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Amerikiečiai išso RUSIJA IR JAPONIJOS
INTERVENCIJA

KO RUSIJA NETEKO
PRIIMDAMA VOKIEČIŲ II Brcsl Litovsko sutarties artina-

TAIKĄ ■> |Mį

sirinkinie Petrograde, kad sulig

dinti Vladivostoke
Mano, kad tai kapitalistų 

pasikėsinimas prieš revoliu
cinę Rusiją.

Anglai apleido Armenteres
Vokiečiai paėjo 5 m. Flandrijoj

Reikalauja pasidavimo 
Kursko

Talkininkai prižadų apleisti 
Vladivostoką

AMERIKIEČIAI JURI
NINKAI IŠSODINTI 

VLADIVOSTOKE

glai buvo priversti ištiesti savo 
linija, pasitraukiant iš įsilenki- 
mo Armentieres apielinkėj).

Saugo prieplaukas VOKIEČIAI LAIMĖJO

True translation filed with the 
niaster at Chicago, April 12, 
as reguired by the act of Oct. 6,

CHARBINAS, Bal. 5 (suvė
linta). Iš Vladivostoko prane
šama, kad kartu su anglų ir ja
ponų spėkomis išsodinta Vladi
vostoke ir Amerikos jurininkai. 
Amerikiečiai kontroliuoja do
kus, kuomet japonai saugo ge
ležinkelio ir amunicijos stoits.

post- 
1918, 
1917.

Bet ir vėl juos išmušė

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

Su Anglų Armija’Francijbj ir

ANGLAI PASITRAUKĖ 
ATGAL 5 MYLIAS

Atidavė vokiečiams Armen 
tieres miestą

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

LONDONAS, Bal. 11. — Ka
rės ofisas paskelbė, kad anglai 
pasitraukė iš Armentieres, šiau
riniame mūšio fronte.

Smarkus mūšiai tęsiasi visu 
ftonlu nuo I-11 Bassee kanalo i- 

ki Ypres-Gomines kanalo.
Fronte į šiaurę nuo Armen- 

tius smarkus mušis tęsėsi per
eitą naktį. Labai mažai ten per
mainų įvyko anglų pozicijose.

Vokiečiai vakar pasistūmė 
Groix-du-Bac, į pietvakarius nuo 
Armentieres ir dalįs jų yra Stee- 
n\v< rok apielinėje (apie 5 mylios 
i vakarus nuo Armentiers. A- 
pie tai praneša Reuterio kores
pondentas iš anglų kvatieros.

Vakar per jgetus priešas užė
mė Lesrein, bet*po piet anglai jį 
iš ten išvijo ir nuvijo skersai 
La\ve upę.

(Armentiers, 8 myl. į šiaurry
čius nuo Lilio, sudarė įsikišimą 
j vokiečių linijų, vokiečiams pa- 
sistumus iki Lys upės į pietva
karius nuo Armentieres ir įsi-

laiko savo rankose apie pusę 
PIoegsleert kaimo ir Ploegstre- 
ert miško Flandrijos mūšio lau
ke, tuoj į šiaurę nuo Armentie
res.

Mušis šįryt tęsėsi į šiaurę nuo 
Armentieres, anglai vis dar lai
ko Messines kalvų ir Wytschae- 
te, kuris vakar ir kelis kartus 
apsimainė rankomis.

Dienų priešui pasisekė įeiti 
netik į tas pozicijas, bet taipgi į 
La Crechc, Nieppe ir Hollbeke. 
Smarkios ko t r-a takos 
priešų iš visų tų vietų.

išvijo

TALKININKAI PRIŽADA
TOKA

Rusija nori sustabdyti demo
bilizaciją.

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

LONDONAS. Ral. 11. — Par
lamento užrubežinių reikalų se
kretoriaus pagelbininkas lordas 
Robert Cecil šiandie atstovų bu-

urę. Paėmimas Arnjentieres, 
kuris prieš karę I
gyventojų, neskaitoma strategi
škai svarbiu dalyku, kadangi 
miestas ilgu bombardavimu bu
vo paverstas į griuvėsius, bet yra 
kilu žingsniu vokiečių besiverži- 
me ant Galais ir kitų Anglijos 
kanalo ir Šiaurės juros pozicijų. 
Nuolatinis vokiečių ėjimas va
karinėje pusėje Lys upės dali
nai išaiškinamas faktu, kad an-

neturi priežasties manyti, jog 
Amerikos valdžia neužgiria iš
sodinimo angių ir japonų spė
kų Vladivostoke.

Sulig Petrograde iš Vladivos
toko gautos telegramos, svetinių 
valstybių konsulai pranešė pre
zidentui vietos Zemstvos, kad iš
sodinimas talkininkų jurininkų 
yra padarytas delei ten esančios 
betvarkės ir kad jurininkai bus 

turėjo 30,000(ištraukti tuoj, kaip konsulai nu- 
sppręs, kad tvarka liko įvykinta.

Maskvos telegrama į Izvestija 
sako, kad bolševikų valdžia pra
dėjo tarybas su Berlinu apie lai
kiną suspendavimų Brest-Litov- 
sko sutarties punkto apie Rusi
jos armijos demobilizacijų “iš 
priežasties galimo reikalo ginti 
Rusijos teritorijų nuo svetimos 
valstybės įsiveržimo”.

True translation filed wlth the post- 
niaster at Chicago, April 12, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Bal. 10 
—Pirklybos komisaras pas
kelbė, kad sulig taikos sąly
gomis Rusija neteko 780,000 
ketvirtainių kilometrų teri
toriją su 56,000,000 gyvento
jų, arba 32 nuoš. visos šalies 
gyventojų.

Pranešimas sako, kad Ru
sija be to neteko:

Vieno trečdalio visų savo 
geležinkelių, 21,530 Ifilomet- 
rų ilgio.

73 nuoš. visų' geležies ru
dos iškasimų,

83 nuoš. visų anglių iška
simų.

Taipgi 268 cukraus dirb
tuvių, 918 audinyčių, 574 bra 
vorų, 133 tabako dirbtuvių, 
1,685 degtinės varymo dirb
tuvių, 244 chemikalų dirbtu
vių, 615 popieros dirbtuvių

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

MASKVA, Bal. 10. Bolševi
kų organas Iz vesti ja savo ėdi to- 

| ri.de rašo:
“Japonijos įsiveržimas yra į- 

vykusiu faktu. Kryžkarė prieš 
revoliucinę Busiją, pradėta Vo
kietijos imperializmo vakaruo
se. dabar pažadino naujų mirti
ngą socialistinės Rusijos priešą 
tolimuose rytuose, ypatoje Ja 
opnijos imperializmo.

“Jeigu mes čia neturime visų 
kapitalistinių valstybių suokal
bio prieš socialę revoliuciją, tai 
visgi neabejotina, kad Japonijos 
žygis yra padarytas su žinia ne
kuriu valstybių, pataikavimu ki
tą ir pakurstymu dar kitų, taipgi 
su morale simpatija visų bur
žuazinių valstybių, be išėmimo.

“Amerika ir kiti talkininkai jr l(073 mašinų dirbtuvių, 
turi pasakyti savo poziciją lin- r- - 
kili plėšiko užpuolimo ant revo- pateko po Vokietijos valdžia 
bucinės Rusijos griežtu, nedvi
prasmiu ir umu veikimu. Jeigu 
jie to nepadarys — palikdami 
Clemenceau, Pichon ir Lloyd 
George rankas liuosas kursty
mui Japonijos įeiti į Rusijos te
ritorijų, — jie tuo priima visą 
atsakomybę už pasekmes.”

Teritorijos, kurios dabar

duodavo valdžiai 845,238,000 
metinių įplaukų ir turėjo 1- 
800 taupiamųjų bankų.

Ibė apie pasiryžimų persikelti į 
Petrogradu. Kalbamoji taryba 
yra Finkmdijos bolševikų val
džia.

VOKIEČIAI REIKALAU
JA KURSKO PASIDA- 

VIM O
15,000 VOKIEČIŲ FIN- 

LANDIiTOJ

Sovietas nutarė ginties Galbūt nori suimti rusų 
laivyną.

Vokiečiai paėmė Lgov

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

LONDONAS, Bal. 11. - Reu- 
terio Petrogrado karesponden- 
tas praneša, kad vokiečiai užė
mė Lgov, už 30 m. į šiaurvaka
rius nuo Charkovo, kurį jie ne
senai paėmė, ir už 270 myl nuo 
Maskvos.

Paėmę Lgov. jie pasiuntė ul
timatumų, reikalaujantį pasi
davimo Kursko, už 30 m. j va
karus nuo Lgov. Vietos Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų Tary-

True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, April 12. 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM., Bal. 11. —Su-

BESARABIJA PRISIDE
DANTI PRIE RUMU

NIJOS

žiniomis, 15,000 vokiečių karei
vių veikia palei pietinį Finlan- 
dijos pakraštį, kur jie jau turė
jo keletu mažų mūšių su Finlan- 
dijos sukilėliais.

Talkininkų diplomatai gavo 
žinių, kad nuo 30 iki 40 Rusijos 
submarinų ir torpedinių laivų 
naikintojų ir 4 ar 5 kariški laivai 
vis dar tebėra ties Helsingforsu 
ir jų paėmimas galbūt ir yra vo
kiečių tikslu. Težinus manoma, 
kati jų įgulos paclnre kariškus 

laivus nebetinkamais.

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

BASEL, Šveicarija, Ral. 11.— 
Sulig telegramos iš Bucharesto, 
Besarabijos seimas nutarė už 
Besarabijos uniją su Rumunija.

VOKIEČIAI REIKALAU
JA 5 MILIARDŲ RUBLIŲ 

KONTRIBUCIJOS

Atlyginimui karės nuostolių 
Vokietijos pavaldinių.

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

LONDONAS, Bal. 9. — Reu
terio Maskvos korespondentas 
cituoja Sovieto leidžiamo Petro
grade vokiečių laikraščio Vol- 
kerfeude redaktorių, kaipo už- 
reiškusį bolševikų ir pirklybos 

True tr..n«lMli<»i filed with the post- ir pramonės interesų atstovų su-

VOKIEČIAI PAĖMĖ FIN- 
LANDIJOS MIESTĄ

Išsodino kareivius kitoj Hel- 
singforso pusėj.

niaster at Chicago, April 12, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Bal. 11. — Reu- 
teris praneša iš Petrogrado, kad 
sulig ganių žinių, vokiečių es
kadra su keliais transportais at-

Helsingforso ir Viborgo, Fin- 
landijoj. į

Eskadra atplaukė iš pusės Re- 
velio ir, sakoma, nedidelės spė
kos likos išsodintos ir užėmė 
Lovisa.

Delei karinės situacijos, Fin- 
landijos komisarų taryba paske- Į

(fŠIANDIE=:
DRG. K. PETRIKIENfi 
iš Brooklyn, N.Y., kal
bės ROSELANDE, J. 
Stančiko svetainėj, 205 
E. 115th St.,
Pradžia .7:30 vai. vak. 
Rengia LSS. 137 kuopa.

Visi lietuviai ir lietu
vaitės kviečiami atsilan
kyti.

si laikas pradžiai mokėjimo Vo
kietijos pavaldiniams atlygini
mo už įgytus delei karės nuo
stolius. Kalbėtojas pridūrė, kad 
valdžia apskaito tuos nuostolius 
siekiant 5,000,000,000 rublių.

Korespondentas taipgi prane
ša, kad vienas bolševikų delega
cijos narys taikos konferencijoj, 
Fadek, pasakęs, jog valdžia rū
pinasi atidarymu Rusijos-Vokie- 
tijos rubežiaus ir plaukimu Ru
sijos žaliosios medegos j Vokie
tijų ir kad ji neužilgo apsaugo-

Istybės monopolių.

PRAŠO GELBĖTI CARIE- 
NE NAŠLĘ

Ji kenčianti Jaltoje didelį 
skurdą

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

STOCKHOLM, Bal. 11. — Au- 
gštas valdininkas prašė Ameri
kos ambasadoriaus Ira Nelson 
Morris, kad jis stengtus pasiųsti 
pinigų ir kitokios pagelbos Ru
sijos našlei caricnei Marijai Fe- 
odorovnai, kuri gyvenanti skur
de Jaltoje, Kryme. Carienė gau
nanti nedaugiau kaip 150 rub. 
į menesį.

Daugelis buvusių žymių rusų 
irgi skursta Jaltoje.

Morris bandys pasiųsti caric
nei pinigus per gyvenančius Ru-

AMERIKA PAĖMĖ 4 
LAIVŲ KOMPANIJAS

Karės laikui.

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

WASHINGTON, Bal. Prezi
dentas Wilsonas šiandie prokla
macijoj paėmė paimti karės lai
kui valdžios žinio sekama suba- 
tą vidurdienyj Clyde, Mallory, 
Merchants & Miners ir South
ern laivų kompanijas. Jas kon
troliuos ir tfperous generalis ge
ležinkelių direktorius McAdoo.

VOKIEČIŲ SUSIVIENIJI-
MAS IŠSKIRSTYTAS
Visas iždas atiduodamas

Raudonajam Kryžiui

True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, April 12, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 0, 1917.

PHILADELPHIA, Pa., Bal. 11 
— Gerinau American Alliance, 
kurį pastaruoju laiku tupinėjo 
kongresas, bus panaikintas ir 
ižde esantįs $30,000 bus atiduo
ti Raudonajam Kryžiui.

Apie tai pusiau-oficialiai pa
skelbta laike pertraukos šiandie 
1)0 piet, po visos dienos slapto 
posėdžio.

Sakoma, susivienijimo išsi
skirstymas įeis galėn ryto.

Prager palaidotas
ST. LOUIS, Mo,, Bal. 10. 

Paskutinis noras pereitų pelny
čių Collinsville, III. govėdos pa
karto Robcrt P. Prager, kad jis 
butų palaidotas su Amerikos vė
liava liko išpildytas šiandie, ka
da vietos laidojimo įstaigoj įvy
ko laidotuvių pamaldos, į kurias 
atsilankė virš 500 žmonių.

Ant jo karsto uždėta didelė 
vėliava, o ant jos buvo sukrauta 
daug gėlių, daugiausia nuo žmo
nių, kurie niekad jo nepažino.

Nori uždrausti
streikus

Nuteisė žymu socialistą
5 Prageriu linčiuotojai apkaltinti
KĖSINĄS PANAIKINTI 

STREIKŲ TEISE

Nori išmesti sabotažo biliuje 
pataisymą, pripažįstantį 

streikus.

True translation filed wilh Ihc post- 
inaster at Chicago, Aprii 12, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6,1917.

WAŠHINGTON, D.C., ba
landžio 11. — Senatas šian
die 34 balsais prieš 25 atme
tė konferencijos raportą a- 
pie bilių, nustatantį aštrias 
bausmes už naikinimą ar 
kliudymą išdirbimų bitinų 
karės medegų, bet užvedan
tį pasargą, duodančią darbi
ninkams teisę streikuoti už 
pakėlimą algos ar už pageri
nimą darbo sąlygų.

Balsavimas padaryta tuoj 
kaip susirinko senatas po 
vakarykščio smarkaus smer
kimo darbininkų atsinešimo 
į karę delei daugelio strei
kų prie karės darbų. Šis 
balsavimas privers atstovų 
butą išnaujo svarstyti bilių.

Senato pozicija buvo at
kreipta vien prieš pasargą, 
kad bilius neturi drausti da
rbininkams streikuoti.

patarė sulaikyti 5 žmones tyri
nėjimui nulinčiavimo vokiečio 
Robert P. Prager.

Sekami yra žmones paliepti a- 
reštuoti ir kuriems koroneris 
Roy A. Lowe prirengė warra li
tus: Joseph Riegel, Wesley Bea
ver, Richard Dukes, .Ir., Enid 
Elmore ir Wm. Brockmeier.

Riegel, sakoma, vakar atėjęs 
į tyrinėjimus ir prisipažinęs, 
kad jis buvo vadovu govėdos,

llinsville angliakasiu ir pirmiau 
tarnavo Suv. Valstijų armijoj.

Savo liudijimuose, sakoma, 
jis įmaišė Beaver, kaipo vieną 
žmonių, kurie lydėjo jį į miesto 
salės skiepą neužilgo prieš pa
korimų.

Savo pranešime laikraštinin
kams, dar pirm koronerio iš-

NUTEISĖ ŽYMŲ SOCIA
LISTĄ

Už peržengimą šnipavimo 
akto

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

MINNEAPOLIS, Minu., Bal. 
11. — Federalio distrikto teismo 
“jury” šiandie rado kaltu dvie- 
. uose peržengimuose šnipinėji
mo akto socialistų kandidatų 
ant gubernatoriaus J. O. Bėntall. 
Aidžiausia bausmė už peržengi
mų šio akto yra 20 metų kalėji
mo ir $10,000 piniginė pabau
da. Jo bausmė bus paskelbta 
sekamų pelnyčių. ,

Bentall be to yra nuteistas 
vieniems metams CroW Wing 
Mivičto kalejihian už kliudymų 
draftui.

Kaucija nustatyta $10,000. 
Bentall buvo kaltinamas kliudv- * 

mc verbavimui savo kalba, ku
rią jis pasakė pereitų liepos mėn. 
Hutchinson, Minu.

jis žino dalyvavusių pakorime 
žmonių vardus ir yra prisiren
gęs išduoti juos atsakomai val
džiai.

Beaver, saliuno porteris, taip
gi liudijo, bet, sakoma, jis užsi
gynė, kad dalyvavo linčiavime. 
Jis prisipažino, kad jis per ke
lis blokus nešęs vėliavų, kada 
Prageris buvo vedamas ant mir
ties.

Dukes, Elmore ir Brockmeier 
yra vietos angliakasiai.

Kaip tik “jury” išnešė savo 
verdiktų, tuoj koroneris Lowe 
pradėjo renginių warrantų are
štavimui tų penkių žmonių.

Vienas tų penkių, Wesley Bea
ver liko areštuotas 6:45 vai.vo warrantus, kaltinančius tuos
žmones užmušime Prageriu.

ATMUŠĖ VOKIEČIUS

LONDONAS, Bal. 11. — Apie 
10 valį šįryt vokiečiai atakavo 
Belgijos miestą Hollebeke. Prie
šas ėjo suglaustomis eilėmis, bet 
liko pilnai atmuštas su baisia 
skerdyne.
•—- • ■ ,

Svarbu moterims
Chicagos ir apielinkė kuo
pų bendras susirinkimas į-

5 ŽMONĖS APKALTINTI 
NULINČIAVIME 

PRAGERIO

Jie bus areštuoti ir kaltina
mi žmogžudystėje

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

COLLINSVILLE, III., Bal. 11.
—Koronerio “jury šiandie 0:20

PARYŽIUS, Bal, 11. ~ šian
die po pietų vokiečiai atnaujino 
bombardavimą Paryžiaus savo v. vak. išnešė veridktą, kad Pra- 
tolišaujamaja kanuole. . gcr liko “pakartas govėdos” ir

d. 12:30 vai. po pietų Mi l
dažio s ve t., 2242 W. 23rd 
Place. I ikslas — sutverti 
Chicagos ir apielinkės kuo
pų sąryšį. Dalyvaus ir Mo
terų Balso redaktorė, drgė 
Petrikienė, .kuri duos pra
nešimų apie musų organi
zaciją, jos centrą ir organą 
“Moterų Balsų”. Kiekvie
na kuopų narė būtinai pri
valo dalyvauti šiame susi
rinkime. Kviečia visas.

Sumanymo pritarėjos.
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Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu*

delegatais nuo draugijų į 
Darbininkų Tarybų.

Mes, lietuviai darbininkai, 
turime žinot, kaip protauja 
pasaulio darbininkų klesa ir 
eiti su ja išvien.

Marksas ir 
marksizmas.

Gegužės 5 d. sukaks šimtas 
metų nuo K. Markso gimimo 
dienos. Tas sukaktuves iš
kilmingai apvaikščios viso 
pasaulio socialistai. Apvai
kščios jas ir lietuviai socia
listai, kurie taip-pat skaito 
save Markso mokslo pasekė
jais.

Bet butų geistina, kad mi
nėtosios sukaktuvės ne tik
tai suteiktų mums progos 
parengti eilę viešų susirinki
mų, o ir tikrai suartintų mus 
su to mokslo milžino minti
mis.

Kas dėl pažinimo Markso 
mokslo, tai pas mus, lietuvių 
socialistus, dalykai anaiptol 
nestovi taip gerai, kaip dau
geliui rodosi. Didžiuma mu
sų socialistų, skaitančių sa
ve marksizmo šalininkais, 
nepažįsta iš jt> nielio dau- 
giaus, kaip tiktai keletu pi
giose brošiurėlėke išpopule- 
j-izuotų frazių, tokių pav., 
kaip: “viso pasaulio proleta
rai, vienykitės;” “darbinin
kai neturi kų pralaimėt, kaip 
tiktai savo pančius;” “žmo
nijos istorija yra klesų kovos 
istorija”, ir tt.

Tos frazės, žinoma, yra la
bai svarbios; jose išreikšta 
didelės ir gilios idėjos. Bet 
jos ne tiktai neišsemia Mar
kso mokslo, o ir negali būt 
tinkamai suprastos, nežiū
rint, kokiu budu Markso mi
ntis prie jų priėjo. Reikia 
turėt gerų nuovokų a- 
pie visų mokslinio socializ
mo teorijų, kad mokėjus į- 
dėt tinkamų prasmę į atski
rus jos dėsnius ir sakinius.

Marksizmas nėra dogma 
arba dogmų rinkinys. Jame 
nerasi taip, kaip katechizme, 
gatavų atsakymų į klausi
mus. Jisai pirmoje vietoje 
yra tam tikras protavimo 
būdas ir tam tikras tyrinėji
mo metodas. Jisai nesako, 
kad taip arba taip reikia da
ryt tokiame ir tokiame atsi
tikime, o tiktai parodo, kaip 
gvildent klausimų, kaip ty
rinėt dalykų, kad tinkamai jį 
supratus. Jisai' nepavaduo
ja žmogaus protavimo ir ty
rinėjimo, o skatina jį prie 
protavimo ir tyrinėjimo.

Todėl marksizmas iki šiol 
yra taip menkai suprastas 
daugelio net ir apšviestų 
žmonių. Kiekvienam proti
niam tinginiui ir apsileidė
liui (o tokių žmonių juk yra 
didžiuma) jisai yra nepaken
čiamas dalykas. Ažuot stu
dijavus didelius Markso raš
tų tomus, idant įgijus — ne 
gatavus atsakymus į visus 
klausimus, o tiktai teisingų 
protavimo metodų, daugelis 
žmonių velija “kritikuot” 
Markso mokslų.

Nenuostabu, kad silpnų 
nuovokų apie marksizmų tu
ri ir musų socialistai, kurių 
didžiumai net ir Markso ra
štai visai nėra prieinami.

Todėl tai pas mus Markso 
ir marksizmo vardu papras
tai yra skelbiama dalykai, 
neturintįs nieko bendra su 
juo.

Bakunizmas, blanųuizmas 
proudhonizmas — visos tos 
teorijos, su kuriomis Mark
sas ir jo draugai atkakliau
siai kovojo per dešimtis me
tų, pas mus dabar dažnai ro
doma po “marksizmo” fir
ma.

Laikas butų Markso mok
slų paliuosuot nuo tų prie

Rašytoju ir korespondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
•As, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių* Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atjjal, 
jei bėgiu dvieju savaičių, autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

I Redakcijos 
i Straipsniai

True translation filed with lite post- 
master ai Chieago, April 12. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Socialistų kares 
tikslai.

Šiame “Naujienų” nume
ryje pradedame spausdinti 
“Karės tikslų memorandu
mų”, priimtų talkininkų ša
lių darbininkų ir socialistų 
konferencijoje, įvykusioje 
21, 22 ir 23 dd. vasario mė
nesio, šių metų, Londone.

Tai yra ilgokas dokumen
tas ir jo spausdinimas tęsis 
per keletu dienraščio nume
rių. Jo svarba yra begalo 
didelė, nes jame išdėstyta 
programas, kuriam pritaria 
visų kariaujančiųjų prieš 
Vokietijų šalių darbininką’ 
ir socialistai Europoje; ir 
jam veikiausia pritars taip- 
pat ir susipratusieji šios ša
lies darbininkai. “Naujieno
se” buvo pranešta, kad tas 
Memorandumas tapo pasiųs
ta ir centralių valstybių so
cialistams bei darbininkų li
nijoms; yra vilties, kad ir te
nai jisai ras pritarimo.

Tuo budu šis dokumentas 
neužilgio gal pataps viso pa
saulio darbininkų klesos pro
gramų. Kaipo toks, jisai už
sitarnauja to, kad jį atidžiai 
išstudijuotų kiekvienas pro
taująs darbininkas.

Taigi mes patariame skai
tytojams, ne tiktai gerai per
skaityt jį, o ir pasilaikyt 
tuos “Naujienų” numerius, 
kuriuose jisai tilps, kad butų 
galima jį visuomet turėt po 
ranka.

Butų labai naudinga, kad 
tų Memorandumų darbinin
kai apsvarstytų ir išdisku- 
suotų savo organizacijų susi
rinkimuose ir viešose suei
gose.

Turime čionai pranešt, 
kad Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos susirinki
me (kuris įvyks gegužės 26 
d.) to Memorandumo svars
tymas bus vienu svarbiau
siųjų dienotvarkio punktų. 
Taigi patariame, kad su juo 
ypač gerai susipažintų tie 
draugai, kurie yra paskirti

maišų. Reikia jį pažint to
kiu, koks jisai yra. Ir tegul 
šitam tikslui patarnauja be
siartinančių sukaktuvių ap- 
vaikščiojimas.

Apžvalga
KLERIKALIŠKOS DVASIOS 
UBAGYSTE.

Bostono klerikalų laikraštis 
išspauzdino verstų iš kažin ko
kios kalbos pasakaitę apie tris 
socialistus — gerai uždirbantį 
mechanikų, “slogelį"; mažiaus 
uždirbantį darbininkų, turintį 
pačių ir du vaiku, ir dar ma
žiaus uždirbantį darbininkų, tu- 

Į rintį pačių ir penkis vaikus. To
je pasakaitėje skaitome:

Karta visi trįs socialistai sė
dėjo krūvoj ir svarstė apie 
skurdų darbininkų padėjimų. 
Mechanikas, kurs kalbėjime 
•buvo taip išsimiklinęs, kaip ir 
savo amate, perkūnus svaidė 
ir keikė kapitalistus ir tuos, 
kurie pralobo šiame sviete. 
Antrasis darbininkas tik pri
tardavo savo draugui ir tik 
varguolis, skurdo prislėgtas, 
tylėjo.

Galų gale ir jis prabilo: 
“Kodel-gi mes prisidėjome 
prie to judėjimo, kurs žada 
sutverti patogias gyvenimo sų- 
lygas? Virš visako, kad mes 
galėtume vieni antriems pa
gelbėti. Kad mes galėtume 
padaryti, kad viens antrų pri
valėtume gelbėti. Ir kadangi 
musų troškimai, kaip visi ži
nome, tegali tolimoje ateity
je išsipildyti, tai — dabar mes 
privalėtume vieni antriems 
dabar tų daryti, kų ateityje va
ldžia neva turės daryti. Todėl 
šen, tuoj pradėkime boti prak
tiški. Ir visi iš to pasinaudo
sime. „Tamsta" tarė jis atsi
kreipęs į pirmąjį, “uždirbi kas 
met po $1.800; jei prie to pri
dėsime," sakė jis į antrų nu
sigręžęs, “tamstos algas, tai 
susidarys suma $2.760. Jei 
dar pridėsiu aš savo menkų 
uždarbį, tai iš viso padarysi
me $3.360. Tai jau gražus pi
nigėliai."

“Kų tu čia nori išvesti? ” 
sušuko abu draugu nustebę.

— Aš va ra usi prie to, — 
sakė varguolis, — kad mes su
dėtume savo algas krūvon ir 
užvestame bendrų šeiminin
kavimų. Tuomet išviso butų 
12 amenų. Ir aš tikiu, kad 
mes galėtume gąn dailiai pra
gyventi sujungę krūvon savo 
uždarbius. Tuomet nekentė
tų vargo musų vaikai. Galė
tume išauginti juos į gerus 
žmonės. Ir be abejonės mums 
patiems kur-kas butų geriau.

Čia apsistojo varguolis ir 
žiurėjo į savo draugus biskį 
nusiminęs, biskį užsiganėdi
nęs.

Antras darbininkas biskį pa 
rokavo ir pasakė:

—- Tai geras sumanymas. 
Aš mielai sutikčiau, jei ma
no pati tam nesipriešins.

Bet mechanikas, kurs buvo 
karščiausias socializmo sklei
dėjas tarp jų, pakilo ir sumur
mėjo: j

Eikite po velnių, prakei
kti ubagai!

Nieko daugiau nesakęs smu 
Ho per duris.

Šitos pasakaitės tikslas yra pa
rodyt, kokie blogi esu tie socia
listai. Jie kalbų apie darbinin
kų skurdo prašalinimų, o tuo 
tarpu kiekvienas jų žiūrį, kad 
tiktai jam butų gerai gyventi, ir 
atsisukus padėti biednesniems 
savo draugams.
. Pasakaitės autorius ir laikraš
čio redaktorius, kuris jų pers- 
pauzdino, įsivaizdina, kad to
kiais prilyginimais socializmas 
jau esųs sukritikuotas. Bet iš-

N A U J IENOS,

tiesų tatai parodo tiktai didelį 
tų ponų neišmanymų.

Kas yra socializmas? Ar tai 
yra turtų padalinimas? Žinoma, 
kad ne. Ar tai yra bendras nau
dojimąsi turtais? Taip-pat ne.

Kas-gi jisai yra? Socializmas 
yra tokia visuomenės tvarka, 

kurioje darbo priemonės (įran
kiai, medžiagos, žemė, kasyklos 
ir tt.) ir paskirstymo priemonės 
(geležinkeliai, laivai ir tt.) pri
klausys visuomenei, o- nr priva- 
tiniems asmenims. Kada darbo 
(ir paskirstymo) priemonės bus 
visuomenės nuosavybėje, tada 
neišnaudos žmagaus, tada darbo 
vaisiai tpfęę, tam, kas juos paga
mina; tada, žodžiu, negalės bu
tų skurstančių darbininkų ir tur
tingų dykaduonių.

Tai ve kaip socialistai nori pro 
salint darbininkų skurdų. Jie 
visai neketina dalint turtus, ir 
jie visai nestoja už tai, kad žmo
nės naudotųsi išvien tuo, kų jie 
turi arba uždirba. Bendras nau
dojimąsi turtais arba darbo vai
siais, socialistų supratimu, yra 
neįvykinama svajonė.. Žmonių 
palinkimai, budai, skoniai ir tt. 
yra taip įvairus, kad kiekvienas 
jų jaučiasi esųs laimingesnis, 
kuomet jis gali gyvent tai]), kaip 
jam patinka. bendrai naudo
jantis turtu arba darbo vaisiais, 
žmonės turėtų visi gyvent pagal 
vienų saikų •— kaip, pav. klioš- 
toriuje arba kazermese.

Taigi ta klerikališka pasakaitė 
kritikuoja ne socialistų' mokslų, 
o tų, kų socialistai griežtai atme
ta.. Ji kritikuoja krikščioniškų 
komunizmų.

Pas pirmutinius krikščionis, 
tai ištiesų buvo toks supratimas, 
kad žmonės turį sunešt į daiktų 
savo turtus ir jais paskui bendrai 
naudotiesl Krikščioniškos ko
munos (draugijos) nariai paves
davo savo turtus komunos iždi
ninkui, o jisai nupirkdavo jiems 
valgio, rūbo ir kartais pasamdy
davo bendrus butus.» Toje ko
munoj, kuriai priklausė Kristus, 
lokiu iždininku buvo Judas (ar
ba Judošius). šitų krikščionių 
komunų pamatais vėliaus pradė
ta steigti klioštoriai; o kaipo 

atminimas apiMai, kad krikŠčio 
niškų komunų nariai valgydavo 
prie bendro stalo, pasiliko iki 
šiol bažnytinėse apeigose “ko
munija".

Tai šitų komunizmų ir kritu 
kuoja ta pasakaitė, bet anaiptol 
ne dabartinių socialistų mokslų. 
Jeigu iš jos galima parodyt ko- 
kį-nors išvedimų sulyg šių dienų 
socialistų, tai negu tiktai tų, kad 
pasakaitėje nupieštasai mechani
kas pasirodė esųs grubijonu ir 
egoistu. Galėtum pasakyti, kad, 
nors socializmas ir neliepia sa
vo pasekėjams dalinties uždar
biu su kitais tai tas mechanikas 
visgi turėjo būt žmoniškesnių 
linkui biednesnių draugų, ažuot 
keikęs juodu ir siuntęs “po vel
nių“.*

Bet yra klausimas, ar tokie 
‘‘mechanikai“ yra typiškas apsi
reiškimas socialistų judejme. 
Klerikalai dar iki šiol neprirodė, 
kad socialistai butų grubioniš- 
kesni ir egoistiškesni už kitus 
žmonės; o visiems žinomi fak
tai nuolatos liudija visai priešin
gai. Socialistai ne mažiau, o dau
ginus už kitus dukauja sušelpi- 
mui savo klesos draugų ir jie ne 
tiktai pinigo išsižada, kovodami 
su darbininkų skurdu, o nėretai 
ir daug svarbesnių dalykų — 
laisvės ir gyvasties.

O kų mes matėme pas klerika
lus? Net klerikalų vadovai-ku- 
nigai — nuolatds yra sugauna
mi visokiuose šlykščiuose dar
buose, kuriuos diktuoja jiems 
begalinis jų egoizmas. Nuola
tos išeina į aikštę, kad toks ir 
toks kunigas apvogė parapijų, 
išdumdamas su jos pinigais; ki
tas kunigas, laužydamas sava 
“stono" prisakymų, slaptai užlai
ko pačią, trečias girtuokliauja, 
kaip nesutvėrintfht; ketvirtas su-

Chlcago, UI.
vilioja merginų ir išbėga, palik
damas jų ant svieto pajuokos; 
penktas papjauja savo numylė
tinę, kad paslėpus savo gašlumo 
pasekmes...

Ir šitų morališkų išgverėlių 
pasekėjai drįsta prikaišiot egoiz
mų socialistams! Ko pas tuos 
klerikalus yra dauginus: veid- 
mainybės ar protiško nususimo?

NAUJAS LAIKRAŠTIS.

Ne\v Yorke pradėjo eiti nau
jas savaitraštis rusų kalba, “Na- 
rodnaja Gazeta". Jį leidžia men
ševikai ir tarpe jo bend raiba rbių 
pažymėta tokie vardai, kaip In- 
german, Kolčin, Romiu, Bara- 
nov, Gbrčikov ir k. Laikraštis 
turi 16 p. ir kaštuoja metams 
$1.50; atskiri numerai po 3c.

Išėjo jau du numerai. Turi
nys jų gana įvairus ir įdomus 
daug žinių paduodama apie Ru
sijos bolševikus. Bet bolševikų 
kritika perdaug vienpusiška. Sa
vo pakraipa “Narodnaja Gazeta“ 
yra beveik artimesnė Plechano- 
vo srovei, negu Rusijos menše
vikams.

ino, ir % jardo kitokios materi jos 36 colių platumo.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.

Atsakymai i klausimus.

Bolševikas iš Springfield, III, 
klausia:

1. Kuomi išnaikinti korinis?
2. Ar ima į kariuomenę ser

gančius syphiliu?
3. Kai]) vadinasi džiova angli

škai? kokie galvos sympthomai?
4. Ar pas džiovininkus gail 

būt kokie galvos symptomai?
5. Ar saužagystė gali padaryti 

galvoj kokį negerumų?

Atsakymai:—
I. Jau kelis sykius buvo ra

syta Naujienose. Pasikniskite 
po senus numerius.

2. Gilai i imti arba gali neimt. 
Priklauso nuo to, kokiam laips- 
nyj liga yra ir kokių sympto* 
nūs ji duoda. Jeigu akiu lėlutės 
prie šviesos nesusitraukia, jei
gu kelį užgavus nėra atsiliepi
mo, jeigu įvyksta svyravimas, 
prie užsimerkime ir negalėjimas 
tiesiai eit užsimerkus—žodžiu, 
jei apsireiškia taip vadinamoji 
lokomotorinė ataksija, tuomet 
gali neimti arba gali paimti ir 
paskirti į tokių armijos dalį kur 
kareivis galės atlikt užduotį. Gi 
jeigu bus syphilistiškos votįs, pu 
viniai ir kiti aštrus sympomai 
tokius paprastai neima. 'Pečiaus 
turėjimas syphilio neveikliame 
laipsny], nors Wanermano reak
cija butų pozitivė, nereiškia, kad 
žmogus negali tarnaut kariume- 
nėj ir todėl jis nėra paliuosuo- 
jamas.

3. Angliškai džiova vadinama 
yra tuberkulibsis arba consump- 
tion. *

4. Gali 1/ut arba nebūt. Pas 
tūlus yra galvos skaudėjimas, 
svaigimas, bet pas didžiumų nė
ra.

5. Saužagystė veikia į nervus 
ir galvos smegenis pas daugelį. 
Gali įvykti svaigimai ir skau
dėjimai dėl anemijos, kas yra 
pasekmės saužagystės. Atmin
tis gali sumažėti. Protas gali lik
ti nepastovus ir hysleriškas. Kar
tais įvyksta valios silpnumas, re-! 
tuose atsitikimuose nuomarulis.1 
žodžiu, gali įvykti arba neįvykti 
tūli sympthomai, kurie rodo, jog 
yra kokios tai permainos sme
genų centruose cfel saužagystės. 
Bet pjaustant galvų žmogaus, 
numirusio ir turėjusio saužagys
tės paprotį, negalima rasti ma
tomos pathalogijos.
J. K. K—kis iš Buckner, III., 
klausia:

1. Kas per liga yra apepsija, 
nuo ko ji paeina ir kai]) gydytis?

2. Ar gerai gert Trinerio Ame
rikoniškų Kartaus Vyno Elixirą 
apepsijoj, ypač jei viduriai už

Pėtnyčia, Balandžio 12,1918.

Musu Moterim

Norint gauti tokiai sukniai sukirpti ir pasiūti pavyzdį, 
prašom iškirpti žemiau paduotų blankutę, pažymėli mierų, pa
rašyti savo vardų pavardę ir aiškų adresų ir, įdėjus kai tų su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešimtukų), pasiųsti šiaip užadre- 
savus: NAUJIENOS PATTERN I)ICIxf\, 1840 S. Halsted Street, 
Chieago, III.

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

čia Įdedu 10 centų, už kuriuos 'prašau atsiųsti man Pavyzdį

No. 8733.—Mieros per krutinę................. colių.

VARDAS JR PAVARDE .............................................................................

ADRESAS: ..................................................................................................

kietėję, yra raugėjimas ir skau
dėjimas dešiniau šone?
Atsakymai:—

1. Apepsija nėra jokia liga, 
lik syphtomas kokios nors ligos. 
A])cpsija maisto nenoras arba 
priimto maisto be noro kenks
mingumas. Nenoras valgyt ga
li paeit nuo persidirbimo, nuo 
neišsimiegojimo, nuo stokos ty
ro oro ir išsimankštinimo, nuo 
priėmimo negero maisto.' Ji ga
li būti nuo kraujo ligų ir tt. Ka
dangi apepsija nėra liga, o tik 
symptomas, padarytas kokios 
nors ligos bei netvarkomo, todėl 
reikia surasti priežastį ir jų tin
kamai prašalinti.

2. Negerai, nes, kai]) jau sykį 
rašiau, tas clixiras turi savyj ma
žai ko verto, o alkoholio jame y- 
ra daug ir (ilgas jo vartojimas 
veda prie - Inėdies. Ypač kur 
viduriai užkietėję, jis netinka va 
rtot. Be to, juk matote, kad apep-
sija nėra liga, todėl reikia j ieš
kot priežasties, kas jų daro, o ne- 
gydytis bile kuo. Patartina eit 
pas gydytojų, kuris išklausinės 
apie jūsų maistų ir patars kas 
reikia, ir išegzaminuos, ar ne
turite kokios ligos.

Dr. A. Montvidas.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas: Miesto Ofisas!
>HS S. Halsted St. 127 N. Dearbern St.

Ant trečių lubų UI 13 Unlty Bldg.
Tel. Drover 1310 Tel. Central 4411

Nariai Caok County Kcal Katate Tarybai
A. PETRATIS & CO.

RmI Katate Ofiaaa
Paakclina pinigus. . Parka, parduoda ir 

Maino namui, lotua ir farmai.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Portiuri apatraktua, padaro popioraa
NOTART PUBLIC

7*1 W. tSta gatvl 
kampas Halsted Dravor IMS

I
 TELEPHONE YARDS 1814. I 

D r. P.G. Wiegner | 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11 I 
it ryto ir nuo 7 iki 9 vak vak. K 
8325 So. Halsted SL. Chieago į

MOTERIŠKA NAMINE SU 
KNIA. —Pavyzdys No. 8771. 
No. 877'1. Mieros per krutinę..........

Nors visa šita suknia, viena
me gabale, yra palaida, bet pla
tus per juostų diržas teikia gra
žių išvaizdų. Suknia turi apsia
usto pavidalą ir susegiojania 
priešakiu. Rankovės kimona 
stiliaus, paprastai trumpos, iki 
alkūnių, kad nekliudytų namų 
ruošoj. Ret, norint, galima pri
durti ir apatines dalis ir pada
ryt rankoves pilno ilgumo, Kai
li ierius platus, atlenkiamas, ki
tokios, dryžuotos materijos. To
kios pat materijos ir platus dir
žas lygiai kaip ir apsodai ranko
vių ir didelių kišenių.

Moteriškai naminei sukniai 
pavyzdys No. 877 1 sukirptas tre
jopo didumo, mieros 36,40 ir 
44 colių per krutinę. Suknios 
apačios plotis yra 2’4 vardo. 
Kaip paveikslėlyj, sukniai 36 co
lių mieros reikia 5Į4 jardą ma
terijos 27 colių platumo, arba 
4% jardo 30 ar 36 coliu platu-

DATRIJOT1ZMAS
1 Paččdumas turi būt 

pasargos žodis 
10WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis - 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, 1A.

Tt*l. Pūliniai) 342.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

Roseland, TII.
Valandos Nuo 9 iki 12 dieni) 
Nuo 2 vai. iki 5 po pieltj, ir 
Nuo 6 iki 9 vakare, kasdie. j

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkeisiui, 1 seifas, 1 
benČius dėl laikrodžių laisvino, taip
gi ir kitokių visokių daiktų galite 
gauti.

Taipgi didelis išpar
davimas visokių auksi
nių daiktų, kaip lai: 
deimantu, žiedų, laik
rodžių, branzalielų 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 vra pigu 
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, (’hieage 
tarpe Leavitt ir Hoyne avė. 

Tel. Canal 5838.
auMMBreiiiaai’V't'

MONARC.H BRE\VERY duoda vf: 
slėnis žinoti, kas neiurile pilietiškų 
popieru, lai galite gauti kožui) kai 
tų. O kas turi pirmas ar pilnas, lai 
gali daryt biznį. Kas norite saliunų 
pirkti ar randavoti, ar alidarjli, 
atsišaukite į

Monarch Brewery,
21 ir ,S. \Vcslern avė.

Geo L. Ukso, Agenl.

NORIU BIBLIJOS
Malonėkite atsišaukti, kas turite 

tokių biblijų, kurioje randasi Sep
tynios Maižiešiaus Knygos. Atsišau
kite šiuo adresu: .1. Gawen, 
Rolia, N. Dakota.
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EAST CHICAGO, IND.

31 kovos Lietuvių Amerikos 
Ukčsų Kliubo buvo mėnesinis 
susirinkimas. Tarp kitų nutari
mų pažymėtini šie: buvo per
skaitytas atsišaukimo laiškas 
nuo L.S.S. Apsigynimo Fondo. 
Laiškas likos priimtas ir nutar
ta paaukaut iš iždo $5. Kitas 
laiškas buvo perskaitytas nuo 
T. M. D. centro, prašant para
mos išleidimui Šerno raštų; lai
škas teipgi likos priimtas ir nu
tarta paaukaut iš iždų $25, kad 
gavus į kliubo knygynų vi
sus apdarytus Šerno raštus, šis 
L. A. U. Kliubas yra pa šelpi nis 
ir jau gyvuoja penkti metai. Tu
ri šimtų su viršum narių ir virš 
tukstanties dolerių ižde. Užlai
ko nemažų knygynų. Nors jo 
narių yra visokių pažvalgų, bet 
kliubas niekados neatsisako pa- 
reint aukomis visuomeniškų rei
kalų, užtai nei nestebėtina, kad 
kliubas taip sparčiai auga kaip 
narių skaičium taip ir finansiš
kai. — Pipiras.

RACINE, WIS.

Susivienijimo Lietuvių Ameri* 
koj lOOtoji kuopa turėjo savo 
susirinkimų nedėlioj, balandžio 
7. Be kita ko. buvo perskaity
tos rezoliucijos, kurias Am. Lic-

šauktoji kovo 3 dienų Chica- 
gos Rajono Darbininkų Konfe
rencija priėmė Lietuvos laisvės 
klausiniu, o taip jau prieš vys
kupo Karevičiaus žygius įduoti 
Lietuvų kaizeriui. SLA. lOOtoji 
kuopa pilnai pritarė toms rezo
liucijoms, ir bendrai protestuo
ja prieš vysk. Karevičiaus užma-l 
čias. —J. B.

Kovo 29 dienų iš musų mies
telio pašaukta į karines stovyk
las 73 vyrus. Pašaukta ir du 
lietuviu, Jurgį Bernotų ir Vin
centų Kažimauskų. Jurgis Ber
notas buvo LSS. 152 kuopos na
rys. Jaunuolius palydėjo stotin

NAUJIENOS, Chicago,III.
9E

Didelis Pavasarinis

BALIUS,!
Parengtas

Leib Gvard. D. L. K. Vytauto
Pirma Divizija Raitelių ant Bridgeporto

Ned., Balandžio 14, 1918 UJU

Velionis buvo 28 metų am
žiaus vyras. Amerikoj turi vie
nų brolį, Antanų, Stankūnų, kurs 
gyvena Waterburyje.

Velionis palaidota didelėmis 
iškilmėmis ir bažnytinėmis ce
remonijomis.

Balandžio 1 vielos Lietuvos 
Seserų‘Draugija turėjo gražų 
Gėlių Balių. Publika smagiai 
pasilinksmino, bet, kaip girdėt, 
pelno nedaug liko draugijai.

— G. J. M-—tis.

MONTELLO, MASS.

šis ir tas.

Balandžio 3 dienų d. J. B Sme- 
tonius iš So. Bostono turėjo pas-

Bal. 5, Lietuvių Taut. Namo 
komitetas buvo surengęs prakal
bas taip jau d. J. B. Smclstoriui. 
Kalbėjo apie senovės Egypto is- ? 
locijų.

Bal. 7 dienų LSS. 17-tos kuo
pos surengtose prakalbose kalbė
jo draugė Z. Puišiutė, iš Bosto
no, tema: “Klesų kova”. Agita
vo taip jau už Socialistų partijos 
įsteigtųjį milioninį Fondų. Ji 
sake: ‘■‘Tarimais ir rezoliucijų 
rašymais mes ne kų tenuveiksi
me. Beikia socialistams pinigų 
prakilniam darbui, ir todėl so
cialistų partija įsteigė tam tik
rų fondų, kad surinkus milijonų 
dolerių, kurie eitų agitacijai ir 
rinkimų kampanijom, idant pa
siuntus Washingtonan j nedau
giau socialistų atstovų.” Ji ra
gino ir lietuvius tų fondų remti,

didelis būrys žmonių, šaukiamų-|ir juokais paklausė: “Kas pirmas 
jųgyminių. —G. J. M—tis.

s;

V

Jūreivio 
Džiaugsmas

Dar apie a.a. “Mikų Tokunų”.
Naujienų 81 nunieryj jau bu

vo minėta apie mirimų Custer, 
Mieli, ligoninėj Miko Tokuno. 
Norėčiau daugiau žinių suteik
ti apie jį.

Pirmiausia, jo vardas ne Mikas 
Tokunas, kaip klaidingai buvo 
paduota, bet Motiejus Stankū
nas. Jis paėjo iš Parausių kai
mo, Vilkaviškio parapijos Su
valkų gubernijos. Būdamas dar 
18 metų atvyko j šių šalį išgyve
no 10 metų. Turėjo didelio pa
linkimo prie mokslo ir buvo ge
rai susipažinęs su prigimties mo
kslais. Buvo labai draugiško bu
do ir visi, kas jį pažinojo, mylė
jo jį. Per pastaruosius septy
nis metus gyveno pas ponių Ma
ry Trautschald, 1427 North llth 
str., kur buvo ir jo kūnas par
vežtas.

duos penkirtę?”— Niekas ne at
siliepė. ■— Kas duos tris dole
rius?” Drg. Mineikis pirmas at
siliepė su trimis doleriais, fš 
viso surinkta Milioniniam Fon
dui 72 doleriai su centais.

— Žvirblialogijos Studentas.

Maršrutas
MARŠRUTAS.

Drge K. Petrikienė dar kal
bės sekamose vietose:

Kučinskio ir Ruseckio svetainė
je, 8756 Houston avė. Pradžia

..1
PJ3. Taipgi turim už garbę pranešt, kad įvyks 

Linksmas Vakaras Subatoj, balandžio (April) 13 d. 
1918, 6:30 vai. vakare švento Jurgio Parapijos Sve
tainėje. Užprašome visus atsilankyti.

GVARDIJA VYTAUTO.

LIBERTY HALL
kampas 30tos ir 3000 Union avė.

Minėtas Balius bus labai gražus—gražiausi* iš 
visų balių, užtai nepamirškite atsilankyti. Visus už
prašome, kaip jaunus taip ir senus, ir merginas, nes 
baliuje dalyvaus daug Chicagos jaunimo. Grieš ge
riausi Chicagos muzikantai po vadovyste K. GLOBIO. 
Užprašome visuomenę kuoskaitlingiausiai atsilankyt 
Pradžia 5-tą valandą vakare. KOMITETAS.

Tikrai Lietuviškas Vakaras

>ma trijų 
veiksmų drama:

Teatras, Dainos 
Šokiai ir Balius

Rengiamas Naudai Aušros Knygyno

Švarkas ir Milinė
L.M.D. “Aidas” ir L. S. M. Ratelis, iš Roselando.Programą išpildys

Nedalioje, Balandžio-April. 14, 1918 
K. of JP. Svetainėje

11037 Michigan Avė., Boseland, III,

Pradžia 6 valanda vakare Inžanga 35c ir 50c y palai

“ŠVARKAS ir MILINĖ”—veikalas vienas iš gražiausių lietuvių kalboj, 
kiekvienam, kam lik laikas pavėlina, atsilankyt, o busite užganėdinti visi.

f*DI1)1:LIS *1
I balius!

Lietuvių Brlghton Parko Pašalp. ir Pol. Kliubo
įvyks

Sub., Balandžio 13, 1918 
P.Budvičio Svetainėj 

2821 So. Kedzie avė., kampas 38-to Plaee

—Mitingai ai si bu na P. Wengalcwski svetainėje, 4500

Pradžia Baliaus 7:30 v. vak. Inėjimas 10c porai

Kviečia alsilankvli visus be skirtumo, jaunus itį^senus, nes
bus labai gražus balius. L. B. P. P. ir^. Kliubas.

PASTABA: „
So. Talin a n avė. kas pirma subatų po pirmos, 7:30 vai. vakare.

L B. P. P. Kliubas.

•I patariame
KOMITETAS

skomui
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos. Čia moklnam*:- 
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybės Gramatikos

^Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 

kinama lietuviškai

American College Preparatory School 
3103 3. Halsted St. Chicago III.

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Su v. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suk ne* ui 
f 10. Pbone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminlnkl

Išdirbėjai augšeiausios rųšies Turki
šku ir Egyptiškų Cigarvtų pasaulyje.

Parengtas

Illinois Lietuvių Pas. Kliubo

’radžia 7 vai. vak. Tikintas 25c ypat.

Visus kuoskaitlingiausiai kviečia at
silankyti KOMITETAS

SUBATOJ,

Balandžio 13, ’18
MILDOS SVETAINĖJE 

3142 So. Halsted St.

M. X. MOCKAUS Antras Didelis

BaliuS
Kalba su paveikslais įvyks Northsidėje, Balandžio 
(April) 12 d., 7:30 vai. vak. Liuosybės svetainėj, 1822 
VVabansia avė., kampas Girard gatves. M. X. Mockus, 
sakos, turįs daug ko nauja pasakyti ir parodyti. To
dėl atsilankę nesigailėsite.. Inžanga padengimui lė
šų 10c y patai. Kviečia visus L. L. S. A. Kuopa.

G ARS INKITES NAUJIENOSE *

Bal. 17 d., LMPS. 58 kuopai, 
Kosciuškų svet., kertė Kedzie ir 
38 st.

Bal. 20 LSS. 204 kp., Kenvell 
City Hali. Pradžia 2 v. po pie
tų-

Bal. 22 d., LSS. 43 kp., Mel- 
rose Park, 111., Frank and Ja
mes svet. s

Bal. 23. LSS. 217 kp., India
na Harbor, Ind., T. Ivanovo sve
tainėje.

j Bal. 24 LMPS. 25 kp. Kensin- 
gton, 111.

Bal. 25 d., LSS. 158 kp., Gar- 
field Park, UI., Kedzie Hali, ka
mpas Kedzie ir Colorado. Pra
džia 7:30 v.v.

Bal. 26 d., LMI*SA. 9 kp. Mil
dos svet., 3242 So. Halsted st.

Bal. 27 d„ LSS. 37 kp., J. Ba-‘ 
šinskio svet., 731 W. 18 st.

Bal. 28 d., Liet. Mot. Apšvie- 
toS/Dr-jai, Westville, III.

Svarbesnis negu kiti!

Koncertas su Programų
Liet. Sos. Sąjungos VIII Rajono

Ned., Balandžio-Apr. 14,1918
M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd Place

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRftDALŲ

Musų sistema ir ypatiškas mokinimai pa
darys jus žinovu į trumpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir Rauti specialižkai pigią kainą.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis,

118 N. La Šalie gatvė. Kambarys 41**417.

Norint
Svetainė atsidarys 2:30 po piety. Programo pradžia lygiai 4 v.
Grieš Grušo Orkestrą. Inžanga visiems prieinama.

Koncertas Ims trumpas bet įdomus. Programą atliks gabiau
si Chicagos veikėjai, šiame vakare kalbės “Moterų Balso” 
redaktorė Drgė K. PETRIKIENĖ, įžymi lietuvių kalbėtoja, 

l'žkviečiame jaunuomenę. Nesigailėsite. KOMITETAS.
PROGRAMAS

Vakaro atidarymas.
Naujos Rusijos Laisves Hymnas ......... GRUŠO Orkestrą.
Kalba ....... . ....................................... Advokatas K. GUGIS
Duetas ....................................... . BROLIAI BRIEDUKAJ
Dektemaeija .......................  P-lė ONA KI LIKAI SKILTĖ
Duetas: “Plaukia sau laivelis”, sudainuos

E. JANUšAUSKIUTĖ ir ADELĖ KŲKl’TIENE 
pianu palydint p-niai P. M. GUG1ENEI

Kalba “Moterų Balso” redaktorė, drgė K. PETRIKIENĖ 
Dektemaeija “Dievas” ......... p-lė ALDONA TRAIN1UTĖ
Duetas pianu, atliks p-lė LIUDYTA NARMONTAITe ir

Ponia P. M. (JUCIENĖ 
LSS. 138tos kuopos Mišrus Choras, vedamas p. DILIAUS 

Šokiai iki vėlam vakarui

1

7
8
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GARSINKITES
“NAUJIENOSE»

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

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

3008-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

Ko

eikite į tas sukro

vus, kurios skelbia-

si Jūsų dienraštyje

NAUJIENOSE

THE NEW RIVER COMPANY
The New River anglies laukuose dirba 15 kasyklų. Daugiau
siai iš jų.guli prie dviejų geležinkelių, gaunanti užtektinai va
gonų ir dirbanti kasdien. Geros mokyklos, bažnyčios ir tl. 
Parduoda slubas savo dai 'bildukams ant lengvų išmokesčių. 
Dirbama pilnai. Geri mainieriai uždirba nuo $100.00 iki 
$125.00 j dvi savaili. Šiuo laiku yra reikalingi keletas gerų 
mainierių, vien tik geri tegul atsišaukia. Labinus pageidau
jami su šeimynoms. Jeigu Jus žingeidaujate, ateikite arba 
parašykite mums savo prigimtoje kalboje.

M R. C. P. ANDERSON, 
McDonald, W. Va. iif

Šiki



Atdaryk 
čia

STED & 14T? STS.

Subatoje 
iki 9:15 
vakaro

Išpardavimas Šilkiniu Suknių

vasario 23 d. 1918 m., daly
vavo visų talkininkų šalių dar
bo unijos ir socialistų parti
jos, išskyrus tiktai Amerikos 
ir Rusijos organizacijas. Kon-

Talkininkų Socialistų ir Dar
bininkų konferencijoj, kuri

NAUJIENOS, Ciiicago, UI. ___

Ctopysfclht Hart Schaffner * Mara

Karės tikslų me 
morandum.

priimtas talkininkų Socialis
tų ir darbinnikų konferen

cijoj

įknių, karekterizuoja sulig 
prastai sujungtos liktai su augštomis kainomis, bus nu- 
Iuotui kų šis pardavimas pasiūlo.

uknios apkainuotosM (IIII

Pėtnyčia, Balandžio 12,1918.

Jus Galite Būti Tikri
užganėdininie Čia, nežiūrint, kų jus pirkaite, drabužius, skrybėles, čeverykus, 
parėdniuH, valkams drabužius ir vaikams čeverykus. Kaina, Dėvėjimas ir 
Vertė gvAYantuoti, arba pinigai grąžinami.

Nepaprastos Siutų Vertės $16.50
Mes galime įtaikini jauniems dailiai rėdantiems vaikinams ir konservatyviems 
vyrams su šiais puikiais siutais už $16.50. Siutai yra padu- /Į C A 
ryti iš vilnonių verpalų ir kašmiero. Žymiausi vertė už A

Hfcrt Schaffner & Marx ir kiti 
gerai padaryti siutai $20 iki $35

suknės; 
mėlynos, 
pilkos, ž 
juo<los. s 
uotu ariu 
uotu mu; taip- 

yžuolo šilko 
jrgette kom

binacija suknės su 
mais. Taipgi e: 
io įvairaus šilko 
nu; p 
i'ktu.

uki'.čs padaiĄ tos bolaro effe- 
isiuvinetas liemuo.

drapuotais 
»ma popu- 
puikių pe

šiotų dviguba tunika

pritaikyti
modelių. V | ■ ■ 

geresnių siutų už I ^^9 
(įnirtis sutaupy R D i

Lj

Suknios apkainuotos
Puikios char- 

meuse satino su
knės su puikia tu 
nikos išveizda,— 
liemuo išsiuvinė
tas su puikiais 
dirbiniais, smė
lio spalva, Fran- 
cuziŠko mėlynu
mo, rusvos, tamsiai mėlynos ir 
juodos. Keletą kilų puošnių 
slailių dėl po pietų pasivaikš
čiojimo, padarytos iš taffeta, 
ilga tunika, ir papuošta išsiu
vi liejimais; taipgi chic eoatee 
modelio iš rausvo taffeta, rus
vo, gelsvo ir tamsiai mėlyno.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

nugioje ir 'tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Pe Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitu 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK

Visi vilnoniai mėlynos serge siutai
šimtai puikių sinty pa

siūloma už šių pigių kai
mų. Stailės yra vaiki
nams ir aukštesnės moky
klos mokiniams; su dir
žais .aplinkui ir pusdir- 
žiais panašiai ir papras
tesnės stailės konserva
tyviems vyrams. Kiekvie
nas siūlas vilnonis.

Rankomis siūti mėlynos 
serge siutai 

Puikaus audimo mėly 
nos sergės 
konservą t y vi y 
Niekuomet mes neparda- 
vėme 
tų kaina 
mas už šios materijos (fra 
panas, dvigubos vertės, 
negu, metas atgal. Kiek- 
viens siutas šilku ii* rauk 
žiūra ir kokybė yra lygi siutams, 
kurie daug brangesnės kainos yra.

Geriausi Chicagos darbo 
mėlynos serge siutai

Geriausia padaryti pa-zfe » 
saulyj drabužiai labiau-lkM 
šia pageidaujamy audi-V j H ■ 
my ^iž tų kainų, sučėdi- ■ 
janl jums nuo 33 iki 50% ■
—tokia netikėta naujiena H ■ 9 
Jei jys manot rasti mėly- | 
nos sergės siutą šiame sc- 
zone pirkite jį dabar ir 
pirkite jį čia. Tokia proga be abe-

VV. KASPAR 
prezidentas 

JTTO KASPAR

kslų programas tuo yra svar
bus, kad jis išreiškia bendrai 
mintis ir reikalavimus, ku
riuos stato talkininkų šalii, 
darbininkai. Pirmesnėse, kon
ferencijose tokio nuomonės 
vienodumo nebuvo atsiekta. 
Dabar talkininkų šalių darbi
ninkų balsai susiliejo į vieną. 
Greit gal visų kariaujančių 
šalių darbininkų balsai susi
lies į vieną, ir dabartiniai 
“priešai“ eis prie vieno tik
slo. Konferencija išreiškė 
tvirtą pasirįžimą darbuoties, 
kad kuogreičiausiu laiku bu
tų sušauktas Tarptautinis Da
rbininkų ir Socialistų kongre
sas kurioj-nors neutralėje ša-

Karės tikslų Mcniorandum,

cialistai ir Darbininkų konfe
rencija Londone, yra seka
mas:

Karė.

I. — Talkininkų darbo konfe
rencija apreiškia, kad kurios ne
būtų buvusios karės pradėjimo 
priežastįs, aišku yra, jog Euro
pos žmonės, kurie labiausia ken
čia dėl karės baisenybių, karės 
negeidė. Jų visų reikalas dabar 
yra taip vesti tas baisias imtynes, 
į kurias jie tapo įvelti, kad jos 
kuogreičiausia užsibaigtų saugia 
ir pastovia taika visam pasau
liui.

Konferencija nemato priežas
ties nesutikti su sekama dekla
racija, kuri tapo vienbalsiai pri
imta Talkininkų šalių Sicialistų 
ir Darbo partijų konferencijoj, 
įvykusioj vasario 14 d., 1915: — 

“Ši konferencija negali igno
ruoti gilių visatinų priežaščių 
Europos konflikto. Pats savai- 
ini jis yra pasekmė tų priešingu
mų, kurie skaldo kapitalistinę 
draugijų, taigi kolonialės politi
kos ir agresivio imperializmo, 
prieš kų Tarptautinis Socializ
mas niekad nesiliovė kovojęs ir 
kame kiekviena valdžia turi da-

Mes jums duosime $55 vertės prekių už jūsų

$50 Liuosybės Bondsą ir $110 prekių už jūsų

$100 Liuosybės Bondsą.

Roselando Geriausia ir Didžiausia Drabužių ir Čcverykų Krautuvė

BACH BROS.
Micbigan Avenuc, prie 115 gatvės.

HART SCHAFFNER ir MARX’O DRABUŽIŲ NAMAS
Florshciin Čevcrykai Stetson Skrybėlės

škai; jie nukarina j a prieš Vokie
tijos ir Austrijos žmonės, bet tik
tai su šitų šalių valdžiomis, ku
rios laiko žmonės savo priespau
doj. Jie reikalauja, kad Belgija

Didelis Persikraustymo

išpardavimaspimų. Jie nori, kad Lenkijos 
klausimas butų išrištas pagal 
Lenkijos žmonių noro, ar pada
rant jų šalį pilnai autonomiška 
kitos valstybės viduryj arba pil
nai nepriklausoma. Jie nori, kad 
kiaurai visų Europą, nuo Elzas- 
Lotaringijos iki Balkanų, spėka 
pajungtų šalių žmonės gautų tei
sę laisvai nuspręsti savo likimų.

“Tvirtai pasirįžę kariauti iki 
pergalės, kuri įsteigtų laisvę, so
cialistai betgi nemažinus yra pa
sirįžę priešinties visokiems ban
dymams apsigynimo karę paver
sti užkariavimų kare, kuri tik 
jrirengtų naujų susirėmimų, su
tvertų naujų nesusipratimų ir 
užtrauktų ant žmonių dvigubų 
naštų—ginklavimosi ir karės.

“Įsitikinę, kad jie palieka išti
kimais Internacionalo princi- 
)ams, Konferencijos nariai išrei
škia viltį, kad įvairių šalių dar
bininkų klesos netrukus susivie
nys bendroj kovoj prieš milita-, 
rizmų ir kapitalistų imperializ- 
mų. Talkininkų šalių pergalė 
turi tapti pergale žmonių laisvei, 
tautų vienybei, nepriklausomy
bei ir autonomijai Europos ir 
viso svieto Suvienytųjų Valstijų 
laikos federacijoj.’’

Padarymas svieto saugia 
vieta demokratijai plė- 

toties.

Gerbiamieji mano draugai ir draugės! Užprašau visus ateiti ir pažiūrėti 
mano naujos krautuvės, į kurią aš šiomis dienomis persikrausčiau ir naujai 
atidariau, ir taipgi padariau didelį išpardavimą, kaipo dovaną ant naujos vie
tos. Taigi męldžiu visus ateiti ir nusipirkti pigiai ko tik kam reikia, nes mu
sų krautuvėje visko galjma gauti. Su pagarba,

Trainis Department Store
3218 SO. HALSTED STR.,

irt✓E*■f ■ — - - --- ------- --- -----------
siu mojo pobūdžio ginčų tarp val
stybių, bet taipgi butų greitu ir 
veikliu tarpininkų tarp valstybių 
visokiuose klausimuose, kurie 
gyvai paliečia tokių valstybių bu-

DYKAI!

CHICAGO, ILL.

DYKAI!
SIENINIS KALENDORIUSkontrole taipogi turi būti suor

ganizuotas apklausinius žmonių 
jų apsisprendimo tikslais. Ši 
visatina žmonių teisė galima in- 
kunyti tiktai visuotinu balsavi- 
inu., Tautų Lyga turės įsteigti 
tarptautinės jurisdikcijos proce
dūrą, nustatyti budus, kurie už
tikrintų rinkimų laisvę ir saugu
mą, sugražinti žmonėms politiš
kas teises, kurių jie butų nete
kę užgrobimų ir užpuolimų lai
kų, suvaržyti visus pasikėsini
mus papirkinėti ar grąsinti ir 
nedalcisti atkeršijimo. Tapogi 
bĮis reikalinga sudaryti Tarptau
tinę Legislaturą, kurioj kiekvie
nos civilizuotos valstybės atsto
vai užiimtų jiems paskirtas vie- 
tąs, ir žingsnis po žingsnio 
spiarkiai stumti prickyn tarp
tautinių įstatymų išplėtojimą, 
taip kad su tais įstatymais sutik
tų ir pagal jų valdytus atskiros 
valstybės.

Visos apklaustos valstybės ir 
tautos iškilmingai sutartim turi 
pasižadėti, kad savo ginčus pa
ikios sutaikymui viršiaus nuro
dytu budu. Atsisakymas priim
ti trečiųjų teismą ar pasiduoti 
sutaikymui skaitysis aiškiu už
puolimu, ir visos tautos turės 
stoti visokiais budais, ekonomi
niais ar kariškais, prieš kiekvic- 
ųą valstybę ar valstybės, kurios 
atsisakys priimti trečiųjų teismo 
nuosprendį ar bandys sulaužyti 
pasaulio taikos sutartį.

Bet nuoširdus pasidavimas

1818“Vokicčių armijų įsiveržimas 
Bclgijon ir Francijon gręsia ne- 
prigulmingų tautų gyvybei ir pa
kerta pasitikėjimų visokioms su
tartims. Prie šitų aplinkybių Vo
kiečių imperializmo pergalė rei
kštų sumušimų ir sunaikinimų 
demokratijos ir laisvės Europoj. 
Didžiosios Britanijos, Belgijos, 
Franci jos ir Rusijos socialistai 
negeidžia kad Vokietija butų su
triuškinta politiškai ir ekonomi-

1900 BLUE 1SLAND AVĖ., kampas 19 
WALENTY SZYMANSKl 

pirklys 
H. E. OTTE 

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

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

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

 KALBAMA UETUVIŠKĄ1

Oeting Bros. Ice

vicc-prezi(lcnts
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS
KAPITALAS

j'U

gatvės.
V. F. MASHEK 

prez. Pilsen Lmnber Co
J. PESHEL 

sekr. Turk Mnfg. Co 
_ OTTO KUBIN 

prez. Atlai 
[Brcwing Co

2225 So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Bezidcncijos Tclcphone Albany 5546

11. — Kokie nebūtų buvę tik
slai, dėl kiiYių kare buvo pradė
ta, Talkininkų darbo konferen
cija, remdama karės tęsimų, pąr 
matiniu uždaviniu statosi tai, 
kad ateityj svietas butų padary
tus saugia vieta demckrntijai

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 \V. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone llaymarket 2563

Ižth 8U Tel. Kedzle 8902 
Paulina. Tel. Weetern 15 
1514-16 W. 12th 8L, arti 
8t. Louia Are. ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti 12th 
8L, Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Peronele 
Grinaveckiene

Mirė Balandžio 10 d, 4 v. popiet
Velionė paėjo iš Kauno gub., 

Raseinių pavieto, Tūbinių mie
stelio.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Izidorių ir dukterį Juze
fų, Aleksandrų ir Ona.

Laidotuvės įvyks Subatoje, 
Balandžio 13 d. iš namų 4622 S. 
Honore St.

Pamaldos atsibus I) vai. išry
to švento Kryžiaus bažnyčioj, 
iš bažnyčios velionė bus ly
dima į Šv. Kazimiero kapines.

Kviečia visus gimines, drau
gus ir. pažystamus atsilankyti 
į šermenis ir dalyvauti laido
tuvėse.

Iš visų taikos sųlygų viso pa
saulio žmonėms nėra svarbesnes 
už ta,kuri reikalauja, kad karių 
daugiau nebūtų ant šio žemės 
kamuolio.

Nežiūrint kas laimėtų, žmonės 
bus pralaimėję, jeigu nebus įs
teigta tarptautinės sistemos, ku
ri prašalintų karės. Ko butų 
vertas paskelbimas žmonių apsi
sprendimo teises, jeigu tų teisę

jeigu ji nebūtų apsaugota virš- 
tautinės spėkos? Ne kas kitas ga
li būti ta spėka, kaip tik Tautų

tik dabar kariaujančios šalįs, bet 
ir kiekviena kita nepriklausoma 
valstybė.

Tokios Tautų Lygos įsteigi
mas reikalauja, kad tuojau butų 
įsteigtas Tarptautinis Augštasis

< Teismas, kurs ne lik taikytų tej-

METAMS
“LIETUVOS” SIENINIS KALENDORIUS išrodo maž

daug kaip pirmiaus išleisti t. y. su tautiškomis, amerikoniš
komis ir katalikiškomis šventėmis. Tai yra kaip sykis tas 
kalendorius, kurio lietuviai visuomet pageidavo.

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

Norintieji pirkti Kalendorių kaina 25c.

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

virš, tautinės valdžios taisyklėms 
ir ntiosprendžiams yra negali
mas be pilnos demokratizacijos 
visose sąlygose, ir todėl reikia, 
kad butų panaikinta visokia sau- 
vališka valdžia, kuri iki šol turė
jo galę rinklios tarp taikos ir ka
rės, kad visur butų įsteigta žmo
nių valdžia ir įstatymai butų lei
džiami žmonių išrinktųjų atsto
vų; kad butų panaikinta slapto-

nė politika butų vedama po žmo
nių atstovų kontrole, kad butų 
viešai skelbiamos visos sutar- 
tįs,kurios niekad neprivalo per
žengti Tautos Lygos nuospren
džių, kad valdžia ir ypačiai už- 
rubežinių reikalų ministeris kiek

i

____

vienoj šalyj butų pilnai atsako
mas prieš parlamentų.

(Bus daugiau).

Vyrišky DiapanyBargenal, 
*Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 Iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleri i).

Pilnas pasirinkimas kailiu pamUl- 
tų overkatų.

Visai Uažai vartoti siutai ir over
kotai, vp?2ės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0$ 
Iki $7.50-

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais. \ .

8. G O R D O N *
D15 H Oulated Su Chkam. hlUc

-R;



Pėtnyčia, Balandžio 12,1918

L.D.L.D. Reikalai
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos Chicagos ir 
Apielinkės kuopų delegatų 

suvažiavimas

Gruodžio 20 dieną, 1917, L.D.

ko Chicagos ir apielinkės LDLD. 
kuopų atstovų suvažiavimas Me- 
Idažio svetainėj, 2212 W. 23r<l

rinkta <1. J. Klikunas.
3.’Priėmus sutvarkius delcga- 

lu mandatus, pasirodė, kad suva
žiavime atstovaujamos penkios 
L.D.L.D. kuopos šiaip:

kuopos 4 deleg.
kuopos 1 deleg. 
kuopos i deleg.
kuopos 1 deleg.
kuopos 2 deleg.

■penkios

UO 19

86.NUO

Nuo
1. Visi tie devyni kuopų atsto

vai, apsvarstę reikalų organizavi
mo Chicagos ir apielinkės (arba

atarti apie reikalą organizavimo 
\pskricio, idant tuo bildu arčiau čio, pripažino jį Imtinu ir vien-

pasėkiu ingesniam

skleidimui socialisli- 
lietuvių darbininkų

raštu, organizavimui naujų LD 
LD. kuopų ir stiprinimui senų
jų, aplamam lietuvių darbinin
kų kultūriniam kėlimui, elc.

1. Suvažiavimu atidarė LDLD.c

jį LDLD. 1-muoju Apskričiu.
5. Po to prieita prie rinkimo 

LDLD. 1 majam' Apskričiui val
dybos. kurion tapo išrinkta:

Organizatorium P. Balčikonis;
Nntnr. Raštin. .L Klikunas;

6. Nutarta išrinkti komisijų 
iš penkių narių, kuri sutaisytų 
Imam Apskričiu konstitucijos 
porjcklų. Konsl. komis, išrin
kta: P. Balčikonis, J. Klikunas,

No. 8 Spiiališkas Platus Kratytojas 
Vėliausios Žemdirbysteje Kratytojas 
MES pridėjome Naują No. 8 Kratytoje 

—spifališkas platus kratytojas, leng- 
vai-vežamas prie Low Corn King, Cloverleaf ir

.Ici dar jus neturėjot progos stmlijuot įtaisus prie No. 
8, lengviausiai vežamo padaryto kratytojo, rašykit nuims 
ir mes parūpinsiu) susinėsimą su pardavėju. No. 8 turi 
<.•ar.su InternaeionalĮ spirališką platą-kratytoją, kurs vi
sur prirodė savo pasisekimą, kaipo platus kratytojas a- 
belnam vartojimui. Priedai) Lovv Corn King. Cloverleaf 
ir 20 Ccntury linijos suteikia jums pasirinkimą didesnės 
įtalpos kratytojus su regu lenu disku platus-kratytojas 
4gerai žinomas’ kur lik kratytojas nebūt parduodamas) 
ar su spirališku kratytoji) pagal speciali užsakymą.

Naujas No. 8 Spiiališkas platus kratytojas ii- kitas Low 
Corn King. Cloverleaf ir 20th (’entury kralytojai yra vi
si lengvai vežami, žemo krovimo, parankąs vartojimui, 
padirbti iš plieno ii' užganėdinanti. Jums užsimokės pa
rašyti mums, reikalaujant' musą katalogo. Rašykite ant

International Harvester Co. of America
(Incorporated)

CHICAGO USA
( bampion Deciing McCormick Mihvaukee Osborne

PAIN-JEXPELLER 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikra) pagalbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
2 Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
■ branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų

I’il įai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„I.OXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAINT-EXPELLER1S parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduoliųJ*

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

74-80 VVashington Street, New York J

3n»j

Didelė Lietuviška
Krautuvė

--- Užlaikėm laikrodžius, žiedus, brau- Ml ijlJiilČAl I 
z,?lietus ir kitus auksinius ir sidabri- UI I

(r | n*us ‘(nikius. Taipgi įvairiausią lietu-
\\ J <7/ viską knygą. (J lįu-—>*|r

Nenusiminkite, idant negalite išgirsti I įl 
balsų geriausią pasaulio artistą, nes pas V 

mus krautuvėj randasi geriausią gramafonų ir rekordą.
(iramofona galite gauti nuo $10.00 iki $215.00
REKORDU — išsirinkimas kuopuikiausis, nes ją randasi musų 

krauiuvėj su viršum 10,000 lietuvių, lenką, gudą ir anglą kalbose, 
paminėsiu) keletą naują lietuvišką rekordą:

I L’.TjO Lietuva Tėvynė musą ir Tykiai Nemunėlis teka.
I'2.‘<.>8 Darbininku Marsalictė ir Sukeikime Kovą.
* Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.

Sukruskime Broliai ir Eina Garsas nuo Bubežiaus.
“!Sur.,!.‘s ?a,tinėiis ir Prirodino seni žmonės man jaunam 

I Naujoji (ladynė ir Dainius.
I T>23 Ilgu, ilgu ma nant svieto ir Mano Skarbas.
I 3(>2.» — Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva.

Kiekvienam pareikalavus siunčiam gramafonų lalogus veltui.

REKORDU

[mergelę.

ir rekordą ka-

3343 So. Halsted St.,
B U O R I K

Chicago, III.

J. Markus, J. Griškenas, A. či- skričio dokumentus ir knygas. 
Už. Prieš........... . .

4. Kuriam bent tų viršininkų 
pasitraukus, jo vietų, iki naujų 
rinkimų, užima sekamas kandi
datas ton pačion įstaigon, gavęs 
pereitais rinkimais daugiaiisip 

balsų. Už.......... Preš.............

7. Nutarta pils iškirti dienraš
tį “Naujiena®** organu, kuriame 
butų spausdinami visi Imojo Ap
skričio ir jo kuopų pranešimai 
ir visi kiti reikalai.

8. Sekamos Imojo Apskričio 
konferencijos sušaukimu rupin- 
ties pavesta Apskričio valdybai.

9. Kad padengus ’lmojo Ap
skričio išlaidas, tapo padaryta 
mezliava. Aukojo: J. Klikunas

nas50c.; A. Rudinskas, A. Cini
kas, A. Brazis, J.P. Markus, P. 
Balčikonis ir P. Kvasaitis po 25 
centus. Viso $3.50.

Konferencijų uždaryta 11 P.M.
L.D.L.D. lino Apskr. Valdyba: 

Organiz. P. Balčikonis. 
Nut. Rašt, J. Klikunas.

Konstitucija
Lietuvių Darbininkų Litera 

turos Draugijos 1-mojo 
Apskričio

Organizacijos vardas.
šios organizacijos vardas Lie

tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos I-mas Apskritis.

1 SKYRIUS I.
I L. D. L. D. I-mo Apskri-
I čio tikslas.

1. Suvienyti Chicagos ir apie- 
| linkės LDLD. kuopas į vieną
stiprių organizacija, kad kiek
vienas jų darbas butų pasekmių 
gas ir naudingas lietuvių visuo
menei. Už........ Prieš..........

2. I-mas Apskritys rūpinsis 
stiprinti kiekvienų kuopų pri
klausančių L.D.L.D. I-main Aps
kričiui agitatyviame darbe, ir 
remti jas dvasiškai ir materiališ-

3. L.D.L.D. 1-mas Apskritys 
rengia prakalbų maršrutus lie
tuvių kolonijose, Chicago j ir

apielinkėj, kur kuopos randasi 
ir kur dar jų nėra. Už. .. Prieš...

4. Organizuota naujas LDLD. 
kuopas kiekvienoje lietuvių ko-

SKYDUS IV
LDLD.Imo Apskr. centro valdy

bos pereigos.
1. Organizatorius daboja vi

sus Imo Apskr. centro reikalus, 
veda Imo Apskr. įstatymais pa
žymėtu keliu visą valdymąsi ir 
prižiūri kitus Viršininkus; pasi
rašo ant oficialių popierų, lei
džiamų Imo Ajtekr. vardui už
laiko Imo Apskričio antspaudų 
ir patvirtina savo pakišu visus 
oficialius susirašinėjimus ir do
kumentus, ir išduoda raportų 
kiekvienoje konferencijoje 
Už................. Prieš .. ...........

2. Raštininkas veda visas Imo
Apskr. centrą knygas; užlaiko 
centro archivą; išduoda per lino 
Apskr. paskirtų organų metinę 
darbų apyskaitų; tvarko referen
dumų ;o reikalus; pasirašo ant 
visų oficialių dakumentų leidžia
mų I mo Apskr. vardu; išduoda 
raportą kiekvienoje konferenci
joje. Už..........Prieš................

3. Iždininkas užsistato kauci
jų sulig centro valdybos nutari
mu; (kaucijos išlaidas apmoka 
lino Apskričio centras); užlaiko 
centro iždų ir atlieka išmokėji
mus sulig organizatoriaus ir ra
štininko raštišku paliepimų; iš
duoda apskaitų apie iždo stovį 
kiekvienoje konferencijoje.

Už............. Prieš............

Darbo Žmonių 
KNYGYNAS
BRANGUS DRAUGAI IR DRAUGES:-

Jau atėjo momentas taip įdomus, taip interesingas, kad net ir tie, 
kurie nei svajot nesvajojo apie mokinimąsi skaityti knygas bei laikra
ščius, šiandie skaito i)' svarsto, kas lobaus dėsis, kas buvo ir kas bus. 
Dėlto pranešu jums, kad aš įsteigiau grynai darbininkišką knygyną, 
kad aprūpinus naudingomis knygomis kiekvieną darini Žmogų. Jau 
dabar gana daug šiame knygyne randasi knygą, kalėtos kurią žemiau 
paduodu surašą.

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

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

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

minimai. Apdaryta ............. $1.00
Velnias ..................... .... ?0c
Sauja Pipirą Senberniams ir 

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

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

lis Rasputinas pavergė carą ir ca- 
rienę. Kaina .......................  40c.

Francuos Revoliucija.........40c
Krikščiottybė ir Socializmas 15c 
Nuo ko priklauso žmonijos nuo- 

tiklai. Kaina ............... X ... 10c
Belo turiu dainą, eilių monolo

gą ir deklamaciją, kurias delei 
vietos stokos čia neminėsiu.

Taipgi turiu gražių, puikiai nu
pieštą Rusijos Revoliucijos pavei
kslų: Kaip Rusijos ('.aras Mikė 
nusirito nuo sosto. Kaina 25c.

.... 40c.
J. B. AGLINSKAS,

Užrašau ir kitus laikraščius, me
tams, pusei melą, elc. Pavienių 
numerių galima gauti pirkti: Ke
leivį, Laisvę, Kardų ir Dilgėles.

(.aiškus ir pinigus siųskite šiuo 
adresu.:

3346 So. Halsted St., 
Tel. Boulcvard 7328.

Chicago, Illinois.
Atdara kiekvienų dieną.

Town of Lake
E.\lra susirinkimas cielos administracijos visų draugysčių ant

Tovvn of Lake, kaip baidyti n ių, taip ir tautiškųjų—be skyrių.
Taipgi visų kuopų ir ideališkų draugijų arba kliubų. Visa ad

ministracija turi apsilankyti ant šito svarbaus susirinkimo, kuris 
bus administracijinls, kad aptarti, kokiu budu mes nuo Town of 
Lake dalyvausime apvaikščiojime, kuris atsibus 21 dieną April, 1018 
dėl parodymo šitam kraštui, kad lietuviai gyvuoja ir pritaria visus 
užmanymus Suvienytą Valstijų ir perka Liberty Bondsus ir tl.

Neužmirškite, kad yra kviečiamos moterų ir mergaičių drau
gijos.

Susirinkimas atsibus Pėdnyčios vakare, 12 d. April 1018 m., 8 
vai. vakare, Bažnytinėj Svetainėj, ant Uitos ir Wood gatvės. Susi
rinkimų šaukia Liberty Bond, vietinis komitetas.

5. L.D.L.D. I-mas Apskr. rūpi
nasi ir šiaipjau visokiais kultū
ros darbais, rengimu teatrų, pre- 
lekcijų, prakalbų, ir 1.1...
Už .................. Prieš .............

SKYRIUS II.
D.L.D. I-mojo Apskričio 

valdymosi pamatai.
LDLD. 1-mas Apskr. pri-
savo įstatymus visuotinuima

narių balsavimu paprasta balsų 
didžiuma. Už.... Prieš..........

2. I-mo Apskr. centro valdy
ba renkama kasmet priklausan
čiųjų Imam Apskričiui kuopų 
referendumu. Už.... Prieš.....

duoti kokį nors įnešimą I-mo 
Apskričio labui, bet įnešimas ti
ktai tuomet eis visuotinam refe
rendumui, jeigu jį parems bent 
viena kuopa bėgiu 60 dienų. 
Už................. Prieš.............

4. L.D.L.D. Imo Apskr. rašti
ninkas paskelbia per Organų a- 
pie referendumų, ir per 30 dienų 
nuo to laiko kaip įnešimas tam
pa paremtas eina apkalbėjimas. 
Praėjus tam laikui, centro raš
tininkas išsiutinėja balsavimo 
blankas, kurios turi būt sugrų- 
žintos raštininkui paskirtu laiku. 
Už................. Prieš..............

SKYRIUS. III.
L.D.L.D. Imo Apskr. centro val

dybos rinkimas.
1. Centro valdyba susideda iš 

trijų (3) narių: a) organizato
riaus; b.) raštininko; c.) iždi
ninko. Ji renkama refrendumu, 
balsu didžiuma. Už.... Prieš.,..

2. Į centro valdybą kandidatai
turi būt nomonuojami pusmeti
nėj konferencijoje, į kiekvieną 
įstaigą po tris (3) kandidatus. 
Už............... Prieš................

3. L.D.L.D. Imo Apskr. nau
jai išrinkta centro valdyba, uži
ma savo vietas metiniame centro 
valdybos posėdyje, ir paima iš 
senosios valdybos visus Imo ap-

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 ilq^5 po piet, nuo 7 iki 9 vak. 
Ncdėklieniais nuo 9 iki 12 v. dieną.

Telephone Yards 5032

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

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

SKYRIUS V
LDLD. Imo Apskr. agi 

ta ei jos komitetas.
1. Agitacijos komitetas suside

da iš vieno nario nuo kiekvienos 
Imam Apskričiui priklausančios 
kuopos, nežiūrint, kiek kuri kuo
pa turi narių. Už...; Prieš,...

2. Kiekvienas agitacijos komi
teto narys turi sprendžiamąjį 
balsą visuose Imo Apskr. reika
luose, sykiu su centro valdyba.

Už..........Prieš. ..........
3. Agitacijos komitetas sykiu

su centro valdyba turi stengtis 
vesti energingą agitaciją už LD 
LD, kurti naujų kuopų ir rupin- 
ties gyvuojančiomis kuopomis, 
kad jas pastačius ant stiprių pa
matų. Už..........Prieš............

SKYRIUS VI 
Mokeščiai.

1. Kiekviena priklausanti LDL 
D. lam Apskričiui kuopa privalo 
mokėti į Imo Apskr. centro iž
dų po du (2) centu nuo kiekvie
no nario metams. Už .. Prieš..

2. Jam Apskričiui priklausan- 
čids kuopos, esančios už Chica- 
gos miesto ribų, privalo mokėti 
tris (3) centus į centro iždų.

PASTABA.: susižinojimas pa
čiu yra brangesnis ir padaro

Prieš

SKYRIUS VII.
L.p.LD. kuopų pereigos.

1. Kuopos raštininkai privalo 
išduoti kuopos iždo ir narių sto
vio apyskaitą metais, ne vėliau 
kaip gruodžio mėnesio pabaigo
je — baigiant senus metus.

Už..........Prieš............
2. Kuopos raštininkas tarpini-

kauja tarp Apskričio ir savo 
kuopos atlieka visus susirašinė
jimus su Imo Apskričio raštinin
ku. Už...... Prieš..........

SKYRIUS VIII
L.D.L.D. Imo Apskričio Konfe- 

.rencijos.
1. Ajjskričio konferencijos pri

valo įvykti du (2) sykiu metais: 
sausio ir birželio menesiais.

Už..........Prieš............
2. Konferencijos turi būt šau

kiamos viešai per organą ir lai
škais. Už..........Prieš............

3. Konferencijos galima šauk
ti ir ekstra, jeigu centro valdyba 
mato reikalo. Už... Prieš....1

4. Kuopos turi teisęs siųsti į 
lino Apskr. konferencijų nedau-

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 

išradėjų stebuklingos ‘‘visų dienų ir naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

Pirmiems 5000 ken
čiančių, i kurie atsi
šauks pas M r. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
Ik* užmokcsnlo, kad 
davus jiem progų ge
rai išmėgint juos. Jų « 
nieko nemokėsite už 

tų išmėginimų Pla- 
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEDEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok jį. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau 'sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatų, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai liėgiot, kode) 
tad jus turėtumėt jį 
dūvėt? Štai yra ge
riausia kelias, kurį jus

QUSFKtlSMDfAMf5M'\ 
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PLAPAO-PAD 
?nid FHHfLYTOTIti 

^PRllk MDY. MIKU KILK 
*1909 TAt PLAPAO (OP-
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galite dykai išmėgint.
VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI

Pirmas: Pirmiausis ir svarbiausia siekis 
PLAPAO-PAOS yra neperstojamai, laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį Įtaisų taip 
vadinamų Plapao, kuris yra susimažinąs )>ą- 
vidale ir paimtas drauge su !----- J!—•
medikalftA nųtses yra skirtas 
kraujo judėjimo, 
prastos jų spėkos, bei tamprumo, 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, |jad sulaikius nuo slankiojimo paduŠkai- 
tę, yra priroiįęa, esųs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko 'Prusa negali padaryt.

šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri
sietas prieš oticierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų, patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DUJJįOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, Imd sulyginamai į labai trumpų 
nikų uplaikofnos pąjįunės.

'Pas yra toflel, kad veikmė yra nepaliau
janti naktį ir diena kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skuudčjiipo. Dur apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus- dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
nauju gyvybę ir stiprumų, kokie jiems yrn 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestų užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbės truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Piapao-Pad 

veikia, gali būt lengvai išvokuotas, natėmi- 
jant drauge l*HUėių iliustracijų ir skaitant 
sekantį

PLAPAO-^Af) yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamus niaterijos "E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
dųug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduŠkaltę "B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusiipnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
besislinkimo.

<1 raugo su ingreillentais 
padidinimui 

Atšauna muskulus iki pu- 
Tųomet ir

‘B” yra atsakančiai nutaikinta paduškai- 
tė tokiam vartojimui, kad nulaikius Kerniai 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų į Jauko pueę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra, stebėtinas sausinantis susitraukiantis 

medikaias. Kaip greit šis medikalns esti kūne 
aušildytas( jis pasl- 
leidžu ir išeina pro 
mažų skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
“C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

"F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi būt prili
pintas per hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - vvork 
dalies išvokuojant, 
kad davus reikalingų 
stiprumų ir paramų 
PLAPAO-PAD
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais
Aš noriu Jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patrū
kimų.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumų ir tamprumų—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi- 
zeržanai

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir Jus atgausite savo smagumų, gyvumų, 
energijų, stiprumų ~

Ir jds atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė- 
j mo pasirodymų—

Tuomet jus i nosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimų priimt DABAR šį ste
buklingų uždykų išmėginimų.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai išmėginimų, Plapao nieko 
jums nekaštuo.la, apart to, jis jums gali 
pagražint sveikatų, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk šį dykai “Išmėgi
nimų” šiądien Ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba ippildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplaikysitc išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
4K puslapių kąygutę apie patrūkimų, talpi
nančių informacijas apie būda, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir tu 
diplomu Griind I’rix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugų, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymų.

5,000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimų 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR.

Tel. Yarda 3654. AKUfiERKA

Mrs. A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus Pennsy 1 vanijos ho- 
spitalėse ir Phiiadel- 
phijoj. Pasekmingai
patarnauju prie gitai-/ 
d yni o. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

(Ant antrą lubų) 
Chicago.

W MINTIS 
IIUTTMCMTS

PUMOtlUNS 
TH00UC/1 TtilS 
OPEN/NG

pranyksta

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE 1N 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

Block 2895, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas .............................................................

Adresai ...........................................................
Grįžtanti krata atneš dykai išinėg. Plapao

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagil 
Telephone ilayinarkel 2344

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišky, 
Vtaiky ir visą chronišką ligą

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

VALANDOS: 10—11 ryto: 2-8 popietų-
7—8 vakare. Nedėlionuis 10—12 diena.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAI
Medikas ir Chirurgas

3 32?5 C. Halsted St, Chicago

[Sergėkite savo akis

Neužsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar kėliau- 
jančianK pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

AŠ turiu 15 metą patyrimą ir 
italių ištyli jus akis ir pririnkti 
uins akinius tikrai. Darbą atlie- 
u belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki ; 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo & 
vai. ryto iki 12 valandai diena

ginu kaip tris atstovus nuo kie
kvienos dešimties narių.

Už...... Prieš..........
5. Kiekvienos kuopos atstovai 

į Imo Apskr. konferencijų priva
lo priduoti centro valdybai tam 
tikrai pagamintus mandatus, su 
kuo|>os valdybos parašais ir ant
spaudu. Už .... Prieš.............

PASTABA. - Šios konstituci
jos proekto kopijos greitu laiku 
bus išsiuntinėtos visoms LDLD. 
Imam Apskr. priklausančioms 
kuopoms. Taigi Imo Apskričio 
kuopų nariai teikitės atydžiai pe 
rskaityti konstitucijų bus taip 
balsuojama, kaip čia viršum su-

diktuota. Daugiau informacijų, 
kaip balsuoti blankus bus suteik
ta sykiu su blankomis, siunčia
momis visoms kuopoms dėl bal
savimo konstitucijos.

Nut Kast. J. Klikunas, 
211 (i S. 18 Ct., Cecero, 111.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2e kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir '■ 2-rn GATVfiS

Garsinkis Naujienose

Dr. A. R. Blumenthsl

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dyka!

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pca 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
Ihalmomeler. Y- 
patinga domu at
kreipiama į vai

kus. Vr>l.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
uedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kainp. 47 si 

Telephone Yards 4317

%25e2%2580%25a2ar.su


6 NAUJIENOS, Chicago, III. Pėlnyčia, Balandžio 12,1918.

Chicago ir Apieiinke

Naujienų Bendrovės 
Direkcijos Posėdis.

Naujienų” n r. 83.

Publikos buvo gana daug, vi
si buvo užganėdinti, tik pora ka
rštuolių išdūmė lauk laike kun. 
Bimbo pamokslo.

— Simpatizatorius.

UI..IĮ1..... ...... JSU , l1!11:*^

Pranešimai
Chicagos Liet. Darbininkų Tarybos 

pranešimas.

Naujienų Direktorių

13, 8 vai. vakaro. Naujienų Re

lini apsvarstyti ir išrišti, kiek-

*—Valdyba.

Areštuos už maištiškas 
kalbas

“Aš paliepiu areštuot kiekvie
ną asmenį, kuris darys maištiš- 
kų bei išdavikišką užreiškimą 
by viename susirinkime Chica- 
goje. W i 1 1 i a m Hale 
T h o m ps o n.“

vė majoras Thompson t.v. Na

S. Millcr sanryšyj su protestu 
prieš specialį leidimą, duotą

jai. kuri rengia vokiečiu 
kų bankietą North Side

dainin-
Turner

Manoma, kad kiekvienaifie 
viešame susirinkime, apie ku
rio lojalumą hutu kokios nors

ma policija (sakymu po pirmo 
maištiško bei išdavikiško užrei- 
škimo areštuot kaltininką. c

Schuettler rezignuoja?
Iš miesto rotužės ateina gan

dų, jogei dabartinis Chicagos 
policijos viršininkas Hermai! F. 
Schitettler, kuris tuo tarpu ra-

nuojas.

Kas užims Scbuelllerio vietą, 
dar nežinia. Manoma tečiaus, 
kad ji teks dabartiniam jo pa- 
gelbininkui, John Alcoc’ui.

joj ištarnavęs 35 metus.

didinti algas 300 viešųjų mokyk
lų mokytojoms po 290 dol. 
metams.

J ieško žudeikos
Policija jieško žudeikos, kur 

pereitą naktį nušovė italą Jo- 
seph Canarinį jo krautuvėje.

dystės liudininku yra tik 10 ine-

nuolatiniu nušautojo krautuvės 
lankytoju.

Prisipažino

dienos atgal nušovė graiką De-

Adam Summerville, va- 
dutinai prisipažino. Jo

vardas — James Todd. Tuo 
būdu antrasai, McDonald, ala 
Grahm, turbūt bus paliuosuotas.

Artinasi

Klausykite ką sako 
Billy Sunday Iš vietos lietuvių veikimo.

Billy
Sunday. pasirodo, esąs geru vi
suomenės mokslų žinovu. Va
kar jis susišaukė apie 200 aris
tokratiškų bobų ir davė joms 
sekamą lekciją.

Pirmiausia “Billis” apibudino 
savo bedieviškus kritikus už-

tę idiotai (erazy idiots). Jie 
mat nežiną, kad: “Apšvieta nė
ra pamatinis principas civiliza
cijos. .Ino taipjau nėra turtas, 
įstatymai nei tolygus dalykai”.

gi krikščionybė, kurios Billy 
Sunday mokino chicagiečius sa
vo šėtroje bėgiu pastarųjų pen
kių savaičių. Tuo esą galima 
rišti visus žmonių pažangos 
klausinius.

Bobos, sako, labai ploję ponui 
včeriui už loki jo “razumnu-

ma”. c

Gaso kompanija pralošė.

Jaines F. Sulter vakar laimė

bilus nuo
Mat 1911 

išleido pa
nūsta lyta

Ligbt and (Loke kompaniją. Pa
staroji, teisėjo Doyle nuospren
džiu. turės atmokėti jam 11 do
leriu už permokėtas 
191 1 iki 1918 melų, 
metais miesto taryba 
tvarkymą, kuriuo

gaso kainos po 70 centų už šim
tą kubiškų pėdų, (rašo kompa
nija teėiaus nepaisė miesto ta
rybos patvarkymo ir nusistatė 
savo kainas. Tuo bildu laiko- 
tarpyj nuo 1911 iki 1918 metų 
gaso kompanija sulupo nuo sa
vo “kostumierių” apie 10 mil. 
dolerių, daugiau negu jai buvo

varkvmu. Miesto valdžia už

man. Bet kadangi teismas il-

kė kompaniją tieson kaipo pri
vatinis asmuo. Dabar, jain lai
mėjus, galima laukti, kad to
kių pat pasekmių duos ir mie
sto užvestoji byla. Tuomet ko
mpanija butų priversta sugrą
žint gaso vartotojams 10 milio- 
nų dolerių, lai, be abejonės, 
jai butų didelis smūgis. Kuo

sime.

ROSELAND
Vakaras.

liūs. Programas buvo gana juo
kingas. Pirmiausia lošta kome- 
dijelė “Brangus Pabučiavimas”. 
Lošėjai savo užduotis atliko pui
kiai, ypač P. Babelis, Birictos ro-

ka turėjo iš “dvasiškų ypatų”: 
pasikalbėjimo klebono su vie-

lies kun. M. X. Mockaus kalbos.
Pabaigoj dainavo LMD Aido 

m o I e r ų ir mišrus chorai 
išė jo gana gražiai, nors ir be mo-

Musų Didžio Pavasarinio Atidarymo Išpardavimas 
didžiausias miotikis sezone — prasidės Panedelyje, 

Balandžio 15 d. — didžiausi bargenai. Dykai duodama 
dovanos. Ha vajo dainininkai ir žaidėjai, ir daugybe nau
jų pasilinksminimų — tėmykite aprašymus šiame

Dienraštyje Subatoje. Atsilankykite!

KHINBROC
11 HALSTED. 20'12? SIS *«■ 
■ B. C AN ALPORTAV

Nedalioje, balandžio 7 d., K. 
of P. svet., vietinė Laisvamanių 
kuopa surengė pirmą vakarą. 
Lošė vienaveiksmę komedijėlę 
“Bangus Pabučiavimas”.

Publikos buvo bemaž pilnu- 
tė didžiulė K. of P. svetainė, ir

gėjai tikisi, kad bus apie pusė

Ateinantį nedėldienį, taigi ba
landžio 14 dieną, roselandiečiai 
ir apylinkės lietuviai turės pro
gos linksmai praleisti laiką pui
kiame pramogą vakare, kurį 
rengia dešimties draugijų sąry
šis naudai viešojo “Aušros“

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

Pranešame talai išanksto, idant 
priklausančių Chicagos Liet. Darb. 
Tarybai organizacijų išrinktieji at
stovai tatai žinotų, o taipgi, idant 
druugijos ir kuopos, kurios dar ne
įeinu Tiirybon, bet norėtų prisidėti, 
spėtų išrinkti savo atstovus.

—Ch. L. D. T. Komitetas.
Cicero, III. LMPS, 43 kuopos lavi

nimus vakaras įvyks pčtnyčioj, bal. 
12, 8val. vak., Gudgalio svet. Visos 
narės malonėkite atvykti laiku.

—Komitetas.

Melrosc Park, III. Lietuvių draugi
jų Sąjungos Delegatų susirinkimas 
įvyks balandžio 12 d., 7:30 v. vak., 
Frank ir Jame svet., kertė 23 ir Luke 
st. Delegatai ir delegatės malonėkit 
susirinkti paskirtu laiku, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

—Ant. .laainskas, rašt.

M. X. Mockaus paveiksluota kalba 
Įvyks balandžio 12 d., 7:30 vai. vak. 
Nortbsidėj, l.iuosybės svetainėje, 
1822 \Vabansia avė., kampas Girard 
gatvės M. X. Mockus sakosi turįs 
daug ko nauja pasakyti ir parodyti.

Kviečia LLSA. kuopa.

Milinė” los LMD. “Aido” choro 
ir SM. Batelio lošėjai. Daroma 
visa, kad veikalą sulošus kuo-1 balandžio 14 d. ’ 
puikiausiai, taigi nepamirškil I pncjnct \vis. Pirmos prakalbos į- 

of P. svet. I vyk-s Gcrmanian Hali, Milwaukee av.
Įkaij) 2 vai. po pietų. Todėl kaip ke- 

—P. r. G. Į noshiečiai taip ir apielinkės lietu
viai ir lietuvės nepraleiskite šios 
progos išgirsti drg>. Kl. Jurgelionio 
kalbų. —Org. A. Pakšys.

Kenosha, Wi«. — LSS. IX Rajono 
maršrutas. Drg. Kl. Jurgelionis kal
bės LSS. 58 kuopai Kenosha, Wis 

'Tą pačių dienų (va- 
> LSS. 121 kuopai,

6 vai. vakaro.

BRIGHTON PARK
Iš LMPS. 58 kuopos 
veikimo.

balandžio 12 d. Blinslrupo svetainėj, 
4501 So. IIrrmilage avė. 7:30 vai. v. 
Draugai ir draugės malonėkite at
silankyti ir savo draugus atsiveskite 
prirašyti. —F. Tolusis.LMPS. 58-la kuopa sparčiai 

auga. Kiekviename susirinkime ■ , ,XI. .■ . I LDLI). 19 kp. susirinkimas įvyks
į kuopą įstoja naujų narių. I nedėlioj, balandžio 14 d., Mark Whi- 
‘r • • • i • i i i*. I te Sųuare svetainėj. Pradžia 1:30 v.I ;up, susirinkime balandžio 7 I I)() pie(ųt Draugai, susirinkite visi, 
d. prisirašė net 3 naujos narės. I *r atsiveskite naujų narių. —M. T. 
Pasirodo, kad iš jų išeis ener- Į LMPS. 58 kp. repeticijos veikalo 

‘Katriutės Gintarai” įvyks pėtny
Čioj. balandžio 12 (k, 8 vai. vakare, 
Mark \Vhile S. parko svetainėje, 
orie Halsted ir 29-tos gal. Visos lo
šėjos ir lošėjai malonėkite būti lai
ku. -^Komitetas.Kuopos susirinkime belo pa

aiškėjo, kad LMPS. 58 kp. su-
LSS. 4 k p. ir LSJL. 1 kuopa bend

romis spėkomis rengia pirmų didelį 
socialistų piknikų, kuris bus nedėlioj, 
gegužės 26 dienų, (Jiernųusko darže, 

šį rado didelio pritarimo visose | Lyons, III. Prašome, kad kitos pro- 
gresyvės draugijos ir organizacijos 
nerengtu panašių pramogų todėl, kad 
neužkenkus vieni kitiems.

—Rengimo Komitetas.Kuopa taipjau nejuokais ren
gias prie užbaigimo vakarų se
zono. Bengia puiku pramogų LS.J.L, 1 kp. LSS. 4 kp. ir LMPS. 

) kuopos bendras lavinimosi susi
rinkimas įvyks bal. 14 (I. 10 v. ryto.

v. .... , v. . i Feiloyvship llouse svotų 831 W. 33zio svetainėje. Bus lošiama tn- oi. Prelekciją laikys ined. stud. A. 
iy veiksmų veikalėlis “Kairiu- '"I"1 VT'T".1-v"'’' j I g| . Visi malonėkite atsilankyti pa
lės Gintarai”. Lošime dalyvaus | skirtu laiku. — Pirmininkas, 
gabiausios Chicagos lietuvių 
spėkos. Kadangi lošime bus 
dainų ir šokių, tai jame daly
vaus ir LMJPS. 9 kp. choro dai
nininkės, kurios chicagicČiams 
jau yra žinomos. Taigi mote- 
rįs deda visas pastangas, kad 
užganėdinus publiką. Ir reikia 
ikėlis, kad publika nebus apvil- 
a.

Brighton Park LSS 174 kp. extra 
susirinkimas įvyks balandžio 15 d. 
Maženio svet., 3834 S. Kedzie avė, 
kertė 38 pi.. 7:30 vai. vakare. Drau
gai, malonėkite visi atsilankyti: tu
rime gana daug svarbių reikalu. At
siveskite naujų narių. J. Gustaitis.

So. Englevvood. — LSS. 170 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks balan
džio 14 dienų, 10 vai. ryto, J. Butke
vičiaus svet., 8132 Vincennes Avė. 
Draugai, visi atsilankykite paskirtu 
laiku, nes randasi daug svarbių rei-

vkį iš LMPS. 58 kj).|ka^ apsvarstymui• 1 1 I Sekr. K. Kreiza.
—J. Vasiliauskienė. | _______

PRAMOGOS.
Vakarai—Baliai—Piknikai—Et c.

I Visoms darbininkiškoms organiza- 
.1 rijoms ir LSS. VIII rajono kuopoms,

I kurios pritarė surengimui apvaikš- 
I čiojimo pirmos gegužės ir pandnėji- 
| ino K. Markso šimto metų sukaktu- 
I vių, geresniam sutvarkymui reikalo 
įmes, LSS. rajonas, kviečiame atsi- 
I lanky ti visų tų kuopų komisijas bei 
I valdybas i susirinkimų, kuris įvyks

Cicero, III. — LSS. 138 kp. mišrus I balandžio 14 d., Aušros svet., 3001 
boras rengia draugiškų vakarėlį. I 8. Halsted str., 10 vai. ryto. Kurios 

balandžio 20 d. Gudgalio svetainėje, I darbininkiškos draugijos norėtų pri- 
317 So>. 49lh Avė. Visi kviečiami at-phlėti prie to apvaikšČiojimo, malo- 

dlankyti. Org. A. Rudinskas. I nės prisiųsti komisijas į susirinki-
Melrose Park, III. — LSS. 43 kuo-1 mą. —J. Jurgaitis.

.)« ir Soc. P. Rusų skyrius rengia! L.S.S. VIII Raj. Sekretorius,
arplautiškų vakarų su programų 
iidandžio 13, Frank ir James svetai- Svarbu moterims. — Lietuvių Mo

terų Progr. Susiv. Chicagos ir apie- 
linkės kuomi bendras susirinkimas 
ivyks nedėlioj, balandžio 14 dieną 

East Chicago, Ind. — šiuo prane-1 12:30 vai. po pelų, Meklažio svet.. 
šame visoms E. Chicagos ir apiclin-1 2242 W. 23rd PI. Tikslas—sutverti 
<ės miestelių draugijoms, kad gegu-1 Chicagos ir aoiclinkės kuopų sąryšį. 

Dalyvaus ir “Moterų Balso“ redakto
rė, drgė K. Petrikienė^ kuri duos 
pranešimu apie musų organizacijos 
stovi ir “Moterų Balsų”. Kiekviena 
I.MPS. narė, kuriai rupi organizaci
jos reikalai, turi dalyvauti Šiame su
sirinkime ir spręsti ar reikalingas 
mums sąryšis. —Rengėjos.
M. Dundulienė. J. Vasiliauskienė, O. 
Vikšrienė. P. Kemez.ienė, Martynal- 
tienė, P. Raudienė, P. Balickienė

si atsilankykite. —Rengimo Koinitet.

raišo) rengia vakarų su teatru East 
Chicago, Ind. Todėl malonėkite ne
rengti jokių pramogų toje dienoje.

—P. J. S.

Bridgeville, Pa. — Subatoj, balan
džio 13 diena, SLA. 90 kuopa rengia 
didelį ir puikų balių Vokiečių sale- 
e, Belltovvn st. Prasidės 7 vai. va- 
taro. Inžagos: vyrui arba porai 50c; 
moterims 25c. Bus linksmų lietu
viškų šokių ir pramogų.

Linksmas pavasarinis vakaras su 
šokiais ir programų rengiamas SLA. 
208 moterų kp. įvyks nedėliojo, ba- 
andžio 14 6 vai. vak. Mildos maž. 

svet., 3138 S. Halsted st. Rengėjos.

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

Kviečia visus Komitetas.

Roseland. — LMPS. 25 kuopos su
sirinkimas įvyks nedėlioj, balandžio 
14, 2 vai. po pietų, Aušros kamba
riuose, 10900 S. Michigan avė. Vi
sos narės malonėkite būtinai susi
rinkti paskirtu laiku. Yra svarbių 
reikalų. —J. Grybienė, Seki*.

Draugystės Garbingos Lietuvos ex- 
tra susirinkimas įvyks subatoj, ba
landžio 13 dieną, 7:30 vai. vakaro. 
J. Skiriaus svetainėje, 1713 Canal 
st. Draugai, malonėsite pributi lai
ku ir visi. .. —Valdyba.

LMPS. 58 kuopa stato scenoje 3-jų 
veiksmų vaizdelį “Katriutės Ginta
rai”, nedėlioj, gegužės 12, M. Melda- 
žio svet. Meldžiame kitų draugijų 
nerengti tą vakarą jokių pramogų. visuį atsilankyti 

—Rengimo Komitetas. ,

Liet. Soc. Jaun. L. 1 kp. rengia de
batus, nedėlioję bal. 14, 1 vai. po pie
tų, Mildos svet.,Tema: “Moteris nėra 
protiškai vvrui lygi ir ii neturi turėti 

Kviečiame 
LSJL. 1 kuopa

jM?. keikia darbininkų 
rengia paskaitas apie sveikatą ir vai
kų auklėjimą. Paskaitos įvyks nedė
lioj, 21 d. balandžio, T. Ivanovo sve
tainėje, 2101—137 ir Deodar gatvių. 
Pradžia 2 v. po pietų. Prelegentu pa
kviestas Dr. A. Montvidas iš Chiea- 
gos. Visus vietos ir apielinkės lie
tuvius kviečiame atsilankyti, labiau
sia moteris. Sveikata žmogui bran
gesnė už viską, užtat turime žinoti, 
kaip reikia daryti, kad sveiki būtu
me. —Rengimo Komitetas.

A ■ >% ■ I Vyrame ir Moterims VI-II II 11 11 R I ŠOK 1US rųttee metalo
11 M 11 II U I nr>,H ("ediio dlrbamoe*U F! I i U 11 I *tu>o«e. fabrikuose, ko

teliuose, restoranuos, ss- 
Aunuose, ligonbvAiuaae, raitinAse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatyklt musų DIDELI su
rašą Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchange 
Ž-ras augštaa.—179 W. Waahingtdn st

PARDAVIMUI
PARDt ODŲ barbernę iš priežas

ties, kad turiu išeiti į kariuomenę 
greitu laiku. Parduodu labai pigiai.

Jonas Kaminskas, 
171 PAV. 46lh SI., Chicago, III.

East Chicago, Ind.—LDLI). 70 kp. 
susirinkimas atsibus nedėlioj, ba
landžio 14 d. 10 vai. ryto K. Grikšos 
svetainėje, 150 st ir Northeote avė.. 
Visi nariai malonėkite* atsilankyti, ir 
tie kur dar neužsimokėjo už šiuos 
metus, malonėkite būti susirinkime.

—Rašt. P J. Sakas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAl

M

Pajieškau savo moters, Uršulės 
Andrikailienės po levais Vaičiuliulė, 
kuri pasišalino bal. 1 d. Ji paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Žagarės pa
rapijos, Gražaičių sodos. Paliko ma
ne su dviem mažais vaikučiais, kurie 
labai gailisi molinos ir nori pama
tyti. Ji yra 5 pėdų aukščio, mėly
nų akių, tamsių plaukų, turi 34 įlie
tus. Pasišalino su kilu vyru. Jeigu 
ji nesugrįš, tai greitu laiku priver
stas busiu vaikučius atiduoti prie
glaudos namini. Bet jeigu kas, pa- 
lėmijęs kur, praneš man žemiau pa
duotu adresu, gaus atlyginimo $10.

Vincentas Audri kaltis, 
6619 Blackstone avė., ('hieago, III.

Pajieškau savo vyro, Bernardo Ta- 
parausko, kurs prasišalino nuo ma
nęs jau 8 savaitės palikdamas mane 
sergančių. Turiu sūnų 3-jų savai
čių .mergaitę 16 mėnesių — negaliu 
dirbti ir negaliu savo vaikučių pa
maitinti. Prašau savo vyrų atsišaukti 
arba kas jį žinote malonėkite praneš
ti šiuo adresu: Marė Taparauskienė, 
1710 Union avė., Chicago, III. Jeigu 
nerilsišauksi tai busiu priversta pa
duot Į kariuomenę. Ant dešinės a- 
kies turi juodų randų, apie 32 metų 
amžiaus, .» p. 7 col. augščio, tamsus 
plaukai, mėlynos akjs, šlakuotas vei
das, gerai kalba angliškai, dirba 
daugiausia niašinšapėse.

J ieškau Mečislovo Elenevskio, gy
veno 1912 metais po šiuo adrešu: 111 
Ella si., MeKces Bocks, Pa., Kauno 
gub., Krakių para])., šuleavos viensė
dijos. Malonėkite atsišaukti, arba 
kas žinote praneškite jo dabartinį 
adresų. Pirmas, kas praneš, gaus 
$10 dovanų. Domininkas Masalskis, 
4313 So. Ilermitage av., Chicago, III.

A.š Franas Kastantinaitis dabar at
važiavęs j Chicagą, pajieškau drau
go Felikso Banko, paeinančio i.š Kau
no gub., Kretingos parapijos, Prašau 
kad jis ateitų pėtnyČioj prieš piet ar
ba subatoj prieš piet į Aušros skai
tyklų pasimatyti, nes nedėlioj bal.

Pajieškau savo brolio, Kazimiero 
Yurdon. Pirmiau gyveno Brighton, 
Mass. Nežinau, ar jis yra kur gy
vas ar miręs. Kas apie jį žino ma
lonėkite pranešti šiuo adresu: 
Adam Jordan, Route No 2, Box 37, 
N. Judson, Indiana.

Pajieškau brolio, Tadeušo Grine
vičiaus, Kauno gub.. Šiaulių pavieto. 
Radviliškės par., Kuliškių kaimo: 
Jis paprastai dirbo po etnines kasy
klos, 'jei jis yra dar gyvas, arba jei 
kas žino, meldžiu pranešti už kų 
busiu dėkingas. Peter Grineviė, 
3545 So. VVaiiace St., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio, Kazi
miero šaučiulino. Pirmiaus gyveno

ta malonėkite pranešti šiuo adresu: 
Antanas Rukšis,

10604 State si., Roscland-Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKO kambario vienas vaiki

nas, Douglas Park’o apielinkeje. Gei
stina, kad butų garu šildomas ir su 
telefonu. Turintįs tokį kambarį pa- 
randavojimui atsišaukite laišku į 
Naujiena ofisų, pažymint No 6. 
1840 S. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKU

DAR DAUGIAU

REIKALAUJAME vyrų ir moterų 
į kožnų miestų, miestelį ir kaimų po 
visų Ameriką ir Cnnadų, turinčių ge
rų pažintį ir gerų vardų jtarp savo 
kaimynų ir pažįstamų. Geriems 
žmonėms mes duosime agentystę ir 
pamokinsime kaip lengvai galės už
dirbt nuo $(j.()0 l,itf $30.00 ant dienos 
ir daugiau netrotydaml savo dieni
nio darbo. Prie šio užsiėmimo ne
reikia nei mokslo, nei patyrimo, nei 
didelės iškalbos, tiktai reikia teisin
gumo. Norėdami ši darbų užimti, ga
lite kreipties laišku paminėdami ar 
vedę ar pavienis, kiek metų senumo 
ir kiek žmonių pažįstate; ir indėkite 
markę dėl atsakymo. () gyvendami 
Chicago ir Chicagos apielinkeje at
silankykite asabiškai į office nuo 12 
vai. dieną iki 9 vai. vakare.

ECONOM1C HOME SUPPLY CO. 
714 Vau Buren St., Chicago, III.

REIKALINGA vyrai dirbti į Ic- 
daunę. 10 valandų į dienų. Gera 
mokestis.

Cahimet Refrigerating Co., 
Archer and Steward Avė.,

PARDLODL namų su 5-kiais lo
tais arba mainyčiau imi namo mies
te. čia lyras oras, prie gatvekarių, 
su elektra ir maudyne, visa vigada 
žmogui. Kreipkitės į

A. Zigmanlailis, 
1223 W. 112 St. Morgan Park, III.

REIKALINGA patyrusių langų va
lytojų.

CHICAGO CLEANING CO.
62 W. Washington St., Chicago

PARDAVIMUI kriaučių šapa, dažy
mo ir valymo užvedimai. Atsišau
kite laišku į “Naujienų” ofisų pažy
mėdami No. 7.

RAKANDAI

REIKALINGI siuvėjai prie vyriš
ko ir moteriško koslumeriško darbo. 
Atsišaukite greitai: 'Tel. Drover — 
6836. ST. ALEKNO, 911 W. 33rd St.

Rb'IKALAUJAM kriaučių prie kau
lų. Moteriškas kostumieriškas dar- 
bajj. P. K. AWGAITIS,
3131) Harrison St., Chicago.

REIKALINGA ženota pora. Duo
dama dykai ženotai porai kamba
rys kad prižiūrėtų trijų metų vaikų. 
Atsišaukite: 3123 So. Morgan Str., 
ant 2-rų lubų. Chicago

REIKALINGAS “ŠOFERIS” DEL

ISVEŽIOJIMO “NAUJIENŲ” ATS!-

ŠALKITE YPATISKAI ABBA LAIš-

KU, PAMINĖDAMI PATYRIMĄ

Rl'lKALINGAS teisingas paklus
nus ir nevartojantis svaitzinančii; 
gėrimu vyras, turintis $300.00 ir ga
lintis išvažiuoti į Delroit, Michigan 
Mes duosim kontraktų ant 3 metų 
ir gvaranluosim $150 Į mėnesi. Ga
lintis šilų vietų užimti krepkitės y- 
oiiti.škai arba laišku, paminėdami ko
kių vietų esate užėmę ir kiek am
žiaus turite.

Eeonomic Home Supply (’o., 
711 \V. Vau Buren st., ('hieago

REIKAIJNGA indų plovėja, ga
linti padaryti mažus orderius kėni- 
mo-virimo. $9 į savaitę. Nedėlio- 
mis nedirbama. BACKMAN 
808 W. 12th si., Chicago, UI

BEI KALINGAS draiverys 
“serap iron” vežimo.

A. Blackstone,
2457 S. Loomis st., Chicago, III

dėl

Rl'IKALINGA antrarankio kepėjo. 
Meldžiu atsišaukti ypatiškai 
per telefonų: Pullman 5444.

M. Algminovvicz,
12001 Indiana avė., KensingI

arba

Rl'IKALINGA tvirti, stiprus dar
bininkai. Pastovus darbu♦ Nėr; 
darbi ninku neramumo.
17 N. Wells st., Chicago, 1B.

REIKALAUJI’ darbininko prie ar
klių į barnę, ženoto. ar nuženolo 
Darbas ant visados, $75.00 j mėnesį 
ir ruimai. Meldžiu atsišaukti j:

Peter Spogis, 
4129 Emerald Avė., Chicago.

REIKALINGA jauni vyrai dirbti 
į aptiek:) (drug store). Pastoviai.

Puritv Drug Co., 
4947 W. 14th St., Cicero, III

AUT0M0BILIAI
PARDUODU automobilių “Sider 

Barču” ir viena % tono (rokas. Ii 
vienas inžinas “Mcrian”.

J. Matjukas, 
3237 Auburn avė., Chicago, III

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI “MĘAT MARKEI" 

pirmos klesos vieloje. Gera apie 
jinkė 1'inka lietuviams bučeriams 
Kampas. Nebrangi remia. Duoda
ma tik už pinigus. Daro labai gerų 
biznį. Ateikite persitikrinti.
3001 Wallace st., . Chicago

v

KARČEMA _
Tur Imti partluota ItarČema visai 

pigiai, labai geroje vietoje, ant kam- 
po lietuvių kolonijoje. Biznis getai 
išdirbtas ir visiems gerai žinomas. 
Pardavimo priežastis — turiu eiti į 
kariuomenę. Kurie norite pirkti, lai 
nepraleiskite šitos progos, ba nevi- 
suomet taip pigiai ir geroje vieloje 
galima nupirkti. Kreinkitės į Real 
Estate ofisų: CHAS ZEKAS, 
117 N. Dearborn St., Room 103

Chicago, III.

PARDAVIMUI senai įsteigta elek
tra varoma čeverykų taisymo šapa. 
— Pigi randa. — Iš priežasties kilo 
užsiėmimo.

L. Pruzansky, 
3213 Wallacc st, Chicago, Iii.

Už $50 NUPIRKSI $2)0 dvigubais 
springsais phonografij, 3 Jewel 
poinls, ir rccordus, taipgi puikų pi
anų 10 metų gvarantuotą ir keletu 
rakandu už pirmų pasiūlymų. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western uv., Chicago

RANDAI
PASIBANDAVOJA geras kampas 

aptiekiu arba graboriui 3658 Union 
avė. Bus gatava gegužio 1-mą, bus 
ištaisyta po renduuninko noru — 
$35.00. Tel. Drover 10111.

NAMAI-žEMe

FARMOS!
parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Farmos gyvenamos ir ne
gyvenamos. Platesnių žinių klaus
kite per laiškų, įdedant markę už 3 
centus.

TONY ZABELA
P. O. Box 1, Lake Co. Peacock, Mieli.

PARSIDUODA dvejų pagyvenimų, 
po 4 kambarius, namas; gatvės iš- 
iaisylos, randa $15100 į mėnesį, kai
na $1100.00. Tarties su

McDonnelI, 
2630 \V. 38111 st. Chicago, III.

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

ŠTAI JUMS PROGA

kur galite j trumpų laikų uždirbti 
gerus pinigus. Parsiduoda namas, 
kuris neša 21 nuošimtį. Inmokėt 
reikia $100.00, o likusius ant mėne
sio $25. Randasi puikiausioje daly
je Gary, Ind. Pardavimo priežastis 
—savininkas gyvena Chicago, 4448 
S. Sa\vyer avė. Telephone McKinley 
3351. Atsišaiikile laišku arba tele-
fonu.

(i. Virbalailis

DIDELIS BARGENAS FARMA
10 akel ių farma geros žemės, nau

ji buildingai ir šilo; 20 raguotų gal
vijų, 2 jauni arkliai, visos mašinos 
r viskas randas ant fanuos: kiaules, 
vištos, antis. Parduosiu labai pigiai. 
Pelno $200.00 ant mėnesio. Atsilan
kyk arba rašyk.

Taipgi pigumas 80 akerių farma 
orie upės. 30 akerių dirbamos, liku
sieji ganykla ir miškas. Geri na
mai Žemė molis prie smilčių. Pre
kė lik $1400. Ant lengvų išmokes- 
čių.

B. JASCDES
2015 So. Roboy st., Chicago, III.

Farma ant išmainymo; 300 akerių 
geros žemės, dideli bildingai, 35 gal
vijų, 6 arkliai, 9 kiaulės, visos ma
nuos, kokios tik yra reikalingos. Iš
mainysime ant gero mūrinio namo.

Farma 80 akerių; nauji bildingai, 
'era žemė, 20 galvijų, I arkliai, ma- 
iinos ir vištos, kiaulės, žąsįs. Par- 
luosime arba išmainysime ant mū
rinio namo. Tikietas kaštuoja nuva
žiuoti 90c.

B, JASUDES
2015 So. Robey st., Chicago, III.

MOKYKLOS
Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkitės.

Kas nori išmokt anglų 
rašto, rokundų, braižymo 
eikite į Aušros Mokyklų, 
dienomis ir vakarais. 
didelė, 
laiku. 
3001 S. Halsted St.,

V. Mišeika, Vedėjas.
MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va- 
ka^fi; mokestis $15.00; ga
lite išsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

kalbos ir

Pamokos 
Mokestis ne- 

Užsirašvt galima kiekvienu 
AUŠROS MOKYKLA


