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Vėl smarkiausi mūšiai LAVINS TIK ŠEŠIS MĖ 
NESIŪS

vakaruose Paskui kareivius gabens į 
Franci ją

Vokiečiai nieko nelaimi
ANGLAI ATSIĖMĖ VIL- 

LERS-BRETONNEUX

Kitoj vietoj turėjo pasi
traukti.

Truo translation filed with the post- 
iniister at Chicago, April 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS. Bal. 25. — Field 
-maršalas Ilaig šiąnakt praneša.

reiviai atsiėmė Villers-Breton- 
neu\ ir suėmė toje apygardoje 
daugiau kaip (>00 belaisvių.

Tolinus į šiaurę linijoj nuo 
Bailleūl iki VVytschaete buvo la
bai smarkus mūšiai ir talkinin
kų kareiviai buvo priversti pasi
traukti iš savo pozicijų.

VĖL BAISIAUSI MŪŠIAI 
SIAUČIA VAKARUOSE

Vokiečiai nežiūrint smar
kiausių atakų labai mažai 

laimėjo

Abelnas žvilgsnis į didžiausį 
pasaulyje mušj.

Inie translation filed with the post- 
at f'.hieiiRo, — April 2d, 1918, 

as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
LONDONAS, Bal. 25. — A-

kitose francuzai ir anglai mu
šasi smarkiausiai už išlaikymą 
savo linijų prieš baisias infante-

Bėgyje pastarųjų 24 valandų 
Picardy laukuose ir Flandrijoje 
ėjo mūšiai beveik be jokios per
traukos. Nekurie miesteliai ir 
tranšėjų pozicijos kelis sykius 
perėjo iš vienų rankų į kitas.

Vėlai šiąnakt negalima iš pra
nešimų pasakyti, ar priešas pa
darė kokį nors svarbesnį progre

mų iš fronto, jo laimėjimai, jei
gu ir buvo, tai labai maži.

Francuzai neteko Hangard

į pietryčius nuo Amiens fran
cuzai praneša apie pražudymą 
llangard miestelio. Mušis už 
šią vietą tęsėsi visą naktj. Fran-

atsiėmė puikioj kontr-atakoj. 
be t pagalios galutinai liko išvyti 
iš tos vielos. Tečiaus jie laikosi 
tuoj už miestelio ir bile valandą 
kontr-atakoj gali atgauti savo li
nijas.
Mūšiai už Villers-Bretonneux
Kiek toliau į šiaurę nuo Flan

gą rd anglai susirėmė labai sma
rkiame mūšyje su priešu ties Vi- 
llers-Bretonneux miesteliu, ku
ris užima augsią vietą ir yra 
strategiškai labai svarbus toje
vietoje.

Bėgyje 24 valandų čia taipgi 
mūšio linija ėjo priekyn ir atgal. 
Tris sykius vokiečiai buvo išvy
ti, bet kiekvienu sykiu jie sugrį
ždavo ir atstumdavo anglus at-

Vienu laiku anglų spėkos li
ko nuvytos i mišką tuoj į vaka
rus nuo Villers. Kontr-ataka 
juos priartino prie miestelio 
pakraščio. Reuterio žinia iš sto-

Mūšiai apie Kemmel

Flandrijos mūšio lauke vokie
čiai vėl meta tūkstančius karei
vių prieš talkininkų linijas, kad 
užėmus augštesnes vielas į piet
ryčius nuo Ypres, kur Kemmel 
kulnas yra augščiausias.

Anksti šįryt priešas pradėjo 
smarkiausi bombardavimą ir po 
kelių valandų stūmė priekyn in- 
fanterijos pulkus. Vienoj vie
toj jiems pasisekė laimėti prie
kinę liniją arti Kemmel kalno, 
bet smarki Prancūzų kontr-ata- 
ka iškraustė iš ten priešą.

Visą dieną mušis tęsėsi visu 
smarkumu. Naktiniai praneši
mai parodo, kad talkininkai bu
vo priversti biskį patraukti sa
vo linijas. 'Pečiaus pranešimai 
neparodo, ar tas pasitraukimas 
gręsia Kemmel kalnui, raktui į

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, April 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASH1NGTON, Bal. 25. -- 
Dabar išvažiuojantįs į stovyklas 
vyrai gali tikėties būti Francijoj 
už 6 mėnesių. Sulig dabar vie
šai paskelbiu sekretoriaus Ba
ker parodymu prieš atstovų bu
to karinę komisiją, karės depar
tamento programų yra šaukti 
žmones kariuomenėn šešis mė
nesius pirmiau, negu bus ganė
tinai žinotini, kad juos galima 
bus transportuoti “tenai.”

Vokietijos ka
reivio vargai.

VOKIEČIAMS TRŪKSTA 
KAREIVIŲ

Ima kariuomenėn senius ir 
invalidus

Socialistai draftuojami armijom

22 AMERIKIEČIŲ JURI
NINKŲ UŽMUŠTA

True translation filed with the post- 
inaster at Chitago, April 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

\\ ashington. b«l 25.

jurininkai dalyvauja veikime, 
prieš vokiečius, atėjo .šiandie pa
skelbtame priepolių sąraše.

Komendantas jurininkų kor
puso Jorgen George W. Barrett 
paskelbė, kad ikišiol buvo 278 
priepuoliai tarpe jurininkų, esa
nčių su gen. Perehingu, Franci- 
joj. Iš to skaičiaus 22 jurinin
kai užmušti mūšiuose, 10 mirė 
nuo žaizdų, 2 mirė nuo nelai
mingų atsitikimų ir 244 liki su
žeisti mūšiuose.

True translation filed wilh the post- 
ninster at Chicago, April 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

NEW YORK. — Sulig Berli
no socialistų laikraščio Vorwae- 
rls, kurio numeris čia gautas, 
Vokietijai taip trūksta kareivių, 
kad aut vjftudflfik .inyalįr 
dais kareiviai paliekami armi
joj ir kad luošiai yra šiaukiami 
kariuomenėn. Apie tai užreiškė 
ricchstage nepriklausomųjų so-

stovai taipgi atidengė ąensacines

VOKIEČIAI GABENA KA
RIUOMENE HOLANDI- 

JOS PARUBEŽIN

Ilolandijos ministeris pripa
žįsta, kad padėjimas yra 

opus

čių armijoj.
Tie atidengimai padaryti de

batuose po atstovų Mueller-Mei- 
ningen, žmonių partijos; Feh- 
ronbareh, centro partijos; Dr. 
Stresemaųn, nacional liberalų ir 
Stuecklen, socialistų partijos, 
nešimo, reikalaujančio kad kan
cleris pasirūpintų, jog 1869 ir 
1870 m. klesos butų paliuosuo- 
tos iš armijos kaip greit galima 
ir kad lanšturnio nariai, kurie 
tarnauja nuo karės pradžios ir 
kurie išbuvo vienus metus prie
kinių linijų tranšėjose, butų ant 
visados perkelti į naminius re-

True translation filed wilh the post- 
master ai Chicago, April 26. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

HAAGA, Bal. 25. — Holandi- 
jos užrubežinių reikalų ministe
ris kalbėdamas šiandie pirmame 
Ilolandijos parlamento bute a- 
pie smilties ir žvyro klausimą su 
Vokietija, užreiškė, kad jis ne
gali ir neturi slėpti nuo buto to 
fakto, kad klausimas yra opiau
sias. Jis sakė, kad jis nieko 
daugiau apie tai negali pasakyti.

kišiol saugojo vien landšturmas, 
pasirodė ir vokiečių kavalerija.

Atėjo aštri Vokietijos nota, rei 
kalaujanti greito atsakymo. Vy
riausiu reikalavimu yra liuosas 
pervežimas medegų per Holan- 
diją j Belgiją.

(Wespbalia yra Prūsijos pro
vincija palei didesnę dalį Ho- 
landijos rubežiaus. į ją įeina 
Rhine klonis).

Atstovas Byssel pasakė, jog 
buvo paaiškinta, kad kalbamie
ji žmonės negali būti paliuosuo- 
ti, dėlto kad nėra kuo jų vietas

“Du metai atgal reichstago 
priimtoji rezoliucija, kad visai 
sergantįs ir netinkantįs tarnybai 
žmones butų paliuosuoti, visai 
nepildoma. Pirmam rezervo ba
talione infantrijos pulko 67 dau
gybė paliegėlių liko draftuoti. 
Tas pats yra ir su infantrijos pul
ku 175. Grandenz’e. Žmogus, 
kuris tris sykius buvo užgautas 
apopleksijos liko priimtas be 
egzaminacijos kaipo tinkantis 
tarnybai hussarų pulke Grosse- 
bain’e.

“Streikieriai ir prasikaltę po
litiškai žmonės yra skiriami ar
mijon, kaipo bausmei. Reus-

liko draftuoti į armiją vas. 14.

Oficieriai vagia maistą.
“Kareiviai abelnai skundžia-

BAYABD, Neb., Bal. 25. — 
Bayard pakraštyje užmušta 6 
žmonės Burlington tavoriniam 

vykios šiąnakt mena, kad gen. traukiniui laike sniego audros 
Ilaig kareiviai atsiėmė mažiau-* vakar susidūrus su darbininkų si apie nepakankamą ir netikusį
šiai dalį miestelio. traukiniu. maistą. Kas pasidaro su maistu,

■■ " . II ■ I . U. M.J 1'IĮLIJMĮ I I I I,.1L.HS 
kuris skiriama^ yra armijai? 
Dirbantis kareivių šiokiuose un- 
teroficieriai nuolatos gabena 
maistą namo. Tuo budti nieku- 
rie pavienių turtina save paim
dami kas priguli kareiviams. 
Daugelis oficierių valgo kiek jie 
nori, kuomet kareiviai gauna ne
tikusią mėsą. Dabar yra karei
vių, kurie pavadinti ‘bado ro
tomis’.

Daugely] atsitikimų paliuosa- 
vimas pasisvečiavimui gali būti 
nupirktas. Jis suteikiamas ka- 
reviams, kurie prisidėjo prie pa
skolos. Politiškai negeistini vi
sai negauna laikinų paliuosavi- 
mų. Su prigulinčiais prie Socia-

i CollinsvHle mayoras John H. Šie 
ge, kuris buvo East Louis laike 
rasinių riaušių ir padėjo išgel
bėti kelis negrus iš riaušininkų 
rankų.

Apkaltintieji žmogžudystėje 
žmonės kaltinami 9 prasižengi
muose. 37 liudytojai yra pami
nėti apkaltinime. Jų tarpe yra 
jauna 18 metų mergaitė Maida 
Gihnore, kurios liudijimas, sa
koma, įmaišė ir jos pačios tėvą 
govėdos veikime.

Jie, sako- 
žmonėm, 
iš miesto 
buvo pa

būt ryto. Visi apkaitintieji žmo
nes, sakoma, yra Collinsville gy
ventojais.

Sulig liudytojų, Biegel ir Bca- 
ver buvo vadovais govėdos, kuri 
nulinčiuvo Pragcrį.
ina, yra tais dviem 
kurie išvilko Pragerį 
salės skiepo, kur jis
slėptas prisibijau! nulinčaivimo.

Pasirodė taipgi kad Beaver y- 
ra vienas tų, kurie gelbėjo vado
vam East SI. Louis rasinėse riau 
šėse. Jis buvo apkaltintas, kar
tu su kitais negrų riaušių govė- 
dų nariais, bet ištruko nuo areš
to kol neliko pagautas Collinsvi
lle žmogžudystėje. Jį pažino

Ukrainai išžudė tris lenky 
eskadronus

Ims 21 m. jaunuolius kariuomenėn
UKRAINIEČIAI IŠŽUDĖ 

TRIS LENKŲ ESKAD
RONUS

Už jų reikalavimą maisto

lįstų partijos kareiviais elgimąsi 
kaip su šunimis.”

Atstovas Stucklen sakė, kad 
yra abelnas ir aštrus kritikavi
mas fakto, kad 48 m. amžiaus 
kareiviai vis dar tebėra transe j o-

savimų situacija yra chaostiška.
Kareiviai namie tankiai ver

čiami pildyti “juokingiausias 
pareigas”, užreiškė socialistas at
stovas Schospflin. Vienas pės
tininkas ir 4 artileristai buvo pas 
tatyti Svvinemuende saugoti ko
manduojančio majoro kopusius.

Gen. Scheuch, atstovaujantis 
karės ministeriją pasakė, kad nė 
vienas neliko drafluolas delei 
politiškų persitikrinimų. Tas 
sukėlė juoką tarpe socialistų ir. 
generolas pridūrė:

“Bet mes draftuojame žmo
nes. pasirodžiusius propagandis
tais ir kurstintojais.”

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, April 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 25. — 
Lenkijos žinių agentūra prane
ša, kada trįs eskadronai 5-to le 
nkų ulanų pulko liko išžudyti 
Podolijoj, l’krainos valstiečių, 
kurie atmetė kareiviu reikalavi- c 

mą maisto.
Valstiečiai buvo apsiginklavę 

kulkasvaidžiais ir minų mėtyto- 
jais.

IMS KARIUOMENĖN
M. JAUNUOLIUS.
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MONIŲ APKALTINTA 
ŽMOGŽUDYSTĖJE

Sąryšyje su nulinčiavimu 
Collinsvtllėj Pragerto

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, April 26, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917.

EDWABDSVILLE, III., Bal. 
25. Madison pavieto prisai- 
kintųjų teismas šiandie po piet 
apkaltino 1 policistus i r!2 kitų 
piliečių, skaitomų atsakomin- 
»ais nulinčiavime bal. 5 d. CoL 
linsvillėj vokiečio Roberl P. 
Prager.

riai yra apkaltinti žmogžudys
tėje, o 1 policistai, visi žmogžu
dystės naktj stovėję ant sargy
bos, kaltinami nepildyme savo 
pareigų.

Tik vardai apkaltintųjų poli- 
cistų ir 5 areštuotųjų po koro
nerio tyrinėjimo žmonių yra pa
skelbti. Jais yra:

Vaisi, kareivis, dabar šiauštus, 
kuris koronerio tyrinėjimuose 
prisipažino gelbėjęs vadovauti

Wesley Reaver, viešbučio por
teris.

Richard Dukcs, William Rro- 
ckmeier ir Enid Elinore, anglia
kasiai.

Apkaltintais policistais yra 
Martin Futchek, Harry Steph
ens, John Tabnick ir Fred Frost.

Likusieji septyni apkaltintieji 
«ako.ma yra angliakasiai ir “lė- 
beriai”. Jų vardai nebus paske
lbti, kol jie nebus areštuoti, gal-

r S

ORAS
Nepastovus oras šiandie ir ry

to; galbūt lietus. Biskį šilčiau 
pėtnyčioj, bet šalčiau 
besimainantįs vėjai.

Saulė teka 5:53 v., 
7-43 v. Mėnuo užtekės 
v. subatoj.

leidžiasi 
9: 29 v.

Generalis strei 
kas Airijoj

VISI DUBLINO DARBI
NINKAI STREIKUOJA

Visi streikieriai blaivus ir
ramus

Streikai kituose miestuose

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

DUBINĄS, Bal. 25. — Dubli
nas vakar padarė pasaulinę re
kordą blaivume ir gerame užsi
laikyme. Nė vienam ratui nesi
sukau l mieste ir apsistojus vi
sai industrijai, net užsidarius 
laikraščiams ir krasai, kaipo 
protestui prieš konskripciją, pa
daryta tik trįs areštai, Oficia
liai policijos rekordai neparodo 
nė vieno girto žmogaus Dubli
ne anti-konskripcijos dienoje.

Tai skaitoma pažymėtinu, ka
dangi neprijautimas konskripci- 
jai yra didelis ir Sinn Feineriai 
tuksiančiai užpildė gatves. Šim
tai kareivių ir konštabelių mai
šėsi didelėse miniose, bet nebu
vo susirėmimų.

Punchestown bėgimo lenkty
nės įvyko, bet buvo apsistojęs

vieno traukinio į Belfast, kuris 
atvežė atgal į miestą naktį tik 
nedidelį būrelį žmonių.

Sackville, O’Connell, Abbity, 
Henry, Dowson ir Talbot gat
vės, Parnell ir Stephens piečiai 
nuo ankstyvo ryto iki vidurnak
čio buvo užsikimšę tūkstančiais 
žmonių, daugelis kurių dėvėjo 
anti-konskripcijos ženklelius.

Esant viskam uždarytam šian
die po pietų viešbučių darbinin
kai taipgi nutarė “padėti savo į- 
rankius”. Patarnautojai Shel- 
hourne viešbutyj, kur yra field- 
maršalo French kvatiera, taipgi 
prisidėjo prie darbininkų, nuė
jo į kitus viešbučius ir ten iš
šaukė darbininkus. Nė viename 
viešbutyje nebuvo paduota kar
štų pietų.

Pirmą sykį nuo Velykų riau
šių, 1916 m. vakar gatvekariai ne 
vaikščiojo Sackville ir O’Con- 
nor gatvėse. Net laikraščių par-

(žmones, kurie buvo uždaryti.
Liuosnoriai, kurie įėjo per sky 

les, iškirstas laiko šone išnešė 
daugiau kaip tuziną nusigandu
sių ir sužeistų žmonių. Jieško- 
jimas viduje laivo tebesitęsia.

Išleistas laivo savininkų pra
nešimas skaito, kad žuvo trįs 
žmonės ir sako, kad 
galima buvd patirti 
nelaimės. Daroma 
mai iškelti tą laivą.

kol-kas ne- 
priežasties 
prisirengi-

REIKALAUJA SAUGUMO 
JUODŲJŲ JURŲ LAI

VYNUI

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, April 26, 1918, 
as reijuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Bal. 21. -- 
Atstovų butas šiandie priėmė se
nato bendrą rezoliuciją regist
ruoti karinei tarnybai visus vy
rus, kuriems sukako 21 m. am
žiaus po birželio 5 d. 1917 m.

Tik kelios permainos yra pa
darytos senato parašytame pa
tvarkyme ir jis eis prezidento 
pasirašymui.

Tuo nuo 750,000 iki 1,000,000 
žmonių daugiau bus pašaukta 
kareiviavimui.

APVIRTO UOSTE LAIVAS

Galbūt žuvo ir žmonių

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, April 26, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Athmliko uostas, Bal. 25.
Amerikos linijos laivas St. Paul 
šiandie apvirto bevelkant jį prie 
jo prieplaukos iš artimo sauso 
doko. Manoma, kad buvę ant 
laivo 500 ar 000 darbininkų IŠ

liai laivo yra po vandeniu, su 
priekiu siekiančiu dugną, o už
pakaliu augštai iškilusiu ore, ka
rinė valdžia nenori paskelbti, 
kad nė vienas žmogus nežuvo. 
Skaitoma yra galimu, kad nc- 
kurie žmonių galėjo būti sugau
tais laivo viduje ir prigėrė.

ninku liko uždaryta viduje St. 
Paul laivo. Dabotojai nuo vir
šaus budinkų prie prieplaukos

les laivo šonuse virš vandens, 
nuleidžiant laiptus ir iškeliant

dono, per visą dieną neparisda- 
vinėjo ant standų.

Darbininkų vadovai yra už
ganėdinti, kad jie gali sustabdy
ti visą veikimą bile laiku laike 
anti-konskripcijos kompanijos 
ir skaito jilnu pasisekimu.

Daugiau ar mažiau vakar bu
vo apsistojusi industrija visoj 
Irlandijoj, apart Belfast ir Ulste- 
rio dalies.

Nuo subatos nakties kores
pondentas apvažiavo Fenna- 
nagh, Cavan, Monoghan, Ar- 
magh, Louth ir Mealh pavietus. 
Jis rado kunigus, Sinn Feine- 
rius, nacionalistus ir darbiečius 
susivienijusius prieš konskrip-

davinėtojai atsisakė dirbti ir ne ciją, bet niekur nerado be t va r- 
vienas laikraštis, vietos ar Lon- kės. ;

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 26, 1918, 
as retpiired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Bal. 25. — Bolševi
kų užrubežinių reikalų ministe
ris čičerin, anot oficialės žinių 
agentūros, pareikalavo iš Vokie
tijos duoti gvarantiją, kad Rusi
jos Juodųjų jurų laivynas, nors 
pasiliks Sevostopolyj, nebus už
griebtas ar pagalintas centrali- 
nių valstybių ir Ukrainos spėkų, 
kurios dabgr eina į Krymą, negi 
kitų laivyno ar karinių spėkų

Ministeris padaręs tai todėl, 
kad jis užgirdęs, jog Vokietija 
nori užblokuoti Sevostopolj su- 
bmarinomis.

KRYMAS NORJS SUSI
JUNGTI SU UKRAINA

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 26, 1918, 
as reųuired by the aet of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, Bal. 25. — Iš 
Kijevo per Vienną pranešama 
Berlino laikraščiui Lokal Anzei- 
ger, kad iš Krymo atvyko depu
tacija į Kijevą raginti Ukrainos 
Radą prijungti Krymą prie Uk
rainos.

Minsko gubernija ir Gomelio 
apskritys taipgi prisiuntė depu
tacijas, prašančias susijungimo 
su Minsku.

(Vokiečių oficialia praneši-

kareiviai pasiekė Krymo sosti
nę Simferopoliu. Didelė dalis 
Minsko gubernijos yra p<> vo
kiečių kontrole, taipgi ir Gome
lis). '

Drg. Bentall paliuosuotas už 
kauciją

MINNEAPOL1S, Minu. Bal. 
25. — J. O. Bentall, socialistų 
kandidatas į gubernatorius, ku
ris nesenai liko nuleistas 5 me
tams federalin kalėjimui! už 
peržengimą šnipų akto, liko pa
liuosuotas šiandie iš Hennpin 
pavieto kalėjimo, užstačius $10- 
000 kauciją. Pėtnyčioj atidėta 
jo bausmė.

ŠIANDIE

Drge K. Petrikienė kal
bės Mildos svet., 3142 S. 
Halsted st. Pradžia 7:30 
vai. vakare.
Rengia LMPS. 9 kuopa. 
Visi kviečiami atsilan
kyti.

Komitetas
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Mintis — žmonių 
valdytoja.

galėjo savo bloga ūpą ir kito
kias ydas. Jeigu žmonės linkę 
prie melancholijos ir kitokios

yra ją išsivaizdinti dalykai ir

mintis meilės, linksmybės, vii 
ties ir optimizmo mintimis, jie

gus palinkimus. Jeigu skurdas 
persekioja jumis ir neduoda 
jums ramybės, tai prieš užmie-

ta aprųpino pasaulį

gilinus ir reikmenis be jokio 
rūpesčio iš jo pusės. Vietoje 
skurdo, nelaimės ir nepasiseki
mų, mąstykite apie gausą, lai
mę ir linksmybes. Tokiu bildu 
jus priversite veikmę saužinaus 
proto (subconscious minti) pri
traukti (attract) tai, kas jums

Jeigu mes jaučiame kokį sil
pnumą bei gabumo trukumus, 
prieš užmiegant drūtai ir ncat- 
lydžiai palaikykime savo oine- 
nėje priešingas karakterio ypa
tybes ir lokiu bildu paslaptingo
ji proto spėka pritrauks tuos

daiktus, kurių mes ilgiamės, gei
džiame. Jeigu mes geidžiame

mus, atkreipkime savo mintis 
linkui tų ypatybių, kurias mes

Vaikai lengviausiai pasiduoda 
tokiems patarimams, arba, ki
taip sakant “prieš-užmieganl”

tingai veiklus ir lengviausiai 
pasiekiamas, labiausiai mėgo

deda netikti sąmonės. I no lai-

riau atmenami ir vaikai labiau 
prisilaikys jų dienos laike, 
gu pamokinimai duoti 
laiku, kadangi kūdikis užmig
damas nepriešinginiauja pamo
kinimams.

ne
dienos

nedorų palinkimų, 
ties į jų padorumą 
^adytus jausmus 
miegant.

vaiku nuo c

kreipian- 
dar nesu 
jiems už

pasekmingai

kiu pat laidu ir tas nurodo kaij 
lengvai sąjauslumas (subeonsei 
ousness) pasiduoda protiškam 
įkvėpimui, kuomet kūdikis ra n 
dasi nesaužiniame padėjime, ar
ba kuomet jis pradeda netekti 
sąmonės.

C

Jeigu kūdikis yra bailus i> 
prigimties, jeigu jis bijos “bau- 
bužų”, tamsos arba taip bile ko.

sindama jį. įkvėpdama jam 
drąsą, sau-užsitikėjimą, paaiški-

M. X. MOCKAUS

landžio (April) 29 d., Mildos svetainėj, ant Bridge-

gimui 10c ypatai. Rengia L.D.L.D. 19 kuopa

METINIS PIKNIKAS
Rengia Draugystė “šviesos” 

NEDĖLIOJĘ, Balandžio 28 d. 1918.
G. M. CHERNAUCKO DARŽE, LYONS, ILL

Pradžia 9 valandą ryte. Inžanga 25c porai.

Kviečia visus atvykti KOMITETAS.
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ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS

Lietuviškai-angiiškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus šluboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

Be angių kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Apart vertės, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1271. Nugara ir kampai ^kuriniai, 
patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.00. Kreipkitės j:

N A U J I E N O S 
1840 S. Halsted St.? Chicago, III.

mlama nebūtybę prisibijomų 
daiktų, kuomet kūdikis prade
da užmigti. Jeigu jis yra silp
nas, ji gali įkvėpti jam gamtos

kolos, drūtumą, vikrumą ir san-

/.tikrinimas pasisekimo mo-

likęs moksle ir neišmoksta sa
vo lekcijos, turės pastebėtinas 
pasekmes įskiepinime užsikietė- 
jimo ir vilties. i

na kalbės su juomi taip, kaip 
kalbėtų jam nemiegant, ji pa- 
tėmys, kad jos žodžiai ir pamo
kinimai turės didesnę įtekmę 
kūdikiu negu priešingame atsi
tikime, kadangi užsispyrimas, 
prigimtas palinkimas priešin-

uos laike laiko budėjimo 
išnyksta jam atgulus ir jis vil
niai klausosi molinos liūliavi
mų ir pamokinimų. Gudri mo
liui. kuri įkvepia kūdikiui dau
gelį naudingų, gerų pamokini- 
nų užmigdydama jį, pakeisda
ma blogą geru, neapykantą ir 
įžvydą meile, saumylystę — 
pasišventimu, greitai patėmys 
žymias permainas kūdikio pa
linkimuose. įkvėpdama jo iau-

vilti

dsidėjimą ir nekaltumą, moti
na užtiesia drūtus pamatus jo 
lipinančiam gyvenimui.

Ateis laikas, kuomet visos 
motinos supras svarbą tokių 
jamokinimų įkvėpimui gerų pa
lūkimų ir charakterio sudary- 

mui.
Tūlas skaitlius žmonių jau

kvėpimo visose jo formose, bet 
deis laikas, kuomet kiekvienas

švystanuias ir gyvenimą per
mainančias ypatybes.
. Kurie nėra mėginę tuos*nau

jus vaisius, išmėginkite juos ir 
lustebsile jų vaisiais, kurie tą 
neatiaidi) proto užpildymą ty
romis ir prakilniomis mintimis

Paprotys prašalinti iš omenes 
visas mintis rūpesčio, liūdnumo, 
neapykantos, užvydo, baimės ir 
kitų sielą tamsinančių palinki-

nimas-užsi tikrinimas širdžiai 
pageidaujamų daiktų, užganė
dins kiekvieną žmogų ir suteiks 
jam linksmybę.

Bet bukite tikrais, prieš už
miegant, kad jūsų sąžinėje rau

gelbės jums tapti prakilniausiais 
vyrais ir prakilniausiomis mote
rimis. Pasiryžkite, kad jūsų o-

--------- ----------------- ?----------
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rga” Scenoj!
“BIRUTES” DRAUGIJA

Statys scenoje 4-rių aktų istorišką dramą “MIRGA”

Subatoje

Balandžio-April 27-tą
Pradžia 7:30 v. vak

Nedelioje

Balandžio-April 28-tą
1918

Pradžia 3 v. popiet

SV. PETRO PARAPIJOS SVETAINĖJ
Kenosha, Wisconsin

Įžanga 35c ir augščiaus
Taigi, gerb. Kenoshiečiai ir apielinkės inieslelių lietuviai, nepraleiskite šios progos, nes 

“MIRGA” vaidint yra uždrausta. Taigi “Birulė” dėjo visas pastangas, kol gavo leidimą. Da

bar Jums, gerbiamieji yra geriausia proga pamatyti puikiausią istorišką veikalą. Tik nepa
miršk ile ir nepraleiskite progos. Kviečia “BIRUTĖ”

13tas Iškilmingas Balius
Parengtas

LIET. BALTOS
ŽVAIGŽDĖS

PAŠELP. KLIUBO

Subatoj, Balandžio-Apr. 27,1918

M. Meldažio Svetainėje
2242-14 W. 23rd Place.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Tikietas 25c
Muzika F. JERECK.

menyje, kuomet jus netenkate 
sąmonės, nebūtų vietos juo
diems paveikslams,' tamsioms 
mintims tik vien dėl viltin
gų minčių, gerai valiai linkui 
kiekvieno sutvėrimo; kad tenai 
nesirastų mintįs nelaimių, ne
pasisekimų, skurdo, neramumo, 
liūdnumo, bet viskas turi būti 
skaistu, linksma, meilu, viltin
ga ir optimistiška.

XVI.
Keistas yra manymas, buk vi- 

sos ligos ir negalės esančios ne
išvengiama žmogaus gyvenimo

nuomonė, kad sutvertojas butų 
palikęs žmogui lopyti jo darbą, 
kad jis butų sukrovęs visus vai-

gų lutose žolėse ir mineraluose

ūsas nuo tų aplinkybių, jeigu 
jam pasitaiko apsigyventi kur

singo gyveinmo ir kenksmingos

žmoguje, jo prote, o ne kur 
nors žemėje užslėpti.

Hanvardo universiteto profe
sorius Williani James sako:

atkreipiama vis naujomis ir na
ujomis besivystančiomis idėjo
mis, kurios apsireiškia formoje 
metafiziško gydymo arba kito
kiose formose dvasinės filosofi
jos. l os idėjos yra sveikos ir 
optimistiškos. Pavienės ypatus 
įgyja ar tai mažų ar tai didelių 
spėkų visokiose formose; spėką

bliaus juos erzindavo; spėką ko
ntroliuoti mintis; geresnį lipą, 
linksmesnį pobūdį ir pastoves
nę, tampresnę protišką pastovą. 
Vienu iš tų pavyzdžių gali būti
mano

vėžiu. Aš nemanau spręsti ant

Jos mintįs užlaikė ją visiškai 
sveika moteriške per kelioliką 
mėnesių po to, kaip kad priešin-

žmonėms”.
Mažai žmonių tesupranta, 

kaip dideliame laipmnyje jų 
kimo sveikata priklauso nuo 
sveikumo jų minčių. Jus nega
lite palaikyti nesveikas mintis.

neatspindėtą kur nors kūne. 
(Bus daugiau).

MONARCII BREVVERY duoda vi 
slėnis žinoti, kas i 
popierų, tai galite gauti kožną kar
tą. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt biznj. Kas norite saliuną 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite j

Monarch Brewery,
21 ir S. VVestern avė.

* Gco L. Ukso, Agent.

AVhili duoda vi- 
neturite pilietiškų 

<rui.fi ln> in<i Lnr.

Vyriškų Drapaną Bargena
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo <$7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kolai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augšČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4 50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliotais ir va
karais.

S. G O D R O N
1415 S. Halsted St., Chicago, III.

GARSINKITfiS NAUJIENOSE!

Didžiausias

BALIUS
Rengiamas

Nedelioje 
Balandžio-April 28tą d., 1918 

MATU. JANKAIČIO SVET.
1837 \V. 141h SI., and 49th Avė., Cicero, UI.

Baliaus pradžia 1 vai. po pietų. Inžanga porai

Bukite malonus, nepraleiskite .tos progos, to puikaus baliaus, 
kad po laikui nereikėtų apgailėti. Taigi visi, bosai, bosienės, 
darbininkai, jaunikaičiai ir mergeles, seni ir jauni, atsilankykite 
i tą didelį balių pasilinksminti, kur galėsite ir turėsite šokli visi 
kas lik gyvas, be skirtumo. Balius taip jau parengtas, kad ir ne
mokantis turės šokli.

Važiuokite 12-los gatvės karais iki 491h Avė. Komitetas.

Tol. Pulhnan 342.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. I 

Roseland, TU.
Valandos Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 vai. iki 5 po piety, ir 
Nuo (i iki 9 vakare, k.isdie.

Sianley Adomaitis
J

užkviečia visus pažįstamus.
3159 S. Halsted St., Chicago,
III.

Nariai Cook County 
Reni Estale Tarybos

A. PETRATIS & 00.
Kcal Estatc Ofisas

Paskolina pinigus. Perka, par
duoda ir maino namus. Jotus 

ir farmas

Apsaugoja turtą nuo ugnies

Peržiūri apsirūktus,

Padaro popieras

NOTARY PUBLIC

751 W. 35tu gat., kamp. Halsted 
Telephone Boulevard 6349
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH, PA.

ši« tas iš Soho lietuvių judėjimo.

Balandžio 13 dieną Piltsbur- 
gho Lietuvių Jaunimo Muzika- 
liška Draugija davė koncertą 
Lietuvių Mokslo Draugijos salėj. 
Atidarydamas vakarą, J. Mocke- 
liunas pasakė trumpą prakalbė
ję apie naudingumą pratinti jau
nimą prie muzikos ir dailės ir 
tuo budu atitraukti vaikučius 
nuo galvių, kuVųte neturėdami 
tinkamo užsiėmiau^ išmoksta 
lik negražių pasielgimų ir ištvir
kimo.

Prasidėjus programai pir
miausia vaikai pasirodė, ko jie 

išmoko per penkis mėnesius 
(liek laiko, kaip ta draugija įsi
kūrus), p. J. Kazlauskui vado
vaujant. Pasirodė, kad tie vai
kučiai, nuo aštuonių iki penkio
likos melų amžiaus, per tą trum
pą laiką vis dėlto daug ko gra
žaus pasimokino. Jie dailiai su
griežė keletą muzikos gabalėlių, 
p-lės M. Jodzevičiutė ir B. Kaz- 
lauskiutė gražiai padainavo due
tu “Vos lik mėnulis“, ir M. Jo-.

dzevičiutė solo “Kur banguoja 
Nemunėlis“; p. Meliauskienė su 
dukteria (Vilmerdingietės) dai
liai padainavo duetu “Sugrįžk ir 
“Sukeikime kovą“. Paskui visą 
vakarą griežė visoj apielinkčj pa 
garsėjęs Lietuvos Simų Benas iš 
Vilmerdingo.

Publikos, tiesa, atsilankė ne- 
daugiausia, bet ir ta pati nelabai 
ramiai užsilaikė: šneka, ūžia, te
rmą kelia (žinoma, ne visi). 
Matyt, ligi šiol dar neišmoko 
žmoniškai vakaruos užsilaikyti. 
Didžiausia bėda su tais mažy
čiais vilkučiais, kuriuos motinos 
atsivedusius paleidžia po aslą bė
gioti ir tai laike išpildymo pro
gramų.

* * *

Balandžio 1 I d. L. M. D. salėj 
buvo prakalbos, surengtos LSS. 
(Uos kuopos. Kalbėtojais buvo: 
Geležėlė, buvusis pramoniečių 
organizatorius, ir d. J. Baltru
šaitis. Pastarojo kalba buvo la
bai turtinga ir publikai intere
singa. “Aido“ choras, kurs nie
kados neatsisako patarnauti pro- 
gresyvei visuomenei, ir šiuo sy
kiu patarnavo L.S.S. Gtai kuo

cnoaanoEiE^ananaaaHaaDacaaEuni 
Viena saugiausiųjų Sankt) 

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE
Slogioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje.

Po Priežiūra Valstijos ir Suwivienijimo Banku (Ctearing House) Depozitu 
ir Taupymo Padėjimu-

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

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys 
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
williAm oetting geo. c. vvilce

prez. Oeting Bros. Ice Co. vice-prez. T. Wilce 
CHARLES KRUPKA JOZEF SIKYTA

vice-prezidentas kasierius
perv{miAs8 PERVIRŠIJA $6,000,000.
KAPITALAS KALBAMA LIETUVIŠKAI

W. KASPAR
OTTO KASPAR

' V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
prez. Atlaa 

[Brewing Co
Co.

pai, sudainuodamos keletą gra
žių dainelių. Aukų lėšoms pa
dengti surinkta $15.58.

Prakalbų laiku buvo atėjęs 
kažin-koks žmogus, ruda barz- 
duke. Sakėsi, esąs Bagdonas. 
Jis pranešė prakalbų pirminin
kui, kad dirbąs valdžiai ir par
davinėjęs laisvės komisus; taigi 
norįs keletą žodžių pakalbėti į 
publiką. Jam k išta kalbėti. 

a a *

Balandžio 1 I buvo Liet. Mok
slo Draugijos mėnesinis susirin
kimas. Pasirodo, kad L. M. D. 
yra nepaprastai labdaringa. Kas 
tik kokiu reikalu į ją kreipiasi, 
beveik niekam neatsisako patar
nauti, padėti. Ir tuo jos labda- 
ringumu naudojasi kaip draugi
jos taip ir pavieniai asmens.

šiame susirinkime buvo pa
keltas klausimas apie Dominyką 
Janušonį, kurs buvo suspenduo
tas iš draugijos 99niems metams 
už tai, kad jam esant LMD. Na
mo gaspadorinm kasoj pasirodė 
nepritęklio daugiau kaip vienuo
lika šimtų dolerių. Apsvarsčius 
visa gerai, kad iš neturtingo 
žmogaus negi skūrą lupsi slap
tu balsavimu, didžiuma balsu € 
nutarta jam kaltę dovanoti. D. 
Janušonis, prisipažįsta kaltas e- 
sąs dėl savo neapsižiūrėjimo, bet 
tų pinigų jis neturįs, savo reika
lams nevartojęs ir nežinąs, ko
kiu budu jie išsieikvoję. (Čia, 
žinoma, buvo daugiau kalta 
< i t-t» n^»ij oš vtildyltu už nepriži u rč 

jiuių. Juk yru nutarta, kad gas- 
padoriui nevalia pas save laikyt 
draugijos pinigų daugiau kaip 
ši mtą dolerių).

Taip jau tapo dovanota kaltės 
ir kietiems mažesniems kaltinin
kams, ant kurių buvo šiokių ar 
tokių nusiskundimų paduota, ir 
kurie, pasiaiškinę, pasižadėjo bu 
ti gerais L. M. D. nariais. 

* * *
SLA. Ill-čiojo Apskričio ko-

misija kreipėsi į L. M. Draugiją 
paaiškinimu, kad Apskričio ba-i 
liūs, laikytas L.M.D. salėj, ncda-| 
vęs jokio pelno. j

Birutės Choras atsišaukė vėl 
prašymu, kad L.M.D. duotų jam 
salę dovanai surengti koncertą 
nukentėjusiųjų dėl karės naudai. 
L. M. Drja prašymo išklausė. 

* * *
Tiimb pačiame susirinkime ta

po išrinkti delegatai į busimą Pi- 
tlsburgho ir Apielinkės draugijų 
atstovų suvažiavimą tikslu įkur
ti Draugijų Sąryšį. Suvažiavi
mas įvyks balandžio 28 dieną 
L.M.D. salėj, Imą valandą po 
pietų (apie tai jau buvo ankš
čiau pranešta Naujienų No. 06).

* A A

Subatoj, balandžio 27, Liet. 
Moterų Progres. Susiv. 21 kuopa 
rengiasi statyt scenoj labai įdo
mų veikalą “Karės nuotakos” ir 
paskiau juokingą komediją 

“Jaunystės karštis.” Be to, dai
nuos Aido Choras.

A * A

Antrą sabalą, ‘gegužės 4, Ai
do Choras rengia koncertą ir 
spektaklį. Bus lošiama juokin
ga komedija “Gudri našlė”.

'Taigi Pittsburgho lietuviai tu
rės progos pamatyti scenoj vei
kalų, kurie čia bus dar pirmą 
kartą lošiami. Visa kas įvyks 
L.M.D. salėj. — Sokietis

ROCHESTER, N. Y.

Balandžio 120 <1. buvo L.1SJS 7tos 

kuopos balius. Pilnas skiria
mos Soc. Partijos milijoniniam 
fondui. Taipgi buvo renkamos 
ir aukos su tam tikromis blan- 
komis, ir tai bus daroma ir to
lau prie kiekvienos progos. Ro- 
chesteručiai mano surinkti tam 
ondtii Šimtą dolerį. Kuopa ren

giasi išvien su anglų socialistų 
lokalu apvaikščioti Gegužio Pir-

.13
Cente

Išdirbėjai Augšč. Rųšies Turkiškų 
ir Egyptiškų Cigaretų Pasaulyje.

Roselando Geriausia ir Didžiausia Drabužių ir čeverykų Krautuvė

BACH BROS
Michigan Avenue, prie 115 gatves. $

HART SCHAFFNER ir MARX’O DRABUŽIŲ NAMAS
Florsheim čeverykai Stetson Skrybėlės

Buk Tikras Vertėje 
Buk Tikras Staileje

Jus žinote, kad kartais lengviau duot 
pavyzdį, negu išaiškinimą. Tai mes taip 
jaučiame apie žodžio “vertę”.

Tas daug vietos užimtų, kad jums iš
aiškinus apie vertę, kokią jus gausite šio
je krautuvėje, bet vos keletas minučių tam 
būt reikalinga, kad išrodžius ir pertikri
nus jus. /

Speciale Verte Visuose 
vilnono siutuose už $16

Arlinanlies sezonui tikrai stebėtinos ver
tės šitie siutai yra pilnai pripažinti. Jie yra 
tamsus, vidutiniai ir šviesesnių kanapėtų šešė
lių, rusvų ir maišytų, modeliuose ir mierose dėl 
jaunų žmonių ir konservatyviai styliai dėl vy
rų. lai yra proga apsirūpint šiomis pripažin
tomis drabužiuose vertėmis -| 
sezone už specialę kainą .... v v
BA( H BROS. Jums duos 
(langiaus vertės siutuose 
už $20, $25, $30, arba $35, 
negu jus kitur Kalite gaut. 
Militariai ir konservaty
viai modeliai, visi vilno
niai, ranku darbo siuvi
mas, naujausių spalvų, 
puikiausias n (įdirbimas 
pas Hari, Schaffner and 
Mary ir kitus brangios 
rųšies siutus, jie yra ne
sulyginamos vertės už 

$20, $25, $30 ir 
$35

Didelė Vertė Vaikų 
Siutuose

Vaikams styliški siu
tai, tūli su dvejom ke
linėm, naujo įrėžto 
modelio kišenini, su 
sagutėm diržai. Gerai 
padaryti ir geriausiai 
dėvisi, Miera nuo 6 i- 
ki 18. Tai yra puiki 
verte už

$4.50, $5.00, 
$6.00 ir $7.50. Copyright Hurt Scliaffucr & Marx

mąją taipgi ir Markso 100 
melų sukaktuves gegužio 5 die
ną. Apvuįkšiįipjiiluis bus toks, 
tokį leis dabartinės aplinkybės. 
Tėmikite apgarsinimų lapelius.

Beje, “Naujienų“ No. 94 Jau
nas Varguolis plačiai aprašyda
mas Rochcsterio lietuvių veiki
mą, kartu paragina ir S.S.S. 7tą 
kuopą daugiau veikli, nurodyda
mas j kitas kuopas kaipo pavyz
dį. Minėdama apie fondą sako: 
“Tas fondas begalo reikalingas 
mums socialistams.“ Tas saki
nys aiškiai parodo, kad Jaunas 
Varguolis yra socialistas, bet jis 

matyt nelabai susipažinęs su 
tuopos veikimu. Pavyzdžiui, jis 
sako, kad “kitų miestų LSS. kuo
pos turi išsirinkusios komisijas 
rinkimui aukų SoC. Parį. milijo
niniam fondui, bet musų kuopa 
tai nieko nesirūpina — apie tai“. 
Na, o musų kuopą išrinko komi
siją kovo 1 dieną, ir iš įvykusio 
baliaus matyt, kad Jaunas Var
guolis turbul nesilanko j susirin
kimus, jei lo nežino. Iš savo pu
sės kviečiu Varguolį lankytis į 
susirinkimus ir patirti geriau 
kuopos veikimą. Susirinkimai 
laikomi kas pirmą ir trečią pėt- 
nyčią kiekvieno mėnesio.

— Kuopos Reporteris.

BINGHAMTON, N. Y.

Balandžio 14 d. buvo LSS. kp. 
vakarienė. Užkandžių bakselių 
atsinešė moters ir merginos, o 
paskui vyrai tuos bakselius pir
ko ant licitacijos ir drauge, vaka
rieniavo su tomis moterimis, ku
rių vardai buvo įdėti bakseliuo- 
se. Tai buvo tokios rųšies pir
ma vakarienė. Publikos buvo 
neperdaug, vienok pelno kuopai 
liks apie 15 dol. Po vakarienės 
buvo įvairus žaidimai. 

* * ★

Balandžio 16 ir 17 d. buvo 
miesto balsavimai, kad uždarius 
saliomis. Ir laimėjo sausieji. Da
bar saliunų šalininkai priešinasi 
tam basavimni, atranda, buk 
daugels neteisingų parašų buvę 
lio peticija dėl paleidimo to klau

simo balsavimui. Matysime, ką 
tuo nuveiks.

Girdėjau, kad lenkų ir slavų 
kunigai graudeną savo parapijo
mis balsuoti prieš blaivybę, gaz- 
dindami tuo, kad paskui nebu
sią galima mišių laikyti. Jei 
tai liesa, tai tie tamsos apašta
lu, matyti bijo, kad uždarius sa
liunus žmonės neturės kur liek 
daug laiko praleisti, svaiginant 
savo protą, ir tada gali pradėti 
(langiaus skaityti, suprasti ir ne
siduoti save už nosių vedžioti vi
sokiems išnaudotojams. Jie. mo
ka tik keikti girtuoklius ir gąz- 
dinti visokiomis baisenybėmis, 
bet girtybės įstaigų jie nenori 
naikinti, ni's tuo gali sau bizni 
sumažinti.

A * *
Balandžio 19 d. buvo Aušros 

Choro rišulių balius. Merginom, 
kurios ateidamos atsinešė ryšu
lius ko-nors prisidėję, buvo įžan
ga dykai. Paskui tie rišuliai iš
parduota ant licitacijos. Bišu- 
liuosc rado įvairių dalykų; kai 
kurie, radę prastų daiktų, buvo 
labai nepatenkinti. Publikos bu
vo nedaug ir pelno bus maža.

Choras vis dar nesuranda mo
tojo. Jeigu kas iš Naujienų skai
tytojų gali mokinti, arba žino 
tinkamą mokytoją, butų geisti
na, kad atsilieptų adresu: Aušros 
Choras, 267 Clinton slr., Bin- 
ghamton, N. Y. 

★ A *

LSS. kuopa nutarė kviesti d. 
P. Grigaitį kalbeli, kada jis lan
kysis rytinėse valstijose.

— Nevystanti Gėlė.

GRAND RAPIDS, MICIL

Aukos L. S. S. Apsig. Fondui.
Balandžio 20 apsivedė J. Ba

lys ir K. Milerienė, šliubą ėmė 
civilį. Vestuvėse dalyvavo gra
žus būrelis draugų ir draugių. 
Besilinksminant, buvo ir rimtų 
prakalbėlių. Kalbėjo dd. J. Ba
lys, M. Moliejaitis, V. Juškai- 

, tis, S. Jonaitis, A. Jasochlo, jau
navedė Balienė ir kiti. Pasibai-

Vi

Į ‘Ant krašto marių
* “Ir Helmar—

Ko daugiau reik? 
Quality-Superb

Didelė Lietuviška
Krautuvė
V/Jaikom laikrodžius, žiedus, bran- 

zalietus ir kilus auksinius ir sidabri
nius daiktus. Taipgi įvairiausių lietu
viškų knygų.

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

mus krautuvėj randasi geriausių gramafonų ir rekordų. 
Gramofonų galite gauti nuo $10.00 iki $215.00
REKORDŲ — išsirinkimas kuopuikiausis, nes jų randasi musų 

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

E2351)—-Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
E2358 Darbininkų Marsalietė ir Sukeikime Kovą.
E2357—Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis. *.

—Sukruskime Broliai ir Eina Garsas nuo Rubežiaus.
E33‘I9—Kur tas šaltinėlis ir Prirodino seni žmonės man jaunam
E3350—Naujoji Gadynė ir Dainius. [mergelę.
E3323—Ilgu, ilgu ma mint svieto ir Mano Skarbas.
E3625—Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva.

Kiekvienam pareikalavus siunčiam gramafonų ir rekordų ka
talogus veltui.

J. F. B U O R I K
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

gus prakalboms buvo renkamos 
aukos j LSS. Apsig. Fondą. Au
kavo: J. Barauauckas, P. Drau
gelis, J. Dalonis, J. žegunas po 
$1.00; J. Balys, K. Baliene, O. 
Žilinskas, J. Norkevičia, A. Stob- 
ris, U. Stobrienė. po 50 c.; M. 
Moliejaitis 35 c.; V. Juškaitis, 
S. Jonaitis, A. Jusaitis, B. Josai- 
lienė po 25 c., ir V. Žolumutė 10c 
Su siu u Ikesnėin is aukomis viso 
surinkta $8.50.

Jaunai porai lekiojusi laimin
gai šeimyniame gyvenime.

Drg. J. Balys yra vienas senes
niųjų vielos sąjnngiečių ir darb
ščių veikėjų. Šiuo tarpu jis yra 
LSS. 51 kuopos organizatorius ir 
Simano Daukanto Draugijos pir
mininkas. — M. Motejaitis.

Prie išsinarinimo ir jsipjovimui
Tuojau įtrink D«ro Rlchter'io

PAIN-EXPELLER
(Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuvs 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
35c. ir 65c. buteliuką" visose aptlekose arba 

stumi nuo
F. AI). RICHTER & CO.

74-80 Wa»hlnglon Street, Now York, N. V.

G ERB. Naujienų skal- I 
tytojos ir skaityto-’• tytojoa 

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbias! 
Naujienose.
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Telophone Canal 1506
Nnujienos eina kasdien, išskiriant
• edėldienius. Leidžia Naujienų Ben- 
’rovč. 1840 S. Halsted St.. Chicago, 

, • —Telefonas: Canal 1506.
Užsisakomoji Kaina:

• dragoje—pačtu:
Metams ............ ...............
pusei meto ...................
i runs mėnesiams .........
v'Vieni mėnesiam ...........
Vienam mėnesiui ..

L.' togoje—per nešiotojų?
Viena kopija ............. ..
C? . * * r t f 11 t - - j

16.00
3.50

riems dievas yra doleris ir kurie 
žmogaus tikėjimo laipsnį nusve
ria pagal tai, kiek jis kunigui 
užmoka doleriais ir reniais.

— K. M—nas.

paukštelio. Jo rytojus tamsus. 
Jis turi dflug priešų, ir tie prie
šai galingi, iš jų nagų jis niekaip 
negali išsisukti. Jo vanagai jį 
nuolatos persekioja, tampo ir 
drasko.

Skirtumas tarp paukštelio ir 
darbininko tik toks, kad pirma
sis nuo vanago gali nors krū
muose pasislėpti, o žmogus dar
bininkas nuo savo vanagų nie
kur negal pasislėpti. Paukšte
lis kiek maisto suranda, tai jis 
patsai ir suvartoja, o darbinin
kas žmogus kiek maisto paga
mina, tai tik dalelę jo tegauna 
kirmėlei numarinti, o visa kita 
jo vanagai iš jo išplėšia.

— Slapukas.

$15.000 Socialistų 
Propagandai.

TOLEDO, O., bnl. 24.—Nese- 
nai čia mirė turtinga socialiste 
Ada E. Kostack. Mirdama, ji 
užraše $15,000 socialistų propa
gandos praplatinimui.

Draugė Kostack buvo netekė
jusi, ir buvo paveldėjus nemažą 
turtą nuo savo tėvo, kurs buvo 
veikliu Socialistų partijos nariu.

Palikdama $15,000 socialistų 
propagandai, draugė Kostack pa
sistatė sau geriausia paminklą— 
susipratusių darbininkų širdyse.

“Niekados pirmiaus nebu
vo tokios progos, kaip dabar 
— įdėjimui pinigų į saugą, pe
lningą biznį“ — (tai yra, į 
tautininkų dienraštį, kurs dar 
neišėjo, gal neišeis, o išėjęs 
gal susibostys, kaip jo tautiš
kas pirmtakunas). “Musų 

progą atėjo. Ir dabar Jums 
yra pasiūloma proga, iš kurios 
turite pasinaudoti — pasida
linti iš (?) pelno. (?). Ar 
jus almesit (?) vilkinimą? Ar 
jus veiksite tuojaus, šiądie? —■ 
Ši yra geriausia proga pada
rymui pinigų (!), kokia buvo 
pasiūlyta savo (!) gyvenime. 
Neleiskite jai išsprūsti. Su
praskite kokia puiki proga 

Justus yra duodama.“ (Vis 
“proga, proga“, o nei žodžio 
apie tai, kame ta “proga” ). 
“Tada (?) surinkite (?) savo 
pinigus, kurie neneša jokio 
arba mažą procentą, ir pade
kite į šią kompaniją (?) 
dėl padarymo gero pelno (?) 
ir jiegos (??). Vienas Šeras 
yra (?) $10.00. Kiek Šerų jus 
dabar paimsite?. .. kol neper- 
vėlu?“
Kalbos žvilgsniu tai yra toks 

manualas, kad Jietuviose baise
snio vargiai berastum. Jau 
“Saulė“ kur-kas lietuviškiau ra
šo.

Ir dėlto, kad lietuvių soci-^ prieiti, visur būti, 
alistai išėjo į “platų pašau-; Dabartinis laikas yra di- 
lį,” jie vieni tiktai prisidėjo džiausiąs socializmo agitato- 
prie to, kad pakylėjus lietu- rius. 
vių vardą.

Lietuvių socialistai, nežiu-jdabar gaminti desėtkus nau- 
rint į ydas, kokių jie dar tu- jų socialistų. Todėl kiekvie- 
rėtų, susidūrę su platesniu nas socialistas turi dabar pa
gyvenimu, ir veikliai jame virsti misionierium, ir atver- 
dalyvaudami, išdirba savyje1 tęs ant gero kelio vieną, turi 
naują dvasią — plačią, turti- eiti prie kito- 
ngą, simpatišką, naujos ga
dynės žmoniškumo dvasią.

Jie vis mažiaus užsiima 
“lietuviškų pūdymų knaisio
simu, ” tai yra tikrai lietuviš
ka parapijine ir karčemine 
politika. Jie vis daugiaus 
darosi lietuvių tautos avan
gardu pasaulio išsiliuosavi- 
mo judėjime-

Lietuvių socialistai yra lie
tuvių tautos vainikas.

Didžiausia garbė šiandien 
—tai būti socialistu.

pažvelgus.
“Tautiški dirvonai”, “lie

tuvių pūdymai” — taip laik
raščiai vadindavo ir kartais 
tebevadina specialį lietuvių 
gyvenimą Amerikoj.

Tai pobudingas pavadini
mas-

Jis išreiškė lietuvių užsi
dariusį gyvenimą. Tą smul
kuti imigrantų gyvenimą su 
labai siaura interesų sritim.

Bažnyčia, karčema, ir ret
karčiais balius — bažnytinėj 
ar karčiamos salėje.

Tai buvo visas Amerikos 
lietuvių pasaulis.

Didelėj dalyj jis tokiu ir 
iki šiol tebėra.

Klerikalai ir tautininkai 
kaip buvo taip ir tebėra to 
siauručio lietuviško pasaulio 
atstovais, “lietuviškų pudy-

, Reikia jį sunaudoti. 
Kiekvienas socialistas gali

Draugai, dabar laikas dir
bti išsijuosus. Dirbkime 
kaip dirbo pirmieji krikščio- 
njs ir pirmieji socialistai! Su 
energija, su pasišveritimu, 
su atkaklumu!

Skaitytoju Balsai

LS.S. XII Rajono (Ind. val
stijos) kuopoms pranešimas

Skaitau už reikalinga pranešti 
priklausančioms prie LSS. XII 
Rajono kuopoms, kad musų bal
savimas konferencijos reikalu 
užsibaigė davęs šitokią pasekmę: 
kad konferencija įvyksta East 
Chicago, Ind., gegužio (May) 20 
dieną š. m.

Laiko liko nebedaug, taigi 
kuopos turėtų pasirūpinti, kad 
išrinkus delegatus į busimąją ko
nferenciją. Kuopa renka vieną 
delegatą nuo dešimts narių (-Šan
čių kuopoje; jeigu kuopa turi 
(langiaus narių, kaip dešimt, ren
ka du ir H. Vieta (svetaines ad
resą) paskelbsiu vėliaus, kaip 
gausiu pranešimą nuo E. Cbica- 
gos draugų.

meto .....»•••*< 
rims mėnesiams • 
vieni mėnesiam 
lenam mėnesiui 
nidoj, metams ..........
ur kitur užsieniuos* .

Pusi 
1 y
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reikia siusti Pačio Money 
kartu su užsakymu.

Haftv’ "j n korespondentų prašome 
t; ui mius išspausdinimui ialkraš 
tvi rankraščius adresuoti tiesiai 

>.iujienų Redakcijai, o ne Hedakto- 
ia is vardu Reikia būtinai rašyti 
iŠkiai ir ant vienos popieros pu 
's, he to paliekant platesnius tar
us iarp eilučių. Redakcija pašilai* 
o visas teises rankraščius taisyti ii

trumpinti. Netinkami spaudai raš- 
hč naikinami, arba grąžinami atgal, 
•-i bėgiu dviejų savaičių autorių.' 
vcetkalauja jų ir atsiunčia krasos 

ttuiklelių pakankamai persiuntimo 
tt ainis apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyti gali
ai?! * k nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

4

Katalikai visą savo pasau
linę gudrybę semia nuo savo 
kunigužįo, ir visas pasaulis 
jiems baigiasi su jų parapija.

Tautininkai filosofijos mo 
kinasi nuo savo saliuninin- 
ko, nuo užeigos užlaikytojo 
ar nuo kito kokio biznierėlio, 
ir jie pasaulio tiek temato, 
kiek jo matyti iš saliuno lan-

Švieskites ir 
svieskite.

lai-

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Bedieviai - kaip jie 
atsiranda.

Redakcijos
Straipsniai

Billy Sunday.
Jau ketinta savaitė Chica- 

goję rėkauja Billy Sunday, 
tas laikraščių išbubnytas di
džiausias kapitalistų rėmė
jas.

Tai yra šarlatanas pirmos

Tai apibudina visą kleri
kalu ir tautininku dvasią — 
durą, menkutę, smulkią, pa
vydžią. kerštingą, susirau
kusią, žlibią.

Savo parapijiniam ir kar- 
•eminiam užsidaryme jie ne 

Lik nemato svieto, bet įsivai
zdina, kaip strausai pakišę 
galvas po sparnu, kad ir svie
tas jų nemato. Ir kaip tai 
juokinga, kada jie pradeda 
purtyties nuo to, kad svie
tas jų kartais nepamytų to
kiais, kokiais jie yra. Kokį 

»-voltą jie kelia savo tarpe 
šnetyčių patyrę, jog svietas 
juos matąs kaip tik tokiais,

m ..... . , . .kokiais jie yra — siaurais,
Todd jis taip moka tar-| *-nenkUciais, pavydžiais, su- 

nauti Kapitalistams. I velėjusiais parapijinės ir ka- 
Jis neva prisitaiko prie I »-čeminės dvasios atstovais, 

darbininkų •— vartodama: I j;e tada bando rėkti svie- 
Lomišką anglišką kalbą, lygi ju, kad jie esą dideli dideli 
darbininkai kalbėtų bomiš-Į milžinai, vaje tu Jackau, ko
kai. Ir stengiasi atkreipti! <įe dideli! Ir skaitlingi, ir 
darbininkų akis nuo unijų—| smintingi, ir pilni kultūros 

•-nuo nosies iki padų.
Bet svietas žiuri Į juos, ir 

iuokias-
Iš tų užtvarstytų “tautiš

ku dirvonų” tik vieni sočia-

Draugai! Dabar yra 
kas, kuriuo kiekvienas susi
pratęs darbininkas turi vei
kti iš visų spėkų. Turi veik
ti musų draugijos ir turi vei
kti kiekvienas atskiras žmo
gus. Draugijose ir pavieniui 
mes turime lavinties, tvirti
nti savo susipratimą, gilinti 
savo pažinojimą. Ir draugi
jose ir pavieniui mes turime 
lavinti ir šviesti kitus.

Ne tik besimokindami, bet 
ir bemokindami žmonės mo
kinas. Bemokindami kitus, 
galite greičiaus patėmyti, ko 
patįs nežinot. Tik stengki
tės tai patėmyti. O patėmi- 
ję, stengkitės savo spragas 
užpildyti, skaitydami kny
gas ir laikraščius.

Nevarinėkite tuščių ginčų. 
Imkite apčiuopiamus daly
kus, ir aiškinkite juos nesu- 
sipratusiems. Darykite tai 
visur, prie kiekvienos geros 
progos-

Kalbėsiu apie save.
Kad jaunas rengiasi apleisti 

tėvų namus ir gimtąjį kraštą, ir 
keliauti į šią šalį, atsisveikinant 
su tėvais ne viena karšta ašara 
iškrito jiems ir man iš akių. 
Lydėjo pro kiemo vartus, laimi
no, linkėjo geriausios kloties ir 
graudeno, kad geras bučiau, o 
labiausia, kad Dievo neužmirš
čiau.

Iškeliavau. Atvykau į šią

Vai pa raišo, Ind.
J. Dementis.

Liet. Mot. Progres. Susiv.
Amerikoje Dirva.

Jis ima riksmu ir komedi
jomis.

Jis ima nešvariais žo
džiais.

Jis ima taipgi pavogtom
nuo kitų kalbėtojų kalbom. I .vietą.”

O jo pačio galvoj — pust y-1 Pirmiaus ir jie buvo siau
bi. 'I ’ai užsidarę, ir mušėsi kum-

0 jo širdyj juodas parsida-pčiomis į krutinę, bažyda- 
vimas. I nies, kad jie esą lietuviškos

Visi tai žino. O betgi plu-pajungus patriotai. Tiesa 
tokratų spauda šaukia gvol-| lokio užkampinio, siauro 
tu minias, kad eitų Billiol ‘patriotizmo” dar užsiliko 
klausyties. Į zaikuFf^ose sąjungiečiuose,

Ir silpnapročiai eina, ir | bet apskritai lietuvių sociali- 
tai jau tapo Amerikos, o per 
ai ir viso pasaulio piliečiais.!

Jie ne vien “knaisioja tau- 
iškus dirvonus;” jiems nu
li ir viso šio krašto reikalai, 
r jie juos sužinihi ir aktiviai 
svarsto. Jie aktiviai daly
vauja šalies politikoj. O per 
tai jie aktiviai dalyvauja pa-

Negana to. Plutok ratai 
taip užtaisė, kad Billy kalbė
tų vaikams mokyklose. Ir 
Billy kalba, ir skleidžia tarp 
nesuaugėlių idiotizmą, ir mo
kina juos berniškos kalbos.

Prieš tokį bjaurų mokyk
los panaudojimą grynai plu- 
tokratiškai agitacijai turėtų | šaulio politikoj, 
protestuot kiekvienas tėvas, 
kurs turi sūnų ar dukterį 
mokykloj (high school). Tai 
yra pavertimas mokyklos į 
prostitucijos vietą. Tai ve
da prie baisių pasekmių.

Billy Sunday, ant laimės, 
begali pasiekti suaugusių 
lietuvių ir kitų išeivių darbi
ninkų ir jiems neužtemdina

Jie turi nepalyginamai da
uginus interesų, negu kleri
kalai ir tautininkai.

Jie turi nepalyginamai di
desnę apyregę.

Jie turi savo žinioj visą

kada tautininkai su klerika
lais turi tik karčemą ir pa
rapiją.

savo' berniškose kalbose ir 
jaučiais ir kietsprandžiais, 
jie visvien jo nesupranta, ir 
jis jiems kaip nebuvęs. Bet 
mums reikia apsaugoti savo 
vaikus nuo to doriško išgve
rėlio.

nos jie yra veiklus ir sąžinin
gi piliečiai, tuo tarpu kada 
tautininkai su klerikalais su
daro tų negeistinų piliečių 
armiją, ant kurių remiasi ne
svarus politikieriai, graftas, 
ir viskas, kas daro Amerikait 
gėdą. * į

katalikus, kurie savo galvose 
dar turi sveiko proto. Ne 
tiek ginčykitės su jais apie 
ligiją. Daugiau aiškinkit 
jiems kasdieninius atsitiki
mus ir kokį sąryšį tie atsiti
kimai turi su dabartiniu su
rėdymu, kuriame darbinin
kas yra pavergtas.

Jeigu žinote bažnyčios is
toriją, galite jiems ją palen
gva išaiškinti, kad jie su
prastų pagonišką autokrati
šką popiežijos politiką. Bet 
iš pradžių nesiimk it religi- 

I jos klausimų. Su jais jus 
Lgalite nubristi į negeistinas 
pelkes. Nereikia religijos 
klausimais užtemdinti svar

biausių dalykų.
Tik stengkitės atitraukti 

nuo kunigų jų suklaidintas 
ir išnaudojamas aveles. Tarp 
tų avelių juk yra sveikų ir 
gražių vyrų. Juos stengki
tės paimti .Stačiai gėda, 
kad sveikieji butų po pieme
nų skvernu.

Bet išgverėlių ir davatkų 
geriaus nelieskite. Tegul 
jos tupi kur tupėjusios. Jos 
neturi proto- Greičiaus sie
ną žirniais pramuši, negu jų 
protą atgaivinsi.

Pas tautininkus irgi rasi
te tokių davatkų, — palikit 
šalyj ir jas. Nelieskite ir 
parsidavėlių, judošių. Su 
tais vėliaus kitoniškai galė
sim apsidirbti.

Imkite tik tuos, kurie yra 
sveikiausi musų visuomenė
je. Mokinkite tik tvirčiau
sius, gražiausius, sveikiau
sius morališkai vyrus ir mo
teris. Jeigu nežinote tokių, 
kurie dar nebūtų socialis
tais, pajieškokite, sueikite į 
pažintį, ir dirbkite. Yra 
daug nepaliestų kampelių., 
Reikia visus surasti. Visur

Darbo gavau ir dirbau.
Taip laikas slinko. Artinos 

pavasaris. Štai jau netoli ir Ve
lykos. i

Vietos lietuviai parsikvietė iš 
Rockfordo kunigą, kad velyki
nės išpažinties klausytų. Pildy
damas kataliko priedermes ir at
simindamas tūvų žodžius, nusi
pirkau išpažinties kortelę ir nu
ėjau prie spaviednyčios.1 Išsipa
sakojau nuodėmes, kokių tik ga
lėjau atsiminti papildęs lesąs. Vi
sa kas gerai. Gailiuos. Laukiu 
atleidimo.

Bet staigu kunigas imįn klausi
nėli, ar aš neskaitąs socialistų 
laikraščių, knygų ir lt. Atsa
kiau, kad taip, skaitau, kad bū
damas darbininkas mėgstu skai
tyt laikraščius, kur apie darbini- 
ninkų vargus ir reikalus rašo. 
Vai dievuliau mano! Kad gi 
ims mane kunigas barti, viso
kiais žodžiais keikti, net nuste
bau, kaip lai šventoj vietoj ir 
dagi kunigas gali tokių biaurių 
žodžiu vartoti.c

— Kas tokius rašius skaito, 
tie gyvena kaip kiaulės, purvini, 
ir patįs kiaulėmis pavirsta! 
gargaliavo įkaitęs kunigas, ir 
grūmodamas kita syk neduosiąs 
išrišimo, grieštai uždraudė, kad 
daugiau socialistų laikraščių ne-

L.M.l’.S. Chicagos ir apielinkės 
kuopoms, kur dar neprisidėjo 

prie Rajono.

šiuo kviečiu visas L. M. P. S. 
kuopas Chicagoj ir apielinkčse. 
kurios dar nepriklauso vietos L. 
MPS. kuopų Rajonui įsteigtam 
balandžio 11 dieną š. m. Malonė
kite lai padaryt artimiausiame 
savo susirinkime, drauges. Ap- 
svarslykil šj klauismą ir nieko 
nelaukdamos prisidekite prie. Ra 
jono. Jūsų prisidėjimas sudru- 
tins musų spėkas, duos galimy
bes varyti sparčiau musų orga
nizavimus darbą ir tl. Nu tar
dą mos prisidėti kartu praneški
te apie lai Laikinojo Komiteto 
sekretorei žemiau nurodytu an
trašu. Greitu laiku mat bus išsiu 
ntinėta kuopų balsavimui LMPS 
Ra j. tvarkymus projekto blan
kus Belo, turėsim pradėti ren- 

prie sekamos konferenci
jos, kuri įvyks rugpjūčio men. 
Butų labai malonu, kad iki to 
laiko neliktų nė vienos L.M.P.S.

kėse, kuri nebūtų prisidėjus 
prie Rajono.

Laikinojo komiteto sekretore
J. Vasiliauskienė. 1800. S. Cen-

*

Žmonės ir paukščiai
Suskaudo širdis, bei to buvo 

jau ir man perdaug. Pamačiau, 
kad kunigui ne žmogaus sielos 
išganymas rupi, bet kas kita, 
būtent, palaikymas žmonių ak
lumo, tamsumo. Ir lai buvo pa
skutinė mano išpažintis. Pradė
jau dar labiau skaityti darbinin
kiškus laikraščius ir knygas ir 
jieškoli juose atsakymo į gyve
nimo klausymus. Jr nelik kad 
nelikau “kai kiaulė įpurvinąs“, 
ir nepavirtau kiaule, bet išmo
kau pažinti visas kiaulės — da
gi tas, kur klebonijose gyvena 
ir atskirti jas nuo žmonių, — 
nuo tų žmonių, kur reikalauja 
kiekvienam žmogui žmogaus 
teisių ir žmoniško gyvenimo. O 
tai yra socialistai, kuriuos kle
bonijų peniukšliai, tie. tikrieji 
bedieviai, taip keikia ir “bedie
viais“ vadina.

Tikiuos, kad “bedieviu“ vir
tau tokiu budu ne aš vienas, bet 
didelė didžiuma darbininkų, ku
rie pasitraukė iš bažnyčios ir sto
jo į eiles kovotojų už šviesesnę 
žmonijos ateitį.

Ne socialistų raštai, ne socia
lizmo mokslas gimdo “bedie- nėra.
vius“’, bet palįs kunigai, ku- kiame pat pavojuje, kaip ir to

(Palyginimas)

Pažvelgę j paukščius, matome 
juos linksmai čiulbančius, die
nos šviesa besidžiaugiančius, tar
tum jiems niekas nerūpėtų, tar
tum jų gyvenimas butų ant vi
sados užtikrintas.

Žiūrint į tuos linksmai čiul
bančius paukštelius žmonėms 
atrodo, kad puikesnio, laiminge
snio ir laisvesnio gyveninio nie
kas neturi, kaip dangaus pauk-

O betgi ir jų gyvenimas pil
nas vargo ir pavojų. Jie čiul
ba ir džiaugiasi, o čia vanagas 
ant jų tykoja. Jie linksmi dieną, 
o nakties sulaukę nežino, kur ras

šrieji jų priešai prie jų nepriei
tų. šandie, šią valandą susirado 1 
sau maisto, o kas bus toliau, kas 
ryto bus kas gi žino?

Tas pat yra su žmogum, ypač 
darbininku. Jis šiandie links
mas, šoka, dainuoja, tartum jo 
gyvenimas butų saugus, rytojus 
ir ateitis jo užtikrinta. Bet taip

Jo gyvastis nuolatos to

“Monkey Biznis”.
Tautininkai vėl rengiasi išlei

dinėti dienraštį. Anais metais 
jie jau buvo maginę išleidinėti 
savo lapelį—dienraštį. Bet tas 
jų nususimo organas — nususo.

Dabar jie. jaučiasi stipresniais 
nususėliais. Tikisi turį daugiau 
pasekėjų. Ir tikrina sau, kad 
“šiur“ galima dienraštis leisti, ir 
tai be jokio “monkey biznio”— 
“kad žmonės nesibijotų, jog jų 
pinigai gali būti kam kitam, o 
ne dienraščiui sunaudoti.“

Matomai, pas tuos tautininkus 
visoks “monkey biznis“ yra di
delėj madoj. Kur-gi ne! .Tai 
jau jų profesija — iš visko da
ryli “monkey biznį.“

Visas jų veikimas yra “mon- 
key biznis“.

Jų tautiškumas yra “monkey 
biznis“.

Jų maldos seime yra “monkey 
biznis“.

Jų politika yra “monkey biz
nis.”

Jų biznis yra “monkey biz
nis.“

Su visa savo biedna bizniška 
dūšia ir jos stora žieve jie yra 
tik vienas “monkey biznis“.

Ir štai jie ketina leisti savo 
“monkey biznio“ dienraštį — 
tik be jokio “monkey biznio.“

Ar-gi jie galėtų įsižadėti savo 
vieros?

Netikėtina.
Lai tik ant žodžių jie sako, kad

Toks yra visų “monkey biz
nierių“ dar neišperėtų viščiukų 
skaitymas.

Bet kad tai butų tik skaity
mas. Skaitymo negana. Rei
kia dar bumbugo. Kitaip nėra 
biznio. Ir lodei dar neišperetas 
viščiukas turi būti paverstas į 
niekad nebuvusią progą pasipel
nyti. Ir todėl “mbnkey biznie
rius“ pasilipęs turi šaukti f

“Ei, vyrai! Puiki proga!
Višta peri viščiuką.
Dėkite pinigų!
Pasidalinsit iš pelno!
G-eriausia proga padarymui 

pinigų!
Višta peri viščiuką!
Supraskit kokia tai puiki pro

ga!
Kol ne pervėlu!
Kiek duosit?
Višta peri viščiuką!
Geras pelnas! 1
Jiegos, jiegosb \
Ką gersit?“ \
O ką tai viskas reiškia?

Nieko kito — tik monkey biznį.
šernukas.

“monkey biznį“ jie darys be jo
kio “monkey biznio.“

O atsisukę jie ve kaip reklia-
muoja savo dienraščio sumany
mą ir ragina pirkti jų dienraš
čio šorus:

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Suhatoj

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir £2-ra <1 ATVĖS

Pranešimas Naujieniečiams!

Atminkit ant visados!
Šiuo pranešame visiems “Naujie
nų skaitytojams, “Naujienų” pla
tintojams, “Naujienų” rėmėjams, 
taipgi draugijoms, kuopoms, kliu- 
bams ir biznieriams, kad nuo šio 
laiko “Naujienų” Spaustuvė vėl 
pradėjo atlikinėti nuo mažiausio 
iki didžiausio įvairiausius spau
dos darbus. Užtikriname, kad 
darbai bus atlikti gerai ir j laikų.

Reikale kreipkitės:

1840 So. Halsted St., Chicago, III.
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Olive Sehreiner.

Tolimame pasaulyj.
Vienoj tolimųjų žvaigždžių 

yra pasaulis, kur dedasi lokių 
dalykų, kokiu niekuomet Bepasi
laiko ant musų žemės.

Ten gvveno vvras ir moteris. 
Jiedu dirbo vienokį darbą ir bu
vo vy riausiais draugais. Žino
ma, lokiu dalyku tai šian tai ten 
pasilaiko ir pas mus.

Tečiaus tame tolimame pasau
lyj buvo ir lo, ko nėra pas mus. 
'ten buvo tankus miškas: med
žių šakos pynėsi tarp savęs ir 
saulės spinduliai neįstengė ap
šviesti žemes. Dienoj miške bu
vo rainu, bet naktį, kada žvaig
ždės ir mėnulis apliedavo sidab 
rine šviesa medžių viršūnes ir vi
sur viešpatavo kapų tylą, po 
medžiais, prie altoriaus, (Irdavos 
nepaprastų dalykų. Jeigu tuo 
laiku kas nors ateidavo prie al
toriaus ir atsiklaupęs arti ak
mens pralėkdavo savo krutinę 
iki kraujo, tai jam būdavo su
trikta viskas, ka jis tik prašyda
vo. Tatai pasilaikydavo, kaip aš 
sakiau, lodei, kad tame pasaulyj 
dedasi tokių dalykų, apie ku
liuos p;.s mus tik sapnuoti sap
nuojama.

Ir taip, vyras ir moteris buvo 
neperskiriami draugai; moteris 
rūpinosi vyro likimu ir geidė 
jam vi; oko gero. Vieną naktį, 
kada mėnulis užliejo savo balta, 
blizgančia šviesa medžių viršu
ms ir juros paviršių, moteris 
vienui siena išėjo į mišką. Miš
ke buvo tamsu; šviesos spindu
liai lik kur nekur įstengė persi- 
veržti per lapu tankumyną. Bet

juo toliau jinai ėjo į mišką, tuoj 
tamsiau darėsi: nei vieno šviesos j 
spindulio nesimatė aplinkui. • 
Ant galo, jinai priėjo prie alto-; 
riaus ir atsiklaupus ant kelių 
ėmė melstis. Bet ji negavo jo
kio atsakymo į savo prašymus. 
Tuosyk jinai atidengė krutinę ir 
su aštriu titnagu padarė žaizdą 
ant jos. Kraujo lašai ėmė pulti 
ant akmenio ir tuo paėiu laiku 
pasigirdo balsas: “Ko tu jie.š- 
kai?“

Jinai atsakė: “Aš turiu vyrą— 
draugą. Jis yra brangiausias ir 
artimiausias žmogus pasaulyj. 
Aš norėčiau sutteikli jam tai, 

"kas yra geriausias pasaulyj.
Nežinomas užklausė: “Būtent, 

ką tu norėtum suteikti jam?“ »
Mergina atsakė: “Aš ir pati ne

žinau; bet aš norėčiau suteikti 
jam tai, kas jam yra geriausia“.

“ Tavo oiašvmas išklausytas;“ 
atsakė nežinomasai, “jam bus 
suteikta tai, kas jam yra geriau
sia?*

Tuosyk jinai greit pasikėlė, 
uždengė krutinę ir prispaudžius 
ranką prie širdies išbėgo iš mi
ško. Tik nukritę ir suvytę la
pai šlamėjo po jos kojomis. Ma
lonus vėjalis glamonėjo jos vei
dus, o baltos smillįs žibėjo ant 
juros kranto. Jinai linksma 
bėga juros pakraščiu. ,Bet stai
gu jos donai atkreipė šliaužian
ti juros paviršiu valtelė. Jinai 
sustojo ir ėmė žiūrėti. Valtelė 
tolinos nuo kranto, o joje stovė
jo vyras. Nors veido jinai ir 
nematė, bet jo figūra buvo pa
žįstama jai. Valtelė plaukė len
gvučiai, tarytum, stumiama ne
žinomos spėkos. Ir jai pasiro
dė, kad šalia jo radosi dar ir ki
ta ypatų. Greičiau ir greičiau 
valtelė šliaužė vande ns paviršiu 
vis lolvn, tolyn, tolyn... Jinai 
bėgo pakraščiu, bet nei ant žin
gsnio neprisiartino arčiau val
telės. Vėjas atsagslė jos dra
bužius ir išdraikė plaukus. Nu
liūdime jinai ištiesė rankas.

Tada šalia jos pasigirdo tylu
tėlis balsas: “Kas yra?“

Jinai sušuko: “Savo krauju 
aš nupirkau jam geriausią iš vi
sų dovanų. Dabar aš atėjau į- 
tcikli jam tai! Bet jis apleidžia 

i mane!“
Nežinomasai maloniu balsu

atsakė: “Tavo maldavimus liko 
išklausytas. Jam liko suteikta 
tai, ką prašei“.

Jinai neramiai užklausė: “Ką 
lai reiškia?”

Nežinomasai atsakė: “Viso to 
reikšmė yra ta, kad jisai gal ap
leis tave“.

Mergina nutilo.
Lyg mažas taškas, nyko toli

mame horizonte valtele.
Nežinomasai maloniai už

klausė: “Ar tu patenkinta?“
Jinai atsakė: “Taip, aš esu pa

tenkinta“.
Bangos užbėgo ant kranto ir 

prie pat jos kojų pranyko smil
tyse. Vertė K.

Henry Dyko.

Knygos litera tora 
ir žmonės.

Kiekvienas žino, kas tai yra 
knygos. Bet kas tai yra litera
tūra? Tai yra laivas juroj, švie
sa, gėlė tarp lapų, karūna pui
kybės. Sunku ją apsklcmbti, 
bet lengva aprašyti.

Literatūra susideda iš tų raš
tų, kurie gražia ir reikšminga 
kalba perduoda artistiškoj for
moj vidujinę gamtos ir gyveni
nio reikšmę. Todėl geriausia 
literatūra yra ta, kurios reikš
mė yra gili, stilius gražus ir ku
rioj apsireiškia autoriaus indi
viduališkumas.

Literatūra nuolatos auga. Jos 
egzistavimo istorija — tai ne
pertraukiamas grandinys. Ge
riausi veikalai liko parašyti 
žmonėmis, kurie mokinosi iš sn- 
vo pirmtakunų. Pasmerkimas 
blogų raštų ir atsisakymša pa
mėgdžioti juos yra kiekvieno 
autoriaus priederme.

Geras veikalas yra prakilniau- 
sis daiktas pasaulyj. Keturi ele
mentai įeina į kiekvieną gerą 
literatūros veikalą: — originalis 
impulsas — ne būtinai nauja 
idėja, bet pridavtimas naujos 
prasmes lai idėjai.

Pirmų rankų žinios apie kal
bamąjį dalyką.

Pakantrus darbas, kad išto
bulinus formą.

Žmoniškus mieris — linksmi
nti, nuraminti arba prakilnyli 
žmones.

Be tų dalykų literatūra negali 
skaitytiem gera.

'Tik tie rašytojai užsitarnau
ja garbės, kurių raštai talpina 
savyj keturis augščiau minėtus 
elementus. Thomas Carlyle’o 
tėvas buvo mūrininkas. Jo iš
mūrytos sienos stovėdavo tvir-
tai ir nereikalaudavo pataisy
mo. Thomas sakydavo: “Aš 
privalau taip jau rašyti knygas 
kaip mano tėvas stalo namus: 
jose nieko neprivalo būti taisy
tino. Vertė K.

T .<

Sučedysit $3 iki $5 Savo LaisVes 
Bondsui pas Continental

Šiuose kares laikuose geriausiai parodysite savo patrijotiškumų taupydami, taip taupydami tikrai pasi
naudosite. 0 ištikrųjų gi norite nusipirkti bondsą šios trečios didelės laisvės paskolos, jeigu dar jos ne
turite. Ateikite pas Continental šiandien, ir pavelykit mums pa- 
rodyti ką ištikrųjų reiškia taupymas. Čia iš didelio musų pertu k-
lio puikiai pasiutų pavasarinių drapanų, galėsite pasirinkti mad-
niausias drapanas už kainų, kuri užtikrina su- 
taupymą nuo $3 iki $5. Ištikro, tai yra nepa
prastas pasirinkimas gražiausių desertų, ge
riausios materijos už šias nepaprastai pigias 
kainas .....$20
Visos naujausios gerai primieruotos karinės stailės jaunimui. Se
nesniems vyrams turime aristokratiškiausius ir daugiau konser
vatyvius džinus. Visos naujų madų spalvos, Russet rusvos, gra- 
natinės ir želios kaip mirta.

Hart, Schaffner & Marx
Geriausio siuvimo pavasarinės drapanęs pasiūtos Hart, Schaf
fner and Marx, Kuppenheimcr, Society Brand, ir kitų gerai ži
nomų fabrikantų, parduodama pas Continental po $15 iki $40.

< —s

Dykai !== Karinis “Thrift” 
Ženklelis

SU KIEKVIENU $5 PIRKIMU
Musų Departamente Vaikų ir Vaikinų Drapanų

T;is yrą len inis pranešimas nuo Conlinmila), kdiris užinteresuos kiekviena pa- 
Iriolin^ą motin;| (Jūcagoj. Conlincnlal nori prigelbrti kiekvit nam vaikui, ne
žiūrint kiek jis dar teturi melą, kad lik ‘prisidėtą dėl ją savo dalia”. Todėl į 

lai vieloj pabūvą dėl vaiku, tbe (iontinenlal nularė, pritariant Suvienytą Vals
tiją Valdžiai, davinėti “Thrift” ženklelius visai dykai kiekvienam koslumeriui, 
perkančiam prekes už $5 musą departamente vaikiną ir vaiką drapaną. (iau- 
sile. du ženkleliu pirkdami už $10 ir tris — pirkdami už $15. Tai yra labai 
gera proga sulaupymui kad nusipirkus karinį ženklelį.
Per Inos melus Ihr Continental turėjo vieną didžiausią skyrių vaikinams ir 
vaikams visame mieste.

Kiekvienas daiktas—-čeverykai, aprėdalai, skrybėles ir II. yra geriausios rūšies. . 
Galinu- aprėdyti jūsų vaiką visai sutaupydami jums keletą dalelių. Visokio 
dydžio nuo Ii iki 18 melu. Atsiveskite savo vaiką pas Continental .šiandien ir 
padarysite ji laimingu. Sutaupysite sau pinigus ir kariu pamokysite savo vai
ką laupomo ir patriotizmo.

No. 8 Spirališkas Platus Kratytojas 
Vėliausios Žemthrbysteje Kralytojas

A A ES pridėjome Naujų No. 8 Kratytųjų 
/Al —spirai iškas platus kratytojas, leng
vu vežamas prie Lovv Corn King, Cloverleaf ir 
20 Cenlury linijos

.1 : dar jiis neturėjot progos sludijuol įtaisus prie No. 
”, lengviausiai vežamo padaryto kratytojo. rašyki! mums 
ir im s parūpinsiu) susinėsimą su pardavėju. No. 8 Im i 
U Inlernacionali spirališką platą-kratytoją, kurs vi- 
m- j rirodė savo pasisekimą, kaipo platus kralytojas a- 

I hmm vartojimui l’riedan Low Corn King. Cloverleaf 
n 2>i ( enli.ry linijos suteikia jums pasirinkimą didesnės 
įtalpos kralylojus su reguleriu disku plalus-kratytojas 
(ginai žinomas, kur lik kralytojas nebūt parduodamas) 
; r su spirališku kratytoji! pagal speciali užsakymą.

Naujas No. 8 Spirališkas platus kratytojas ir kitas Low 
(’< ni King, Cloverleaf ir 20th Century kratylojai yra vi
si b ir. vai vežami, žemo krovimo, parankąs vartojimui, 
r;.du bli iš plieno ir užganėdinanti. Jums užsimokės pa
rašyti mums, reikalaujant musą katalogo. Bašykite ant 
žeminus padėto adreso.

International Harvester Co. of America
(Incorporated)

CHICAGO USA
(.hampion Deering McCormick Milvvaukee Osborne

Moksleivio Pašau- 
liožvalga.

Moksleivis pergali gyvenimo 
sunkenybes. Šaltos audringos 
dienos dažniausiai žaidžia jo pa
dangėj; džiaugsmas šypteleja 
jam tik pasidėkojant savojo po
būdžio ypatybėms.

Reikalas iššaukia užslėptą spė
ką. Moksleivio apystova yra tai 
uola, kuri išsunkia paskutinį pa- 
jiegos lašą; jo jausmai pavirsta 
į verkiantį liūtą, ant kurio jis 
griežia tamsioj valandoj. Iš vi
sų žinyčios indų jo lupos ragau
ja vaisius, visų žiezdrinų kaitros 
užsiregistruoja jo minties ter
mometre. Žingsniai — mylios.

Vilionės yra tos pačios; liūde
sio iltjs čia taip aštrios, kaip ir 
kitur; linksmybė merkia. Bet 
pozicija skirtinga. Iš padebesyj 
besinardančio žibinčiaus bokšto 
jis veda savo žvilgsnį besiplakun- 
čion pasaulio jurėn. Jsisinbavu- 
sios vilnjs nekartą iš pat pamato 
sujudina jo butą. Kristi bedug
nėn akimirksny] jam gali prisi-

misileisti lieptu raminu srovūn, 
kuri užliūliuoja užmigdo žmo

nės.
Tas, kuris intikėjo į amžiną 

teisybę ir išpažino gamtišką 
žmonių lygybę, visose aplinky
bėse, stovi nepajudinamas. Už
burtam mazgui jis surandi! gil
ią, tamsumoj iškasa auksą, ir 
griuvėsiuose suranda laka. Gar- 
be energijai ir pasišventimui!

Moksleivio akįs regi viską apy
linkėj ir narsiai beldžiasi į tas 
horizonto sienas, už kurių žmo
gaus supratimo saulė nusileidžia. 
Neapribosi jo minties viešpati
jos; neišmieruosi sielos turto. 
Kaip poetas pratardamas į bitę, 
ką slapstos gėlėje: “kur tu čiul
pi ten ir aš,“ paskęsta savo vai
dentuvės fontane, taip vargstan
tis mokinys apsidengia svajo
nėmis, užsimodamas pilnuoju 
savo intelekto aštrumu. Svajo
nėmis?! — persigasta mechani
kos sutvertas žmogus. Ar lai 
yra prasta svajoti? A, kad tik 
kiekvienas pajieglų austi sau rū
bą iš šauniausių minties gijų, 
kvėpuoti orą drebančio jautru
mo, bei vilginti dvasios žaizdas 
karštomis ašaromis, kurios die
nos laidotuvėse krinta iš mėly
nųjų prieblandos akių, kad 
tik galėtų kiekvienas ragauti sil
pnybes — svaiginantį vyną iš

no balsas užkimtų, juodosios 
baidyklės kriminališkame žing
snyje sustotų, ir žodis nedo
rybė ir jo sinonimai, lyg baisu
sis Lokis su savo vaikais, išnyk

tų iš žmogaus supratimo.
Moksleivio mintis ir jausmai 

bėgdami vienokio laipsnio iky- 
pime persikerta idealo taške. Ar- 
čiausis kelias prie siekio yra tai 
slatkirlys atvestasis ant vidurio 
pamatinės linijos žmogaus išsi- 
tobulinimo trikampio. Tapaty
be abejose pusėse: jautrumas ly
ginasi protingumui, šie fakto
riai sudarau lįs jo gyvenimo su
lyginimą — tai stiprus, teisingas 
ir nepaklaidinamas ugninis kar
das. Neišviliosi iš jo lo įrankio 
su žemiškomis gražybėmis. Tai 
ne Pandoros rankosna tas bran
gakmenių indas pateko.

Praeitis yra šiandieninė moky- 
loja. Lekcija gerumo padi
dinimas. Jei nebūtų vilties jia- 
žangos, jei evoliucija sustotų, vi- 
sasvielinė destrukcija apsireikš
tų. Dvasios stagnacija ir amži
nas skurdas daimėtu aukas ar- 
šiaūsinm pesimizmui, ir galuti
nas žmonijos silpnumas ir niek
šiškumas velytų Nielzche’i dar 
drąsiau surikti: “'Tavo siela nu
mirs dar greičiau negu tavo kil
nas.”

Nūdieninis progresas nušvie-

eiti arba jis gali prisitaikindamas užslėpto upelio, tuomet perku- čia keleiviui laką. Įžymus šuo-

EXTRAI
“AMERIKOS ŪKININKO“ — naujo laikraščio leidėjas 
dėlto apsigyveno miestelyj Hari, kad ten surado gi l iausias 
ukes ir žemę ir vėlina lietuviams ten pir! Ii. Dabar vienas 

turtuolis užsidėjo automobilių pardavinyčią, o turėdamas 

12 farmų nori visas parduoti. Tai pasiskubinkite, ktfiie no

rite geros žemės ir arti miesto. Kitoj vieloj yra trįs lav

inos arti busimos lietuvių bažnyčios.^ Bašykite tiesiog į

I
 “ŪKININKO“ Redakciją, M. WALENclt’S.

P. O. Box 96, Hari, Mich.
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Ii.d istorijoj ragina individualą gusi gi žmonija, per visus laikus leiviją nvkurios pakraipos, jei 
padidinti žingsnius. Pavojingu-j maldavo ir maldauja tik vienos• pastaroji užsiėmus ausis bristų
mas sudribusio konservatizmo 
matosi ir aklam: kur tik jis už
šliaužė, ten slumę išgulėjo. Ka
da melagyštė pasiliko garbin
giausiu eigipliečio papročiu, pa
žangus graikas tvėrė etikos rė
mus; kuomet žiaurus fijinietis 
laižėsi pamatęs žmogiena, radi-

tų kartojo: Neužmušk! ir kuo 
met ('Kinijos žmonės peles ke
pė už sienų (neleisdami kitoms 
tautoms įvežti prekių). Amen-

raumenis tveriančios ; tik malonion ramion sritin 
dailei), gamtjnoksliu.

Bereikalingas patarimas. Šių 
žinojimų giliuosius dėsnius, vi
siems kitiems esant ant rankų, 
moksleivis vertina kaipo gardu
mynus arba apkainuoja juos 
kaipo perlus. Jei aromatiškų a- 
liejų kvapsniais galima suteikti 
gyvybės spėka žmogaus kunui, 
arba iš puikiausių dažų išausti

duonos. Ji trokšta ramybės ir 
atilsio. Kaip paprastais žodžiais 
yra išreikšta šį teisybė:
“Daryti linksmu klimatų žydimo 

Vaikams ir moteriai

Žmonijos gyvenimo.”
Robert Burns.

Kad ši gerovė yra milionams 
užgintai prirodymų nereikia.

kaip tas piktžolėmis apaugęs dažais nutepliotomis sienomis 
dirvonas, taip niekšiška ignora-! pripildytas kvapsniais ir žiedais 
mo egoistiška garbė pasilieka, Ten žmonės valgo Lygybės man- 
ir lobis, išsunktas iš svetimų su- 
dorifiškų gilių yra prakeiktas.

Lai nepikįžodžiai!ja jis, ku
riam logika atrodo absurdas, 
protas — misterija, ir gamtos 
tiesos melas. Nėra šiandie tei
sėjo, kuris farizėją apšauktų fi- 
alntropu, bei Neronui išneštų 
nekalto verdiktą; taįpgi nesira
nda to, kuris parazitizmą pripu-

nų, geria Brolybės vynų, kvė
puoja Meilę, ir dėvi Laimės rū
bų. Vadink jį Elyzėju, užvar
dink jį Dangumi. Bet lai nie
kieno sųmonė nesuklumpa; te
gul tušti geidimai nesipučia krū
tinėj. Ne dausose anas svietas 
ilsisi. Ne bibliška talpa jam 
užbrėžta, nei mctalogiška: Ne
reikės žmogui keliauti septynių

Tikėjimu istorija
Parašė P. I). CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 

Teologijos Profesorius.
Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.
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“Duok man laisvę ar mirtį!” Ra
dikalizmas rita pasaulį. Nepasi
tenkinimas yra jo tėvas.

Inteligentas, kuris išsitiesia 
prieš užtikrintų rytojų, gali sap
nuoti apie gardumynus. Nuvar-

Kad ši žemė tulžyje tebemirks-1 šiltų rūbų, ir iš eterio garų pa
la nuo pirmos aušros, daug tvi
rtinimų neužsimoka kartoti. Su- 
sipurto nelik jautrus, bet sude
juoja ir užšidėlis, tėmydamas 
besi vingiuojantį svietų, čia šū
viai sprogsta, kūnai virsta, vie
ni užaugę alksta, kiti dar negi
mę miršta; ten maistas pūna, 
geidulingumas kvatojasi, godus 
)irštai žemlapius tėplioja, o 
u rteklinga burna čiulpia nekta

rų iš gįslų žūstančių esybių. I 
“Mark ruffian violence, distain- 

ed with crime, 
Rausing elate in these degene

rate times;
Vie\v unsuspecting Innocencc a 

prey, 
As guidel’iil I'raud pointsout the 

erring way... ”

stalyti namų ant ugnekalnio vir
šūnės, kiekvienas tuomet me
stų aręs laukų ir sėjęs javus. 
Kaip neprotinga butų dabinties 
puikiausiais žemčiūgais dėl iš- 
maidavimo pasigailėjimo nuo 
pasiutusio tigriaus, arba ginties 
nuo nuodingų uodų su kalnus 
verčiančia kanuole, taip nelogiš
ka pasirodo irkluoti vien sidab
rinių vandenų šaltiniais, kur vi- I 
suomenės laivas dar toks gra-

Mes privalome būti jame, ne 
kur kitur.

nuo sieto. Netik kad švelnų, 
jautringų menų, bet ir galingą
jį gamtos mokslų mina jis po 
savo kojų. Jei šioje valandoje 
meilė yra verčiama į neųpykan-

Du Dideli

Išpardavimai
Subatoje, Balandžio 27 d.
Pancdelyj, Balandžio 29 d.

$20,000 nupirkta neatsi
šauktų tavorų nuo didelės 
geležinkelio kompanijos.

Nupirkta rakandų kra
utuvė. Visas stokas nuo 
ei. F. Svehla, 4714 So. Ash
land avė., išpardavime be
veik už pusę kainos.

l/LEIN BROo
F Halsted ir 20 St.

lėlio vadintas augščiausis ir pri
ncipais mokslas politika — 
kuri nusprendžia kokybę as
mens būvio: pasako ar jis turi 
būt mokytas ar iliteratas, lais
vas ar vergas, apsidengęs ar 
nuogas, sotus ar alkanas, ir gy
vas ar miręs, niekad nebuvusi

stę, ir žmonijos vaistas maino
mas į nuodus, užtai kas gali ste
bėtis, kad išradėjo smegeninga

ra pasaulyje valdžios, kurių bu-

namai menka garbe, pavadinant 
ja pusėtina.

šie faktai stojasi prieš kiek
vieno akis, kuris draugauja su 
mintimis. Vilties mėtos, nežiū
rint kaip dabojamos, negali au
gti tarp pūvančių stuobrių. Re
ligijos vėplos ir apsnūdę prisa-

garbėje. Dar karts nuo karto 
“gudragalvis" - prasčiausias 
už visus besisukinėdamas ant 
svetimo liežuvio pučia burbu
lus su plonuoju optimizmo šia
udeliu. Prakilnesnė digniterija 

žada, navai, apvainikuoti moks-

mui pražūties generatoriau^?...
“Svietas yra burbulas, išpus

tas oran ir žmogaus gyvenimas 
trumpesnis negu sprindis”. Vi
si siekiai, todėl, turi rubežius. 
Jei ne laimė, tai niekas daugiau 
nėra galutinas žmogaus tikslas. 
Fundamentalia principas yra 
šis: Alkanas žmogus su vaisais | 
kūno ir dvasios išsivvstvmais ir 
tobulumais visose mokslo ša
kose negali būt laimingu. Jei 
taip vadinama civilizacija atima 
šį bendra ir žeminusį laimės lai
psnį, jei milionai yra blaškomi 
skurdai), ji yra kali;:, o ne 
civilizacija, (iyvybė nėra >

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
Ši-« duovniiK pasiulymas yru imdarytas per 

išradėją tebuklingoa “vi.<ą dieną ir naktį” 
dirbant in. metodo^, kuri bua vartojama 
taisymui ir sustiprinimui nusilpntjusiu 
škuly ir nusikratymui skaudžių Truss, 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

Pirmiems ū000 ken
čiančių. kurie atai- 
Aauka >>as Mr. Sžuart, 
Ims ISsių-ta užtekti
nas skatliii. Plapao. 
be užmokė.n 10, kad 
davus jiem progą ge
rai iJm-’gint juos. Jus 
niek: nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TKUS8

Taip, nebevartok ji. 
Iš savo paties patyri
mo jus ž uote, knd 
Tru<s vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau si krypusiai sie
nai. Ir tas gailina 
jūsų sveikatą. ne« jis 
neriikndija kraujui 
Jiuosni bėgiot, kodėl 
tad i” s ’urėtumet jį 
dėvėt ? Štai yra Ke
riaužis kelias, kur] jus galite

VARTOTAS DVKJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausi* ir svarbiausi* siekis 

l’LAPAO-PAPS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydant] įtaisą taip 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidalu ir paimtas drauge su ingre lientais 

mase, yra skirtas padidinimui
Atfr«rau»»« muwku !»»>» iki j»a- 

f .ė."ko*. >:<»• tntnps-umo. Tuomet, ir 
••alite tikėt:e.4 trūkio pran\kimo. 
I‘t<ts birdnmas padarytu limpan-

<**1'1, fnd RuKikiuH nuo i ’unldojimo pailiičkąl- 
1«, yra prirodęs, svarbiu dalyku iAnr.iki- 
n.me patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
► ie'*ns prieš otimerius, kad PIsAPAO-PADS 
Ugydd jų patrūkimos, tūli iš jų turėjo »un- 
,kias ir r-nar, patruk mo lig»s.
NUOLATINE DIENOS NAKTIES VEIKMfi

P-istoMtipa ypatybė PLAPAO-PAD gydy
tu 1 yra t ' kad »ulygivamai j labai trumpą 
aik*> aplalkomos pasekmės.

Ta y r ’, todėl, kad veikmė yra nepalląu- 
ianti "iktj- ir diena kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, neaiianumo, nei 
ąkau'lčjlmo. Dar apart to n»inutė-po-minu- 
•ei, k' ome* jus atliekat,1 dienos savo dar
bu* dagi ir miegant Ai stebuklinga gyduolė 
ncpintonrii teikia ju u vidurių muskulam, 
nau'e gy'ybę Ir stipruma, kok'e jiems yra 
re kai ng'. kad prideramai at’ikus jiems pa- 
ve ta užduoti—užlaikymo vblur'ų savo vie
toje. be pagelbės truss, bei kitų jam panaiBų.

PLAPAO PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Pla,»ao-Pad 

Ve'kia. gali būt lengvai iAroknotni, natėmi- 
Jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
tekant] ildėsfymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, ii 
aite <n p lamos materijos "E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir vis'iko smagu
mo j] dėvčt. Jo vidur ės yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančiu klasterio), kad 
apsaugojus pr.duALaitę “B” nuo r.lanktojimo 
ir pąaitraukimn nuo tam t'kros vietos.

**A” yra padid’nlas PI.APAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusiląnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
besislinkimu,

med *.le-< 
k r;* 11 . t Ju<

ha pneumoeocc’ų vadintų myli
miausių žmogaus sandraugų. 
Jeigu yra kur žmonijos priešas 
biologijoj, tai jis randasi tarp 
bakterijų; jeigu yra jos priešas 
politikoj, tai jis slepiasi tarp va- 
dovų-valdonų. Kaip vienur, 
taip ir kitur lik veiklios smege- 
nįs laimėja. Stiprus antidotas 
turės sumurmėti karalių gerklė- 
sna, prisieis išspuoginėti visiems 
politikos snukiams, ištirps tuo
met ir peniukšlių taukai. Taip 
išsterilizuotame lauke sėklos 
augs be infekcijų, operacija bus 
pasekminga kiekvienai ligai.

šviesos metų po 5,800,000,001 
mylių kasmet, kur šiandie te
leskopo vamzdis sumuša jo akį; 
ir tenai nusibasčius vėl grįžti at
gal ant žemės. Argi ištikro ši 
planeta yra toki nepatogi musų 
išsisprodinusiai protoplazmai il
sėt ies? Ar išmintis pajiegė su
tverti kų-nors tobulesnio?

Likimu, mat, moksleivis ne
beaiškina žmonių nuotikių. Tos 
graikiškos mergos jau nustojo 
verpusios savo gyvenimo siūlų, 
kurio, taipgi, niekas negali nu-

snį. Su tuo nyksta prajovų gar
binimas; baimės lizdas su dar 
besparniais vaikais įpuola ir iš- 
tįška. Ramu. Mitas atiduota 
vaikams, pasakas seneliams, o 
pats su teisybės knyga leidžiasi- 
hipotezės keliu prie realybės. Jo

“Nekaltam viskas yra nekal
ta“ — sakė Markus Aurelius. 
Sapnų gardumynais mes nega
lime pasitikėti, nei savo nežiny- 
slę primesti gamtai už jos ne
tobulumų. Be to tvėri.masi dar 
neužsibaigė ir smegenų atomai 
bndavoja naujas celes. Tai bu
vo silpnumas, užtai, neignoruo
ja visatos darbų, nei supratimas 
slapstosi tamsumoje.

Nuo popieros žmonės turi 
nukelti pageidaujamus mitrus 

I ant žaliųjų pievų, traškančių 
girių, ir tavoruojančių laukų. 
Atbuks tuomet kardai, nusidė- 

1 vės melagingi liežuviai, ir drau- 
! gijos išmatas pralenks kiltame 
1 augime atsigavę numintieji ja- 
• vai.

protas. j Siek i<
Ant popieros jau senai yra , šarvuose, 

pastatytas naujas pasaulis. Pa- kad praleisti
auksuotais vartais, žėrėjančiais

dų geležinės valios 
Pasaulis pasitraukia, 

tų žmogų, kuris 
žino kur eina”. Kazys Krakas.
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Stebėtina
Naujiena
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Šioje didžiulėje knygoje yra aprašyta visokie 
tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.

Ši knyga yra reikalinga ypatingai tiems, kurie 
šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.

Žmogus, neturintis šios knygos, nedaug ką te
galėtų pasakyt apie tikėjimus.

Knyga turi 1086 puslapius, gražiuos, tyriuos 
apdaruos, kurių nugara ir kampai aptrauktiįskura, 
šonai audimo, o ant nugaros auksuotom raidėm už
rašyta knygos vardas.

Tai yra stambus gilaus tyrinėjimo veikalas.
Kaina $5.00.

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge

KRUTOMŲ PAVEIKSLŲ 

KAMERA!

1840 So. Halsted Str.

i (iriaudinga meditacija! Am
žių amžiai prariedėjo ir vis dar 
tas pats himnas kartojasi, tas 
pats dūsavimas girdisi, tos pa
čios ašaros rieda. Ir jūrės lai
ko prašniokš akimirkoj ir vėl 
ta pati melodija turės sugrįžti, 
jei šiandieninis gyventojas ne
lenks savęs prie sunkios užduo
ties.

Savo troškimus, norus ir vil
tį paveda prakaituojantis pras
čiokas pirmoje eilėje stovin
tiems. Pareigos pildyti neatsi
sakys nei vienas esantis tarp 
mokyklos sienų. Vesti kelių ir 
valdyti irklų jis stengsis padėti; 
o pavojui besiartinant jis pirmu
tinis duos ženklų gelbėtis vi
siems. ši yra jo priederme ir 
spėka — jis turi atlikti jų.

Ne veltui, tad, užvožęs kny
gų ne vienas moksleivių metė- 
si minios tarpan, tvėrėsi net1 
karščiausio budo sukelti dvasių 

I darbo žmonėse. Su lygiu ener- 
giškumu, kaip ir su siramišku 
išvaizdos maldingumu sušuko 
jis į gamtišką jiegą: 
“Išsklaistyk, kaip iš negęstančio

Tiktai $4.75 Kamera ir Filmos
Su šia Kamera jus galite rodyt kratomus paveikslus 

savo lomiuose namuose. Tas nereikalinga, kad jus bū
tumėte ekspertu, kad operuoti ją, nes ir vaikas gali su 
ją dirbt. Nėra būtino reikalo turėt šluboje elektrikos 
šviesą, ši kamera neužima daug vietos ir jus galite pa
statyt ją bite kur. Ji yra taip subudavota, kad jus ga
lite roilyt kai]) mažus, taip ir didelius paveikslus.

Visi įrankiai: liampa, 8 filmos su 50 paveikslą kiek
viena — viso 400 paveikslų—mes duodame dykai su a- 
paratu. Eiliuos yra lygiai tokios pat, kaip tos, kurias pa
rodo krulomų paveikslų teatruose.

Su šia kamera mes siunčiame spausdintas instrukci
jas, kaip nustatyt kamerą ir kaip rodyt paveikslus. Jus 
galite rodyt tų pačių aktorių paveikslus, kuriuos jus ma
lėte teatruose ir lokius mes duodame su kamera.

Tokios kameros visur yra parduodamos po $10.00, bet 
mes jas parduodame po $4.75 ir prie to priedai) mes 
duodame visai dykai 8 filmas su 400 paveikslų. Tos fil
mos yra skirtingų vaizdų būtent šios: mylintis, nuliū
dęs, komiškas, karės paveikslai ir tt. Jeigu jus ir dau
ginus jų norėsite, mes visuomet jų turime sankrovoje 
suvirs 1000’ veikalų. Chicagoje gyvenantis gali ateit 
pas mus ir pamatyt kamerą, taipgi paveikslus. Mes e- 
CO., Dep. 125. 1015 W. Huron St., Chicago, 111.

Chicago, Illinois

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
>514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St, arti 12th 
St., Chicago, III. wrrH sa

FHMMa

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų. Lentų, Rėmų ir Slogams Popiero

SPECIALIAI: Malevu malevojimui stabų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING C O.

3003-8039 S. Halsted St., Chicago, III.RUYAL SALES

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

y* y**!1 ***
RUSSIAN 25*

75*
H r t atAa! ančiai autaikinta pnduškai- 

tė tokiam vartojimui, knd nulaikius Kerniai 
cr.I n* ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 

i 10 io ■ į eišlisvertų j lauko pusę. I’a- 
•''ė i< : < >::i rezervuarai, šiame rezervuu- 

bei re ■ėtina; ‘judinantis susitraukiantis
medikalns. Kaip greit Ain medikalas esti kūne 

sušildytas, jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
"C” ir yra suimtas 
r«*r mažas odos sky
lute, kad sudrutinua 
nucilpnėjusius musku
lui ir veikia ant ui- 
dnrymn skylučių.

"F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi būt prili
pintus nėr hipbone- 
ncpal ečiant taip )>a- 
vndinto frame - vvork 
dalie j išrokuojant. 
knd davus reikalingą 
st'priima Ir paramą 
PI.APAO-PAD 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais
AA noriu jums prl- 

rodyt pats savo kaš- 
tn's, kad jus galite 
neigalėt savo patru- 
k imą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą •

f •. nepatėmiiamai, skaudų, pavojingi išsi- 
.’erž'mai pranyksta—

Ir tai baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta,—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą- —

av
inu-

M

.<>

r t

dykai iimėgint.

PtAMONMO 
THfKMHTMlS 
OKNHi

nt

m n ica/nrs

i''

TltlMU

to duetini 
PLAPAO-PA0 
HMLYT0M 

4PR|i i MCY.YtltKUlitlK
- 0 THlPLAPAO car- 

TUtUALLYAPPUtO

pato.
•909

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trukia yra 
. (') t! įlėta-; ir jus Širdingai (Mkavosite man 
už Ąiprų paraginimą priimt DABAR Ai ste- 
>ukBnt*ą uždyką išmėginimų.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dykų Išmėginimo.
1‘ats ypntiAkai Išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

P n.gų, už Dykai limčginįmą, i’lapao nieko 
jums nekaltuoju, apart to, jis jums rali 
P'i»rr.),int rveikat?, kuri daug vertesnė, nejju 
ž huntis avksa*. Priimk A| dykai "Išmėsl- 
nimą’ š ęd en ir jų, busite linksmi, kol tik 
yvvenMte. pasinaudoję Siu proaa. Rašykite 
atvirutę arba ižpildykite kuponų šiandien ir 
arrjztsn<'>a krasa jų« nplaikysite išmėgini- 
mui dyk ai Plapoo mu pridėčku M r. Stuart’o 
'k nuslanių knygutę apie patrūkimą, talpi- 

1 a inioriH’i-ijas apie Hudą, kur* buvo 
spdovunotns auks'niu medaliiimi Ryme ir ru 
d'plomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bal
niu užiravimo. Jeigu jąs turite patrukus] 

draugą, pasakykite jam apie A] dideli pasiū
lymo.

1,01)0 .’kaitvto.ių galės gaut A| išmėginimą 
dyka’. Atsiliepimas, yra ž’noma, bus per- 
V pintis. Kad netapt apviltu, rašykite 
’»'B<\R

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE 1N 
PLAPAO LABORATORIES. Ine.

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

Knyga apie Patrūkimus.

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

Gr|žtanti kfšsa atneš dykai iimig. Plapao

Pelenus ir žarijas, mano žod- j 
žius tarp žmonijos!

Buk per mano lupas nepabudu-1 
šiai žemei

Trūnytas pranašavimo!”
Moksleivis žiūrės geriau į tir

pstančio sniego kristalus, kurių 
molekules maišosi su juodo 
purvo elementais, negu gėrėsis 
smaragdiniais spinduliais ant 
karaliaus galvos; jis geriau pa-, 
švęs dienų atsisveikindamas su 
paskutiniu rudens suvytusiu la
pu, negu tris minutes praleis be
sistebėdamas suniukusio poli-, 
tikieriaus gudrumais; ir jis su ( 
didesniu atsidėjimu kamantines 
skurdžiausiu kirmino juodų am-( 
žiu, negu lėmys į ištvirkusios 
draugijos libacijas. Bergždžias

w

Darbo Žmonių 
KNYGYNASi«

.imii atėjo iiiom'ėiitas taip jdoniiis, taip interesingas, kad nei ir tie, 
kurie nei svajot nesvajojo apie mokinimąsi skaityti knygas bei laikra
ščius, šiandie skaito ir svarsto, kas loliaus dėsis, kas buvo ir kas bus. 
Delio pram-šn jums, kad aš įsteigiau grynai darbininkišką knygyną, 
kad aprūpinus naudingomis knygomis kiekvieną darbo žmogų. Jau 
dabar gana daug šiame knygyne randasi knygų, keletos kurių žemiau 
paduodu surašą.

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

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

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

minimai. Apdaryta ..........    $1.00
Velnias ............................... 20c
Sauja Pipiru Senberniams ir 

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

lė. Kaina ............................... 10c
Darbas. Kaina .............. •... 75c
Basputinas, arba kaii) bemoks

lis P.asputinas pavergė t arą ir ca- 
rienę. Kaina ........................ 40c

J. B. AGLINSKAS,
3346 So. Halsted St., ’ Chicaęo, Illinois.
Tel. Boulevard 7328. Atdara kiekvieną dieną,
t:....

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

tikhii. Kaina ............................. 10c
Boto turiu dainų, eilių monolo

gų ir (leklemacijų, kurias delei 
Virtos stokos čia neminėsiu.

Taipgi turiu gražių, puikiai nu
pieštų Rusijos Revoliucijos pavei
kslų: Kaip Rusijos Caras Mike 
nusirito nuo sosto. Kaina 25c.

NAUJIENŲ STOTIS
Užrašau ir kitus laikraščius me

tams, pusei metų, etc. Pavienių 
numerių galima gauti pirkti: Ke
leivi, Laisve, Kardų, Dilgeles ir 
Moterų Balsų.

Laiškus ir pinigus siųskite šiuo 
adresu.:

IY

v

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000

Pomirtinių išmokėjo .... $92.715
Ligoje pašalpų ............  $.52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $Ooo 

ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $g.oo ir $12.00 j savaitę.

q E L PI A Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ŽMONIŲ dpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

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

Susivienijimas lietuvių Amerikoje yra seniau
sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

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



Pėtnyčia, Balandžio 26, 1918

P Chicago ir Apiehnke
N A n J IE N O S, Chicago, HL

CHICAGIECIŲ DOMAI.

Ryto, balandžio 27 dienų, L. 
SS. Aštuntas Rajonas rengia 
draugišką vakarėlį atsisveikini
mui su. d. K. Petrikiene, kuri 
čia atlaikė visą eilę prakalbų. 
Pramogos turės vietos Bobe- 
mian Slavonic Hali svetainėj, 
1110 \V. 18 gatvė. Pradžia 
kaip 7:30 vai. vakare. Bus duo
dama vakarienė, o po vakarie
nės įvairios žaismės prie šau
nios muzikos. Visi atsilankyki
te. Tikieto kaina 75c. asme
niui. Rengimo Komisija.

Aldermanai gaus $3,500 
metinės algos.

Teisėjas Harry M. Fisher va
kar nusprendė, kad aldermanas 
turi gaut $3,500 metinės algos. 
Dalykai susidėjo šiaip. Balan
džio 7 dieną 1916 m. miesto ta- 
i yba išleido naują patvarkymą, 
kuriuo aldermanų algos tapo 
nustatytos $3500 virtoj gauna
mų $3000. Tarybos tarimą sa
vo parašu patvirtino ir meisto 
majoras. Bet kadangi miesto 
ižde, taip sakant, visuomte “vė
jai švilpė”, tai finansų komisija 
atsisakė išpildyti tarybos nutari
mą. Ji, po senovei, mokėjo al- 
derinananis lik po $3,000 meti
nės algos. Buvęs aldermanas, 
John Szymkowski, betgi reika
lavo išpildyt tarybos nutarimą, 
taigi užmokėt šlakuojančią su
mą. Jisai mirė. Bylą tečiaus 
tęsė jo moteris Maria Szymkow- 
ska. Ir vakar ji laimėjo savo 
bylą. Teisėjas Fisher paliepė 
išmokėt nutrauktą sumą.

Remdamos šituo tarimu ir ki
li buvę ir tebeesantįs alderma
nai turės teisės reikalauti jiems

Licitacija!
Pūgai Suvienytųjų Valstijų Distrikto Teismo įsakymą šiauriniame 

'Ilinojaus Distrikte mes parduosime

Subatoje, Balandžio 27-tą, 1918, 2 valandą po pietų
Vietoje 4601 S. Ashland Avenue.

Parsiduos ant licitacijos sekanti real estate, prigulinti:
Stanley Marcinkievvicz ir Antanui J. Bierzynski

Pavieniai ir drauge prekiavusie kaipo
NEW CITY SAVINGS BANK, subankrutijusi

Susideda iš
4601-03 S. Ashland Avė., pietrytinis kampas — dviejų augštų

mūrinis namas. Jo dydis 50x125.
Susideda iš teatro, 3 krautuvių, vieno 2-jų kambarių flato, 2-jų kam

barių daktarams ofisai, 3-jų kambarių daktaro ofisas, 2-jų kambarių mu
zikos mokykla.

Remia $279.00 į mėnesį dabar; kampinė krautuvė tuščia; taipgi kita 
maža krautuvė ir vienas daktaro ofisas.

Mortgage $25,000.00 turi Strauss Bros.
Imokėt $3,000.00 ir nuošimtį 6—4—18 $22,000.00 ir nuošimtį 6—4—20.

2433 W. 45th Place—dviejų augštų medinis namas. Jo didumas 25x126.
Susideda iš 2-jų po 4 kambarius fialų.
Benda $24.00 į mėnesį.
Mortgage $895.00 turi 1). L. K. Vytauto B. ir P. Dr-ja.
Imokėt $5.00 į savaitę ant sumos ir $10.00 į mėnesį nuošimčio.

4612 S. Paulina st.—dviejų augštų medinis namas—fronte krautuvė.
Jo didumas 25x125.
Namo didumas 21x74. barnės didumas, užpakalyj loto, 12x24.
Susideda iš penkių po 4 kambarius fialų.
Benda $60.00 į mėnesį.
Mortgages $2,663.07 Airi Lakeside Bldg. and Loan Ass’n.
Imokėt $8.75 į savaitę ant sumos ir $17.50 į mėnesį nuošimčių.

Du lotu ant vakarinio 45-lo Place ir Rockvve]! st.—Šiaurrytinis kampas, 
taipgi žinomas, kaipo 4529—31 So. Bocksvell st. Jo didumas 50x130.
Western Avp., tarp 45-to PI. ir 46-tos gatvės.—Vienas lotas, žinomas kai
po 1510 S. \Veslern avė. Jo didumas 25x125.

Pietrytinis kampas 33-čios ir Emerald avė.—Du lotu, žinomi kaipo 
3301-3 So. Emerald Avė.

Jo didumas 50x125.
Pietrytinis kampas 47-tos gatvės ir Throop st.—2 tušti lotai, žinomi 

kaipo 1255-57 W. 47-ta gatvė.
Jo didumas 50x125.

Vakarinis 45-tas PI., tarp Western ir Rockwell gatvių. — Trįs lotai.
Lotas 17, žinomas kaip o2442 45-tas Pįace,
Lotai 30—31 žinomi kaipo 2508-10 W. 45-tas Place.
Didumas 25x125 (kiekvienas lotas).

Penki lotai š. v. kampas 45-to PI. ir Western Avė.
Didumas, kampinis lotas, 32x139; 4 kiti, 25x139 (kiekvienas).
Mortgage $2,000.000 Union Bank of Chicago.
Mokėjimo laikas rugsėjo 26-tą, 1919.
Taipgi Leasehold ir Namas, shcds (šantės) angliams jarde prie 639 

\V. 39-tos gt., su trimis arkliais, 5 vežimais; svarstyklės, pakinkiai, ma
šinerijos ir jardo įrankiai.

Mes taipgi pasiūlysime pardavimui Banko fikčierius, bankoje esan
čius.

Visas viršuje paminėtas turtas parsiduos dalimis, arba kruVoje dau
giausiai pasiūliusiam už cash pinigus. Nuo kiekvieno pirkėjo bus rei
kalauta įmokėt 25% ant pirkinių.

čekiai turi būt užtikrinti (cerlified).
VVILLIS J. RAYBURN, Trustee.

MICHAEL TAUBER & C0., Licituotojai
317-319 South Marloet Street Chicago, Illinois

MEMBERS ASSOCIATION OF CHICAGO AUCTIONEERS.

nedamokėtų algų.

True translation filed with the post- 
niaslci at Chicago, April 26, 1918, 
us reųuired by the aet of Oct. 6, 1917.

Naujausios mados 
slackeriai.

Vii los “laisvės bondsų” par
davimo komisijos pirmininkas, 
Frank O. VVetmare, vakar pas
kelbė laikraščiuose, kad ateity
je pienuojama paskelbti viešai 
visų tų asmenų vardus ir pavar
des, kur atsisakys pirkties lais
vės bondsų. 'lai busią daroma 
tuo liksiu, kad žmonės žinotų, 
jogei neperknatįs laisvės bond
sų yra slackeriai.

Turime naujausios mados 
dackerių.

Tokia jų dora.

Tas paskilbusis evangelikų 
pamokslininkas, kuris dabar Čia 
rėžia nobažnus spyrius apie do
rą, tikėjimą, dievą ir velnią, tas 
Billy Sunday yra niekas dau
giau, kaip gudrus šiulens. Ta
tai patvirtina atėjusi iš New Yo- 
rko telegrama, kuri sako, kad 
balandžio 24 dieną lą Billy Sun
day patraukęs atsakomybėn tū
lą Hugh C. VVeir’as. Byla ati
duota augšciausiam Ne\v Yorko 
valstijos teismui. Weir reika
lauja 100 tuksiančių dolerių. 
Pasirodo, kad veikalai “Love 
Stories of the Bible,” “Great 
Sinners of the Bible”, “Great 
Hypokrites of the Bible”, “Great 
Mysteries of th Bible” ir “Billy 
Sunday o\vn story” yra parašy
ti ne Billy Sunday, o skundėjo 
Weir. Už parašymą tų veikalų, 
kurie buvo atspausdinti ir par
davinėjami kaipo Billy Sunday 
veikalai, tikrąjam jų autoriui

Licitacija! 

buvo žadėta mokėti 50 nuoš. 
Bet evangelikų sorkininkas ne
išpildė savo prižadų.

Tokia mat to krikščioniško 
šarlatano dora.

Ir nonas Clyne pateko 
bėdon.

Vyrai, bukite atsargus, nesi- 
vilkite kelinių, kurių kišeniuje 
nėra nei “prakeikto cento”. 
Anava ponas Charles F. Clyne, 
Suv. Valstijų distrikto prokuro
ras buvo tokiu neatsargiu, ir pa
teko bėdon. Vakar rytą jisai 
nuėjo pas vieną kurpių valyto
ją. Kuomet reikėjo užmokėt, 
tai ponas Clyne susiprato, jogei 
jis apsivilkęs “netikrom keli
nėm”. ..

- Aš neturiu nei vieno cento. 
Palauk, užmokėsiu vėliau — p. 
Clyne kreipės į valytoją.

O kas tu do vienas? — at
siliepė valytojas.

—Aš esmi Clyne?
- Koks Clyne?
—Suv. Valst. distrikto pro

kuroras.
Duok šią; taip negalima — 

įkirto valytojas. Andais tūlam 
dženlelmonui aš taipgi nuva
liau kurpes; jis sakėsi esąs Mac- 
lay Hoyne (valstijos prokuro
ras). Ir jis nesugrįžo. Kitas 
sakėsi esąs majoras Thompson, 
ir tas man nusuko vieną dešim
tuką”. |

Ponas Clyne turėjo vargo kol 
atsiteisė su tuo neviernuoju Ta
mošium. Bet kartu ir painoka, 
kad kitą syk nereikia užmiršt 
namie “tikrųjų kelinių” — su 
dešimtukais.

Pavarė tris policistus.
Policijos viršininkas vakar 

pavarė tris policistus — J. Dil- 
lon, J. Gardner ir M. Egan. Gir
tuokliavę.

Kiti keturi dėdės turės dirbt 
uždyką net penkias dienas. Su
gauti lošiant kortomis.

Politikieriai riejasi.
Tie ponai, kur sėdi t. v. mo

kyklų taryboj, pradėjo naujų 
rietynių — šį syk dėl perkeiti
mo tūlų mokyklų vardo. Vie
nas tarybos narys, Ant. Czar- 
necki, nieku bildu negalėjo pa
kęst Bismark mokyklos pavar- 
dijimo. Jis sumanė pakeist Bis
marką kitu. Kitas tarybos na
rys, Alberl Severinghaus, pasi
piktino tuo. Ir pagrasino savo 
bendrui, kad jeigu jis nesiliaus 
kėsinties ant Bismarko, tai šis, 
Severinghausas, įnešiąs suma
nymą “pakasavot” visus lenkiš
kus mokyklų vardus.

Jau kelintame susirinkime tie 
ponai riejasi dėl Bismarkų ir 
Kosciuszkų. Sunkus “džiabas”, 
ar ne?

Duos pamokų apie svei
katos reikalus.

Sveikatos komisionierius Ro- 
bertson rengia visą eilę viešų 
pamokų sveikatos reikalais. 
Pamokos bus duodama viešųjų 
mokyklų svetainėse — vakarais.

Tik 247.
Užvakar buvo dar viena 

“spitless day”. Policija arešta
vusi tik 247 asmenis... Polici
jos viršininkas nelabai paten
kintas. Jis manąs, kad dėdės 
neganėtinai pasidarbavę. Užuo-

PRAMOGOS.
Vakarai—Baliai—Piknikai—Etc.

Gegužės 4 d., 7:30 v. vak., LSS. 81- 
oji kuopa rengia Apvaikščiojinnii 

gegužinės Šventės ir K. Markso, 100 
metų gimimo dienos sukaktuvių. 
Programas bus įvairus. Vėliau šo
kiai. —Komiteats

Liet. Mot. Pr. S. 21-moji kuopa re
ngia puikų pramogų vakarą Subatoj, 
Balandžio 27 d. L. M,. 1). salėje, 142 
Orr SI., Pittsburgh. Pradžia lygiai 8 
v. vak. Statys dramą “Karės nuota
kos” ir juokingą komediją “Jaunys
tės Karštis”; bus ir šiap jau įvairių1 
pamarginimų. Visus širdingai užpra
šo Komitetai.

maršų, girdi, Chicagoj netrūk
sta. Look out!

Nenori atsisakyt “džiabų”.
Ciceriečiai turi naujo “trobe

lių”. Nesenai išrinklasai miesto 
gaspadorius, Joseph Klenha, už
sispyrė išvaryti “beparlyviškuo- 
sius”: miestelio ugnagesių perdė 
tinį, namų inspektorių, inžinie
rių ir elektrotechniką. Pastarie
ji spiriasi. Mat nesenai laiky
tam miesto tarybos posėdyj 4 
balsais prieš tris buvo nutaria 
palikt juos. Majoras nenusilei
džia: jisai prideda savo balsų 
prie tų trijų. O kadangi keturi 
keturiems yra lygus, tai dalyką 
turėsią nusverti policija — išve
jant senuosius “bepartyviškus” 
valdininkus.

Gudrus vagilis.
Pora mėnesių atgal vikrusis 

Frank Motejka ala Meyer iškū
lė Hiirrys Jewelry kompanijos 
krautuvės langą ir pasigavęs už 
300 dol. deimantų bandė pabėg
ti. “Dėdė” buvo greitesnis, ir 
pagavo jį. Vakar buvo teismas. 
Vikrusis Motejka šiaip pasiaiš
kino prieš teisėją Zemansą: 
Pons teisėjau.. . teisėjau, aš 
buvau nelik kvailas, bet ir pa
siutęs; pasiutęs kiek tik galima 
būti. Su manim... manim, 
manim ir dabar nėra geriau”.

Teisėjas pašaukė gydytoją, 
šis nerado nieko panašaus. Pri- 
saikintieji tada užbaigė dalyką 
— pasiuntė. Matejką kalėjimai) 
nuo 1 iki 20 metų.

Nušovė moterį ir pats 
nusižudė.

Samuel Jackson, negras, gy
venęs name 3732 Furest gatvėj, 
vakar mirtinai pašovė savo mo
terį Sulą. Po to įėjęs miegrui- 
inin jis ir save nusišovė. Vaidų 
pasekmė.

|d| -

Ką gali žydai.
Begiu pastarųjų 30 dienų Chi- 

cagos žydų •‘labdaringosios dra
ugijos surinko 50 tuksiančių do
lerių įvairioms senelių prieg
laudoms bei kelioms mokyk
loms.

Kelias prieglaudas turi Chi- 
cagos lietuviai? Ant Bridgepor- 
to, 18 los gal., West Sidėj ir 
North Sidėj. Jose sėdi tik keli 
nutukę “tėveliai”-klebonai. Mu
sų seneliai ten neras prieglau
dos.

Nepavykęs žygis-
Jauna panelė Lillian Kravitz 

susipažino su gražiuoju “Jonu 
Doe”. Ji važiavo Chicagon iš 
NeW Haveno, Conn. Jis — irgi 
Chicagon — iš New Yorko. Pa
sisakė “gerajam Jonui”, būtent 
kad ji pabėgusi iš New Have
no. Susipykus su tėveliu. Vis
kas ėjo laimingai iki porelė at
vyko La Šalie stotin. Vėliau 
panelė tapo nugabenta kalėji
mam o Jonas nuėjo savais ke
liais. Pasirodo, kad “gerasai 
Jonas” buvo “spešel”.

Panelė. Lillian turės grįžti at
gal pas tėvą.

True trnnslntion filed xvith the post- 
master at Chicago, April 26, 1918, 
as required by the art of Oct. (>, 1917. 
Laisvės Diena.

Šiandie visose Suvienytose 
Valstijose švenčiama Laisvės 
Diena sąryšy j su Trečiosios Lai
svės Paskolos veikalu. Chica
goj rengiama didelės parodos.

Nedėlioj, balandžio 28, Lais- 
svčs Paskolos reikalu. Chica- 
rengia tuo pačiu reikalu savo 
apvaikščiojimą, kurs į vyksiąs 
7to Regimento salėj, prie 34- 
tos gatvės ir Went\vorth avė.

WEST SIDE. 
šis-tas.

Balandžio 23 d. m. Meldažio 
svetainėje buvo Mockaus pra
kalbos. Rengė jas LLS. kuopa, 

Žmonių prisirinko pilnutėle, 
svetaine, žinoma, daugiausia Ii-1 
Rinčių. Mat kiekvienas norė
jo matyli paveikslus ir išgirsti 
tą taip išgarsintą kunigą M. X. 
Mockų. Atsidarius susirinki
mui. į svetainę atėjo kelios su
sitarę moterėlės, “geros parapi- 
jonkos”, ir nespėję nei žodžio 
išgirsti iš kalbėtojo, pradėjo kel
ti lermą, kad tas išjuokiąs “vie
lą” ir panašiai. Bet tuoj buvo 
sustabdytos paaiškinus, kad su 
triukšmadariais čia nebus daro
ma jokių ceremonijų. Išsėdė
ję apie valandą laiko jos ant 
tiek įkaito, kad, kaip įgiltos, pa
šoko nuo suolų ir apleido svetai
nę. Tuo pat laiku atėjo du de
tektyvai ir du “dėdės”. Pasto
vėję apie penkias minutes ir 
pamatę kokie paveikslai čia ro
domi, jie apleido svetainę. Tuo 
pačiu laiku vienas vyčių gene
rolas pribėgęs prie vieno polici- 
sto meldė, kad jis sustabdytų... 
prakalbas. Matyti, policisto bu
tą su protu, ir jis pasakė, kad to
kios prakalbos yra geras daik
tas. Tai pasakęs policistas ap
leido svetainę. Vyčiukas, vadi
nas, nieko nelaimėjo. Baigian- 
ties prakalboms, beje, fos pa
čios moterėlės, pasivadinę dą 
porą ‘s‘osiedkų,” ir vėl įsiveržė 
į svetainę triukšmo keltų. Bet 
veikiai buvo sugrąžintos iš kur 
atėję. Prakalbos užsibaigė ra
miai. žmonės buvo patenkinti.

* ¥ *
Kiek laiko atgal vielos bažny

tėlėj buvo 40 dienų atlaidai. 
Laike jų vienas kunigėlis, sako, 

iš Brighton Parko, pasakęs 
labai “graudingą paniuksią”, vi
sus kriaučius, šiaučius ir barbe
nus išvadinęs “raudonskuriais”, 
nes jie mat dirba šventadieniais. 
Bet jaganiastis padarė didelę 
klaidą: save neprisiskyrė prie tų 
“randonsktirių”’. Juk ir jis net 
sušilęs dirba, kada sako pamo
kslą apie “cicilikus”, ir gauna 
už tai riebų* užmokestį. Sulig 
šventos teisybės jaganiastis ir 
save turėtų prisiskaityti prie tos 
“partijos”. 

* * *
Vienas didelis griešninkas ne

senai buvo nuėjęs išpažinties. 
Kaita visus griekus išskaitęs ir 
pasakęs, kad jau daugiau netu
rįs, tai kunigėlis paklausęs: “Ar 
neskaitai “Naujienų”?. Griešni
nkas pasakęs — taip. Kunigė
lis rūsčiai jam pagrūmojęs. Gi
rdi, kas skaito “Naujienas”, tas 
stačiagalva nueis į peklą. Ir dar 
prigraudinęs, kad jeigu ir atei
tyj “Naujienas” skaitys, negaus 
išrišimo.

Kasžin kas tiems Chica- 
gos jagamastiems darosi, kad 
jie taip šėlsta prieš “Naujienas”. 
Ar tik jų Draugas nepradėjo 
sirgti džiova? Pagyvensim—pa
matysim.

] daktaro Vinco Kudirkos 
draugiją paskutiinu laiku spar
čiai pradėjo rašyties nauji na
riai. Tai yra progresyviškiau- 
sia West Sidės draugija. Savo 
susirinkimus ji laiko M. Melda
žio svet. Sekamas susirinkimas 
bus subatoje, balandžio 27 d., 
mažojoj svetainėj. Taigi tie, kur 
nori įstoti, gali palįs ateiti, nes 
šioj draugijoj nereikia, kad kas 
perstatytų. —Olesius.

NORTH SIDE
Pramogų vakarėlis.

Pietvakarinės dalies miesto 
lenkų soc. centralinis komite
tas rengia pramogų vakarėlį su
batoj, balandžio 27 dieną, Liuo- 
sybės svetainėje, 1822 VVaban- 
sia gt. Pradžia kaip 8 vai. va
kare.

Vakarėlis rengiama liksiu už- 
megsti artymesnių ryšių tarpe 
lenkų ir lietuvių socialistų. Vie
tos draugai tegul atsilanko į šį 
draugų lenkų surengimą.

—Kuopietis.

T0WN oi’Lake
Susipratimo kilimas.

Ncuž.sitikčklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
uiitiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jąs akinis lik daugiau blogo.

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

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

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

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

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iln 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo A 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Susipratimas vietos lietuvių 
tarpe, galima sakyti, sparčiai 
kįla. O tatai bais nepatinka at
žagareiviams, nes jie žino, kad 
kuomet žmonės susipras, lai jie 
negalės žmonių už nosies ve
džioti ir jų įsi tikėjimu sau biz
nį daryti.

Seniau tie atžagareiviai, dau
giausia saliuninkai ir bankie- 
riai, turėdavo didelę įtekinę vie
tos lietuvių draugijose. Būda
mi jų prezidentais jie kreipdavo 
draugystes ten, kur jiems ge
riau patikdavo. Bet dabarti- 
iiiuoju laiku, nors dar yra vie- 
nas-kilas toks “užsilikėlis”, vis 
dėlto narių susipratimui paki
lus, jiems jau sunku šokyti dra
ugystes pagal savo muziką.

Stebėtis reikia, kad už jų su
manymus lankiai agituodavo ir 
balsuodavo darbininkai. Bet 
taip buvo “anais laiįkais!”

—T. O. L.

Atitaisymas.

“Nuujienų” seredos numery
je išspausdinta, kad North Si- 
dėje draugiškas vakarėlis buvo 
9 kuopos; bei tai buvo L..M. P. 
S. 29 kuopos vakarėlis.
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GALVOS IR GELKLĖS 
SLOGOS

Daugiausia išsiplatinę slo
gos, kurios esti pasekme ne
paisytų šalčių. Dr. Carter’io 
metodą atneš greitą ir gerą' 
išgydymą.

Ar smirdi kvapas/
Ar balsas užkimę^?
Ar 
Ar 
Ar

Ar

Ar

Ar

Ar

Ar
Ar
Ar
Ar

spjauni gleive? 
skauda visur? 
spjauni seabs? 
jųsų nosis užakus? 
šnirpšti miegant? 
jūsų nosis bėga? 
eina iš nosies kraujas lengvai? 
jums gerklėje knita?
lukštai darosi jūsų nosyse?

Ar yra jūsų nosis skaudi ir jauti? 
Ar daug čiaudot?
Ar tas pasididina ji pavakarį?
Ar nosis niešti ir degina?
Ar skauda galvos prišakis?
Ar skauda akįs?

yra jus akįs silpnos ir drėgnos? 
skausta pakaušis? 
nyksta jūsų uoslė?
kriauši, kad išvalius gerklę? 
jūsų gerklėje varva?
jūsų gerklė ryte išdžiūvus? 
jus žudote skonio jautrumą? 
jus miegate su atdara burna? 

Ar užsidaro jųsų nosis prieš naktį?

SYMPTOMAI PAEINAN
TIS NUO AKIŲ LIGŲ 

turite galvos skaudėjimą? 
ašaroja jūsų akįs? 
jos karščiuoja? \ 
jos kaista, ar niežti? , 
jūsų regėjimas tavaruoji? 
jus greit nuvargstat skaitant? 
gaunate užimą?
slankioja 'jums akyse šešėliai? 
nyksta jūsų atmintis? 
užsigauna jūsų akįs šviesoje? 
graužia jums akis? 
pūliuoja jūsų akįs? 
turit apvilktas akis? 
turit žvairas akis?

Ar
Ar

Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar

Aš Esu 20 Metų ant State gt

F.O.Carter,M.D
Phisician and Surgeon 

120 So. STATE ST., 2-ros LUBOS

Valandos: 8:30 iki 7 P.M. dienomis; 
Nedėldieniais 10—12

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagd 
Telcphon* Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagt 
l'elephune Drover 9693

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—8 popiety 
7—8 vakare. Nedėliomie 10—12 dien*.

Tcl. Arini t age 984

DR.A.J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI

2121 N. Western avė.
Valandos: 9—12 ryto;

2—9 vakare.

kus. VrJ.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iii 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317

SPECIALISTAS 
Dykai 

yra 
kada pra 
regėjims.

es vartojame 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai-

Tel. Yarda 3654. AKUŠERKA ]

Mis,A, VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko* i 
legiją; ilgai praktika*Į 
vus Pennsylvanijos ho- 
spitalėso ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai, 
patarnauju prie gim-į 
dymo. Uždyką duodu : 
rodą visokiose ligose' 
moterim ir merginom.! 
3113 So. Halsted Str.,' 

| (Ant antrų lubų) I
Chicago.

st.

DR. 6. M.GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S.‘ Morgan St.. kertė 3
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vsriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 no piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
inis vakarais ofisas uždarytas. 

Tclephone Yards G87

Dr. M. Stupniski
3109 S. Morgan si. Chicago

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

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

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

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

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

Naudokitės proga kol vra pigu 
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, Chicage 
tarpe Leavilt ir Hovne avė.

Tel. Canal 5838.
■sa

TELEPHONE YARDS MJ4. 1 
D r. P.G. Wiegner I 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 I 
iš ryto ir nuo 7 Iki 9 va), vak. I 
3325 So. Halsted StM Chiragv ■

Tclephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 1‘lth Street, Cicero, Iii. 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piet, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak. 
Nedčldieniais nuo 9 iki 12 v. dieną.

■ TELEPIIONE YARDS 2721 i
I DR. J. JONIKAITIS I
■ Medikas ir Chirurgas I
■ 3315 S. Halsted St., Chicago I
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Pranešimai RANDAI RAKANDAI

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: ('anai 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
yakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numery j.

ANT BANDOS. — Kam reikalinga 
bai nė. kurioje gali tilpti tris auto
mobiliai, o ant antrų lubų didelis 

1 pasidėjimas. Reikalingi kreipkitės 
šiuo adresu: 
342^ l.o\ve avė Chicago

■ KEIKIA DAKBIN1NKL

Už $50 NUPIRKSI $3i0 dvigubais 
springsais phonografa, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
anų 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandų už pirmų pasiūlymų. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. VVestcrn av., Chicago

Roaeland, 111. — LDLD. 79 kp. su
sirinkimas įvyks nedėlioj, balundžio 
28 d., kaip 10:30 vai. rylų, Aušros 
mokykloj, 111960 Michigan avė. Dra
ugai, visi būtinai ateikite; bus pri
rengtu buliaus utskaila.

A. Grebelis, Rušt.

m a a Met turime viaokių darbų
II M M U I fabrikuose, kruiiluvėse, <>- 
11 U K A U | fisuose. Koteliuose ir re- 
V ffl 11 U fl I storantuose.

Pamatykite musų dideli 
suraAą. Geriausios al<os, malas mums atlygi
nimas.

Advance Employment Eachange 
1-raa augštas.—179 W. Waahington st

LSS. 4-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas |vyks neflėlioj, bal. 28 d., 
kaip 1 vai. po pietų, ant antrų lubų. 
Mildos svet. Draugai, malonėkite vi
si atvykti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti, belo bus renkami 
delegatai j VIII Rajono Konferenci
jų. —Sekret. K. Trainis.

REIKALINGA merginos, arba jau
nos moterįs lengvam darbui ant 
svest side i Bed Spring šapų. Gera 
mokestis, pastovus darbas. Važiuo
kite 21 Cunal gatvės karais.

Henry Schomer Company 
509 Mather St., vienas blokas j pie
tus nuo llarrison ir Cnnal gatvių.

RETA PROGA.—Jauna pora pri
versta paaukaut savo puikius 5 kam
barių rakandus. Klegantis tikros ska
ros seklyčios setas, 8 šmotai, dainin 
rumio setas, vėliausio styliaus. Taip
gi miegamojo ir virtuvės rakandai, 4 
aliejiniai paveikslai Taipgi $850 pats- 
skambinas pianas 1918 styliaus bus 
paaukautas už $220 ir $200 Victrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Pasiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukile tuojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kedzie Avė. Pirmos lubos.

NAUJIENOS, Chieago,UI 
1 ' Ir

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stčs amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis <$15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chieago.

DRAUGIJOS DRAUGIJOS

Pelnysią, Balandžio 2G, 19J8

LIETUVIŲ MOTERŲ APšVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRASAI:

K. Rugis, pirmininkas,
\ 1714 Wabansia Avė

J. Dauginis, vice-pirmininkas, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield
J. AntanavlČia, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmų kiek

vieno mėhesio seredų, vakare, 1822 
Wabansia avė.

avė
avė

Mikolas Nakrušas, maršalkas,
420 drauge Str.

Ant. Bubele, teisėjas
313 Qulnče str. 

Juozas Jurevičia, vėlavncšvs,
152 Main Str

Petras Miliauskas, vėlavnešys,
R. 1, Box 56.

Petras Rimkevičių, durininkas,
\ 424 N. Pleasant Str.

Nikodimas Janavičia, durininkas.
614 Markei Str

LMPS. 58 kp. repeticija veikalo 
“Katriutės Gintarui“ įvyks pėtnyčioj, 
balandžio 26 d., 8 vai. vakare, Mark 
\Vhitc S. svet., ant antrų lubų. Visos 
lošėjos ir lošėjai, malonėkite pribū
ti laiku. —Komitetas.

---------- I
Svarbi prelekcija moterims ir mer

ginoms įvyks nedėlioj, bal. 28 d. 2- 
rų valandų po pietų, Aušros Mokyk
los svetainėj, 29-la ir So. Halsted si. 
Skaitys Dr. A. Yuška, tema “Ypatiš- 
ka hsgijena". Galima bus uždavinė
ti klausimai. Kviečia moteris ir 
merginas skaitlingai atsilankyti.

—Komitetas.

REIKALINGA anlrarankis duon
kepys, taipgi 3-čia ranka 
nimosi kepti duonų. Dai 
mis.

M. AlgininaviČia, 
12601 Indiana Avė., Kensington, III.

ric moki
as dieno-

PARDUODU pigiai gerus ketu
riems kambariams rakandus iš prie
žasties išvažiavimo iš Chicagos. 
Kreipkitės į

Wm. Machls.
2-ras augštas—užpakalyje 

1275 N. VVood st. Chicago

VALENTINE DRESSMAK1NO 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti sulines ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminlnkl

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimierus Rugis, pirmininkus, 
1714 Wabansiu avė.

Antanas Andriauskas, pirm, pagelb.,

Lietuviškų Tautiškų Kapinių

VALDYBA 1918 METAMS

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

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

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė,
3429 yVallacc str.

E. Ulkutė, finansų raštininkė,
2137 \V. 21 PI.

P. Baleckienč, iždininkė,
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Stiields avc.

J. Savickaitė, iždo globėja,
3514 So. Wcntworth avė.

Siunčiant į centrą mokestis, uuo- 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterįs prie švaraus šapus da
rbo. Geru mokestis. Atsišaukite. 
Empl. Gate. 1700 Peoria St., Chieago.

PARDAVIMUI rakandai 4 kamba
riam. Atsišaukite greitai tarp 4 vai. 
po pietų ir 9 vai. vakaro.

Vladas Smilgeyičia, 
4617 Annitage Avė., Chicago 

2-ras augštas. HA5TER 5Y5TEn

Kazimieras

Kazimieras

Pranciškus

REIKALINGA bučeris. Geras da
rbas, nuo I vai. ryto iki (i vai. va
karo — ne ilgiau. Malonėkite atsi
šaukti greitai.

Alex Sucilla,
<871 I Houslon avė., So. Chicago, III. 

Tol. So. Chieago 838.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA sidekaris, tinka 

Harley Davidson motorcycle, arba 
Excelsior, visai pigiai, kų greičiau
siai. J. Mikšis,
2917 S. Lowc aveM Chicago.

BEN. LIUBINAS, pirmsėdls,
KL. BUOZIUS, pirmM«o Z'gdk,SI 

IOS <&KITTAQ ’i r 1 16th St. JUd. SKU1AS, iždi n i nkas, 
q UAVTA X|-31(1G So< IIs»lsted Si. 
S. DANĮ A, raštininkas,

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

L. Burba, pirmininkasJonas Slancauskas, nutarimų rašt., 
3316 Wallace SI. 

Koslantas Vaitkus turtų raštininkas, 
2617 lOth Street 

Chnptilis, iždininkas, 
1840 So. Halsted st.

Yaras, kasos globėjas, 
1742 S. Union Avė.

Girdwainis, kasos glob., 
2000 So. Halsted Str.

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avc.

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
subatų po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vak vakare, I). Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesiu Draugystė numažino į- 
stojimo mokėsi) tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstitucijų.

FI) ir : ?12 .191,1 Sl
LD. čI-PLLIS, Kapinių užveizda,

Lithuanian National Cemcterv 
Sunimit, UI.

Phone Willo\v Springs 10.
.Globėjai ir valdyba susirenka ka* 

pirmų šventadienį kiekvieno mene 
šio, o visuotini susirinkimai yra su 
kviečiami per atvirutes j svetaim 
pasamdomų per valdyba.

2003 Jefferson st. Chicago. 
A. Lcknickas, vice- pirmininkas, 

708 West 17th Street. 
P. Orlauskas, nutarimų raštininkas,

3338 So. Auburn avė. 
\V. .1. Buišis, finansų raštininkas,

900 West 191 h St. 
\. Slrole, kontrolierius-rašlininkas 

2018 So. Peoria St.
I. Artišauskas, iždininkas, 

3253 So. Halsted St., Chicago.

Svarbios prakalbos.—LMPS 9 kp. 
rengia prakalbas pėtnyčioj, balaml. 
26 d. 7:30 vai. vak., Mildos svetainei, 
3142 S. Halsted SI. Kalbės buvusi 
“Moterų Balso” redaktorė, drg. K. 
IMrikienė. Moters ir vyrai kviečia
mi atsilankyti. Dainuos gerai pra- 
lavintas “Ateities Žiedo” vaiku cho
rus ir bus duetas, kurį atliks Staniu
lį ut ė ir Bi iedukui. Inžanga dykai.

—Komitetas.

Northsidės Draugijų Sąryšio mė
nesinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj 
šia avė. Visų draugijų delegatai 
balandžio 26 d. kaip 7:30 vai. vak., 
Knygyno kambariuose, 1822 \\>ban- 
butinai atvykite į susirinkimų.

—Valdyba.

St. Charles, Illz— LSS. 177-tos kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, bal. 28 d., 2 vai. po 
Satulos svetainėj. Draugai 
gės, visi susirinkite. Pirm.

REIKALINGAS jaunas vyras, tu
rintis gerų sveikata, nebijantis dar
bo ir galintis prisidėti $1,000 arba 
daugiau prie- auginimo kiaulių. Aš 
esu gerai išsilavinęs prie jų augini
mo ir galiu gvurnntuoti $5,000 gryno 
pelno | 1-4 mčnesių ir kiekvienas ju
sti doleris bus trigubai apsaugotas su 
$14,000 verta farma. Auginimas kia
ulių, dabar yra pelningiausias biznis. 
Galintis užimti šių pelningų vietų, at
siliepkite laišku, paminėdami ar esa
te liuosi nuo kariuomenės, kiek tu
rite metų ir kokių vietų esate užė
mę arba atsilankykite stačiai ant ma
no farmos.

J. Kaulinas, 
R. F. D. 1, Box 133, Allegan, Mich.

PARSIDUODA motorcycle India
na arba Excelsior pigiai .Dykai tai
some per šešis mėnesius.

J. Mikšis, 
2917 So. Lowe avė.

NAMAI-iEM®

Chicago

MOKYKIS KIKPIMO JR DKRIRNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRADALŲ

Muku nistema ir ypatiikns mokinimas pa
darys Jus Žinovu f trumpą luiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius Ifirpi- 
ino-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktiikų patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos mažino* musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate nžkviečiami aplankyti Ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti specialižkai pigią kainą.

1‘atrenos daromos pagal Jūsų rnierą — bils 
stailės arba dydžio, IA bile madų knygos.

MASTER DE8IGN1NG 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis,

118 N. La Baile gatvi, Kambarys 414-417. 
priei City Hali.

pietų, J- 
ir drau- 

Valintas.

LMPS. 9LSJL 1 kp.. LSS. 4 kp. ir 
kp. bendras lavinimus susirinkimas 
įvyks nedėliok balundžio 28 d., 10 v. 
r\le, Fellovvship House svet’., 831 \V. 
33 pi. Bus dvi prelekcijos: “Kada ir 
kokiu budu svietas susitvėrė" ir ko
kiu budu gali pasibaigti?” Draugai, 
nesivėluokite. Rašt. Zavė.

REIKALINGA kambarinės tarnai
tės. alga $22 į mėnesį ir $10 ekstra, 
jeigu Jus išbusite iki spalio 1-niai 
dienai. Merginos turi gražius, šva
rius kambarius ir gerų valgį. Atsi- 
šaukįte pas House keeper.

Chicago Beach Hotel,
51 st and Cornell avė., Chicago

Draugystės Liet. Darbininkų Są
jungos mėnesinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, balandžio 26 d.. Draugai, 
ateikite visi į susirinkimą, nes yra 
svarbių reikalų. —Rast Gurskis.

Rockford. III. — L S J Ratelis ren
gia prakalbas balandžio 28, Vega 
svetainėje, kertė 9-los ir 15-tos gat
vių. Pradžia 2 vai. po pietų. Kalbės 
moksleivis A. Bimbo. Visi, kas galite, 
ateikite. Kviečia —Komitetas.

REIKALINGAS kriaučius taisyti 
ir prosyti drabužius, geras užmo- 
kesnis, pastovus darbas.

J. Šunimis,
42 10 Archer avė., Chicago

PARDAVFMIH
Draugystės Palaimintos Lietuvos 

extra susirinkimas Ims subatoj, 7:31) 
vai. jx> pietp. Balandžio 27. Malinau
sko svet, 1843 S. Halsted str. Turim 
daug svarbiu reikalų, todėl nariai 
privalo atsilankyti. Rast. F. Micklin

PARDUODU labai pigiai saliunų 
su namu arija be namo. Užtektinai 
gėrynių, užteks keliems metams. Kas 
tikrai nemanote pirkti, velyk neatsi
šaukite. Platesnes žinias patirsite 
ant vietos. Atsišaukite laišku j Nau
jienų Ofisų, pažymėdami No 11.

100 AKERIŲ farma su triobomis 
ir su gyvuliais; žemė yra derlinga ir 
yra 20 akrų miško; dešimts akerių 
yra dirbamos žemės, o kita da neiš
dirbta. Galite pigiai pirkti. Parda
vimo priežastis — man reikia stot 
į kariuomenę. Platesnių žinių klau
skite šiuo adresu: Anton Adomytis, 

Eagle River, Wis..

ŠTAI JUMS PROGA

kur galite į trumpų laika uždirbti 
gerus pinigus. Parsiduoda namas, 
kuris neša 21 nuošimti. Inmokėt 
reikia $100.00, o likusius ant mėne
sio $25. Randasi puikiausioje daly
je Gary, Ind. Pardavimo priežastis 
—savininkas gyvena Chicago. 4448 
S. Sawyer avė. Telephone McKinley 
3354. Atsišaukite laišku arba tele
fonu. Kaina visai žema.

G. Virbalaitis

PARSIDUODA 2-jų augštų namas 
6, 3 ir 3 kambariai, maudynės, gu
zas ir ištaisytos gatvės, viskas apmo
kėta. Randa $30 į mėnesį. Kaina 
$2.500, apie $300 įmokėt, likusius po 
$30 į mėnesi drauge su nuošimčiais.

McDONNELL,
2630 Wcst 38lh St., Chicago

SMOKYKLA

Dr-stės Tėvynės Mylėtojų No 1 ne
tikėtas ir extra susirinkimas įvyks 
nedėlioję, balandžio 28 d., 1918, ly
giai 12 vai. dienos, paprastoje susi
rinkimų svetainėje prie 46-tos ir So. 
Paulina gat. Susirinkimas šaukia
mas reikale apvaikščiojimo tų pačių 
dienų visų Chicagos lietuvių. —

K. A. čapas, Nut. Rast.

GERAS SALIUNAS, gera buveinė 
dėl lietuvio. Kreipkitės į P, Schoen- 
hofen Brew Co. —Pasiklau.skit M. 
Preib, 18-ta ir Canalport avė. Chgo.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PARSIDUODA galiūnas ir board- 
ing house su nuosavybe fabrikų di- 
strikte. Tel. ('anai *034.
2588 Blue Island Avė, Chieago.

PARSIDUODA lotas, pigiai, trum
pu laiku iš priežasties išvažiavimo į 
kitų miestą. Lotas randasi ant 57th 
st. ir S. Whipple st. Atsišaukit pas 
savininkų:

S. B., 
2743 N. Central Purk avė. Chicago

Ist floor, rear.

Pajieškau savo dviejų pusbrolių— 
Julių ir Titusino Kirdulių. Paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pav. ir para
pijos, Molainių sodžiaus. Meldžiu 
atsišaukti jų pačių ar kas juos žino 
pranešti. Girdėjau, kad jie gyvena 
Chicagoj. Aš turiu svarbų reikalų. 
Kas praneš man, tai busiu dėkingas

M r. E. P. Kutawiczius, 
11858 Indiana avė, Kensington, III.

PARSIDUODA barbernė ir pool 
rooinis, 2 krėslai ir 3 stalai. Biznis 
išdirbtas per daug metų. Priežas
tis — kariuomenė. L. P.
611 E. Lincoln Highway, DeKalb, III

PAJIEŠKAU brolio Antano Lūšio, 
Kauno gub., Šiaulių ųav. miestelio 
Viekšnių; atsišaukite pats arba kas 
žinote praneškite jo adresų.

Jonas Lūšis, 
3241 Limo St., Chieago. III.

Pajieškau savo brolio Jono Ber- 
čia, Kauno gub., Telšių pav., Kretin
gos parap. Noriu pasimatyti, turiu 
svarbų reikalų — einu j kariuomenę.

Adomas Berčis,
3561 So. Halsted St., Chieago, III.

PARDUODU čevorykų taisymo są
rą1. Vjeta yra išdirbta per 8 metus. 
Visos mašinos vėliausios mados. Pa
du siuvama mašina kaitinama yra 
ant elektros. Visa mašina yra 22 pė
dų ilgio. Darbo užtektinai dviem 
vyram žiemų arba vasara. Kaina y- 
ra $1500. bet per priežastį savininko 
ligos gali pirkti už prieinamų kai
nų, taipgi viena padų valoma maši
na 18 pėdu ilgio parsiduoda. Gali 
pirkti labai pigiai. Atsišaukite ant 
šio adreso:

J. GRIGOLTS.
2290 Mihvaukee Avė., Chieago, III.

PARSIDUODA
įmokė! $300, likusius mokėt kas 

mėnuo. Nupirkite mūrinį dviejų 
augštų namų. Po 5 kambarius abu, 
gatvė ištaisyta. Arti gatvekario 
elevatoriaus stoties, kaina $2700.

Klauskite
Henry Schrik and Co., 

3722 W. Chieago Avė., Chieago

ir

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario prie gerų 

žmonių Bridgeporto apielinkėj .tarp 
Wallace ir Morgan, ir 34-tos ir 29- 
los gatvių. Atsišaukite ne vėliau 
kaip iki pėtnyčios — vėliaus nerei
kės. K. P. Mishkinis, 
33JJ1 So. Lowe Avc., Chicago.

FARMOS!
Aš norėčiau atkreipti domų į tuos 

lietuvius, kurie nori apsigyventi ant 
ūkių ir tapti savininkais. Tokiems 
patariu kreipties į Wisconsino vals
tijų, Langlacla County.

Rašykite laiškus arba ypatiškai 
kreipkitės šiuo adresu:

A. S1DEREVIČIA,
P ,0. Bryant, Wisconsin.

PAJIEŠKAU burdo prie laisvų žmo 
nių tarp šių gatvių — 50 ir 60, ir 
tarp 26 ir 16, Cicero, 111. Laiškų 
siųsdami adresuokite taip:

A. Karas, 
552 W. 18th str. Chieago, III.

PARSIDUODA Cleaning, pressing 
shop Savinikas važiuoja į kitų mie
stą.. Gera proga pirkti pigiai — už 
*150. čia yra 6 parapijos. Tik vienas 
“klyning” visoj apielinkčj. Kas nori
te, pirkite tuojaus. Namas ant dvie
jų pagyvenimų. Gyvent viršuje biz
nio. Randa S8. M. Cohen, 
Main Street, Limont, III.

MOKYKLOS

PAJIEŠKAU šviesulis kambario 
Rridgcporto apiclinkėj, tarpe 33-čios 
ir .'kitos gatvių. Atsišaukite adresu: 
J. P., 3346 So. Halsted St. Chicago

PARDUODU kriaučių šapų, valy
mo ir dažymo, gera vieta. Ant West 
Sidčs, lietuvių apgyventa. Del pla
tesniu žinių rašykite laišku i “Nau
jienų” ofisų pažymėdami N 14.

Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkites.

Kas nori išmokt anglų kalbos ir 
rašto, rokundų, braižymo pienų — 
eikite į Aušros Mokyklų. Pamokos 
dienomis ir vakarais. Mokestis ne
didelė. Užsirašvt galima kiekvienu

Uaiku. AUŠROS MOKYKLA
3001 S. Halsted SI., Chicago 

V. Mišeika, Vedėjas.

D R. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2225 So. Leavift St.
Suite 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Haymarket 2563 Phone Cunal 4626

Nedčldienials tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA 
Juozapas Šimkus, pirmininkas,

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

10449 Wentworth avė. 
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, 

355 Kensington avė. 
Vladislovas Markauskis, kasierius,

355 Kensington avė. 
Ant. Berlašius, pinig. raštininkas,

349 E. 115 St. Kensington, Ilk 
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas pirmų pelnyčių 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
1'. Shedwillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems {stoti j Dr-stę už numažintų 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstitucijų. —Juozapas Urbutis

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir raByti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:*
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Prieky bos Teisių
Lotynų " S.V.Pilietybės Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
.r GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 

inama lietuviškai. į

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

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ
S£S

DRAUG mSrt IK ,ORGA-
Nl.jACUOS. <

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikiųasai Komitetas:
:'<v , '.f

P.

K.

A.

K.

m.
UI.

UI.

GRIGAITIS, Prezidentas,
1840 S. Halsted St., Chieago, 

JURGELIONIS, Vico-Prez., 
3133 Emerald Avc., Chieago,

LALIS. Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chieago, 

GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chieago, III.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chieago, 1)1 
J. ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chieago, III 
JL’LIA ŽEMAITE,

2919 W. Division St., Chieago, J JI.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Boobcn, pirmininkas,
3231 Emerald

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

F. Ažusenis, nutar. raštininkas, 
1956 Cahnlnort Avė.

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

Susirinkimai atsibuna 3-čių subatų 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. ('anai St. Chieago.

Avė.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:
J. Petrauskas, pirmininkas, 

1747 North Avė.
J. čepelis, pirm, pagelbininkas, 

1060 Noble
Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 

2228 Coblenz
M. Žukas iždininkas,

1608 North avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmų 'ketver
gę kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vukare.

St.
st.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS. 
Sam. Venckus, pirminikas,

1903 lidble str.
John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 

664 W. 48 St.
Klein. Liaudnnskas, nut. raštininkas 

1439 S. 50th avė., Cicero, III.
Frank Micklin, turtų raštininkas, 

1906 S. Union Avė.
Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 

2129 W. 21st Str. 
Kaz. Karinauskas, ligonių globėjas, 

3041 W. 42 Str.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas antrų nedėldienį 
kiekvieno menesio, 1-mų vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL. 
Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116 Str.
Pašakarnis, pirm, pagelbininkas, 

324 E. 116 St.
Bahreinas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė. 
Norbutas, finansų raštininkas,

27 E. 102 Place.
F. Shedvillas, kasierius,

341 Kensington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę, pėtnyčių kiekvieno mėne
sio F. Shedvillo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

D.
K.

K.

A.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

Juozapas Užubalis, pirmininkas, 
2823 Jackson Blvd.

Povilas Atkočiūnas, pirm, pagelb., 
342 S. Crasvford avė.

Jonas Burčikas, nutarimų rašt., 
, 1217 S. Spauldnig av.
Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 

807 S. Spoulding avė.
Mykolas Kaziunas, iždininkas, 

1501 S. Harding avė.
Susirinkimai atsibuna 29 dienų 

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

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

P. Shvelnis, pirm, pagelbininkas, 
2156 Alece PI.

J. Kalninė, raštininkas,
1965 Evergreen avė. 

P. Galskis, fin. rašt. ir biznio agent., 
Ofisas: 1579 Mihvaukee avc., 

Telefonas Humboldt 182.
J. Katilius, iždininkas,

1685 Mihvaukee avė.
Susirinkimai atsibuna 1-mų nėtnv- 

čių kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Mihvaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-čių subatų kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
st., 7:30 vai. vak.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS;

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

A. C. W. of A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRA(1IA:

Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

Briedis, turtų raštininkas,
1049 N. Marshfield aw. 

čepukas, iždininkas,
1648 W. Division st. 

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

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwiq 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avc., arti Milvvaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.
* llll II .................................... t I I' ■ *■ ■ ......................— '■ ' "■

DRAUGYSTES LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS., VALDYBA 1918 m.

V.

K.

Kaz. Brazevičius, pirmininkas,
402 Lincoln Str.

Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas,
653 Garden str

Felix Bartkus, prot. raštininkas,
R. R. 3. Box 33

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas.
818 Jenne Street

Ant. Pakšis, iždininkas,
462 Jenne Str.

Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 
165 Pleasant SI

Pranas Kimontas, iždo globėja, 
730 Engei str.

Jonas Kasiulis, maršalka,
653 Garden Str.

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

“Naujųjų Lietuvų”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

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

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

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

ADRESAS.

“Naujojj Lietuva”
Podolskaja, 15 .Petrograd, Russia

KARDAS”
Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spindulinis. 
Jame rasite.
Eibes juokingų straipsnių, . 
šventjackio Misijas, 
Kunigo Bimbos pamokslus, 
Kunigu žiedus. 
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir jų štorukių gaspadinių pikčerius, 
Tikictų į Dangų, ctc., etc.

Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas. \

“KARDAS”
251 Broadway, So. Boston, Mass.

Ateikit į Eagle River, Wisconsin
Nes čia yra

LIETUVIU KOLONIJA Iš ŪKININKŲ 
KURIE PELNO PINIGUS

Karės kaštai čia yra. Mieste maistas ir drabužis kasdien brangsta. 
Jus turit mokėt, kiek ūkininkas reikalauja. Jūsų uždarbis nedidt'ia taip 
greit kaip brangsta pragyvenimas. Ar jus permatote, kad g;di jums 
greit prisieiti suvartot savo sunkiai uždirbtų taupinimų?

Dabar yra laikas ūkininku tapt. Buk oasinaudotojas iš karės aplin
kybių. Tai yra gyvenime proga, kuri gal niekuomet negrįš. Ar žinot, kad

Eagle River’e lietuviškos šeimynos, kurie pasipelnys iš priežasties 
augštų kainų ant maisto, kad tie, kurie gyvena miestuose, privalo mokėt? 
Jie čia atėjo vos keletas metų atgal. Jie visi puikiai gyvena ii- šis jiems 
Ims geriausis metas.

PAMANYK APIE TAI
EAGLE RIVER YRA GERIAUSIS ŠALYJE D1STRIKTAS

ir bulvės yra pinigų vertos. Jos gali būt sodinamos iki vėlvvam laikui 
birželyje taigi kurie dabar perka ukes, turės užtektinai laiko šiam sezone.

JŲŠ GALIT DARYT, KA TEN APSIGYVENĘ LIETUVIAI DARO 
žmonės iš jūsų pačių gimtinio krašto jūsų čia laukia. Jie išsiilgę sma- 
gRJ. gyvų žmonių lietuvių, kaipo savo kaimynų. Sanborn žemės kompa
nija reikalauja ūkininkų, arba lokių, kurie norėtų ant visados pasilikt 
ant ūkių ii' visokiariopai jiems gelbės, kad šiems pasisektų.

Lietuviai: Jus galite pirkt ūkę nuo Sanborn žemės kompanijos 
ant lengvų išlygų. ■

Mes galime parduot jums kiek lik jus norit žemės, pagal jūsų pačių 
terminus. Mes turime kelin ių dešimtų akru ukes, kurias jus galite taip 
pigiai pirkt, kaip už $600 ir liek brangiai, kiek $1600.

Ateikite į kaimynystš su savo krašto žmonėmis.
Dabar yra laikas. Palikite piliečius su jų vis kjlančia kaina. Duo

kite savo vaikams progų pabūt tyrame ore. Išdirbkite ūkę, kuri jums 
gerai apmokės ii' padalys save neprigulmingu anl viso gyvenimo. \p- 
lankykile mums ii' palįs pamatykite. Jeigu Jus negalite to padalyti, ra
šykite šiandien, reikalaudami paaiškinimų..

SANBORN LAN!) COMPANY 
Eagle River, Wisconsin.


