaudo ant šaly
gatvių. Penki jauni vaikėzai, 
matoma, norėjo pakrėsti “fo- 
nių” su ponu Patricku. Sustoję 
Vau Buren elevatoriaus stotin 
jie nutykojo, kuomet eis pro 
šalj ponas Patrick ir paleido 
“paukštytę”. Patrick ilgai ne

galėjo sugalvoti, kas jam galė
jo užspiauti už apykaklės. Tik 
tuomet, kaįla ir kitas praeivis 
gavo tokią jau “paukštytę”, 

Patrickas suprato kaem daly
kas ir užlipęs ant stoties denio* 
nusivedė vienų jauną palaidū
nų — Charles Marraudim, 1239 
Co. Central gt.

Turėsiąs pasėdėt vieną mėne
sį pataisos name.

Nori panaikinti elek^ 
tros departamentą ,t

Miesto gaspadoriai jau pie
nuoja padaryti vieną žingsnį 
itgal. Norima panaikinti t. v. 
Irk t ros departamentą. Esą mie

stui neapsimoka laikyt tą depar
tamentų. Visus darbus galima 
itiduot privatiniams kontrakto- 
riams. Tai apsieisią daug pi
giau, ir be jokio baderio.

Bandė ištrukti
Du kriminalistai — William 

Cha pina n ir John McQuade — 
vakar bandė ištrukti iš pavieto 
kalėjimo. Nepavyko. Pirtna 
tai vra kaltinamas užmušime e
Fidelity Portrait kompanijos 
prezidento, Orville Travis.

CICERO
Prakalbos.

Ketverge, kovo 28 d., Jankai
čio svetainėje, LSS. 138 kuopa 
buvo surengusi prieš-rinkimines 
prakalbas. Kalbėjo d. Kl. Jur
gelionis. Publikos šį kart bu
vo nedaug. r

Kabai aišku, Rodei ciceyiečiai 
yra labai pailsę nuo įvairių da
rbų, kuriais jie apsikrovę, ypač 
dabartiniu laiku, artinanties 
balsavimo dienai. Antra, čio
nai tų vakarų ir kitokių susirin
kimų yra dauginus negu kitur. 
Pagalios, truputį negerai pasiel
gė ir vietos draugai, kad ren
gė pagret dvejas prakalbas. 
Pa v., se rėdos vakare čia kalbė
jo d. K. Petrikienė, o antrą die
nų d. Kl. Jurgelionis turėjo kal
bėt. Taip negerai. Reikia juk 
neužmiršt, kad lietuviai didžiu
moje yra darbininkai, taigi ne- 
visuomet gali sėdėt iki vėlyvo 
vakaro. Reikia ir pasilsėt.

Aukos.

Kovo 27 d., K. Petrikienės 
prakalbose, Ciceroj, LSS. Apsi
gynimo Fondui aukavo po $1:
A. (iilis, K. Skriduliu, p-lė M. D. 
ir M. Babičiutė; po 50c.: T. Au
denis, A. Sidaravičius, A. Klai- 
nis, P. Mikalauskas, A. Pačukai- 
tis, P. Kaminskas, D. Bacavičia,
B. Dikčius, D. Nemunis, W. 
Strumilas, J. Simenskis ir A. 
Labanauskas; po 25c.: J. Krikš

NAUJIENOS, Chlctf o, HL
■ —......  I . .. ■iniJIIIM

čiūnas, V. Sereika, M. Skirgai
la, J. Garadaiiskas, A. Kaunie- 
tienė, A. BabiČienė, B. Tuskie- 
nicn<\ S. Adomaitienė, J. Zur- 
bienč,\V. Šileika, P. Stanišaus- 
kas, V. Burda, A. Trakšalis, J. 
Balcas, M. Urbaitis, J. Šumaka- 
ras, J. Bukauskas, S t, Maciuke- 
vičia, J. Lekavičia, A. Dikčius, 
St. Balsis, A. Kalažinskiene, J. 
Valavičienė, A. Demikis, E. Le
mentas, K. Marozas, A. Kamin
skienė, M. Morazienė ir P. Ma
tonis. J. Kaupas $2.(10, A. Ru- 
dinskas $1 ir J. Šimkus 30c., ir 
smulkių aukų $3.40. Viso — 
$26.00. Aukavusiems tariu ši
rdingą ačiū LSS. Apsigynimo 
Fondo varde. —J. Aceris.

ROSELAND
Iš moterų veikimo. 
\ *

Kovo 24 d. Lietuvių Moterų 
Progr. Sus-mo 25 kp. buvo su
rengus prelekciją 9-to vvardos ( 
soc. svetainėje. Prelegentu bu-į 
vo Dr. A. Montvidas. Skaitė 
tema Lyties Hygiena« Paskai
ta susirinkusiems labai patiko. 
Kuofpon įstojo net 10 naujų na
rių; šešios ir įstojimą užsimokė
jo, o trjs prisižadėjo ateiti j se- 
kailiu ttusirinkiiną.

■« * A f*
| » *

Dabar kuopietės skubiai ren
giasi prie užbaigimo žieminio 
sezono. Ta diena pripuola se
kamų mėnesį, balandžio 21. Tų 
dieną ‘kuopa rengia pramogų 
vakarų K. of P. svetainėj. Kuo
pietės deda visas pastangas, kad 
tik deramai prisirengus ir už- 
gandedinus publiką. •

—Petrytė.

AUKOS

LSS. 37tos kuopos parengto
se d. K. PetHkicnei prakalbose, 
kovo 28 d., Rashinskio svetai
nėje, LSŠ. Apsigynimo Fondan 
aukojo: K. Ragaišis $2.00, J. 

Buividas 25c.!' M. Šlrvinckas 30 
č.‘, Juozas Rullis 50c., J. Rudis 
$1.00, j. Tubfn’a's 50c„ J. Dovi- 
daitis, A. Paknis, D. Karalius, J. 
Niukas, A. Pilibovičienė, Z. Ge
dvilienė, F. Silius — po 50c.; 
A. Karalius ir A. Balsis pb 25c. 
Viso surinkta $13.00. 

—.. ........ m.......................-i ■ ■ ........................ .

Maršrutas.
Dgės K. Petrikienė maršrutas 

L. S. S. VIII Rajone jau prasidė
jo. Tuo tarpu svetainės yra pa 
imta šiosę vietose:

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., 
Wcst Side.

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

Balandžio 6 d., LSS. 234 kp., 
P. Blinslrupo svet., 4501 So. 
Hermitage ave„ Town of Lakp.

Balandžio 7 d.,*LSS. 235 kp., 
Teatro (?) svet., 623 W. 119 
st., Wcst Pulhnan.

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

Balandžio 9 d., LSS. 228 kp., 
Bofia Hali svet., 15509 So. Hal- 
sted st., Hai’vey, III.

Balandžio 10 d., LSS. 170 kp., 
J. Butkevičiaus svet., 8132 So. 
Vincennes avė., (2 vai. po piet), 
Englewood.

Balandžio 12 d., LS§. 137 kp., 
J. Stančiko svet., 205 E. 115 st., 
Kensington.

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

Balandžio 15 d., LSS. 126 kp., 
A. Veselio svet., 333 E. 14th st., 
Chicago Heights, III,
' Balandžio 16 d., LSS. 177 kp., 

Perison svet., 63 E. Main st., St. 
Charles, III.

Balandžio 18 d., LSS. 4 kp., 
Mildos svet!, 3242 So. Kalstei? 
st., Bridgeporte.Visose vielose prakalbos pra-

..... ... . ............ ..........

M«cs turime daugiau lietu
vių pardavėją negu kokia 

. kita sankrova Chicagoje.
Klauskite Juozapo She- 
midt No. 14 ir Julia Stan
kus No 15.—musą abelni 
pardavėjai.

Išpardavimai Pane 

(lėlyje, Utarninke, 

Seredoj ir Ketverge

Musų 38tas Metinis Išpardavimas
Alininnnui inusų 38-to kasmetinio išpanhivimo mes surirtkome (am tikslui viena didžiausiu rinkiniu f-i 
Siu k i Xu S""kr"V“ nol s Žin,>J'’ lr “"‘t iki ^-iauMos, -“pi«"”u nu? pa-

PANEDfiLYJ UTARNINKE
38 nepaprasti pigumai po Muzikė ir dainos pagar-' 

38c Bėjusią Lewin seserų
■>»>........ ........................................... —...........

SURAŠAI MUSU 38-to kASMETINK) 
OOU IŠPARDAVIMO
Svvift’a Classic skalby
klos muilas, 10 šmotų 
už 38c.
Vaikų plaunami Siutai, 
inieros 216 iki 6 me-

SEREDOJE KETVERGE
,,, Nuo 2 iki 5 po pietą. Dy-
Ekonomiją diena kai Ice Oeatn ir pyragas

11 - ■

Augščiausios vertės ir įvairumai daro šį 
Metinį Išpardavimą Moterų Drapanų 
vienu didžiausių nuotikiy šiuo sezonu.

tų 38c.
Vaiką Scout ir Rah- 
Rah Skrybėlės 38c.

Moterą ir Merginą
Middy Blousfd,s,, 38c.
Prtegalvią jpilal, 21x27 

“colių, kiekvienas 38c.
Baltas Japoniškas šil
kas, 27 coliai, yar. 38c.
Stalui Damask 64 co
liai pločio, už yar. 38c.
Aliejinė Staltiesė, 2 ja
rdų už 38c.
^Moterą .tyrų siūlų, šil
kinės pirštinėm, pora 
tik 38c.
Motery, tyrų stulų ir 
Fibne pančiakųs, 2 po
ros už 38c.
Turkiški Maudyniai 23 
x44 colių Rankšluoš-

* Čiai, kiekvienas 38c
St. Jacob’s aliejus, bo- 
nka liktai 38c.
Lašinukai, skaniai ma
rinuoti ir liesi, sv. 38c
Vyrų megztos apatne- 
šos, su Jersey kaspi
nais, vidutinio sunku
mo, po 38c.

Pasipuošlmo š a r f a, 
buttcnberg arba cluny 
kvarbatkų, po 38c.
Išsiuvinėti Flouncings, 
45-colių už, yar. 38c.
12 - kvortą vandeniui 
viendrni, mėlyni ir ba
lti, 38c.
Valymui stubos alieji
nė Mop setas, visas 
už 38c.
100 - pėdų milžiniška 
drobinė Line, 38c.
Club dryžuotas kostiu
mui, 36 colių, yar. 38c 
American Maid arba 
O. N. 'h mezgimui bo- 
velna, 6 malkeliai, 38c.
Savby Family Linime- 
ntas, bonka 38c.
St. Johanais Lašai, bo
nka 38c.
Kūdikiams importuo- 
4os nničės, kiekviena 
UŽ 38c.
Valką balto Gingham 
suknelės, 2 iki 6 me
tų 38c
Moterą Union siutai, 
regulerė ir extra mie- 
ra, 38c. . ‘
Vaiką Suknelės balto 
nainsook 1 iki 2 me
lų, 38c.
Vaiką Skrybėlės, Mi- 
lan ir Kanapės išvai
zdos, papuoštos, 38c.

šilkinės Foulard Suknės — 
žavėjančios pavasarinės sta- 
ilės, moterų ir merginų suk
nių iš šilko foulard, crepe 
tie eiline ir taffeta, puikus 
kalnieriai iš filet kvarbat
kų, vestec balto salino, si
jonai drapiruoti ant šalių, 
mieros 36 iki 44—. CIK 
Specialiai .............. I O

Visi vilnonės serge Siutai, 
puošnus, nauji pavasariniai 
siutai, geros rųšies vilnonės 
serge, dviejų apgobtų tuni
kų ir su diržais effektn. Už-

1< :il n ievini I^niile S.ilko, 
spnlvos žalios, Gopcnhiigen, 
rusvos, tamsiai mėlynos, ir 
juodos, mieros moterims ir 
merginoms,— C 1 C 7 C 
specialiai .... I Vs I □

Moterą ir Merginą naujau
sios mados pavasariniai Ko
tai, delhi fvaneuziškos serge 
ir viso vilnonio poplino, 
empire effektai, su diržais 
stailės, kvalduoti modeliai, 
visų naujausių pašarinių 
^vy.’,:k- $19.75 

t

sides kaip 7:30 vai. vakare.

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

fMlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

Dr.F.O. Carter
i

i i »’ l i »/ n m ; I -
PĄGELBA RANDASI 

t JUMYSE. z
( < I

Jeigu jus įsigilinsite savo gy
venimai!, jus surasįte, kad jus. 
esate kalti perdaugelyje prasi
žengimų prieš atsakantį gyveni
mą ir atsakantį maistą ir todėl 
klaida randasi Jumyse, jeigu jus 
kenčiate nuo vidurių nesveika
tos. Bet taipgi ir pagelba ran
dasi Jumyse.

' 1' \ •Kraujas, kuris yra paprastas 
nešiotojas, įgauna į savo jiegą 
daug nuodingos medžiagos, nuo 
kurios jis tur būt paliuosuotas ir 
Trinerio Amerikoniškas Eliksi- 
ras yra geriausis vidurių ir žar
nų valytojas.

Vidurių užkietėjimas, nevirš- 
kinumas, galvos skaudėjimas, 
mgrena, niemiegas, nerviškumas 
ir kitos vidurių bėdos negali at- 
silaikyt prieš Trinerio puikinusį 
vaistų. Kaina 1.10 aptiekose.

Del reumatizmo, neuralgijos, 
strėnų skaudėjimo, išnarinimo, 
sutinimo, skaudžių muskulų ir 
t.t. mėgink Trinerio Liniincntų. 
Jis gelbsti tikrai ir greitai. Kai
na 35 ir 65 c. aptiekose, per kru
šų 45 ir 75 c.. — Joseph Triner 
Company, Mfg. Cheinists, 1333 
—134345. Ashland avė., Chicago, 
III.

(Apgars.)

" 1 t

PRANEŠIMAS 
Brighton PArk’o Lietuviams

Nuo
Meat Market & Grocery Co. 

2908 W. 40th St.,
Gerbiami šėrininkni ir šėri- 

ninkės, o taipgi ir ne-šėrininkai:

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės

Gydytojaus patarnavi- 
^mas Jūsų Akių taisyme, 

arba pririnkime akinių

| 20 metŲ ant State gat 
į lškaba==besiverčiančios šviesos 
| Dr. Carterio pagelbininkai yra gydytojai ir chi- 
Į rurgai—gvarantuoti gydytojo patarnavimai už 
i optician kainą.
L Akinių kainos — nuo $4 ir daugi aus. 

Galvos skaudėjimai, nerviškumai, nemiga ir vi
durių neijirbimai dažnai būna akių nuovargio

i pasekmės. Karščiavimas, miežis, jautrumas 
I prie žėrinčios.šviesos reikalauja okulisto prie- 
Į žiūros. Dirbtinos akįs pritaikomos.

Nuoaugiai nosyse prašalinami per operacija be skaus- 
r mo ir be chloroformo.
į Prašalinami Tonsilai ir dvokiantis kvapas. Išgydoma 
: Dusulis, Bronchitis ir tt.

Žvairos akįs atitaisoma be ligonbuČio ir be skausmo, 
Į arba Chlorofohno.

Franklin Carter, M. D.
[ Akių, Ausų, Nosies ir Gerkles 
Į120 S. State St. 2-rasaug.Chicago

Vienos durįs į šiaurius nuo The Fair.
| Telephone Central 837

VALANDOS: 9 iki 7; Nedėldieniais 10 iki 12. 

HIIIMIIIIl
Kviečiame atsilankyti visus į 

šios korporacijos bučepię, ku
rioje viskas užlaikoma švariai, 
geras tavoras ir parduodama pi
giau negu kitur, nauja valdyba, 
mandagus pa tarnavimas.

Su pagarba, Komitetas.
PASTABA: Šėrininkų mitingas j- 

vyks Balandžio-April 7 d. 1918, 3824 
So Kedzie avė. ir 38 place.

Riisižkos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
1614-16 W. 12th St., arti 
St. Lonia Avė. Ir 1115-17 
8o. Paulina St, arti 12th 
St., Chicago, III.
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PARDAVIMUI

F ar in armos
ASMENŲ JIEšKOJIMAI

RAKANDAI savo

springsnis

NAMAI-ŽEME

HlgŲ

DYKAI! DYKAI!
SIENINIS KALENDORIUS

Peoples State Bank Building, Scottville, Michigan
METAMS

Farma! Farma!
REIKIA DARBININKŲ

Inmokėt reikia $1,000, o likusius ant

J. A. URMONAS
WAUKEGAN, ILL1005 MARION ST

AVĖ

HA5TER 5Y5TEn

KARDAS
251 Broadway, So. Boston, Mass

MOKYKLOS

PARDAVIMUI

alsted SL

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 
Mokinama

TELEPHONE YARDS 2721
*OR. J. JONIKAITIS 

Medikas ir Chirurgas
*3315 C. Halsted St., Chicago

^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki 
*^.nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš 
kus ir kulturiškus reikalus.

organizacija
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla 
tesnių .informacijų; rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfiDALŲ

Musų sistema ir ypatiSkas mokinimas pa
darys jus žinovu i trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysitės, \

Elektra varomos maSinos musų siuvimo sky
riuose.

įsakančiam vyrui Phone Seele
SARA PATEK, P

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

Dr. Vinco Kudirkos Draugijos mė
nesinis susirinkimas (vyks subatoj 
kovo 30 d. M. Mcklažio svet., K vai 
vakare. Nariai norintis įstot i drau
giją, malonės atvykti pažymėtu lai
ku. —Valdyba.

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

Šitas puikus kalendorius DYKAI, jeigu užsirašysite 
laikraštį “Lietuvą”. Kaina metams $2.00, pusei metų $1.00.

Norintieji pirkti Kalendorių kaina 35c.

1900 S. _ 
Viriu) Btochoff’o Apseku.

Tklephone Canal 114.

aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
Tmą pasiūlymą. Divo- 
f i rankas, tapytus pa- 
Viskas vartota 3 mė-

Dr. A. L. YUŠKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III.

laikrodininkui
todėl labai pigiai .Atsišau- 

Naujienos. 2 
Chicago, III.

|x> vyru Ona Jakštienė, po 
5’ 2” suvirš pė- 

lo, juodais plaukais, tamsio- 
lakuotu veidu. Išsivežė 

garbenuo- 
Ilsivežė 6 šimtus pi-

Sugablai Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bet moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedy* 
tfis, stenografijos, typewritlng, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos. •- 
belnos istorijos, geografijos, politi
kių ės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos 
iki 5 
8106

PIRKITE FARMAS MICJ1IGANO VALSTIJOJ, npielinkėj 
sto Scottville, ir į 
kur yra jau pirkę 4(10 lietuvių formas 
farmerių kolonija visoje Amerikoje ii 
parankiausioj dėl lietuvių apsigyvenimo ant. ūkiųjjrnrką.šimtui Jie 
tuvių čia . 
kai yra labai 
tuviai kitur ,_____
ant ūkių, lik čionais. Lietuviai ūkininkai turi tris draugystes 

U ....I......J.  , 1 M---- *)'Antano—kata
čia lietuviai ūkininkai turi jau dvi lietuviukas parapiii ... - - - - .... .... .. |*1 C—“.'”

roli lietuvi, kad čia tikra Lietuva

U__ nuo I ryte
o pievų; vak, nuo 7:30 iki f:8t> 
io. Halsted SU Chicago, III.

40 AKRŲ FARMA Muskegan, Mich. 
Su visais įrankiai. Apmainysiu ant 
namo arba lotų. Rašyk tųojaus. 

, A. J. Franckevvicz,
151 W. Randolph St., Chicago.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES *

6205 So. Halsted st., 2336 W. Ma- 
dison, 1850 Wel!s St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 

’ r 1643 
rmlninkė

ije, kur skaitosi lietuvių skaitlius ne du, trįs, net jau šim 
id prisidėsite prie musų kolonijos, bus musų kolonijoj grei

St. Charles. III.—LSS. 177tos kuo
pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, kovo 31 d. 2 vai. P° pietų, 
J. Satula svetainėj. Draugai ir drau
ges, malonėkite visi susirinkti, nes 
turime daug svarbių svarstymų. At
silankykite ir tie esate išvažinėje į 
apielinkinius miestelius.

—Sekr. P. M..Valiutas.

PARDAVIMUI—nuosav 
mos kl 
ket”. 
lietuvii 
duoti i 
mesta teisingas pasiūlymas. Tel 
Drover 1376, Anton Prazsky, 
2856 Emcrald avc., Chicago

A, B. STRIMAITIS ...
307 WEST 3OTH STREET, NEW YORK CITY

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00

Roseland.—LSS. 137 kp. nepapra
stas susirinkimas įvyks nedėlioj, ko
vo 31 d., 10 vai. ryto 9 wardos soc. 
svet., 11100 Michigan avė (ant tre
čių lobu). Susirinkimo tikslas yra: 
1) prisirengimas prie agitacijos ir 
saugojimo bakų 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
mų kampanijos fondą, malonėsite su
sirinkime sugrąžinti. —P. F. Grybas.

REIKALINGA lietuviškai kalban
tis pardavėjas, kuris butų apsipaži
nęs su abelnai visokiomis prekėmis 
Gera proga

12th STREET STORE, 
Halsted St»., Chicago

Liet. Bučernių ir Grosernių Sus. 
Amcr., mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 31 d. G. Mikalajūno svet, 2334 S 
Leavitt St., 1:30 vai. oopietų. Ger
biami draugai, malonėkite kuoskai- 
tlingiausiai atsilankyti, nes turim 
svarbių reikalų. —F. G. organizator.

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo, žmonių draugo pareiga— 

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

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

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

lesos groserne ir “meat mnr- 
Vieno augšto namas, nauja 

ų apgyventa vieta. Turi par
iš priežasties ligos. Nebus at-

Parsiduoda labai pigiai farma Clark County, 
Wisconsino valstijoj, lietuvių apgyventoje vietoje. 
Farma 85 akpj; apie 30 akrų dirbamos, likusi—miš 
kas ir ganyklos. Gera stuba ir tvartai. Farma ran
dasi netoli dviejų miestelių, netoli mokyklos, ir sūrių 
dirbtuvės. Lietuvis kaimynas. Žemė pirmos klesos 
—juodžemis su moliu. Pro pat farmą teka puiki upė. 
Kaina .$4.500,

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

Kviečia Rengėjai.

Roseland, III.— Liet. Mot. Fr. Sus. 
25 kp. repeticijos ‘‘Graži Mageliona” 
įvyks nedėlioj, Kovo 31 d., Aušros 
kambariuose. 10900 Michigan Avė., 
2 vaj. P° pietų. Visi, kurie dalyvau'- 
jate lošime ,malonėkite atsilankyti 
paskirtu laiku. —Komitetas.

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. meldžiuos nieko tą vakarą ne
rengti. —Komitetas.

FARMA i
160 akrų farma arti Chicagos, do- 

biluota žolė auga ganykloj; upelis te
ka per farinų. Vanduo iš šaltinio. 8 
kambarių puikiausias namas ir bar- 
nė, corn crib ir kiti budinkai, pui
kus sodas; 12 melžiamų karvių, 5 
arkliai .kiaulės ir vištos. Visi pui
kus padargai ir mašinos. Dviem su
sidėjus j partnerystę butų lengviau- 
pirkti. Dabartinis farmeris gyvena 
ant fanuos 30 metų. Parduoda iš 
priežasties senatvės..

Turim ir daugiau farmų ant išmai
nymo ant namu. Adresuokite:

KAZIMER Z. URN1KIS, 
1818 W. 46th St., Chicago, III.

___    ,....................... __ I, upielinkėje nue- 
portavo miesto Ludington, Mason County, Mich, 

....._____ - r.......... Tai yra didžiausia lietuvių
randasi gražiausioje vietoj,

ireina gyVenti*į musų uždėtą puikią koloniją, kurios lau- 
i derlingi visokiems javams. Oras' geriausias. Tai lie- 
Amerikoje negali rasti geresnės vietos apsigyvenimui

* ■■■* k“ u dvi'
yra socialistų vadovaujamos, b viena švento Antano—-katalikiš- 

......... ‘ 1 *’ ‘ — ;-*rapf1_- *“ 
lietuvį kunigą ir anglą kunigą mokuntį lietuvių kalbą. Tm 
lietuviškas kapines. Matai, broli lietuvi, L...* "L CL...
Tai kam jums daužytieš po kitus kraštus Amerikos, kitur jieŠkoti 
farmų pirkti ir paskui vienas ,arba keli apsipirkę tarp anglų ar vo-

“Naujoji Lietuva” 
Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

Roseland, III.—Liet. Mot. Pr. S. 25 
kp. lavinimos susirinkimas neįvyks 
nedėlioj kovo 31 d., iš priežasties, 
kad tą dieną pripuola repeticijos. 
Valdyba podraug ir komisija, kurios 
esat išrinktos dėl išpildymo blankų 
kuopos veikimo statistikos, malone 
kitę atsilankyti nedėlioj, kovo 31 d. 
Aušros kambariuosna 1 vai. imi piet.

—Sekr. J. Grybienė.

PARSIDUODA, arba išsimaino ant 
ūkės (farmos) šešių kambarių medi
nis namelis. Cemento fundamentas. 
Atsišaukite į T. Chall,
3261 S. Halsted St., Chicago, UI.

Roseland.—Teisybės Jieškotojų su
sirinkimas įvyks subatoj, kovo 30 d., 
7 v. v., Aušros kambariuose, 10900 
Michigan avė., (antros lubos) Visi 
nariai malonėsite pribūti, nes turi
me prisirengti prie vakaro, kuris į- 
vyks bal. 7 d. Taipgi kviečiami ir 
norintieji prisirašyti. — St. Vaitkus.

PARSIDUODA—BARGENAS 3828 
Losve avė. 4 fialų, po 4 kambarius 
kiekvienas, toiletas, guzas, kieto me-’ 
džio grindįs, namas už $4500; rau
dos neša $564. McDONNELL, 
2630 W. 38th Str., Chicago.

Sheboygan, Wia.—Lietuvos Sūnų 
Draugijos pusmetinis susirinkimas 
įvyks balandžio 5 d. paprastoj vie
lok Kilis svetainėj. — Visi draugai 
pribukite laiku, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstyti. —P. B—pia.

BIZNIERIAI, 
ŠTAI BARGENAS!

Parduodu bankinį seifą (plieninė šė
pa). Ji turi dvejas duris ir “čest” 
viduje. Jos vardas‘“Rnnglar Proof”, 
tinka kiekvienam biznieriui, labiau
siai laikrodininkui. Greit norima 
parduot.
kitę laišku šiuo adresu
1840 So. Halsted St.,

LSS. 4-tos kuopos mėnesinis susi 
rinkimas įvyks nedėlioj, kovo 31 d. 
1 vai. po pietų Mildos svetainėj. — 
Draugai malonėkite visi atvykt pas 
kirtu laiku, nes yra svarbių reika 
lų svarstymui ir nutarimui.

- —Sekretorius.

Cicero, l’anedėlyj, balandžio 1 d., 
visi Lietuvių Kooperacijos nariai 
malonėkite susirinkti S. žvibo svetai
nėj, 7:30 vai. vakare. Turim šį tą 
aptarti. —Valdyba.

Aritmetikos Geografijos
IrGRAMMARir HIGH SCI-—- 
nančius toliau mokinamo per UalSkus. Viskas 
aiškinama UetuviAkaL

American College Preparatory School 
3103 S. Halsted St. Chicago III. 

| KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ

dirbti. Mes dar turime pardavimui apie 200 farmų, visokio didu
mo mažų, didelių, puikių laukų, suvis iždirblų, su budinkais, so
dais, gyvuliais, apsėtų su rugiais, kviečiais; laukų turime ir tik po 
biskį pradirbtų ir nedirbtų laukų. Turime visokiomis kainomis, iš 
ko galite pasirinkti nusipirkti ant išmokėjimo gerą farmą, turėda
mas tik nors kokius $300 mes duodame lengviausiais išmokėjimais, 
negu kili agentai. Duodame gyvulius, padarus ant išmokėjimo ir 
sėklą, nes žemė gera, taigi nebijom duoti ant išmokėjimo, Žinome, 
kad kožnas išsimoka ir Jus išsimokėsite, ir liksite puikiu ūkininku, 
ir savininku geros farmos.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St., 

Tel. Drover 7179.
OFISAS: 2359 So. Leavitt Str.
VALANDOS: 4^8 vakare; ne- 

dėldieniais 1^—12 išryto.
Tel. Canal 4946. Chicago, III.

ĮMONIŲ dpšvietai leidžia savaitraštį „TŽVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

Atvažiuokit tuoj, nieko nelaukę; jei šįmet nepirksite trotysit: 
kitą metą fabrikai sustos .darbų mieste nebus; svietas bėgs į far
mas; tuomet farmos bus brangios. Pirk šį pavasarį. Aš jums gero 
veliju. Kuomet važiuosi pas bus, į Scottville, Mich., pil kis .tikietą 
per GRANI) RAP1DS, Mich, nes visi pas mus važiuojanti teeinu, tu
ri per Grand Rapids pervažiuoti, ir į Scottville atvažiavęs, išlipęs 
iš traukinio, užeikite į pirmą restauraciją, po vardu Scottville Res- 
torant,. Tas restoranlas yra lietuviškas ir jums duos nurodymą, 
kur musų ofisas randasi. Musų tikras adresas toks:

Jei nori greitai ir pasekmingai idmokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir raSyti, tai lankyk mošų 
mokyklų. 'Apart Anglų kalbos, čia mokinama 
Lietuvių kalbos S.V.Istorflos Laiškų Rašymo 

ILenkų ” S.V.Valdybos Priokybos Teisių 
llLotynų ” S.V.Pilietybes Gramatikos

Retorikos, ir tt.
IL Kursų. Gyve-

Su». Liet. Amer. 176 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks kovo 31 d. 
rhorno Maženio svetainėj 2 vai. po 
lietų. Nariai privalo pribūti susi- 
mkiman, nes yra svarbių reikalų 

msvarstymui. Atsiveskite naujų na- 
ių. —Rašte J. A. Povilaitis.

LSS. 4 kp„ LMPS 9 kp. ir LSJL. 1 
kuopos bendras lavinimosi susirin- 
kiams jvyks nedėlioj, 31 kovo 10 vai. 
ryto, Liet. Socialistų H<*adi|., 3227 S. 
Halstęd str. Draugas At Petrulis,ai- 
dermiinas nuo 4-tos wardos laikys 
lekciją. Visi atsilankykite. —Rast.

REIKALINGAS automobilių - ir 
rokų pardavėjas, gera propozicija 

veikliam žmogui.
Universal Auto Sales Co., 

5001 So. Wcstcrn Blvd.,' 
Phone Prospect 654.

PARSIDUODA greitu laiku bučer 
nė>. Pardavimo priežastis—savinin 
kus pašauktas kariuomenėn. Norin

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

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

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

i MP8. 9 kuopos choro repeticija 
Ii kiekvieną seredą lygiui 8 vai. 
kure. Mark VVhite Scniare svetiii- 
je, prie Halsted ir 29 gatvės. — 
sos dainininkės malonėkite atvyk- 
iaiku, nes šią seredą bus išdalinti 

i igos tikietai Velykų vakarui,, re- 
iamam žemaitės naudai. Komitet.

Tel. Armitage 6580

AKUŠERE

Vyriš'KyDrapanŲdar£e«&
'Nauji neatimti, daryti ant užs*

VIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas

Kunigų žiedus.
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro 
Jagainasčių 
Tikietą į Di 

Metams 
Numeris

Puikus šeimyniškas vakaras, pa
rūgtas Liet. Teatrališkos Dr-stės 
Rūtos” No. 1 įvyk# panedėlyj, ba
landžio 1 dieną. Geo M. Chernaucko 
vct., 1900 So. Union avė. Pradžia 6 
alandą vakare. —Komitetas koloni 

tui, ir 1__ ,____ ,____ _ ____ ___ , t
tai ir tukslaųčiai lietuvių ūkininkų. Čia laukai apgyventi, ne mišku 
apaugę, bei yra puikios derlingos dirvos .puikus žvyruoti keliai. Lai
vai priplaukia prie Ludington. Scottville—didelis farmerių turgų 
centras, kur viską nuo farmerių superka. Yra sviesto ir sūrių da
rymo fabrikai ir produktų kcuavimo fabrikas, ir pieno kenaviino 
taipgi budavoju. Pas mus sėja kviečius, rugius,'bulves, žirnius, mie
žius, avižas, kornus ir visokias daržoves. Daugybė ūkininkų gyvu
lius augina ir daugybė jų užsiima pienininkyste. Laukai labai yra 
žolingi ir žemė derlingu, su moliu, su žvyrlu maišyta ir tarpais tik
ras juodžemis. Pilnas kraštas puikiausiais sodais apsodintas.

REIKALINGA VYRU IR VAIKU 
PRIE LENGVO DIRBTUVES DAR
BO. PRITYRIMAS NEREIKALIN
GAS. MARSHALL
1454 S. SANGAMON ST., CHICAGO

Pajlcškau savo pačios, kuri pabė
go nuo manęs Kovo 22 d. Paeina iš 
Kauno guli, ir pavieto, Vilkijos pa
rapijos, Į 
ti?v«is— Kaletkiutė 
dų augŠčio 
mis akimis.
3 metų mergaitę Onytę 
tais plaukais

Pabėgo su našliu Kai. Čepai

čiu, Kauno g., Panevėžio p. 5 p. aug- 
šČio, kumpa nosis, tamsių platikų, 
registravosi 24 m .amž., mano pati 26 
melų. Kas pirmus praneš, gaus $15 
atlyginimo. Jurgis Jakšis, 
3403 So. Union avė., Chicago, Ip.

ZMOKYKLA

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

Peter Gadeiko, 
2858 Emcrald Avė., Chicago.

PARSIDUODA 120 akrų puikios 
vaisingos žemės Ashland’e, \Vjs. Iš 
kurios 40 akrų yra Išdirbtose Stuba, 
barnč ir kiti budinkai gerame sto
vyje; 12 galvijų, 3 arkliai, kiaulės ir 
vištos. Visos ūkio reikmenis su pa
sėliui Gatava apgyvenimui; turi 
parduot. Pardavimo priežastis—li
ga. , Bargenas, ieigu greit pirksite. 
Nėra agentų. Neatidėliok. Ateik, 
arba rašyk tudjaus po 6 vai. vakare.

x G. D. ZMYANCE 
2113 So. Ashland AveM Chicago.

2-jų PAGYVENIMU naujas mūri
nis namas arti McKinlcy Parko. $500) 
įmokčt. arba priimsiu lotą už pirmą 
įmokėjimą.

A. J. Franckevvicz, 
154 W. Randolph St., Chicago.

Kast Chicago, Ind
bo susirinkimas įvyks kovo 31 d., 2 
vai. po įlietų. K. Grikšos svet.. 150 
St*, and Northcote avė. Visi kkipne- 
čiai malonėkite susirinkti, nes turim 
daug svarbių dalykų.

— Fin. sekr. Fr. Svereckis.

debatai {vairiais 
duodama 
dalyvauti 

Prašom

Jus espte užkviediami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku dieną ir va
karais ir gauti speciališkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — bile 
stailčs arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Perditinis,

118 N. La Šalie gatvi, Kambarys 4H-417. 
prieš City Hali.

LSS. 37 kuopa laikys extra puamč- 
nesinį susirinkimą nedėlioj, kovo 31 
d., 10:30 vai. ryto, Rašinskio svet., 
731 W. 18th gut. Draugai ir draugės, 
visi malonėkite kuoskaitlingiausiai 
atsilankytr.lurim daug ką aptarti.

—Rašt. K. Kazlauskas.

Cicero—Nedalioj, kovo 31 d. įvyks 
Vyrų ir Moterų Apšvietus Dr-stės su
sirinkimas J. Neffo svetainėj, 2 vai. 
po pietų. —Narys.

REIKALINGOS merginos prie En- 
glcvvood Tabako Lapų Namų.
215 West 62nd St., ’ Chicago

FARMOS
Parduodama AVisconsino valstijoje, 
3 mylios nuo miesto Eagle River; 
20 akrų žemės, geriausia žemė. Kai
na $650. $50 reikia įmokėti iškal- 
no, likusius ant išmokėjimo per 6 
metus.

20 akrų farma, su namais, kaina 
$1,050. Platesnių žinių klauskite 
laišku. JOHN JESEVICH, 
Box 302, Eagle River, Wisconsin

PARSIDUODA 3 augštų namas už 
labai pigią kainą už mažai pinigų; 
vieta labai smagi, lietuvių apgyven
ta. Pardavimo priežastis — savinin
kas turi į eit kariuomenėn. Atsilan
kykite pamatyti subatoj po pietų, 
nedėliomis arba ir taip kada.

J. Misevičių, 
3146 So. Union avė., ChicagoPajieškau savo dviejų giminaičiu 

Petro ir Pranciškaus Kuzminskų, pa
eina iš Kauno gub., Šiaulių pavieto, 
Šeduvos parapijos, Medikonių kai
mo. J. J. Kuzminskas, 
P. O. Bbx 8, Wttson, Pa.

NDRY. PASTOVUS DARBAS, GI 
11A MO K ESTI S.'-* A'FSI SAU KITĘ.

PARSIDUODA Motelis 48 kamba
rių iš priežasties apleidimo miesto. 

ANNA LANG
718 N. Clark St„ ' Chicago.

REIKALAUJI} dviejų gerų siuvė
jų prie siuvimo moteriškų drabužių 
užėmimui, vietos šaukiamiems į ka- 
riuomenęi Atsišaukite tuojaus.

J. M. Locatis
306 So. AS’cstern Avė. Chicago.

ir 25 dolerius.
Nauji, daryti gatavi nuo $lb alt 

$35 siutai ir overkotai, nuo $7 50 Ilk.' 
18 doleriu

Pilnas pasirinkimas kailiu pamiš
tų ovcrkJtų.

Visai lažai vartoti siutai ir 
kotai,.vvj. ės nuo $25 iki $85, dabdJ 
$5 ir auginu. Kelnės nuo $1.50 ik: 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $&$• 
Iki $7.50

Atdara kasdiei ą, oedėltornte Ir 
karais. t

• aGORDON
U15 S. Halsted Su

REIKALINGA MOTERŲ IR MER
GINU PRIE LENGVO DIRBTUVES 
DARBO. PRITYRIMAS NEREIKA
LINGAS. MARSHALL,
1454 SO. SANGAMON ST.* CHICAGO

EMPL. DEPT., CRANE CO

Pajieškau Povilo Sevulio, girdėjau, 
gyvenąs Chicago, III. Turiu svarbų 
pranešimą. Prašau atsišaukti ant 
šio adreso: August Sevulis,
1579 Seminole Avė., Detroit, Mich.

UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsnis phonografa, 2 Jevvel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi-
rakandų už j
nūs 9x12, $8
veikslus ir tt
nešini. 1520 N. Western av., Chicago

111 ■■ '■ .......... ....

Pranešimai
Socialistų partijos 4-ton wardos 

IMldąuarteryj, 3227 S. Halsted st., 
ras vakaras bus c .L?*' 
liausimais. Balsas bus 
tiekvienam norinčiam 
i t iK)Jamam klausime, 
kaitlingai atsilankyti.

—Rinkimų Komitetas.

Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais 
Jame rasite. •
Eibes juokingu straipsnių, 
švcntjackio Misijas, 
Kunigo Bimbos pamokslus, "* 
” ' Žiedus.

:us Apdūmojimus ir Atlaidus ,

ir jų storukių gnspadinių pikČeriŲs, 
n*gų, etc., ctc.
Vienas Doleris, 

Dešimtukas.

SUSIVIENIJO LIETUVIŲ
,STEIOTAS fiMfflKfllfc.žSis

Valandos 8—6 po 
HakUrlant Ned*l4l«iM ir


