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Rusija prigrasino
Vokietijai kare

Kaukazas pradėjo taikos 
tarybas

i

Rusija perspėjo Vokietiją, kad 
turi sustoti kariavus su Rusija

RUSIJA GRASINA VO
KIETIJAI KARE

vyriausį tos sutarties siekinį 
taikos stovį. Bet ištikrųjų 
kio taikos stovio nėra.

to-

Mobilizuoja armijų apsigy
nimui nuo vokiečių.

Vokiečiai tebesiveržia

ka'inga davadnai pasakyti, ko
kie* yra tikri nauji reikalavimai, 
vardan kurių Vokietijos valdžia 
veda ukrainų, finų ir vokiečių 
kareivius prieš Rusijos Sovietų 
valdžią*** Aiškus ir tikras at
sakymas į tuos klausinius 
absoliučiai reikalingas”.1

FINLANDIJOS BURŽUA- 
ZIJA NORI MONAR

CHIJOS

Taipgi prisidėjimo prie cent- 
ralinių valstybių.

PRIĖMĖ NAUJA REGIS
TRACIJOS BILIŲ

UKRAINAI NEPATEN
KINTI VOKIEČIAIS

Vokiečiai po senovei joj šei- 
minikauja.

True translation filed with the post- 
mnsler at Chicago, III., May 17, 1918, 
is reąuired by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGTON, geg. 16. — 
Rusija persergėjo Vokietiją, kad 
ji yra priversta mobilizuoti vi
las reikalingas spėkas” apsigy
nimui savfs iš priežasties Vo- 
(ietijos peržengimo Brest Lito- 
fsko taikos sutarties.

VOKIETIJA NEBEKA- 
RIAUSIANTI PRIEŠ 

RUSIJA

Prižada sustabdyti besiver
žimų į Rusiją.

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III., May 17, 1918, 
•s reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, geg. 16. — 
Valstybės departamentas šiandie 
gavo žinią iš Maskvos, jog Vo
kietija užtikrinusi Rusijos So
vietą valdžia, kad Vokietijos ar
mijos toliau nebeis į Rusijos te
ritoriją.

RUSIJOS PERSERGĖJI
MAS VOKIETIJOS

Vokietija laužo taikos sutar
tį, todėl Rusija mobilizuos 
karines jiegas savęs apsi
gynimui.

Reikalauja aiškaus atsakymo.

True translation filed with the post- 
rnasler ai Chicago, III., May 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, geg. 16. — 
šiandie valstybes departamento 
viešai paskelbtas Rusijos Sovie
tų valdžios protestas Vokietijos 
užrubežinių reikalų ministeri
jai prieš Vokietijos užuolimus, 
padarytas bal. 26 d. parodo, kad 
Rusija davė persergėjimą apie 
savo pasirįžimą mobilizuoti vi
sas reikalingas spėkas, kad įgi
jus laisvę ir neprigulmybę Ru
sijos respublikos, kuriai dabar 
grasinama už Brest Litovsko su
tarties nustatytų rubežių.

Rusijos protestas.

“Rusijos valdžia”, sako Rusi
jos nota, “pavartojo kiekvieną

“Rusijos respublikos pietuo
se vokiečių ir ukrainų kareiviai 
vis dar ir toliau tebesiveržia 
šiauriu link. Jie eina ant Kur- 
sko ir Voronežo, teritorijos ne
abejotinai Didžiosios Rusijos. 
Jie perėjo rubežių į Krymo pu- 
siausalį. Ta rubežiaus linija, 
kuri buvo vienpusiai nustatyta 
pačios Ukrainos Rados ir ofici
aliai mums pranešta Vokietijos 
valdžios, tapo peržengta vokie
čių ir ukrainų kareivių.
Užgriebia Rusijos nuosavybę.
“Tuo pačiu laiku į šiaurę nuo 

Finlandijos Rusijos karinė nuo
savybė yra užgriebiama balto
sios gvardijos pulkų, veikiančių 
su tarmėj su vokiečių išsodintais 
pulkais ir sulig tiesioginėmis in
strukcijomis iš Vokietijos gen- 
neralio štabo.

Ukraina nesitaiko.
“Kad išpildžius Bresto sutartį, 

kuri yra legaliu pagrindu santy
kiams tarp Vokietijos ir Rusi
jos, Sovietų valdžia oficialiai pa
skelbė savo pasirengimą pradė
ti taikos tarybas su Ukrainos ce- 
ntraline Rada. Tečiaus jokio 
atsakymo neatėjo nuo tos vald
žios, kuri dabar vedama Vokie
tijos.

“Vokietijos valdžia taipgi pa
siūliusi klausimą taikos s u Mir
ties, jokiu budu nedavė atsaky
mo į musų pasiūlymą pradėti 
taikos tarybas. Vieton to tęsias 
besi veržimas vokiečių-ukrainų 

kareivių prieš Rusiją, kaip jau 
tas buvo nurodyta.

Gins respublikų.
“Atsižvelgiant į tokias aplin

kybes, Sovieto valdžia skaito sa
ve priversta mobilizuoti visas 
reikalingas spėkas, kad įgijus 
laisvę ir nepriklausomybę Rusi
jos respublikos, kuriai dabar 
grasinama už nustatytų Bresto 
sutarties rubežių. Yra aišku, 
kad toks dalykų stovis negali il
giau tęsties. Sovieto valdžia skai 
to būtinai reikalingu geriau nu
šviesti tą dalyką ir vardan įgiji
mo taikos ji patvirtina savo pil
ną pasirengimą pildyti ateityj 
Bresto sutarties sąlygas”.

Klausia ko dar vokiečiai nori.
Protestas užsibaigia užreiŠki-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 16. — Ex- 
chnr ge Telegraph praneša iš Ba
ngos, kad Vienuos žinia į Bėdino 
Lol a! Anzeiger |>aduoda, jogei 
prieš vokiška agitacija Ukrainoj 
tebėra nesustabdyta. Ukrainos 
laikraščiai smarkiai užsipuola 
ant Vokietijos ir kaltina ją pa
naudojime Rusijos kariškų lai
vų Sevastopolyj užgriebimui an
glių ir Ukrainos pirklybinių lai
vų.

Pranešama, kad vokiečiai su
dėjo minas Jenikale per lakoj, už 
darydami įėjimą į Azovo jurą.

Smarkus sumišimai išliko Ni- 
volajuve. kur vokiečiai pašalino

True translation filed wilh the post- 
niasler at Chicago, III., May 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

VVASHINGTON, Geg. 16. — 
Atstovų butas šiandie be rekor- 
dav.’mo balsių priėmė konferen
cijos raportą apie bilių, reikala
ujantį užsiregistravimo dėl dra- 
fto visų jaunuolių, kuriems su
kako 21 metai amžiaus po bir
želio 5 d. 1917 m.

Laukia austru otensyvo 
Italijoje

Paskandino austrų dreadnautų

Atsišaukimas

ARMĖNAI KARIAUJA SU 
VOKIEČIAIS

Amerika neteko 5,788 kareiviu

RUSAI PASKANDINO 11 
SUBMAR1N Ų

<ad nepatektų jos vokiečiam

True translation filed wllh the post- 
niaster at Chicago, III., May 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 16. — šian
die paskelbta, kad Rusijos lai
vyno viršininkai pirm pasitrauk
siant balandžio m. Hango uoste, 

ietvakarinėj Finlandijoj, išspro 
gdlno 4 Amerikos submarinas. 
Taipgi tapo išsprogdintos 7 an
glų j ubmarinos, kada vokiečių 
jūrinės spėkos prisiartino prie 
•lango.

KAUKAZAS PRADĖJO TAIKOS 
TARYBAS

True translation filed with the post- 
inaster ai Chicago, III., May 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, geg. 16.—Pa
sak B^rlino Tageblatt, Batume 
prasidėjo taikos tarybos tarp ce- 
ntralinių valstybių ir naujos 
Tnms-Kaukazijos respublikos.

PRIŽADA PAGELBA 
RUSIJAI

True translation filed wilh the post- 
niaster at Chicago, III., May 17, 191.8, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Geg. 16. — Blo 
kados ministeris Lordas Gecil 
šiandie po piet užreiškė atstovų 
bute:

“Mes geidžiame daryti viską 
musų galėję, kad pagelbėjus ir 
parėmus Rusiją — netik dabar, 
bet ir po karės. Musų siekiniu 
yra išlaikyti Rusiją kaipo talki
ninkę š; lį, ir jeigu tas negali
nu!, tai ne germaniška.“

True trunslatlon filed with the post- 
tnnstcr at Chicago, III., May 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, Geg. 16. — 
Didelis padidėjimas karės išlai
dų dėl armijos, laivyno ir laivų

galimą priemonę,, kad pilnai iš- kad jeigu Vokietijos valdžia budavojimo programo parody- 
pildžius sutartį iš savo pusės ir randa negalimu užlaikyti sutar- tas iždo raporte, kad kovo mėn. 
tuo budu įgijus musų žmonėms ties sąlygas, “yra absoliučiai rei- išlaidos siekė $1,229,000,000.

True translation filed with the post- 
master 14 C.hlcurto, III., May 17, 1918, 
lis reąuired by the act of Oct. G, 1917.

HELSINGFORS, Geg. 16. — 
. HufvudstadsblHdet išspausdino 
atsišaukimą, kviečiantį visus pi
liečius remti monarchišką val
džios formą Finlandijoj. Po at
sišaukimu pasirašė atstovai visų 
buržuazinių partijų, jų tarpe ir 
Jaunieji Finai,
pataria atsteigimą landtago ir 
taipgi, kad Finlandija prisidėtų 
prie centralinių valstybių.

(Tas faktasl kad daugybe žy
mių narių Jai^iųjų Finų grupės 
agituoja už Monarchiją, buvo 
pirmiau pranešta Helsingforso 
žiniose).

Dabartinis landtagas suside- 
ad iš 51 nario senųjų finų gru
pės, 25 jaunųjų finų, 26 agrarų, 
21 švedo ir apie 20 socialistų. 
Didžiuma jaunųjų finų ir soci
alistai stovi ui respublikonišką^ ’■ 
valdžios formą. Agrarų pozici-K 
ja abejotina.

NUTEISĖ ANT MIRTIES
■ ; Z .« ' •

Keli žymų# franeuzai nuteis-

True translation filed with the post- 
huister n» Chicago, III., May 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

P ASYŽIUS, Geg. 15. — Kari 
škas teismas šiandie nuteisė ant 
mirtnes už išdavystę Duval, ku
ris buvo direktorium germano- 
filų laikraščio Bonnet Rouge.

šeši kiti kaltinamieji nuteisti 
nuo 2 iki 10 metų kalėjimam

Marion, Bonnet Rouge mana 
žerio pagelbininkas nuteistas 10 
metų prie sunkių darbų.

Jacųues Landem ir Fondą, re 
porteriai, gavo 8 metus kator 
gos. .

Goldsky — 8 metus katorgos 
ir karinį nužeminimą.

Vercasson — 2 kalėjimo ir 
5,000 frankų pabaudos. Bausmė 
suspenduota.

Jean Leymarie, buvęs vidaus 
reikalų ministerijos direktorius 
—2 metų kalėjimo ir 1,000 fra
nkų pabaudos.

LONDONO .DARBININ
KAI PRIEŠ NUŽUDYMĄ 

MOONEY.

Reikalauja naujo bylos 
grinėjimo.

na-

Trukdo turkų besiveržimų 
Kaukaze

True translation filed with the post- 
niasler :d Chicago, III., May 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 14. — Iš ar
mėnų šaltinių patirta, kad visui 
Kaukaze armėnai organizuojasi 
atrėmimui turkų kareivių ban
dymo veržties rytų link. Tele
grafinės žinios kaip iš Armėni
jos, taip ir iš Turkijos šaltinių 
Įniks nuo laiko skelbė, kad įvy
kt) mūšiai tarp armėnų ir tur
kų kaieivių ir darosi aišku, kad 
turkų besiveržimas rytų link ta 
požymiai sutrukdytas.

VOKIETIJA NEKARIAU- 
JANTĮ SU URUGUAY

Trne translation filed with the post- 
master «>t Chicago, III., May 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

MONTEVIDEO, Uraguay, geg 
16. — Atsakydama į reikalavi
mą, kad ji pasakytų kokie yra 
santykiai tarp tų dviejų šalių, 
Vokietijos valdžia pranešė Uru- 
guay respublikai, kad ji neskai
to, jog tarp Vokietijos ir Uru- 
guay gyvuoja kares'stovis.

1 ----------

VOKIEČIAI KONCENT
RUOJA LAIVYNĄ

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, UI., May 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, Geg. 16. — Iš 
Hamburgo gauta Gencvoj ir per
duota Daily Express korespon
dentui žinia, kad visas vokiečių 
Baltiko laivynas, apart kelių len
gvų kruizerių, pereitą savaite 
tapo atšauktas į Kiel, kur dabar 
yra koncentruojamos svarbios 
laivyno spėkos.

EVAKUOJA PARUBE- 
ŽIUS

Rumunija pradėjo demobilizuoti 
savo armijų

LAUKIAMA AUSTRŲ O- 
FENSIVO ITALIJOJ

Austrai rengiasi veržties 
prie Milano.

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III., May 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 16. —Kaip 
vakariniame, taip ir Italijos fro
nte tebesitęsia ramumas, bet 
kaip Francijoj, taip ir Italijoj 
tikimasi, kad neužilgo vėl pra
sidės smarkus mūšiai. Karinia 
dabotojai Londone mano, kad 
skelbiamasis austrų oefnsivas 
prasidės prieš italų linijas nuo 
Slelvio perėjimo iki Monte Gra- 
ppa, tuoj į rytus nuo Brenta, kur 
austrai bandys prasilaužti per i- 
talų linijas ir pasiekti Brescia ir 
Milaną.

Rymas praneša apie smarkius 
artilerijos ir patrulių susirėmi
mus palei kalnų frontą ir apie 

italų batarejų išvaikymą ten 
dviejose vietose austrų kareivių

Mirė nuo žaizdų........ ,. 175
Mirė nuo ligų............. 1,044
Mirė nuo nelaimingų ats. 237
Mirė nuo kitų priežasčių 63
Sunkiai sužeista ..........  492
Lengvai sužeista.......... 2,800
Neklasifikuoti sužeisti ....8
Prapuolę mūšiuose ar be

laisvėj ......................... 254
Viso 5,788.

RUMUNIJA SAVINASI 
BESARABIJA

Paliepė demobilizuoti Ru
munijos armijų.

ITALAI PASKANDINO
AUSTRŲ DREDNAUTA

Įsiveržė į austrų uostų ir ten 
jį torpėdavo.

Tru° translation filed wlth the post- 
niaster at Chicago, Iii., May 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

SAN FSANCISCO, geg. 15. — 
Londono Darbo Taryba šiandie 

,prisiuntė kablcgramų į San Fra- 
neiseo Bulletin, protestuojančia 
prieš išneštą mirties bausmę dėl 
T!tomas J. Mooney ir reikalau
jančių naujo bylos nagrinėjimo.

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, 111., May 17, 1918, 
ax . sąuired by the act of Oct. 6,1917.

STOCKHOLM, Geg. 16. — Hc- 
Isingforso žinia sako, kad rusai 
pradėjo evakuoti teritoriją pa
lei Finlandijos rubežių. Jie vis 
dar laiko parubežio tvirtovę I- 
no, bet kitur traukiasi net iki 
Kronštadto. Geležinkelis iš Va- 
Ikeassare į Petrogradą yra ap
leidžiamas rusų.

True translation filed with the post- 
niaster a t Chicago, 111., May 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

RYMAS, geg. 16. — Oficialiai 
šiandie paskelbta, kad italų jū
rinės spėkos anksti utarninko 
rylą torpedavo austrų karišką 
laivą Pola uoste.

Kariškas laivas buvo Viribus 
Unilis rųšies (20,000 tonų įtal
pos laivai). Italų spėkos išveng
damos patrulių laivų ir priešo 
prožektorių įsibriove austrų 
laivyno bazą.

Kuomet veikė laivyno spėkos 
italų liydroplanaj susirėmė su 
austrų aeroplanais virš Pola. Du 
austrų aeroplanai tapo nušauti, 
o keli kiti buvo priversti nusi
kasti netekę kontrolės. Italų 
hydroplanai visi sugrįžo sveiki.

fa 4

Amerikiečiai nušovė 3 vokie
čių aeroplanus.

"S

ORAS
Giedra šilta šiandie, ryto ne

pastovus, galbūt lietus ir šalčiau, 
j pietų, vChau pietvakarių vejas.

Saulė teka 5:27 v., leidžiasi 
8:05 vai. J

True translation filed with thT post- 
master at Chicago, III., May 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, '917.

Su Amerikos armija Franci
joj, geg. 15. — Amerikos avia
toriai šiandie Toni sektorc nu
šovė tris vokiečių aeroplanus..

Penkiems Amerikos aviato
riams suteikta Franci jos karės slo’iai padalinama sekamai: 
kryžibi.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

AMSTšRDAM, geg. 16. — O- 
ficialis laikraštis Jassuose gegu
žės 14 d. išspausdino paliepimą 
demobilizuoti Rumunijos armi
jų.

Rumunijos premieras Ale6a- 
nder Marghiloman besikalbėda
mas su Rumunijos laikraščio 
atstovu pasakė, kad Besarabija, 
išėmus mažą dalelę palei jos 
šiaurinį rubežių bus prijungta

BUDAVOJA DIDELES 
KANUOLIŲ DIRBTUVES

True translation filed with Ihe post- 
inaster at Chicago, III., May 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PITTSGURGH, Geg. 16.—šia
ndie pradėta darbas prie $70,- 
000000 kanuolių dirbtuvės, ku
rią pabudavos dėl valdžios U- 
nited States Steel Corp. Dirbtu
ve bus ant Neville salos Ohio 
upėje, arti Pittsburgho.

AMERIKIEČIAI NETEKO
5,788 KAREIVIŲ

Iš jų tik 715 yra užmuštais.
True translation filed with the posr- 
master at Chicago, III., May 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

VVASHINGTON, geg. 15. — 
Įskaitant šiandieninius nuosto
lius, amerikiečiai viso neteko 5,- 
788 kareivių. Tai parodo karės 
departamento skaitlines. Nuo-

Užmušta mūšiuose .... 715

INDIJA DUOS 500,000 KA
REIVIŲ.

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III., May 17, 1918, 
p» reąuired by the act of Oct. 6,1917.

S1MLA, Indija, geg. 14. —In
dijos valdžia nutarė tuojaus ve
rbuoti daugiau kaip 560,(MM) ka
reivių. Centralinis ir laikinis 
skelbimų biurai bus įsteigti. Pro 
vincijos valdžia patvirtino eD- 
hli konferencijos priimtą lojali- 
škuino rezoliuciją, prižadančią 
visą galimą pagelbą.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, 111., May 17, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

ROTTERDAM, Geg. 14. — 
Nicmve Courant šiandie gavo iš 
vokiečių šaltinių žinių, kad Su- 
nuinijos kabinetas rezignavo. 
Tai nėra netikėtu, kadangi buvo 
neramumų ir neužsigančuinimų, 
kilusių dėlei centralinių valsty
bių priverstų taikos sąlygų.



OS&'CO
Triangle of Milwaukee Avė., Ashland Avė. and Division St

DYKAI
Vaikams!

Sergėkite savo akis
Jau Atspausdinta Ir Galiiha Gaut

Caras teisiamas?

AREŠTAVO 21 ŽMOGŲ

DYNAS

3346 So. Halsted St. 
Te). Boulevard 7328

Klee’s
North

Side
Store

VOKIEČIAI NETEKO 
DAUG DIDŽPONIŲ

Klee’s 
Milwaukee 
Aventie

Neteko 270 grafų ir 633 ba 
ronų užmuštais karėje.

vadinamoji 
neteko 813 
“vėlesnioji 
836 narių.

nuostolių 
tekusi

Už deportavimų 1500 darbi 
ninku iš Bisbee, Ariz.

Kulkos mažina ir 
grafų skaičių

^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Poetiškus Ranki 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš 

kus ir kulturiškus reikalus.

PRAGOS PRIEMIESTYJE 
KARĖS STOVIS

Darbo Žmonių 
vNYGYNAS

Chicago, Illinois. 
Atdara kiekvieną dieną

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

kurių 7 prigulėjo prie 
kili 7 prie Finek 

633 
kurių 13 yra iš Wa- 

namo.

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

specialiu teismo.
Visas judėjimas sustabdytas 

ant Finlandijos-Rusijos rube- 
žiaus.

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviskas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

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

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šių brangintinų knygų.

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

Apart vertės, kokių šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir
šui stiprus ir gražus, puslapių turi 
1274. Nugara ir kampai skuriniai, 
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:

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

ko ties 
namais u 
gus 
areštuota 
lada 150 moterų nuėjo j miestų 
ir pareikalavo paliuosavimo su
imtųjų. Jos tuojaus tapo areš
tuotų^ ir be jokio teismo užda
rytos kalėjimai! 14 dienų.

“senoji didžponija“ n 
narių, o pavadintoji 
didžponija“ neteko ' 
Daugiausia aplaikė ‘ 
Von Wedel šeimyna 
22 nariu ir Von Arnim, netekusi v 
21 nario.

Siutai su DVEJOMS Kelnėms
Vertė nesulyginama, ir tai butų negalima jeigu reikėtų 
mokėt “Loo” rendas. Siutai militariškuose styliuose dėl 
jaunų vyrų, konservatyviškuose styliuose dėl vyrų, pada
ryti iš gerai dėvimų worsteds ir cassimeres.- /"b 
—DVI poros kelnių, kautas ir veskė, parsi- I 
duoda tiktai Klee krautuvėse už .................

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egtair'iMoju Dykai

Gyvenimas yra
X kada pra

nykstu regėjims.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
Ihnltmunefer. Y- 
patinga (loma ai- 

< kreipiama i vai
kus. VcL: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kum p. 47 at 

TeJcphone Yurds 4317

ĮMONIŲ dpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ“ su ilius- 
trūotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

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

Br. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10— 12 rytą; 6—9 va
kare. Tol. ('anai 4367.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, 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:
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STOCKHOLMAS, Geg. 14. — 
Tidengcn šiandie rašo, kad Šve
dijos konsulato Petrograde dar
bininkas praneša, jog buvusia 
caras tapo atgabentas iš Siberi- 
jos į Maskva ir bus teisiamas

TRAVEL 
' 20 ’
minutes 
SAVE 20%

Daugiau Vyrų Negu
Kada Pirmiau Dabar 

t 1 » ■ 9

Perka Drabužius iš už “Loop”
Tai yra vienatinė gatvė atdara į ekonomijų. Visi vyrai žino, kad dabar 
yra vilnų trukumas, kad vilnų neuž-teks visiems—armijai, laivynui ir ci- 
viliems gyventojams, ir todėl, kad drapanų kainos kįla.' Vyrai* taipgi ži
no, kad jeigu prie pakilusių kainų jie-pridės dar “loop” rendas, drapanų 
iškaščiai eis labai augštyn. Todėl daugiau vyrų negu kada pirmiaus da
bar perka pas Klee’s, kur expensai yra mažesni ir kainos žemesnės.

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

SPECIALIAI: Maleva. malevojimui atuby Uvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

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

True translation filed vvith the post- 
masler at Chicago, III., May 17, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. (>, 1917.

AMSTEBDAM, Geg. 15. -Ko
kias skyles karė padarė Vokie
ti jos didžponių eilėse parodo 
paskutinis numeris vokiečių A- 
delsblalt, pašvęsto geneologijai.

Jis išskaito tarpo užmuštų 270 
gra fų 
Dohna namo 
von Finekenstein namo 
baronus, i 
ngenheini

Specialiai dėl Vaikų
Vaik ųsiutai keliuose modeliuose, to

ki ir panašus kaip šiame paveiksle, vi
si turi dvi poras kelniukių ir turinti 
saldinius diržus. Padaryti iš dailių 
cassimeres niaišytose, margose ir juo
stuotose spalvose, didumo 6 iki 18, par
davimo kaina. $9.90. .

Pilnas rinkinys vaikų Kareiviškų 
Siutų, kliaki spalvos vilnonių materi
jų, $8.50 iki $12. Pilnai vilnoni mėly
nos sartos laivoriški siūleliai po $7.90 
iki $11.

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, III., May 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

BISBEE, Ariz., Geg. 15.—Suv. 
Valstijų maršalas Doolin šian
die areštavo 21 Bisbee gyvento
ja, kaltinamus “konspiracijoj 
a tini Ii piliečiams konstitucijos 
gvara lituotas teises.“ Tai yra 
pasekmė federalio tyrinėjimo a- 
pie pereitų metų liepos mėn. de
portavimų 1,500 menamų I. W. 
W. narių iš Bisbee laike streiko 
Warren vario distrikte.

150 moterų areštuota.
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LONDONAS, geg. 14. — Ex 
change Telegraph praneša iš A- 
msterdamo, kad karės stovis pa
skelbta Smičeve, Pragos prie- 
miestyj, Cecilijoj ir ten buvę ka
reiviai tapo išsiųsti. Sakoma, 
kad i,š priežasties demonstracijų 
areštuota 150 moterų. Miesto 
galva rezignavo.

Sujudimas platinasi visoj Ce
cilijoj.

Sumišimas prasidėjo nedėlioj 
kada keli ši/ntai moterų susirin-

Smičcvo miesto galvos 
pradėjo daužyti lan- 

19 iš demonstrantų liko 
išgabenta Pragoti.

Mes uŽganėdijame tėvus 
Su extra gerais drabužiais 
dėl jų vaikų. Mes užga- 
nėdi'ame vaikus duoda
mi jiems gerą “base bąli” 
arba 39-colinių “bat” — 
DYKAI su siutais ar virš- 
kaulais po $5 ar (langiaus 
vertės.

TW0 f Triangle of Milwaukee Avė., Ashland Avė. and Division St 
STORES Į Intersecfion of Belmont Avė., Lincoln Avė. and Ashland Avė.

Skaitlius neišparduotų šėrų kas dien žymiai mažinus, o užbaigimui 
tų šėrų išpardavinėjama už trust Certifikatus, kitą Nedėlią, Gegužio 26, 
1918, įvyks Mildos Svetainėje, masinis pono A. ()lszewskio kreditorių su
sirinkimas, kurie paims attikusias šėras, kurie suspės.

Susirinkime dalyvaus pats ponas A. ()lszewskis, ir Ims perskaitytas 
laiškas iš trusto kompanijos, kuris bus visiems labai žingeidus.

Tame masiniame susirinkime galės dalyvaut tiktai niekur neprisi- 
rašę pono A. Olszesvskio kreditoriai, kurie atsineš su savim trusto certi
fikatus. Su mažesniais jiinigais kaip $.'>9.99 J svetainę neims nieks įlei
stas. Kas nori prisirašyti su mažesniais pinigais gali tai atlikt bile kurią 
dieną mano ofise.

Tie kurie nori užsitikrini kad jie gaus Mildos Bendrovės šėras už 
savo Trust Certifikatus, tegul nelaukia masinio susirinkimo, bet eina 
tuojaus į mano ofisą ir užsirašo. Tas susirinkimas bus vedamas Komi- 
sionierių pasirašiusių ant Charlerio. Tame susirinkime Ims taipgi per
statytos blankos šery kokios bus dalininkams duodamos atėmus Teatrą 
iš trusto kompanijos. Viskas yra gatava — reikia lik dapildyt suma Irusi 
Cerlifikatų, o Mildos Teatras Ims jūsų! ;

Per visą ateinančią savaitę mano ofisas bus atdaras nuo 9 valandos 
ryto iki 9 valandos vakaro. Jeigu iki masiniam susirinkimui visos šėros 
bus paimtos, tada Komisionieriai tame susirinkime nušpręs kada sušaukti 
susirinkimą dalininkų išrinkimui bendrovės valdybos. Namas bus atim
tas, pervestas ant bendrovės vardo kada valdžia valstijos Illinois užtvir
tins dalininkų išrinktą vaidybą.

Tėmykit, kad kas atsiliks nuo Mildos Teatro Bendrovės, tas pasiliks 
iki pabaigai laiko nuo globos trusto kompanijos. Jokios kitos bendro
vės neorganizuosiu. Tegul patyrimas parodo koks bus skirtumas padė
jime tų kreditorių, kurie vieton laikyti savo Trust (’ertifikatus paėmė na
mus, nešančius randas, iš kurių gaie kiekvienų metų gaus puikų procentą.

Su pagarba,

J. J. HERTMANOWICZ,
Chicago, 111.

vajot nesvajojo apie mokinimąsi skaityti knygas bei laikra- 
usto, kas tolinus dėsis, kas buvo ir kas bus.

(teigiau grynai darbininkišką knygyną, 
nygomis kiekvieną darbo žmogų. Jau 

knygyne randasi knygų, keletos kurių žemiau

Franciios Revoliucija.........49c
Krikščionybė ir Socializmas 15c 
Nuo ko priklauso žmonijos nuo- 

tikiai. Kaina............................. 10c
Beto turiu dainų, eilių monolo

gų ir deklemacijų, kurias delei 
vietos stokos čia neminėsiu.

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

NAUJIENŲ STOTIS
Užrašau ir kitus laikraščius me

lams, pusei metų, etc. Pavienių 
numerių galima gauti pirkti: Ke
leivį, Laisvę, Kardą, Dilgėles ir 
Moterų Balsą.

Laiškus ir pinigus siųskite šiuo 
adresu.:

J. B. AGLINSKAS,

BRANGUS DRAUGAI IR DRAUGĖS:-
Jau atėjo momentas taip įdomus, taip interesingas, kad net ir tie, j 

kurie nei s1 
ščius, šiandi 
Dėlto pranešu jums, kad aš 
kad aprūpinus naudingomis 
dabar gana daug šiame I ,, 
paduodu surašą.

Trimitas, Laisvos dvasios gies
mės ir dainos. Apdaruose — $1.99 
be apdarų...................  75c

Meilės laipsniai, jų išsivysty
mas. (Aprauose $1.25) kaina $1.09

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

minimai. Apdaryta ............... $1.90
Velnias ............................... 20c
Sauja Pipirų Senberniams ir 

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

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

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

Klee’s Parduoda Augštos Rūšies 
Siutus po $25, $30 ir $35
Užsimoka padaryt sulyginimus. Vyrai nėapsipažinę su faktais nusistebi 
skirtumu ant kiek Klee’s siutai $25, $30 ir $35 yra geresni kada sulygina
ma su kitų. Mes galime jums duoti visai vilnonius materiolus, rankų siu
vimo, vėliausius militariŠkus ir konservatyviškus modelius, labiausiai pa
geidaujamus rudus, žilus, gelsvus, khaki, alivuotos ir kitokios mados siu
tus. Gaudami DADĖTJNAS vertes, kurios pareina iš SUČĖ- 
DYTOS “loop” rendos, jus gaunate ypatingas šių dienų ver- 
tęs Klee’s siutuose po $35, $30 ir.....................................................

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).
Yra tai puikiausias literatūros veikalas—pasaka-drama—kokio 
ligsiol dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tą vei
kalą skaitys, skaitys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tą veikalą kuogreičiausia įsigyti ir pastatyti 
scenoje! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
mins akinius tikrai. Darbą atlie
ku belauk tint, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek.'s Tėmykile j mano paradą 
Valandos nuo 9-1 os vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo A 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Kodėl Vokietija nenori so
cialistų laikraščio

True translation filed vvitli the post- 
master at Chicago, III., May 17, 1918, 
as reųuired by the act of (R*t. 6. 1917.

X.’ASHINGTON, geg. 1,. -~ 
Pasak ofiėiales žinios iš Amster
damo, Vokietijos kancleris atsa
kydama* į interpeliaciją sociali
stų atstovų Ebert ir Wendel nž- 
rciške, kad Austrijos rocialistų 
organas Vicnnoje Arbeiter Zei- 
<ung, lapo valdžios uždraustas 
platinti Vokietijoj pilnoj sutar- 
ty.j su Vienuos valdžia ir todėl 
kad tas laikraštis buvo “skaito
mas kasdien labiau ir Ihbiau 
įvirki’, ančių laikraščiu”.

Paskutinė Proga
Ateinanti savaitė bus paskutinė kurioje kreditoriui pono A. Otszesv- 

lio galės gauti Mildos Teatro Bendrovės šėras už trusto certifikatus 
'imokėdaini ant išlaidų tiktai po 3 centus nuo dolerio, ir gaus tuos pi
gus priskaitytus prie sumos Trust Certifikatų, ir už taip sudarytą su- 
ą gaus Mildos Tvatro Bendrovės šėras.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

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

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.
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KORESPONDENCIJOS
kad šalia sėdint kartais ncbuVo 
galima išgirsti, ką aktoriai kal-

EAST CHICAGO, IND.

Vai pa raišo Ind., stato scenoje 
plikių aktų tragediją ‘JErškė- 
čių Takai”.

Ypatos, kurios dalyvavo loši- 
jnė, buvo: Kazio Tiškos rolėje 
J. Dementis; Tiškienes

- taip- 
Batke-

E. Pu
siniui#, atliko labai gerai; Ony
tės — A. Stanislavičiutė 
jau puikiai; Broniuko — 
vaius; Petro studento -
vičius, kurs nors dar jaunutis 
vaikinas, bet savo rolę išpildė 
kaip tikras artistas; V. Grižo— 
Prusinavičius, A. šeštoko — Ju
lijonas; J. Šumavo — Blažys; 
Dr. Taubino — Dambrauskas, 
Svečio — N: svetės—n-lė Žilvi-

vičiute; Hambo Bajoras; Kat
rės Pušiniutė. Visi aktoriai 
atliko labai gerai ir užtai jiems 
bravo

Man rodosi, kad moksleiviai 
ir moksleivės turi pakankamai 
darbo, kad išmokus savo lekci
jas, bet pasirodo, kad jie, nors 
nutraukdami sau nuo miego, 
mokinasi dar ir daugiau, ir iš
moksta tokias ilgas roles, ir taip 
gerai tik tam, kad žmonėms da
vus pramogos ir pasiinokinimO. 
Anot to “Studento Petro”: pa
tįs mokinas ir kitus pamokina.

Svetainė tiesa, nelabai ji di
delė —- publikos buvo pilnutėlė. 
Gaila tik, kad kai kurie vyrai ir 
moters neužsilaikė rainiai laike 
aklo: jie kraipęs ir kalbėjos tarp 
savęs kuo ne visai baisiai, taip

gai, nepadoru. Atėjus teatrai! re 
kia užsilaikyti ramiai.

—4 Muzikantas.

FOXCROFT, ME.

Tarp kalnų, Piscataųuis upes 
krante, stovi nedidelis miestelis 
Foxeroft. Gyventojų turi apie 
keturiš tuksiančius. Yra ir ke
lios lietuvių šeimynos. Dirbtu
vės — dvi audimo ir laidokas. 
Kalnais tolydžio dulo dideli miš
kai. Apielinkėj yra apie ketu
riolika lietuvių farmerių, didžiu
ma jų socialistai arba bent socia- 
istams simpatizuojantįs žmo

nes. Skaito daugiausia darbinl- 
ciŠkus laikraščius. Naujienas, 
Keleivį, Laisvę, Moterų Balsą, 
elc. Trįs mergaitės ir du ber-l 
niukai lanko jau vidutinę moky
klą (high school); trįs jų: B. irP. 
Myčiukai ir M. Tumosaitė — so
cialistai.

JI.... m"' .......
dalyvavusiųjų* U.> staiga pakilo 
nuo kėdės ir prabilo: “Tu nege
rai kalbi!”♦ nors ištikrųjų vaiki
nas kalbėjo labai gerai. Pažįstu 
arti tą žmogelį ir žinau, kad jis 
liek nusimano apie “gerumą” ar 
blogumą prakalbos, kiek grabo- 
rlus apid ligonių gydymą.

—’ Balandžio 29 high school 
mokiniai vaidino komedijėlę an
glų kalba, “Thb privalė tutor”. 
Sulošė vidutiniškai. I

— čanykščių darbininkų užsi
ėmimas tai miškų kirtimas, šie
met biivo labai gili žiema, tai 
darbo žmones mažai tegalėjo di
rbti. |

— Lietuvių farmerių molerjs 
nisetinai pasilavinusios ir susi
lažinusios su dienos klausimais. 

Namus taip jau moka švariai ir 
gražiai užlaikyti — švariau ne-

^Subatos vakare 
atdara iki 9:15

-I

Subatos vakare 
atdara iki 9:15

INTERESE WRU

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

rangioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. ----------------------- y F MASHEK

prez. Pilsen J.umber Co 
J. PESHEL

sek r. Turk Mnfg. Co 
OTTO KUBIN 

prez. Alias 
[Brewing Co

W. KASPAR 
prezidentas 

HTO KASPAR 
vicc-prczidentas 

WILLIAM OETTING 
prez. Octing Bros. Ice Co. 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSKI

Sirklys*
1. E. OTTE 

▼ice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. WILCE 

vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA 

kasicrius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETE VI AKAI

— Gegužio 5 dieną pas d. T. 
Myčių įvyko apielinkės lietuvių 
farmerių susirinkimas. Tai bu
vo surengta Gegužinei Šventei 
apvaikščioti ir K. Markso lOOmc- 
tinėms sukaktuvėms paminėti. 
O. Aušiuraitė padeklamavo ei
lių, moksleiviai P. Mičiukas ir M. 
Tumosaitė padainavo keletą an
gliškų dainelių ir lietuviškai 
darbininkų Marselietę. Vienas 
vaikinas laikė prakalbėlę apie 
socializmą. Jam kalbant, vienas

Aukokite

Visos Raudonajam Kryžiui aukos eina pagalbai kares Lauke

Erne transl. filed with thc poshnaster ai Chicago, May 17, 1918, as reųuired by Ihe act of Oct. 6,

Kad Kiti Aukoja 
savo gyvastį 
ka galit JUS 
duoti ?
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Atmaina Vyro, Kuris Pirko

Tos Ryseis Drapanas Kurias Mes Parduodam 
Nusišypsojimas reiškia kad jis atsilankė į sankrovą, kur jis buvo tikras gauti 

geriausią stailę, kokybę ir užsitikėjimą,
II praleido ne per žinystę, bet dėl to, kad 

sugeba. I ir susitinka su jomis.
— Kadangi vienas farmerysII e

yra paskilbęs kaipo priešininkas I Jauni Vaikai!
suteikimo moterims lygių su vy. Mokykitės kaio
rais teisių, tai gegužio 5 dienų Į| nupirkti

Jeigu jus turite 
laiko apžiūrėt ir ge
rą supratimą, jus 
patirsite, kad visos 
vilnonės materijos 
ir geras pasiuvimas 
yra tie daiktai, ku

rie pageidaujami siutuose.
Be jų neilgai laikysis stailė.
Mes parodysime didelį pasirinkimą 

karinių ir ant vienos ir abiejų pusių 
susegamus modelius šviesių arba ta
msių spalvų.

Kainos $15, $17.50 ir $20.

“Ar reikalinga suteikt moterims 
lygias teises, ar ne?” U;-a ir M- 
as susiriesdami ginčijo, kad ne
reikia, o už teisių lygybę stovė
jo Tumosiene, Tumosaitė, My- 
čiene ir Aušiuricne.

♦ — Girių Paukštis.

CLEVELAND, OHIO.

Žmonių priežodis sako: Kol 
barnelis neženolas, tai tikras po
etas t rašo ir rašo eiles; bet kaip 
lik apsiženijo, tai poetas ir pra
žuvo. lai p yra ir su musų cle- 
velandiečiais. Pirmiau daug bu
vo korespondentų, kurie praneš
davo musų gerbiamam dienraš
čiui Naujienoms žinių iš Cleve
lando, bet dabar kaip nieko. Mat, 
dauguma jų apsivedė, na, ir po 
korespondentu: pražuvo mėly
nakių ir geltonplaukių glėbyj. I 
Ir Naujienose retai kada bepa- 
inatai žinutę iš Clevelando, tar
tum kad musų, durnais aprūku
sioj kolonijoj lietuvių veikimas 
jutų visai aprūkęs.

Betgi taip nėra. Judėjimas ei
na savo vaga. Aš čia paduosiu 
tik trumpo laiko nuotikius.

j • * s I
Pirmiau Clevelando buvo vie-

žnytčle — Sv. Jurgio, žmonių 
galėjo tilpt vos keturi-penki Si
utai, kuomet Clevelando skaito
ma apie dvyliką tūkstančių lie- 
uvių. Vadinas, apie kokią vie- 

nuoliką tūkstančių vietos lietu
vių turėjo būt “bedievių”, laisva
manių, “šliupinių” ejtc. Beto, 
yra gal apie trejetas šimtų lie- 
uvių liuteronų. Taip kad Cle- 

velande nebūtų tiek daug “bedie
vių”, jų dūšioms ganyti praeitą 
žiemą atsibastė ir kitas kunigu- 
žis, o tai J. E. Strazdas “D.D.”— 
‘neprigulmingas”, ir ėmėsi kur- 
i neprigulmingą šv. Kryžiaus 
larapiją. Kovo mėnesyj š. m. 
au nusipirko ir bažnytėlę By- 
ų 36 toj gatvėj. Kaip jam biz

nis eina, nežinau, bet dabar Cle- 
velando katalikai, pirmiau buvę 
šv. Jurgio bažnytužės parapijo
ms, dabar “inufinasi” į neprigul- 
mingąją kun. Strazdo parapiją.

Bet to negana. Dabar jau su
sitarė steigti taip vadinamą Lie
tuvių Tautos Bažnyčią. Buvo 
pasikvietę iš Lawrence, Mass., 
“jo malonybę” vyskupą Micke
vičių, kurs ištiktųjų atvyko ir 
gegužio 11 ir 12 dienomos kalbė
jo, pamokslus sakė.

Taip tai musų katalikai var
gsta, “mufinasi” iš vienos para
pijos į kitą, nuo popiežinių kuni
gų prie neprigulmįngųjįų, nuo 
neprigulmingųjų prie “tautiškų
jų” ir U., kaip kaip tas amžinai 
keliaująs žydas.

Man rodossi, kad jeigu tie mu
sų broliai turėtų kiek daugiau iš
manymo, tai jie paliautų steigę 
Uis parapijas ir be reikalo eikvo
ję savo sunkiai uždirbamus cen
tus užlaikymui tų dykūnų kuni
gėlių, jų gaspadinelių ir jų “se-

kad jis gauna už tuos pinigus kuriuos 
musų sugabumas permato sąlygas pirmyn

L. Kleino Aristokratas
Pavyzdingas siu

tas dėl vyrų.
Jie paliečia tuos, 

kurie moka kiek da
ugiau už gražesnę 
išveizdą.

Yra geresnis dė
vėjimas taipgi siu
tai yra pasiūti iš tvi

rtų audimų tyrų vilnonių audimų.
Ganėtinas pritaikymas, puikus ran

komis pasiuvimas yra ypatybe “The 
L. Klein Aristocrat”. — $30.

serėlių”, o tuos centus ar bent jų 
dalelę, suvartotų geroms kny
goms nusipirkti, laikraščiu uis 

užsiprenumeruoti, tai turėtų
ra pasimokintų, apsišviestų ir 
pataptų žmonėmis ir naudingais 
piliečiais. O dabar — pešasi, lyg 
tos katės maišau suvarytos, ir 
dėl ko?—dėl dykunų-bizunų ku
nigų. Vieni stoja už Alaburda, 
kiti už Strazdą, treti už Micke
vičių — ir riejasi tarp savęs. Žiū
rint iš šalies net gaila darosi ma
tant, kaip tie žmoneliai dar ap
kvaitę nuo prietarių, vieni kitus 
ėda, šmeižia, kits kitam kerštau
ja. ..

Gegužio 12 vietos šv. Juozapo 
brostvininkų sosaidės 51 kuopa 
buvo surengusi teatrą. Statė 
scenoj du veikalėliu: “Linksmos 
dienos” — dviejų, veiksmų vai
zdelis iš liaudies gyvenimo, su 
dainomis ir šokiais, ir “Iš tam
sos į šviesą” — triveiksmį gaba
lėlį. Kokia sosaidė, tokie ir vei
kalėliai lošimui pasirinkta — ku
niginėje dvasioj.

* * ★
Tą pačią dieną įvyko LDLD.

Kalbėjo K. J. Geležėlė, iš Pitt- 
sburgo.

vo mėnesinį susirinkimą. Nors 
butų daug kas veikti, betgi su
sirinkime nieko svarbesnio ne
tarta. Reikėjo ypatingai pasvar
styti reikalu organizavimo L.M. 
P.S. Obio ir Michigano valstijų 
kuopų Ra jono, ištikrųjų butų la
bai reikalinga padaryti, bet tas 
klausimus nebuvo nė pakeltas. 
Narės tik dėl menkniekių pasiba 
re, pasivadino kit-kitą veidinai- 

'nėmis, o kas butų reikalinga ap-

Vyrai!Vertelgos
Kokybė rokuoja 

vyrus ir drapanas.
Tas pat yra su 

musų speciale eile 
vyrų siutų po $20.

Mes mėginam su
teikti jums didžiau
sią $20 vertę Chica- 
goje—ir darome tą, 
taipgi.

Ilgai dėvimi, tyrų vilnų audimai— 
geriausios konservatyvės stailės su 
mažu pagražinimu—puikus pasiuvi
mas.

Didelis skaičius puikių maišytų au
dinių dėl jūsų pasirinkimo— $20.

Labai Puikus Siutai
Siutai padaryti iš 

labai puikių Ameri
koniškų ir angliškų 
audinių.

Siūti Hart Schaf- 
fnerio and Marx ir 
kitų lyginai gerų ži
nomų dirbėjų.

Dauguma siutų
sukirpta lygiu konservatyviu mode
liu, kuris niekad neišeina iš stailės.

Siutas priduodąs žmogui puošnu
mą ir gerą išveizdą.

Apkainuota po $35, $40 ir $50.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais:

12th St. Te!. Kedzle 8901 
Paulina. Tel. Wcfltern 1# 
8514-16 W. 12th SL, arti 
SL Louis Avė. k 1115-17 
So. Paulina SL, arti 12th 
SU Chicago, I1L

Telephone Yards 5032

2911 W. 22nd Street, 
Telephone RockvVcll 6999

svarstyti, ir pradėti veikti—nix. 
Et, jau sakau. Tos musų sesu-j 
tės išdidžiai vadina save progi,e-< 
sistėmis, bet to savo senoviško’ 
davatkinio papročio vis tik nega
li atsikratyti ir gana. Susiėju
sios kuopos susirinkimai! neturi 
to viena kitai draugiškumo', 
mandagumo, nemoka viena ki
los paguodoti. Kaip kuopos taip 
centro reikalų rimtai svarstyti 
neužsiduoda, flik apgraibo pa
viršutiniškai, ir atliktas kriukis.

Šiame susirinkime visa, kas 
nuvokta, lai išrinkta darbininkai 
kuopos rengiamu! piknikui, kurs 
įvyks berželio 9 ant Mrs Nill 
Farm. Bus įvairus programas, 
tat laukiama, kad piknikai! su
važiuos daug svietelio ne tik iš 
Clevelando, bet ir iš artimesntų- 
jų miestų ii< miestelių, kaip Ke
li more, Akron etc. (iš tų mieste
lių reikia važiuot į Clcvelandą ir 
nuo Public Sųuere imti karus 
W. 25th st. arba 14 Brooklyn, ir 
važiuot iki car-barney; iš ten im
li State Boad karą, kurs nuveža 
iki pat Mrs. Nill Fanuos.

surengtos LM'PS. 24 kuopos. Ka-

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

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

Tci Yards 3651. AKUŠERKA j 

Mrs. A. VIDIKAS' 
iaigusi Akušerijos Ko. 
legijų; ilgai praktika-] 
vusi Pcnnsylvanijos t 
hospitalcsc ir Phila- 
dclphijoj. Pasek m i n-1 
gai patarnauju prie' 
gimdymo. Duodu rodę i 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsbed Str.

(Ant antrų lubų) 4 
Chicago.

Tėf. Pullinon 342.
D. J. Bagočius, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

Roselaud, TU.

bėjo d. V. Andrulevičius.
A * *

Visi clevelandiečiai, kurie no
rėtų pirkties pavieniais nume-

vaitinį Keleivį, gal visados gau
ti Dirvos Knygyne, 2001 st. Clair

Barbora V. Jackštaninė.
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dovaujasi savo politikoj ry
tuose, kad palaikius tautas po 
Vokietijos jungu. Pjudyti tau
tą prieš tautą, pasėti kuodau- 
giausia ergelių kiekvieno kraš
to viduryj — tai yra kaizerio 
politikos įrankis. Dividc et iin- 
pera.

Kaizerio nurubežiutoj Lietu
voj būtinai turi kilti pjovynūs 
tari) lenkų, baltgudžių ir lietu
vių. Tose pjovynėse kraštas 
turės paskandinti visus svar
biausius savo reikalus, ir būti 
amžinoj priguhnybėj nuo kaize
rio. Iš antros pusės taip to
kios Lietuvos ir apkapotos Len
kijos bus sutvertas amžinas ne
susipratimas, kurs silpnins abu
du kraštu, ir ves juodu net prie 
kares.

Nesubrendęs lietuvių tautiš
kumas, kurį kaizeris užganėdi
no plačiais Lietuvos ruhežiais, 
tokiu budu pasidaro dideliu kai
zerio ramsčiu.

Šitie nutarimai dabar yra iš
aiškinami toj prasmėj, kad vi
sos Rusijos tautos turi sudary
ti vieną federaciją — Sufederuo- 
tį Rusijos Respubliką. Latviai 
ragina eiti prie šito tikslo visus 
latvių, lenkų, lietuvių ir estų so
cialistus.

Jų neprigulmybė
“Socialistams Lietuvos nepri- 

guhuybė mažai apeina, jiems

diena, negu tautų likimas”. — 
“Vienybė Liet.” Nr.19 1918.

Kodėl gi tik tiems socialistams 
“apeina”? Ar jus žinote, kas 
yra tauta?

Tauta — tai keturi penktada

ne-

Hsšytojų ir korespondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
yj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
vikiai ir ant vienos popieros pu- 
uks, be to paliekant platesnius tar- 
pu* tarp eifučiy. Redakcija pasilai- 

visas teises rankraščius taisyti ir 
'mmpinti. Netinkami spaudai raš
ai naikinami, arba grąžinami atgal, 

i-.» bėgiu dviejy savaičių autorius 
„ reikalauja jy ir atsiunčia krasos 
trnkleliy pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Apžvalga
True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, Iii., May 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

LATVIŲ NUOMONĖ.

Mums besvarstant Lietuvos 
laisvės reikalą ir laisvės Lietuvos

Asmeniškai Redaktorių matyti gali- 
..«4 tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

“Visų kraštu proletarai, vie
nykitės” —K. Marks.

Redakcijos 
I Straipsniai
Ti no translation filed with the post- 
niasler at Chicago, 111., May 17, 1918, 
ms reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Lietuvos 
rubežiai.

‘‘Kaizeris Lietuvoj remsis ant 
katalikų bažnyčios ir ant nesu- 
brendusio lietuvių tautiškumo.” 
— Taip pasakė vienas įžymiau
sių Anglijos politikų — Hilai- 
re Belloe, kurs puikiausia su
pranta kaizerio politiką ir mili- 
tarišką taktiką. Jo nuomonė 
pasitvirtino viskame.

Lietauvių klerikalai buvo ir 
pasiliks Lietuvoj didžiausiu kai 
zerio ramsčiu. Kaizerio ir jų 
bičiuolystė tapo užtvirtinta iš
kilmingomis proklamacijomis iš 
abiejų pusių.

Nestibrend s lietuvių tautišku 
mas pavedė kaizeriui nustaty
ti Lietuvos ribas, ir kaizeris jas 
nustatė taip, kai]) tai jo inte
resams buvo patogiausia. Ne-j 
subrendęs lietuvių tautiškumas | 
jau džiaugias kaizerio nustaty-| 
tomis ribomis, ir nemato, kadi 
tos ribos, visai ne lietuvių tau-Į 
tai, bet kaizeriui neš didžiausią! 
naudą.

Kun. V. Bartuška savo laiš-| 
kr rašė, buk voktiečiai norėję! 
atiduoti Vilnių Bosijai.. Koks I 
nonsensas’ Ir koks kvailys ga-| 
lėtų patikėti tokiam nonsensui!I 
Jei bent kaizeris galėjo kvailin-| 
ti lokiais nonsensais klerikalus! 
“diplomatus” o la Bartu‘ka,Į 
Ir tą nonsensą imdami už tik
renybę, klerikalai girsis patįs 
prješ save, buk jie laimėję Lie
tuvai Vilnių, nors ir pardavę 
Lietuvos laisvę.

Faktai betgi rodo, kad Vil
nių ir net Baltstogę skyrė Lietu
vai ne kas kitas, 'bet pats kaize
ris. Kaizeris padarė Vilnių 
Lietuvos sostine ir kaizeris pri
skyrė prie Lietuvos Balstogę 
(Bialystoką). Tai buvot pada
ryta gen Ludcndorfo įsakymu 
vasario 1 d., 1918 m.

TiK nesubrendęs, apkvaišęs 
tautiškumas gali matyti tame 
kaizerio malonę Lietuvai. Iš
tik rų j ų-gi kaizeris tai padare su k 
tuo išrokavimu, kuriuo jis vai

ką mano latvių darbininkai apie 
savo tėvynės ateitį.

Latvių nuomone šiame reika
lo buvo nustatyta paskutiniame 
(penktame) Latvių Social-demo- 
kratų partijos suvažiavime, kurs 
įvyko Rygoj prieš pat Rygos už
ėmimą. Apie latvių tautos liki
mą suvažiavimas buvo priėmęs 
tokias rezoliucijas:

“Penktasai Latvių Social
demokratų partijos suvažia
vimas pamate pripažįsta:

1. Kad laisvas kapitalizmo 
plėtojimasis ir proletarų kle- 
sinės kovos interesai reikalau
ja politiškos autonomijos pla 
čioms teritorijoms;

2. Kad ši neišvengiama is
toriška ir kapitalistiška ten
dencija turi remties tikrai de
mokratiškos centralizacijos 
pamatais.

Suvažiavimas pripažįsta 
kraštutinę separatišką (atsis
kyrimo) politika pavojinga 
demokratijai, ir todėl stoja už! 
artimą vienybę su Rusija, ir 
kartu reikalauja pilniausio. 

Rusijos demokratizavimo. Rem 
durnasis šitoms pamatinėmis 
nuomonėmis, suvažiavimas 
priima sekančias rezoliucijas

Darbininkai yra priklausomi: 
jie priklauso ponams — pone
liams. Taigi keturi penktada
liai tautos priklauso vienam tau
tos penktadaliui. Šitas vienas 
penktadalis nori Lietuvos nepri
klausomybės, bet, kai]) velnias 
kryžiaus, bijo tautos didžiumos 
nepriklausomybės. O tautos li
kimas, akurat, yra tos didžiumos 
palengvinime, nepriklausomybė 
je. 1 Geidimas 6 valandų darbo 
dienos tai yni vienas tarpe kelių 
svarbiųjų tautos palengvinimų. 
Jeigu dabar keturi penktadaliai 
tautos, t. y. 'beveik visa tauta, 
dirba kasdien po 12 valandų, o 
rytoj pradės dirbti tik po 6 va
landas už tą patį uždarbį, tai 
reikš, kad tauta jau yra pusiau 
nepriklausoma. Ji jau turės dau
giau laiko savo kūną “apeiti”, 
savo dvasią prašviesti, savo pro
tą pralavinti, pasigėrėti gamtos 
ir savo darbo vaisiais, šito tai 
ir bijo visi “tautininkai” libera
lai, klerikalai ir kiti “alui” — 
tautos alintojai — ta penktoji 
tautos dalelė, smetonėlė, kuri gu 
Ii ant rūgusio pieno. Darbinin
kai, pusiau nepriklausomi, užsi
manys nugriebti tą smetouelę. 
Tada tauta bus visai nepriklau
soma. l J. B.

organizacijos, kurios šiandie f 
laiko čia savo konvenciją, bet 
visi viso pasaulio darbininkai ve
da kovą už įsteigimą pasaulyj 
socialės ir industrines demokra
tijos. Daugybė žmonių prisista
to sau, kad darbininkai patrau
kiami į unijas ir aplamai į ra
dikali judėjfimą pasaulyj dėlto, 
kad jie tikisi gauti atlyginimą 
pavidale dolerių, mieruojarpų 
valandomis. Tai visai klaidin
gas supratimas. Vyrai ir mo
ters neina pikietuoti dirbtuvių 
ir nesiveržia į kalėjimus tik 
dėlto, kad jie norėtų turėti ke
letą minučių liuopo laiko. Dar
bininkai nenori, kad policistai 
daužytų savo lazdas į jų galvas, 
kad gavus ccptą kitą algos dau
giau, ar pusvalandžiu trumpes
nį darbo laiką, ar pagelios dides
nį duonos kąsnį. Ne. Darbi
ninkų judėjimo prasmė ir dva
sia yra ta, kad ištikrųjų ir galu
tinai atsiekus pasaulyj tokių 
sąlygų, kad jos butų saugios 
darbininkams gyventi.”

Jo kalba sukūlė didelį entuzi
azmą konvencijoj.

Tolinus kalbėjo Joseph Schos- 
sberg, centralinis sekretorius, o 
paskui buvo jNTskaitytas atėjęs 
nuo Eugene V. Dėbso laiškas, 
kuriuo jis praneša, kad negalė
siąs dalyvauti konvencijoj. Per
skaityta ir daugiau sveikinamų
jų laiškų ir telegramų nuo įvai
rių darbininkų organizacijų.

Pirma sesija pasibaigė kaip 
2:45 po pietų.

— Korespondentas.

Redakcijos Atsakymai
Choristui, Cligo. — Kadangi 

po pranešimu tamsta pasirašai 
tik “Choristas” ir daugiau nieko, 
pranešimo negalime dėti. Susi
rinkimus gali šaukti tik valdyba 
— jos prezidentas arba sekreto
rius, pasirašant, bent Redakcijos 
žiniai, savo tikru vardu ir par
duodant adresą. Kaip visokį ra
štai, taip ir pranešimas, po ku
riais pasirašoma tik slapyvar
džiu, metami gurban.

Pėtnyčia, Gegužės 17, 1918.

Musu Knygynas

Latvių proletariato reika-

Demokratų partijos kongre
sas stovi griežtai už suvieny 
tą, nedalinamą Latviją (tai 
yra už viena tą susidedančia 
iš Livonijos, Kuršo ir Lietga- 
lių, Vitebsko gubernijos lat-

kalauja politiškos autonomi
jos Latvijai, tai yra, pilnos 
vietinės kontroles visuose pra
monės, politikos ir administ
racijos klausiniuose.

“Nežiūrint kai]) pasibaigtų 
karė, penktasai Latvių Social- 
Demokratų partijos suvažia
vimas, atsižvelgdamas <la ll-

to reikalus, reikalauja pilnai 
suvienytos Latvijos. Social
demokratija saugos suvieny
tą latvių tautą, kad ji nebūtų 
paaukota pasaulio didžiųjų 
viešpatyščių imperalizinui.

‘‘Latvijos Social-demokrati- 
ja reikalauja, kad sprendimas 
apie Latvijos ateitį ir tarptau
tinį padėjimą butų paliktas 
patiems Latvijos gyvento
jams. Kiekvienas pasikėsini
mas žaisti musų likimu ras 
griežtą ir atkaklų pasiprieši
nimą iš pusės Latvių Social-J 
demokratijos”.

AČIŪ VISIEMS!

i

Rubsiuvių kon 
vencija.

Balti m ore, Md. — Trečioji 
Rubsiuvių organizacijos Amal
gama ted Clotihng Workers of 
America konvencija prasidėjo 
panedėlyj, gegužės 13, Gardcn 
Teatro salėj. Konvenciją atida
rė kai]) 11:15 ryto Apskričio 
Tarybos No. 3 pirmininkas II. 

pasveikinamojEisen. 
konvencijos prakalboj pažymė
jo, kad 1914 melais visoj Bal- 
timorėj buvo tik apie 1500 uni 
jos narių, dabargi ji turi čia a- 

I pie 10 tūkstančių piliai užsi- 
I mokėjusiųjų nario mokestis or
ganizuotų rubsiuvių

Prezidentas Ibliman užreiškė. 
kad kad susirinkę konvencijon 
delegatai atstovauja 100,000 

[rubsiuvių Amerikoj. Visi, sa
ko, rųbsjuvirfi kaip Suvienyto , 
se Valstijose tai]) ir Canadoj yra 
atkreipę visą savo domą į šios 
konvencijos bėgį ir jos tarimus. 
Daugybėj iniestų, kaip Montrea- 
lyj, Chicagoj ir kitur rubsiuviai 
vedė kovą už įvedimą 48 valau-1 
dų darbo savaitėje ir buvo lai-1 
mėta. Taipjau buvo laimėta I 
ir algų pakėlimas, kas buvo bu-1 
tina, atsižvelgiant į aplamą gy-1

I veninio pabrangimą.
I New Yorko miesto teisėjas Į 
[ Jacdb Panken, savo kalboj pri-l 
siminė prezidento žodžius, pasa
kytus čia pat Baltimorej, būtent, I 
kad mes turime padaryti pasau
lį saugia vieta gyventi:

“Aš pilnai sutinku su prezi-l 
dento žodžiais, — kalbėjo Pan
ken, — ir man rodosi, kad dar
bininkai daro pasistengimų ta
tai atsiekti: padaryti pasaulį to- ' 
kiu, kad jame butų saugu gy-l. 
venti. Ne tiktai tos darbininkų

Iškentėjęs savo metinę baus
mę Bridgewell’o katargojx dabar 
nors po tūkstantine paranka pa
leistas, noriu padėkoti draugams 
ir draugėms už gilų atjautimą 
man, esant katorgoj. Tatai tiems 
simpatingiems draugams ir 
draugėms, kaip L. Pruseikai, ku
ris paaukavo knygą Vokiečių ka
reivio karės atsiminimai ir siun
tinėjo Laisvę; J,, Niaurai, kuris 
pirmutinis atlankė mane ir pri
siuntė porą nr. Naujosios Gady
nes; LSS. 4 kuopai Chicagoj, ku
ri pridavė 3 dol. per tarpinikys- 
tę A. Petraičio; I^SS. 7 kp. Ro- 
chesteryj, N.Y., kuri pridavė 3 
dol. su viršum per tarptautiniky- 
stę A. Rimšutės. (Cbicagietė); 
šelpimo Komitetui Rackforde, 
kuris pridavė 2 dol. per tarpini- 
nkystę V. Raudzevičiaus, ir šiem 
drgg., kurie užstatė paranką su
dedami kiek kuris galėjo: L. Pa- 
Lsuckiui, R. J. Valentai, S. Vežė- 
nui, W, Misevičiui, B. P. Diliu-! 
nui, B. Misevičiui, ir K. Baniui, 
ir advokatui K, (ingiui už jo 
skubų patarnavimą išėmime po 
paranką, tariu visiems nuošir
džiausią ačių. AČių visiems at
lankytojams, atlankytojoms ir 
šiaip visiems, kurie tiktai ištie
sė man užuojautos Tanką.

— Step. Indriūnas. Į

Juokeliai.
I 

Karvė tai ne Dievas.

Viena kaimietė atneša klebo- 
Į nijon dovanų — sūrio sviesto, ir 
I džiaugdamos pasipasakoja kle- 
I bonni, kad jos karvė paturėjus 

du veršiuku sykiu.

l’aigi, kunigėli, Dievulis la
bai šiemet laiminę: dar tik prieš 
trejetą mėnesių karvę vėl du 

I veršiukų dvynuku , turėjo! - 
džiaugiasi kaimietė.

— šitaip? Ir ta pati karve?
— Ak, ne, kunigėli. Kaipgi ta 

pati karvė galėtu taip greit vėl 
paturėti!

— Na, žmonele, Dievas juk 
visa ką gali.

— Tai tiesa, kunigėli, kad Die
vas visa ką gali, ale karvė tai jau 
ne.
į—— ■ ■■■

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

1. NUOSAVYBE IR DARBAS. Su- f 
lictuvino A. J. Karalius. Pus
lapių 18. Labai prieinamoje 
kalboj aiškina sunkiai su
prantamą klausimą nuosa
vybės ir darbo. Kaina 5c.

2. PASIKALBĖJIMAS AMERIKO
NO IR GRINORIAUS. Sutai
sė A. J. Karalius. Puslapių 32. 
Labai indomus ir linksmas 
pasikalbėjimas apie darbinin
kišką klausimą. Kaina 10c.

3. VAGIS. Parašė A. J. Karalius, 
Puslapių 27. Apysaka paimta 
iš tikro gyvenimo. Ji atvaiz
dina, kaip blogos gyveninio 
sąlygos ant žmonių atsiliepia, 
kaip atsiranda vadinami pra
sikaltėliai ir kodėl jie tokiais 
yra. Kaina 10c.

NAMAI PRAGARAI. Komedijėlė. 
Parašė Harry Nevvton. Ver
tė Jonas Ilgaudas. Puslapių 
23. Gera statymui scenoje. 
Tik dvi ypatos reikalaujamos 
lošimui. Kliina 10c.

Iš ŠIRDIES. Parašė James Al
ioti. Vertė St. Biežis. Pusla
pių 53. Psychologiškas vei
kalėlis, gvildenantis protavi
mo budus etc. Patariama 
perskaityti kiekvienam darbi
ninkui, nes jis pagelbės su
prasti Jūsų draugą. Kaina 15c

KAIPO ŽMOGUS MĄSTO. Pa
rašė James Allcn. Vertė St. 
Biežis. Puslapių 51. Apie 
šią knygelę autorius sako: 
“Jos tikslu yra paskatinti vy
rus ir moteris surasti bei jau
sti teisybę, kad jie patjn yra 
savęs tvėrėjais. Kaina 15c.

7. LOKIS. Parašė P. Merlme. Ver
tė L. Juras. Puslapių 79. Tik 
-ką iš spaudos. Lietuvių le
genda. Labai indomus pasi
skaitymas. Kaina 15c.

PACIAVIMAS PAS ĮVAIRIAS 
TAUTAS. Pagal II. D’Alme- 
ras’ą. Sutaisė A. J. Karalius. 
Aiškinama įvairus budai pa- 
čiavimosi pas įvairias tautas. 
Puslapių 89. Kaina 20c.

MORALYBES IŠSIVYSTYMAS. 
Parašė L. Krzyvvicki. Vertė 
A. J. Karalius. Puslapių 120. 
Gvildena moralybės - etikos 
klausimą. Svarbu žinoti kiek
vienai apšviestai ypatai. 25c. 

pondencijos ar šiaip straipsniui Į10 Amerikos pilietis. Surengs 
| — turi būt adresuojami tiesiai I «L., Ilgaudas. Puslapių 63. 
| _T ,, « . ii. . I Pilniausi pamokinimai, kaipNaujienų Redakčijai, o ne as- tapti piliečiu. Taipgi suirau
Į meniškai redaktoriaus vardu. I k.a ^.‘v,<,»ytų Valstijų konsti-
| . I tucijos. Kaina 25c.

Laikydamies šitų nurodymų!
Zl H- KAS Yn’ TAIP, O KAS NE I palengvinsite mums darbą, oi TAIP? Iš anglų kalbos ver- 

I taipgi bus galima išvengti tų už-1 A- J- Karalius. Puslapių
L i • i . j x 264- Labai prieinamai išaiš-
trukimų, kūne dažnai pasidaro kiną socializmą. Kaina 50c. 
dėl skaitytojų neatskyrimo biz- 12> nuosavybes išsivystymas. 

I nio reikalų nuo Redakcijos. Į Parašė Paul Lafargue. Vertė 
I A. J. Karalius. Puslapių 167.
| 1 ' 1 1 " | Vienas iš svarbių veikalų so

cializmo literatūroje. Gvil
dena privatiškos nuosavybės 
vystymosi klausimą.—50c.

I SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

Savo bendradarbių ir kores
pondentų labai prašome, ką- 
nors rašant, kiek galint prisilai- 
kyli šių nurodymų:

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant vienos popic. 

ros pusės.

Rašant, palikti kiek galint 
platesnius tarpus tarp eilučių 
— bent pusę colio.

Kiekviename rašinyj, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa- 
vardę ir pilną adresą.

Rašant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratės, skelbimų, 
knygų užsisakymo, adreso per
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver- 
te, kuriuo siunčiama raštai Re
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O tai dėl
to, kad laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips
nius spaudai, ir laikraščio Ad< 
ministracija, kuri rūpinas biz
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — korės-
... . i .

AUGINKIME LIETUVOS 
LAISVĖS FONDĄ.

4.

b.

6.

8.

9.

13. DRAUGIJOS IR ORGANIZMU 
EVOLIUCIJA. Parašė Arthur 
M. Lewis. Vertė A. J. Kara
lius. Puslapių 187. Išguldy
mas teorijos organizmų bei 
draugijinių organizmų vysty
mosi. Svarbus veikalas. 50c

AUDĖJAI. Drama. Parašė Ger- 
hard Hauptman. Vertė J. 
Laukis. Puslapių 112. La
bai rinitas ir svarbus veika
las. Perstato darbininkų gy
venimą pirmos devyniolikto 
šimtmečio pusės pabaigoje. 
Kaina 50c.

15. KAS IŠGANYS LIAUDĮ? Parašė 
Konstantinas šeštokas. Pir
moji dalis. Ar prietariškas ti
kėjimas bei tikyba išganys 
liaudį? Kaina 50c.

GLUDI-LIUDI ir kilos Lyrikos 
Eilės. Parašė Kl. Jurgelio
nis. Kaina 50c.

MACBETH. Penkių veiksmų 
\Villiain Shakespeare’o trage
dija. Vertė (eilėmis) Kleofas 
Jurgelionis. Spauda “Nau
jienų”. William Shakespea
re’o veikalai tai yra didžiau
sias pasaulinės literatūros 
turtas. “Macbeth” yra vie
nas iš geriausių ir garsiausių 
to genijaus veikalų. Patarti
na kiekvienam apsipažinti su 
šiuo veikalu. Kaina 70c.

DARBAS. Parašė Emil Zola. 
Vertė A. J. Uoga. Puslapių 
291. šitas veikalas, nors yra 
Earašytas trijuose tomuose 

et kiekvienas tomas gali būti 
skaitomas atskiroje knygoje.
Tai yra įdomus romanas. 75c.

SOCIALIZMO MINTIES BLAI
VUMAS. Parašė John Spurgo. 
Autoriaus leidimu vertė A. 
Lalis. Pluoštas laiškų rašytų 
darbininkui Jonatanui Edvar
dui, Pittsburgc. Puikiais* au
dekliniais apdarai. Kaina $1.

MULKIŲ APAŠTALAS. Juokin
gas scenos veikalėlis. Jo au
torius, išvedęs scehon Rač- 
kulį, begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerikalų a- 
gitatorius, besiginančius sa
vo “augštu mokslu”, kurie 
vienok mokslo nei pauostyti 
nėra gavę. Kaina 15c.;

14.

16.

17.

18.

19.

20.

“Naujienų” Knygyne galite gauti ir 
kitų laidų knygų. Reikalaudami ko
kios nors knygos, visuomet kreipki
tės į mus. t i. i

Mes spausdiname tik parinktiniau- 
sius darbininkų apsišvietimui veika
lus. Taigi šiame rinkinyje nesiras 
Jus vargininčių temų. Visi leidiniai 
yra verti Jūsų perskaitymo.

Norintiems pasidarbuot savųjų la
bui yra galima ir pelninga, nes agen
tams duodame gerą nuošimti.

Visokiais reikalais kreipkitės šiuo 
adresu:

Kam rupi tikra Lietuvos lais-1 A II II I-4 IV
I vė — prisidėkite prie auginimo Į
Lietuvos Laisvės Fondo. S> Ha|sfed ChlCagO, Illinois

Aukaukite ir rinkite aukas | *'**ftv!
viešuose susirinkimuose.

Skirkite dalį pelno nuo savo 
jramogų į Lietuvos Laisvės Fon
dą.

Siųskite savo asmeniškas au
kas į Lietuvos Laisvės Fondą.

Lietuvos Laisvės Fondas ran-1 *4V’e”„a” be^Nesmagu-
dasi Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos kontrolėje.

Aukos reikia siųsti A. L. Dar
bininkų Tarybos Komiteto iždi
ninkui K. Gugiui 3323 S. Hal
sted str., Chicago, III. — su pa
žymėjimu: Lietuvos Laisvės
Fondui,

•—.................. t----------------------------------------------- -—

DYKAI

DUSULI KENČIANTIEMS
Naujas Naminis Gydymas, Kurį Kie-

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:'
1121 t. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas l
127 H. Dearborn St. 

1tl'-13 ūnlly Bld(.
Tel. Central 4411

DATR1J0TIZMAS 
1 Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis — 

$120,000.00.
E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, IA.

s

I m o ir be Sugaiši mo Laiko.
Mex turini Naujq Budą, kuris gydo dusuli ir 

mes norime, kad jus tai pamėgintumėte musų 
kafttais. Nežiūrint, ar jūsų dusulis butų jau 
senas, ar tik naujai iftsivystęs, ar yra tik 
tuolaikinis, ar ir chroniškas dusulis, jus turė- 
tut pareikalaut musų metodus dykai išmėgi- 

| nimo. Nežiūrint, kokiame klimate jus gyve
nat ; nepaisant, koks jųsų amžius, užsiėmimas, 
jei jus esat dusulio varginami, musų būdas 
turėtų Jus greit paliuosuot.

Mes labiausiai norėtume pasiųst aiškiai ma
tomiems bevilties liRoniams, kurie jau visas 
formas jkvėpavimo, švirkštimo, opiumo sutai- 
sų, garus, ‘‘patentuotus rūkymus” ir tt. iš
mėgino ir niekas negelbėjo. Mes kiekvienam 
patįs savo kafitais norime parodyt, kad Sis 
naujas būdas yra pritaikintas užbaigt visus 
sunkius dūsavimus, visus Snlokavimus ir visus 
tuos baisius paroksizmus kartą ir ant visada. 
Sis dykai pasiūlymas yra pergeras, kad jj at
stumus nors ant dienos. Rąžykite dabar ir 
tuomet pradėkite būdą tuojaus. Nesiųskite 
pinigų. Tik siuskite žemiaus esanti kuponą. 
Padarykite tą žiandien.

Keletas gerų 
Bargenų

2

2

2

flatu geras medinis namas, 4 ir 5 
kambariai, kaina 1700.90; įmokėti 
$300.00.

----- o-----
fialų geras marinis namas. 4 fia
lai po 4 kambarius. $2800.00.

' ----- o------
pragyvenimų mūrinis namas ant 
Lime) Street. $1800.00; įmokėti 
$200.00.

DYKAI DUSULIO KUPONAS

FRONTIER ASTHMA CO., Room 162 T
Niagara and Hudson Sts., Buffalo, N.Y.

Siųskite savo budo dykai ižmėginimą

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akužeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. IBth 
St. netoli Fisk 8t. ♦

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6-8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

----- o------
2 aukštų Su štoru — 3 fialai ir Štaras 

ant dviejų lotų. Kampas. ~47th 
gatvės netoli Western avė. Par
duos ar mainu ant loto. Pigiai.

A. PETRATIS & CO.
751 W. 35ta gatvė, kampas Halsted 

Chicago,III.

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišką ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piot 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas^ 

Telephone Yards 687
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f' Juozas Rainis.

Juros sonata.
Plaukiau aš juroj. Pro laivo kraštus 
Vanduo sidabru ribuliudam’s čiurleno. 
Žemčiūgų puta jo paviršius blizgelio—■ 
Ramiai siūbavos, sūpuojąs, grakštus. 
lr ošė vėjas. Plasnojo bures, 
Bučiavo lipšniai glamonėdamas veidus, 
Ir saulė, žemyn aukso tinklą nuleidus, ‘ 
Gausingai šildė linksmas bangeles. 
Smagu man buvo! Laiminga širdis 
Prakilniai, Kuosai sutvinksėjo krūtinėj — 
Tas džiaugsmas tylus, toji grožė slaptinė 
Užvaldė sielą, apglobė mintis...
Žiurėjau jūron... Mačiau kai banga, 
Iškilus toli priešais mano laivelį. 
Atskrenda artyn ir greit bėga pro šafĮ, 
O ten pradingsta. ..lėtai, palengva... 
Ir daug jų bėga. Viena po kilos 
Prabėga staiga ir atgal nesugrįžta,

Nors šok tu t jieškot, jau vistiek neb‘išvys‘te 
Naujų bus daug ten, nerasit tik tos... (Iš “Aušrinės”)

Tu, savo pabėgusia ir skausmu 
žaidžiančia šypsą, tu nuolat 
smagus, nebojantis. Ir tu... ir 
tu... Klausausi jųsų pasakoji
mų... Ir man pasidaro taip len
gva, lengva... bet skaudu kai at
sibundu ...

Ir niekur aš nebeturiu ramu
mo. Ar bandau užsiimti darbu, 
ar knyga — visur ir nuolat kažin 
kas kužda į ausį:

Eik! čia tau nėra vietos!
Nubunda krūtinėj glude jusi 

abejonė, ir didžiu budėsiu god
žias! siela:

Toli naujas saulės rytas! — 
Standžiais nedalios retežiais. 
Mus’ gyveninis surūkytas...
Ir kaskart garsiau kužda slė- 

pingasai balsus:
Eik!

P. Ramifar.

Eik!
. Eik !.. Eik!.. kas tai kužda 
prie ausies.

. Akįs žvelgia tolumon — tam
su. .. Kurgi eit?

Eik!
. O, kaip daug jų nuėjo, bet neį 
vienas nesugrįžo! Nuėjo ir nc- 
sugrįso, žuvo ant amžių. Nei 
yjenas jų nebematė, nei vienas 
riebeišgirdo pastarųjų baisaus 
dilsiminiino klyksmų. Slystelė
jo koja, ir tamsios kalnų plai- 
$Os prarijo keleivį. Baisus kly- 
Usnys paniro juodon tamsunion. 
Sušvilpė vėjas ir tarsi tyčioda
masis dingo uolų kaukaruos. 
Tik nuolat slėpininga ir neboja
nt! stūkso sau tamsi kalno vir
alinė.
f Eik! '*

Kasgi yra tas, kuris veja mane 
taiiLSon ir lietini? Kas ant kiek
vieno žingsnio kužda man į au
sį: čia tau nėra vietos?!
< Ak, aš žinau, žinau!

Musų buvo daug — nesuskai
toma minia. Bet povaliai darė
si retesnės musų standžiosios

gi i tos. Tas, kur vakar širdingai 
spaudė ranką, kurio ugningas 
žvilgterėjimas pridavė spėkų ir 
pasiryžimo, šiandie jis atiduota 
šiurpulingiems mirties glostam...

Krutinėję smelkė skausmas; 
kažkas slėgė, dusino... Ir nuo
lat retėjo musų standžiosios gil
tos.

i

Gėdulio varpai kasdieną ska
mbėjo, kasdieną...

Kaž kas tyčiojosi: visa per
niek, visa! y ’

Tada nuėjote jus, kuriuos aš 
visų labiausia mylėjau. Dar su
sitikome, dar pasitarėme apie sa
vo kelionės tikslą, bet jųsų žy
gis jau buvo mirties nužymėtas.

Nuo tada aš nebeturiu ramu
mo.

Ir vakare, ir ryte, ir dieną — 
gatvėj ar atvirame lauke kaž kas 
man nuolat kužda: eik, čia tAu 
nėra vietos! Besiklausau muzi
kos, bet staiga jos lengvi glamo- 
nėjantįs aidai pradeda beprotin- 
gai j nok lies, grasina, persergs- 
li... Pagalios nutyla ir pro aša
ras kužda:

Jiems... jiems nebuvo muzi
kos ...

Naktį jus ateinate pas mane.

Aplinkui gludi bodi tamsa. 
Nei juoda mirties aule prideng
ta žemės krūtinė. Miglu savo 
šaltom drėgnom rankom nuola
tos glosto mano veidus. Ugnin
gi širdies tvaskėsiai be atgarso 
dingsta nepermatomon tamson. 
Kojos veltui tvarstosi kelio. Kaž 
kur, tolume, sumirksi palši žibu
rėliai.

Eik! — kažkas neatlaidžiai 
kužda iš tamsumos.

Paklysiu... suklupsiu...
Eik!..
Standėja miglų aule. Sunkiai 

gula ant krutinės nakties tamsa, 
— slėgiu, alsina, dusina... Uolų 
kaukaruose klaikiai sustaugia 
vėjas... Ir vis vaiškiau ir "vais
kiau žėri tolimieji žiburėliai — 
jie kviečia mane.

Ir pakiliai užalsuoja prislėg
ta krutinę, nebojančiai prajun
ka nerami širdis:

Eisiu!
Bodžiai skrenda atbalsis nak

ties tamsumoje, 'bet aš jo nesi
bijau. . -

Aš žinau, kas mane laukia, aš 
žinau tai...

Ir rodos kas tai šalta ranka, 
nei laiminant, liečia mano kak
tą ir taip tyliai širdingai kužda:

Eik -- kito kelio tau nėra!
Vertė Klajūnas.
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Viešas Pranešimas
Black Diamond Oil Co,

Šerininkams
z

OIL

alio

Paskutiniuoju laiku tapo man pranešta nuo 
Black Diamond Oil Co., jog šiose dienose susivie
nijo kelios tvirčiausius neprigulmingos (indepen- 
dent) aliejaus kompanijos Amerikoje. Tau susi
vienijimai! įeina ir Black Diamond Oil Co. 
sai susivienijimas vadinsis FRANKLIN 
COMPANY.

Apskaitliiiojama, kad šių susivienijusių
jaus kompanijų produkcija pasieks suvirš 100 tū
kstančių bačkų aliejaus į dieną.

Viena iš susivienijusių kompanijų išmokėjo 
savo šerininkams pereituose metuose apie 10 mi
lijonų dolerių vienais dividendais. Susivienijimai! 
įeinančios kompanijos iki šiol mokėjo dividen
dus .todėl, pranešama, kad ir naujoji kompanija 
mokės dividendus nuo pat pradžių.

Visi šorai Black Diamond Oil (’.o. paskaito
mi po $10.00 kiekvienas ir apmainomi ant naujų 
FRANKLIN OIL (’.O. serų. Taipjau vieton regu
liariu “casli” gegužės mėn. dividendo, 
šerininkai Black Diamond Oil (’.o. gaus 25'/ 
do (bonus) Šerais nuo pilnos (par) vertės 
šėrų.

Kadangi šitie Šėpai buvo parduodami

visi 
prie- 
savo

. . .. p°
$6.50. o dabar yra paskaitomi į Krankliu Oil Co. 
po $10.00 ir dar 25'/ duodama priedo (bonus), 
tai mano nuomone. Šerai Black Diamond Oil Co. 
pakilo apie 92'/ bėgiu trijų mėnesiu.

Visi Black Diamond Oil Co. Šerai turi būti 
grrilii laiku pasiunčiami į Midland Trust Co., 
\Varder Bildg.. VVashington, 1). C., o iš tenai bus 
prisiunčiami Šerai Franklin Oil Co.

J. ILGAUDAS.

Gyvybės Ratas
Įvairus cukrai ir krakmolas 

prikluuso tai svarbiai maisto ru
sini, kurias mes valgome kasdie
ną kaipo duoną, daržoves bei 
vaisius.

i Taigi matome, kad tas svar- 
biausis musų gyvybei dalykas 
maistas yra gaunamas gamtoje 
Tad su pagarba mes turime žiū
rėti į tuos žaliuojančius laukus ir 
visą gyvūnų karaliją. Tai yra 
ta papėdė, ant kurios rymo^ žmo
gaus dabartis ir ateitis. Pranyk
tų augmenis, pražūtų visa, kas 
tik gyvas — kartu ir žmogus. 
Visi žolėdžiai gyvūnai netekę 
maisto turėtų išgaišti, Jiems žu
vus ir mėsėdžiai neturėtų kuo 
maitinties.

♦ * ♦
Augmens pirmiausia atsirado 

ant musų žemės ir, turbūt, jie 
paskutiniai ją apleis. Jie geriau
siai prisitaiko prie aplinkybių ir 
jie yra netik palaikytojai bet ir 
protėviai visos gyvijos. Iš jų, 
amžių eigoj, turėjo išvystyt že 
mesnieji gyvūnai, kurių šiandie 
jau nebeužtinkame

Augmenų parazitais turbūt yra 
visi gyvūnai, išskiriant nebent 
nekurtas žemesniąsias jų rųšis. 
Paukščiai lesa vuogas, gyvuliai 
ėda lapus, graužia kamieną, o ki 
i ininai terioja šaknis ir tt. Paga
lios ateina žmogus su kirviu bei 
dalgiu. Ir jis pasigamina sau 
maistą, statosi namus.

* *. *
Eikime, dabar, prie gyvūnų. 

Augmens patenka žolėdžio ger
klėm kuris auga, budavoja savo 
kūną tol, kol pats nugaišta ar 
lieka suėstas kitu gyvunu. x

Žmogus priklauso prie tos gy
vūnų rųšies, kuri naudojasi visu' 
— mėsa ir augmenim.

Maitinimasis arba metaboliz
mas pas visus'augštesnius gyvū
nus yra toks pat, kaip ir pas 
žmogų. Mes Čia betgi kalbėsi
mu vien tik apie žmogų. Žiūrė
sime, kaip jis pasotina savo al
kį, įgauna energiją ir atstato nu
sidėvėjusias kimo seles.

Maistas, nežiūrint kokios rų
šies jis butų, patekės burnon yra 
sukarmtomas ir suvilgomas sci
lėmis. Pilve maistas lieka suvi
rintas ir patenka į kraują. To
kiu fondu maistas pasiekia visus, 
žmogaus kūno audimus ir celes.

Turime atsiminti, kad celės 
yra gyvos kūno vienutes ir kiek
viena iš jų reikalauja maisto. 
Kuomet žmogus pasotina save 
reiškia jis pasotina savo kimo ce
lės ir kuomet jis yra alkanas rei
škią, kad celės, sudarančios jo 
kūną, yra alkanos. Išalkusi ce
lė esti nepilna, susitraukusi; ji 
negali atlikti savo užduočių. Už 
tai žmogus nevalgęs yra silpnas 
ir, jei ilgai jis pasninkautų, celės 
tūlose kūno dalyse, ypatingai ra u 
menyse pradėtų nykti — mirti. 
Žmogus tuomet sukudėja ir vė
liaus, badui tęsiau ties keletą die
nų, ir kitose kimo dalyse celes 
pradeda mirti, k. a. širdyje, sme
genyse ir tuo bildu gyvybe užsi
baigia.

Medžiaga, iš kurios celės yra 
susidarę, paprastai vadinama 
protoplasma. Ji susideda iš 
nuo 50 iki 90 nuošimčių van
dens,, mažos dalelės proteinų, 
karbolydratų, riebumų, tūlų in- 
organiškų druskų bei fermentų. 
Musų kaulai daugiausiai yra 
kalkio jungtiniai, — tie patįs, 
kur sudaro uolas; musų krau
jas turi savyje geležies, magne- 
sio, sodos, potašo, fosforo ir ki
tų elementų, galimų rasti žemė
je; minkštosios kūno dalįs: rau
menis, oda ir tt. yra susibuda- 
voję iš tų pačių medžiagų, kur 
sudaro orą, vandenį, augmenis ir 
visus gyvus daiktus.

"Nieko tad nepaprasto ar stebu
klingo nėra,'žmogaus kūne, kaip 
kad nori mums įpasakot “švento 
rašto” aiškintojai.

• * *
Iki šiol įlies kalbėjome apie 

maistą ir jo funkcijas. Tarsime 
dar žodį-kitą apie apie celes bei 
jų veikimą. — Žmogaus augi
mas reiškia nieko kita, kaip ce
lių dauginimąsi. Kol žmogus 
jaunas, jo celes dauginasi ir y- 
ra pilnai veiklios. Tatai tęsiasi 
tol, kol žmogus pasiekia savo 
naturalio didumo bei pilno su
brendimo. K a d a p r a e i- 
na kūdikystės bei jaunystės die
nos, ypata nustoja augusi. Su
laukus viduramžio p r a s i- 
decla augimas' atgal. Žmogus 
pradeda nykti, oda susini ukšlė- 
ja, visi kimo organai nusilpnėja 
ir galop, gyvybės procesas susto
ja.

Čia klausytojas turbūt už
klaus: kodėl žmogus turi mirti?

Vienas įžymus profesorius 
kartą išsireiškė, kad žmogus 
pradeda mirti taip grait, kaip 
užgimsta. Ir, ištikro, mirtis tai 
nėra koks innus atsitikimas. 
Per visą amžių mirtis ir gyvy
bė linktyniauja.

Toji medžiaga, kuri sudaro 
musų kūną ilgainiui turi pavir
st į dulkes, gazus, idant augme
nis galėtų gyventi. Visi gyvū
nai, nuo' žemiausio iki augščiau- 
uo, turi aukoti savo kimus tiems 
žaliesiems gamtos tvariniams.

Iš angliarukščio ir vandens 
augalai tveria karbobidratą. Va-, 
ndens, kurio pilni okianai ir u- 
pės, turbūt niekuomet nebūtų 
stoka, bet angliarukšties tik .04 
nuošimtis tesiranda atmosfero
je, nėra abejonės laikui bėgant 
išsieikvotų ii^žalieji augmenis 
netektų maisto. Mes visi ūki
ninkų sūnus, taipgi esame patė- 
miję, kad dirva, kurioje javai 
auga, vėliaus ar ankščiaus tam
pa nenašia. Ark ją kiek nori, 
akėk prakaituoadmas, laukai 
teČiaus kaip buvo, taip ir pasi-

Copynght Hart Scha(Tncr& Marx

Roselando Geriausis ir didžiausias

Sankrova 
atdara

Panedėlio 
Ser., Pėtn. 
ir Subatos 
vakarais.

$ 15, $20, $25 
ir $30

Už VISUS VILNONIUS SIUTUS 

VĖLIAUSIŲ KARINIŲ IR KON
SERVATYVIŲ MODELIŲ.

Jus vis dar galite pasinaudoti musų 

žemomis kainomis, čia atsilanky

mas reiškia su taupymas pinigų 

perkant Hart Schaffnerio & Mar- 

x’o drapanas vėliausių modelių ir 

visų mierų.

Kiekvienas siutas kuris randasi šio
je sankrovoje, turi daeiti iki augš- 
tos kokybės kurią mes užsakome. 
Todėl kas Įeina turi išeiti; ir jis 
turi užganėdinti visame kame; ar
ba gi sugrąžinama pinigai.

MES SPECIJALIZUOJAM HART 

SCHAFFNERIO & MARX IR KI

TAIS PUIKIAI PASIUTAIS SIU

TAIS PO

$15, $20, $25, $30

drapanų ir avalinės namas.

Bach Bros.
Michigan avė. ir 115-ta gatvė

Namas Hart Schaffnerio & Marx Drabužių 
Florsheim čeverykai

lieka nenašus.
Kas reikia daryti tai žemei 

idant padarius derlinga? Gyvu
lių išmatos puvėsiai arba tam 
tyčia pagamintos trąšos čia a tei
na pagelbon.

Čia tai ir yra toji paslaptis, 
visa priežastis gyvūnų mirties. 
Iš jų kūnų augalai aplaiko sau 
reikalingas medžiagas tęsimui 
savo gyvybės.

Prie užbaigos.

Augmenis, kaip matėme, mai
tinasi paprastomis medžiagomis, 
vandeniu, angliarukščia ir šiaip 
įvairiomis druskomis, kurios 
randasi žemėje, (ii nuo saulės 
jie gauna spėkų.

Gyvūnai tuo tarpu maitinasi 
augmenim arba kitais gyvūnais. 
Čia maitinimosi ir virškinimo 
procesas griežtai skiriasi. Bet 
pasekmė vis ta pati juose pa
tekę medžiagos keičiasi, tveria 
kitas medžiagas ir tt. Tokiuo 
budu medžiaga keisdamos! eina 
ratu. Čia ji apsireiškia vienoj 
formoj, ten — kitoj. Iš augme
nų ji patenka į vyvunų kimus, 
iš čia persikelia mikrorganizmų 
viešpatijon, o iš ten sugrįžta j 
augalus. Paskui istorija pasi
kartoja. Ir taip be pabaigos.

f * * *
Man butų linksma, matyti 

žmones, ypatingai darbo žmo
nes, suprantančius gamtos tei
ses, nes tas reikštų, kad alsinan
ti baimė niektikyslė ir nesąmo
ne išnyko iš jų tarpo. Tad 
mokykimės suprasti savo moli
ną Gamtą! Tuomet išnyks daug 
pikto ir blogo, kuris dabar ali
na visą žmonių giminę.

(Pabaiga)
—C. Černauskas.

Į pagelbą draugės.
Praėjo nemažai laiko, kaip bu

vai! skaitęs “Jaunuomenės Sky
rių”, ir negalėjau dalintis savo 
mintimis su progresyvu jaunuo
mene. Būdamas kalėjime troš
kau pamatyt “Jaun. Skr.,” bet 
veltui, kalėjimo administracija 
neįleido jokio darbininkiško lai-, 
kraščio.

Dabar, kada numetėm rete
žius ir esame ant “laisvės”, išvy
dau “Naujienų” nr. 11 su “Jaun. 
Skyrium”. Vos,spėjau atskleist 
š‘Jaun. Skr.”—širdžia ir siela pa
sijutau esąs džiaugsmo srityj. 
Bet perbėgus akia bendradarbių 
parašus ir vėl tarytum koks slo 
gutis užgulė mano krutinę. Pa
mačiau, kad “Jaun. Skr.” pripil
dytas vien draugų jaunulių raš
teliais. Giliai atsidusęs pradė
jau mąstyt, ir iki šiol vis negaliu 
dasiprotėt, kur dingo draugės 
jaunuolės — bendradarbės... 
Berods, “sunkusis momentas” 
jų nepalietė, bent taip, kaip kad 
jų draugus jaunuolius. Tad, 
kurgi jos dingo?

Ag, gal rasi meilužiai liko iš
vežti, tad iš liūdesio jos neteko 
energijos rašinėt į “Jaun. Skr?” 
Ar gali būt temų pristygo, nėr 
apie ką berašyti? Oi, draugės, 
visa tai betgi negali būt pateisi
nimu jųsų pasitraukimo. Sta- 
čiog negaliu prisistatyt, kaip jus, 
draugės galit, taip mėrdėt giliam 
apsnudume, ir nekovot prieš blo
gą ir piktą... Kodelgi jus, drau
gės, neinat mums į pagalba, ko-

Sankrova 
atdara

Panedėlio 
Ser., Pėtn. 
ir Subatos 
vakarais.

gę bėdon... Sesės, man gerai ži
noma, kad mums vienodai skau
dus erškėčiuotas kelias, ir vieno
dai slegia krutinę, kada lieki par
blokštas ant diglių, ir. .. aptver
tas geležinėms štangoms!

Taip, visi mes tatai suprantam 
ir atjaučiau!. Tad — visų pri
valumas, pasidavus draugišką 
ranką, dirbti didžiausia energi
ja, nepaisant kas mums pastotų 
kelią, ir žengt į naujai auštan
tį rytą. Todėl — į pagelbą, drau
gės! — S. Pašulnietis.

WH0’S NEXT?

Sakau, tie Liet. Soc. Jaunuo
menės Lygos 1-mos kuopos na
riai tai tik bra nesnaudžia. Vie
nas paskui kitą — tik ženijasi, 
tik ženijasi... Nenori vienas ki
tam užsileisti ir gana! Bėgiu 
kelių mėnesių jau apsivedė apie 
astuonios poros, o gegužės 11 d. 
dar viena, būtent d. J. Jakubo
nis su p-le Stasiukyte. Šliubą 
ėmė civilį, be jokių ccramonijų. 
Tatai labai pagirtinas dalykas. 
Beje abudu jaunavedžiai yra vei
klus Lygos nariai.. Nuo savęs 
aš linkiu jaunevedžiams kuoge- 
ria ilsios laimės jų šeimyniška
me gyvenime.

Beje, kitados d. A. Dvylis ra
šė “Juanumenės Skyriuj ’, kad 
lygiečiam gresiąs pavojus, nes 
girdi tie šelmiai vaikinai išvogs 
visas lygietes. Turbūt d. Dvy
lis tuomet bijojo, kad jam nebe
liksią... Aš irgi bijau pavojaus, 
tik ne tokio, kaip kad Dvylis.
Būtent, aš bijaus, kad... tūla mė
lynakė gali ir mane prisiviliot.

Bet liek to su tais mano ir d.
Dvylio “pavojais”,. Žiūrėsime

dėl nepadedat skint erškėčiuotus 
lakus? Ag, ir jums juk skauda, 
kada pasitaiko jsibrėšt aštriu er
škėčių dygliu. Ir jūsų širdis su-gi, kuris lygiečių bus sekamas -
skausta matant draugą ar drau- wlio’s next — Patronas.

o
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Vapsva vabždžių 
karalaitė.

Jei visi vabzdžiai, vabalai, ma
šalai ir muses, lyg apypenų para
gavę, dąksta Šėlsta; vos vienai 
ukymirkiai tesustojo, lyg nuste

valingian į oro jurą šoka, — tai 
jų Karalaitė nė to tiek nenurims
ta. Štai ji lekia, štai mušasi: 
štai krenta ant žolyno, apibėga a 
plink, siurpčiodama ir lyšterėda- 
ma; vieną paniekinusi, šoka ant 
kito, ant trečio, kol neranda ga
na. Tada godžiai įsmenga su 
visa galva čiulpti, bet ir tada ne
nurimsta: galva kreta, užriestas

galo, o sparnai — tik zvembt.. 
lik zvembt... Ir visi supranta

manome ir laimėje — veikiau 
pražuname.

Tokia jeibe buvo ir Vabždžių 
Karalaitė: juo daugiau saldybių 
ragavo, juo mažiau saiką benu- 
numė. Na, ir veizdėkite, kas at
siliko.

ir tuos dalykus nekantriai stūmė 41 
ten-pat, kur ir silkė. Sunėrė pa-|1 
daliaus rankas ant stalo ir to
kia ironiją įsmeigė akis į pasnin- 
ko valgius, lyg sakydamas: 
Ir yra gi pasaulyje lokių gyvu-

Didžinusin 
Sankrova nuo 
falini nuo vi- 
durmicHcio a- 
prvdnlų ir a- 
valinČH.

Buvo tat vidudienis pačiame 
vidurvasaryje. Išlipęs storapil
vis, dar nevisiškai atsijokėjęs iš 
keliolikos valandų miego, dar 
nenusikratęs nemaloniu patalo 
raugu, ruošėsi į valgomąjį kam
barį. Buščiai sutraukti ančia- 
kiai reiškė, jog visą naktį nič 
nieko nevalgęs, juokų prie sta
lo nedarys. Kilstelėjo augštyn 
nuo perkarusio pilvo smunkan
čias kelines; atminė kvapnų vir
to kumpio garą, ir seilės švirk
štelėjo iš-po liežuvio; jau, prisi
merkęs, visas savo pajautas lyg 
į vieną uoslę suvarė; smarkiai 
truktelėjo duris už rankenos, go
džiai žengė pa r slenkstį ir... nie
ko neužuodė. Stalas, ant kurio 
paprastai laukė jo kumpis žalias, 
kumpis yirtas ir pastijolka, buvo 
užstatytas vienais saldumynais: 
penkeriopos uogos čielos, kelia- 
riopi uogų syvai, tirštesni irskis- 
tesni; medus, aitrumu kambarį 
prikvepinęs, ir nuošaliai visiškai 
į tą saldžią draugiją netinkanti, 
it patsai pasninkas, perkarusi, si
lkė su uksusu ir svogūnais! Me-

kina tokie niekai!..
Ale, ale! Aš vėl apie žmogų... 

Tuščia jo: juk žinome, kaip jo 
niekas ir niekados nepatenkino. 
Kas žino, ar nebūtų pasninko va
lgiai pajutę tą apjuokintą ir ar 
nebūtų visai iš gėdos išnykę... 
ėdriojo lepūno pilve (apjuokti 
juk užmu-ša), kad nebūtų atsi
radę, kam jų šlovė pakelti ir 
storpilvio akįs į kitką nukreipti.

Vos tik nedėkingas valgytojas 
šalin indus pastūmė, ir lupą kau
šų patempęs, atsiviepė, štai, 
saulės spinduliu raita įzvembė 
pro atvirą langą Vapsva Vabž
džių Karalaitė su visais savo pa
lydovais: kaimene plikinusių ir 
uodų ilgakojų ir, neapsakomai 
gėrėdamasi, kibo į išstatytus ska
nėsius. Bet kad visi kiti smu
lkieji vabždžiai čiulpė ir siurbė 
juoda-balta, anot to; ten, kur vi
sų pirma nusileido, — Vapsva, 
užmetusi akis ant viso gero, su
manė nieko nepalikti, neparaga
vus.

CLŪTMING HOUSE 'f •' ir ‘

Atdara Ular- 
ninke, Ketver
ge ir Subatus 
vakarais.

Kampas Milwaukee ir Ashland Avenues

•k”!
Narsi ir rusti Vabždžių Kara

laitė: nei saldus valgis jos nc- 
numalšina.

Graži Vabždžių Karalaitė. Lie
muo tęvas, ilgas. Juosmuo... 
Perkune-dievaiti! Jokia kita ku
nigaikštytė taip nepersismaugs! 
Gražiai riestos, ilgos kojos — 
tamprios, kaip plieno plunksnos. 
Išversta krūtinė, tartum, plieno
skydu pridengta. Žandai — ge-1 dus, silkė, uksusas ir svogūnai 
ležiniai. Apdaras — rusvai-juo- susitarę, iš savotiškų kvepalų 
da, dryža striukė, geltonai-juo- mišinį padarę, pilvazui, kitokio 
das, rainuotas sijonas. Eigas- kvepalo laukusiam, taip dūrė į 
tis drąsi, vikri ir liauna. Vi- panosj, taip liepė susiraukti, jog 
sų narių krutėjimas — tamprus tai aprašyti tiesiog man žodžių 
ir vis dėlto liuosas, pakabus, ko-| trūksta; piešėjas tepamėgina iš- 
kį teturi ritmuose gimę, ritmuo
se augę, viešpatauti papratę.

Jau kągi! Tai įsikūnijusi jau

pajiegų; pilna troškimų; nieka
dos neprisotinama, niekados ne
nuilstanti. Vienu žodžiu sakant, 
jau kad Dievas davė, tai net dri-

Gal jau supratote, jog tai — 
Vapsva.

Mokėjo Vapsva naudotis tomis 
nepaprastomis prigimties dova
nomis. Niekas už ją greičiau 
lyg soties maisto nesuvokė; nie
kas taip greit neužuodė, kame 
galima pasmaguliauti. Bodos, 
kokios bereikėjo didesnės lai
mės, tik niokok gyventi.

Ak, tai ir yra nelaimė, kad 
“gyventi” tik kitus temokame 
pamokyti, ir tik tuomet, kad pa
tys gyvenimo saldybių labai alin
game. Didesnės laimės prityrę, 
pirmieji išmintingus savo pata
rimus užmirštam, saiko nebenu-

rreikšti žmogaus veide netikėtai 
supuolusius: nepatenkintą norą, 
užvylį, nemalonumą, ir dėl viso 
to — rūstybę. Jau-jau buvo be- 
užpuoląs savo taip-pat storapil
vę šeimininkę, neregėtai šaltu, 
kaip jam matės, krauju statan
čią ant stalo plikų-plikiausią žo
lienę (net be paslijolkos!). Bet 
tuojau atlyžo, sutikęs tvirtą, iš-

—- Jau, ponuli, nebus blogai, 
nors syk j taukų neregėjus: šian-

Ponas buvo politikoje ir rcli- 
ligijoje ištikimiausias. Protes
tuoti netiko. Tad pasižvairavęs 
į visus tuos nepaprastus skany- 
nus^su pasibjaurėjimu šalin pas
tūmęs mišinį silkės, uksuso ir 
svogūnų, ėmė kabinti saldumy
nus. Dėjosi, pylėsi į žolienę; kro 
vėsi ant rūgščios duonos, krovė
si ant saldžios, valgė šaukštu, — 
visdelto, visos valandos netrukus

Visų Javų 
Apdraudimas

bti! apsaugotu nuo nuo
stoliu, taigi laikykite sa
vo apdraudą jicgoje, mo
kėkit nuošimčius laiku.

i apdrau- 
itsitikimo

Na, ir buvo gi jai pokilis! Iš 
vieno ragavo, iš kito ragavo, spa
rnais iŠ džiaugsmo zvembė, kelį 
į kelį trynė, galvą purtino, kad 
net bizni į šalis lakiojo. U-a! Tai 
ulionė!

Lėkė aplink kiekvieną indą, 
baidydama būrius maželių vabž
džių; kad visa žinotų, mėgino iš 
visų pakraščių ir juo mėgino, 
juo kilo ir tvirtėjo visos jos pa
jautos. Godus žandų rakinėji- 
mas, nekantrus, nervingas spar
nų zvembsčjimas reiškė ne pate
nkinimą, bet augščiausį laipsnį 
pajautų sukilimo.

Bet štai indas už kitus šviese
snis. Kaip ašarota akis blizga 
jame tirštai sutumėjęs gintaro 
skysčius. Vienas sukrus... kur 
tau! vieni suktiniai uogų syvai, 
be jokioj luobelės-lupinėlės. Tai 
man karališkas valgis! Kabink 
gi, negailėkis!

Ir ėmė Vapsva visa burna 
kuaboti. Ėdė, čiulpė, ilgais ti
sais glostė, net visi aplipo ir akis 
užtėpliojo. Ak smaliugai-lepin- 
tojai!.. Vivat! Prosit! Gaudea- 
mus!..

Prisikimšusi pilvą lig gurkliui, 
tarytum, sumanė visa lepume 
pasinerti: šoko į pat vidurį in
do. Klimpdama, klimpdama, iš
keltais sparnai zvempsėdama, 
zovadu perlėkė per visą indą, 
nuo briaunos lig briaunos; pasi
stojo ant sausos bnaunos ir, įsi
sprendusi į šonus, ėmė sauvalin- 
gai didžiuotis.

Rimtas Pasiklbejimas Kas 
Link Drapanų Ekonomijos
Norime jums pasakyti DĖLKO tai yra tikra eko nomija, kuomet perkama drapanos pas The Conti
nental. Dideli, augšti žodžiai nesučėdys jums dolerio. Paduodame čia keletą faktų, kurių nega
lite užginčyti. The Continental daro didelį pačėdumą kiekvieną mėnesį už randą. The Continental 
neeikvoja nė vieno cento nereikalingai ant išlaidų taip vadinamų uoverhead”. The Continental per
ka didelius skaičius pirmaeilės rųšies aprėdalų su ypatingai ilga sutarčia tiesiog nuo didžiausių iš- 

. t,■ ’ ■ ■ t
dirbėjų drapanų Rytuose.
Liaukitės mokėję augštas kainas, didelėse puošnio se vidurmiesčio sankrovose, mokančiose nesvietiš
kai dideles randas ir vadovaujančiose įvairiomis metodomis.
darykite tikrą sutaupymą. Tikrai busite užganėdinti 
geru darbu, puikių stailių ir pirmos eilės Continental dra
bužiais. Nėra nė vieno aprėdalo sankrovoje, su kuriuo 
apsivilkę gėdy tumėtės vaikščioti Michigan Boulvard’u. 
Išrūdysite taip, kaip norite.išrėdyti, jei- 
gu nusipirksite pas The Continental ■ ■ ■ 
drapanas H •’

Ateikite pas The Continental ir pa-

Visos atsakančios spalvos naujausių karinių modelių 
“Welt seam” aprėdalai ir “Five seam back”, sagiojama 
ant vienos ir ant abiejų pusių naujausios ir konservaty- 
včs mados.

A ; t;

Hart Schaffner & Marx
f - , ,j. , . t fĮ f . ; * , ... ■ , ! (

Puikiai pasiūti pavasariniai ir vasariniai drabužiai, pada
ryti Hart, Šchaffnerib and Marx, Kuppenheimer, Society 
Brand, arba kitų gerai žinomų fabrikantų yra parduo
dama pas The Continental nuo $15 iki $40.

Bet čia yra viena apdrattdos ryšis, kurios gal jus nežinot, už 
kurią nereikia mokesčių mokėt, ant kurios kas metas jus ga
lite pasitikėt ir kuri šį melą yra tiek svarbi, kiek bilc koki ki
ta ii|Mlrntida, kokią jus palaikot. Kuomet junų javai esti priėję 
pjovimui International IlarveHter rišėjai virvuke apHaugo vi
sų javų pjut|. Nepaisant ar grudai butų sunkus, ar lengvi, ar 
javai augšti, ar žemi, stovinti, ar pagulę, suvirtę ir susipainio
ję, hitcrnatiomil llarvester rišėjas pjauna ir riša visus be gai
šinimo. Tai las čia yra, ką mes vadinam visų javų apdraudimu.

Champion, Dcering, McCormick, Milwaukee ir Osborne pjū
čiai mašinos ir rišimas virvuke; visuomet veiklios; šį metą jos 
yra geresnės, negu kuomet nors, nes kiekvienas javų kinelis 
> ra reikalingas. Atsiminkite šitą, kuomet jus ateisite pirkties 
rišėją virvute sezono darbui. Taipgi atminkite, kad didesnė 
mit ra užčėdo darbą. S pėdų yra geresnė, negu 7 ir 7 yra geres
nė, negu 15, arba 5>J’irkite didžiausi rišėją, koki tik jus galite 
vai tot ir pirkite naują mašiną, jei kiltų klausimas senos veik
lume. Naujas International pjovimui rišėjas yra visiškai at
sakantis.

Per dev.v niasdešimls musų skyrių ir suvirš 30,001) vietinių 
iipnrdavėjų mes duodame greitą šios šalies ūkininkams pa
tarnavimą plovimo mašinoms, virvute, ir pataisymais. Jus 
galite Imt tikri, kad laiku gausite naują m ašini), paduodant 
savo užsaką vietiniam pardavėjui taip greit, kaip jus galite, 
arba reikalaukite nuo musų katalogo.

International Harvester Co. of America
(Incorporated)

liai, prisigėrę, šokdavę maudy
tis visoje gėrimo statinėje, kol 
griežtai visų kūno pajautimų de
gtinę neužmarindavę.

Apsidairė Vapsva aplink. At
viras, kaip ir pirma, langas leid
žia pilną šviesą. Ta pati saulė' 
juokiasi-mirga, tarytum, prieš 
tavo ąkis šokinėja; tais pačiais 
s|)induliais-srovėmis oras išsitie
sęs. Tik bereikia vėl šokti ant 
spindulio į oro jurą! Ištempė 
Vapsva visą savo sparnų vieką; 
šoko į šviesą, pirmikščia kulipka 
norėdama perskrosti orą, ir... 
žlept čia pat ant stalo šalia smal-

Skyrius Del Vaiky 
ir Kudykiy

The Continental skyrius dėl valkų >r kūdikių yra vie
nas didžiausių mieste. Per daug metų specializuoja- 
mės vaikų drapanomis.
Paskučiausios mados stailčs. Nepaprastai tvirtos 
materijos ir pirmeilinis siuvėjų darbas. Visokios 
mieros nuo 6 iki 18 metų.
Padarykite ląimingų šiandien savo vaiką pirkdami 
jam naują pavasarinį aprėdalą pas The Continental.

----------------- ......................................... .......... ..... ................................................■—----- -------------- ----- ----------------------------------

kaip pasiutusi, eme ėsti saldų, sas spiečius, savo darbu užsiė- 
syvą, kuriuo visa buvo susit(‘pu- męs, uė kreivomis nebedirsti lė- 
sį; rijo, nors jau į pilvą nebetil
po ir ne paveizdėti į aną nebega
lėjo. Praamžiau! Kokiuo blan

— Na, dabar pasistokime... 
Vio! nuo briauros į saulėkaitą |

kartą! Žiopt či
Dar

CHICAGO USA
Champion Dcering Mclujimich Miltvuukvo OslMirnc 
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Brr... brr... Bzz... Kas čia 
yr?

Tsc! Sparnai sulipo, kojos du
mbliuos, šonai sukrini, visi plau
keliai klijuojasi, limpa prie kojų, 
prie šonų.

GreM-greit kojukėmis apsib
raukė pažastis ir sparnų viršų, 
vėl pasilipo ant briaunos.

Ei gi į saulę, į spindulius, į 
orą!

Binn... ir žlept čia-pat ant sta
lo prie smaliugavimo indo.

Pirmų k.irtų savo gyvenime 
Karalaite nustėro ir sustojo. Pa- 

bludusiom akim apsidairė ir,

— O, jergutėliau!.. Laisvės!., 
Bent kojos neškite, jei sparnai 
nebetarnauja!
• Ir ėmė bėgli po stalą be jokio 
tikslo, bet lik judėtų kojos ir bu
tų aišku, jog dar sąnariai liuosi. 
Bet kojos pynėsi, puikus stomuo 
su puikiu dryžu sijonu žeme vil
kos, palikdamas bjaurią žymę, 
kurią tuojau apgulė minios vi
sokių muspalaikių. Kitos musės 
trynėsi prie pat jos šonų. Kitos, 
ant paskutiniųjų kojų pasistoju
sios, jau nieko nebijodamos, pir? 
111 ti t i 11 i: ik ii<-K prieš-pu t Vivps vos 
snukį iš džiauksmo trynė ir, er
zindamos, ilgą nosį jai rodė. Vi- bes nebetekau! — Sušuko iš vi

jo, jog atkeliauju jų baisioji, jų 
gražioji Karalaitė; matė, jog ne
be lėktinai lekia, tik šliaužtiiiai 
bcšliatižia...

Užgavo lai širdį išpuikiusios 
Karalaitės. Bet kas ir besuskni- 
tys visus užgaulius paniekintos 
didybės! Tikrai, širdis butų ply
šusi, kad Vapsva butų turėjusi 
laiko visa apsversli ir visą gilu
mą paniekinimo suprasti. Bet 
nebuvo laiko galvoti. Ėjo, vilko
si, kratęsi, purtėsi, birbė, zvem
bė, vis.manydųma tą bjaurų kli
jų nudrėbsianti, kol sparnai dar 
nevisiškai prie šonų prilipo ir al
savimo neužgnianžč. (Vabžd- 
džiai šonais.alsuoja). Bei vėlini.

O saulė šviečiu, spindulius be
ria. .. Menkiausi padarėliai ūžia, 
mala, mylisi ir vieši... Tik vie
na, visų jų Karalaite, visų gau
siausiai apdovanota, čia paunks
nyje limpančiamc purvyne rili- 

J nė jusi ii- nkūi . . .
— Težunie ir gaivu, jei liuosy-

D R. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavilt SI. 
Kampas 22 n d pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phonc Canal 4626 

lik pagal sutartį

1553 W. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phohc Hayniarkct 2563

Nedeldieniaia
Rezidencijos Telephone Albany 5546

so vieko ir žlept nuo augšto sta
lo ant grindų.

Storapilvis, visą tą laiką savo 
ironiją ir neprisotintą pilvą pa
miršęs,.} Vapsos pasielgimą ir 
likimą įsivėpsojęs, net nuo sodi
nės pašoko. Susipurtino iš bjau
rumo, dar bjauriau atsiviepė ir

džių Karalaitę dideliu vaksu per- 
rugusiu batu, kad net pliaukšte
lėjo.

- Tfu, tu bjauribe! piktai 
nusispiovė ir... tuoj užmiršo 
]>nil<ioK Vnpsvos K111*0lititč-N Į>vic-

(Iš “Alegorijų Vaizdai”)

Geriausias būdas dėl jtrinimo 
Neturi stolcūot nei viename name 

L>-ro Rlchter’io

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35c. ir C5c. buteliukus visoae aptlekoco arba 
staliai nuo

F. AD. RICHTER & CO. 
24-80 Washington Street, New Yoik, N. Y.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicag< 
Tetaptume Uaymarket 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS Q/DYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St.. Chieagi 
Telephune Drovcr 9693

VA T.ANDO8 j 10---11 ryto: 2—3
7—8 vakare. Nedfiliomia , 10—11 <ian<.

I f

. 2 ' .< H ih. . J ... , .■ . ■■' tk' .L...-’. ■ 'L;..'.-.į ,U.. W:L'ik"^ ■'. '.A A '.;, • ' /■->■/? • ,i,. •, aa -į ■; /•/■■«į.' Ja . ■. ■ \



Gegužės 17, 1918

j Chicago ir

ninku Tarybos kon

Čliicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos ketvirtoji konferen-

teisėjo Landis korte. Susirgo 
vienas kaltinamųjų, lutas Peler 
Daily. Gydytojui išegzliminavus 
sergantį, tuoj tapo pertraukta 
lesfno posėdis.

Nevykęs vagili y žygis. I I »
Penki vagiliai vakarPenki vagiliai

siuosi iškraustyt moterų rūbų

At važiavę dideliu motoriniu 
t roku jie pradėjo kraustyt krau
tuvę. Tūla moteris paabejojo 
apie juos ir patelefonavo poli
cijos stotin. Kuomet pasirodė

Chicagiečiams Naujiena

“LINKSMOS DIENOS”
2-jų veiksmų vaizdelis iš liaudies gyveninio su dainomis ir šokinis; 

' Stato scenoje “ATEITIES ŽIEDO” VAIKŲ DRAUGIJfttfi,

Nedėlioję, Gegužio-May 19, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd PI.

Durįn atsidarys 5 yal. vakare. Lošimas prasidės 6 valandą vakare 
1 užauga 35c ir 50c; Inžunga vien tik ant šokių 25c y patai.

Šis vt'ikalas yr;i statomas ,dar pirmu kartu Ghicagoje ir yra vienas iš 
gražiausių, kuriuos gali lošti maži berneliai. — j veikalą teina apie 
10 dainelių ir šokių. Kaip lošimą taip dainas ir šokius — viską atliks 
vien lik “Ateities žiedo” nariai—artistai ir artistės..

Taigi gerb. visuomenė maloniai kviečiama atsilankyti į šį puikų 
Perstatymą, kur turėsite progos pamatyti kaip daug galima pralavint 
vaikučius, ir podraug savo skaitmeningu atsilankymu priduosite jiems 
daugiau drąsos ir noro jų tolimesniam veikime.

Apart lošimo bus dar ir šiaip visokių pamarginimų, kaip tai: solo, 
duetų ant smuiko, deklemacijų i rdainuos visas vaikų mišrus choras 
keletą dainelių. Dainų mokytoja P. S. STANRJLIUTfi; Režisierius — 
.1. SANKUNAS. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

dienų, M. Meldažio svetainėje. 
Pradžia kaip 10 vai. ryto.

Draugijos, kur dar nepriklau
so Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybai arba neturi išrinkę 
savo įgaliotinių į sekamųjų ket
virtų Tarybos konferenciją, ma
loniai prašomos tatai padaryti. 
Butų geistina, kad sekamoji ko
nferencija narių-įgaliotinių 
skaičiumi viršytų visas jau bu
vusias konferencijas: turime 
daug svarbaus ir neatidėliotino 
darbo.

Draugijų įgaliotiniai, kurie 
dalyvavo by vienoje pirmesnių- 
jų Tarybos konferencijų, man
datų nereikalingi. Mandatus 
privalo atsinešt tik tų draugijų 
įgaliotiniai, kurios ką-tik prisi
dėjo Tarybai! ir naujai išrink
tieji įgaliotiniai.

Gerb. delegatai malonės ne- 
sivėluoti, konferencija turi at
sidaryti lygiai paskirtu laiku.

—Tarybos Sekretorius.

Panaikino bylą prieš 
J. Ugandą.

revolverių šūviais ir leidosi bė
gti. Vienų betgi pasisekė pa

Aštunto Rajono Konferencija.

LSS. Aštunto Rajono konferen-

Ihdsted gt. Visi kuopų įgailoti- 
niai-delegatai paršomi atvykt 
laiku. —Rajono Sskretorius.

kalavus valstijos prokurorui, 
tapo išmesta byla prieš J. Ugan
dą. Kiek laiko atgal, J. llgau- 
das buvo kaltinamas už prasi
žengimus prieš taip vadinamą
sias “Blue Sky Laiav“ teises, 
parduodant šėrus Black Dia
mond Oil Co. Vadinas, apkal
tinimas buvo neteisingas.

vo vardą kaipo Daniel Cappola, 
763 W. Vau Buren gt. Areštuo- 
tasai, sako, išdavęs ir kitus sa

^Krautuvėj radosi apie už 35 
tūkstančius darbužių. Kuonu t

vo sukrovę savo trokąn apie už
5 tūkstančius doi. drabužių.

Trokas, kurį paliko pabėgu-
Mirė lenkų laikraščio 
redaktorius.

Užvakar staiga pasimirė vyria il
sis lenkų laikraščio, “Dziennik 
Chicagoski,” redaktorius, Stani
slave Szivvajkart. Mirė eidamas 
gatve. Nesenai popiežius buvo 
jam suteikęs bažnyčios rycierio 
dinų.

Prekių išdirbėjai su
grįžo darban.

Streikuojanlįs prekių išvežio- 
tojai buvo priversti sugrįžti dar
ban. • Bet savo reikalavimų jie 
vistiek neišsižadėjo. Dar eina 
tarybos tarp samdytojų ir dar-

los suvažinėtas Bovven Gram- 
mar inokyklos mokinys, Oliver 
Schvvartz, 9038 Baltimore gt. 
Vaikyščia išėjęs iš mokyklos sku 
biai norėjo perbėgti gatvę, bet 
tuo tarpu ant jo užvažiavo Ku- 
clahy skerdyklų kompanijos tro
kas. Važnyčia neareštuotas.

Sumanus pardavėjas
Trįs jauni banditai andais ba

ndė apiplėšt elevatorių komapni- 
jos tikietų pardavėjų. Richard 
Traverį, Edgewarter stotyj. Vie
nas blogdarių atstatė revolverį ir 
pareikalavo pinigų. Traveris žai
bo greitumu pastvėrė revolverį 
— ir blogdariai išbėgo iš stoties. 
Puikiai apgavo: revolveris buvo 
tuščias...

Puikų Rožinį Balių
Rengia

MIRGOS SVETAINĖS BENDROVĖ

Subatoj, Gegužio-May 18, 1918
Mildos Svetainėje

3142 South Halsted Str.,

Pradžia 7va|. vak.________________ _________ _____ Inžanga 30c porai.

Grieš puiki muzika, 2 puikinu dovanos merginoms, kurios gaus dau
giausiai rožių. Buh tai linksmybių vakaras. Ateik!

Pelnas eis svetainės statymui.
Draugija susitvėrė iš kreditorių nona A. Olszewskio ir paėmė 

namą prie 3224-24 S. Halsted, viršuj kurios statys Mirgos svelainęi

ke, gegužės 21 d., M. Meldažio 
svetainėj. Lekciją skaitys d. P. 
Galinskas tema “Kuo skiriasi 
proletariatas nuo buržuazijos?” 
Westsidiečiai tegul nepamiršta 
atsilankyt. Norinlįs veiki kar
tu su mumis, galės įstoti kuo- 
pon .

Išpuolė per langų.
James McKay, knygvedis, gy

venęs 3921 Belden gatvė, vakar 
naktį išpuolė pro langą nuo an
trojo augšto. Nuvežtas pavie
to ligoninėj McKay už poros va
landų pasimirė.

I-----
’» Ettelsonas nori 

atsi mokėt.”

tai duos pasekmių — pamatysi
me.

Billy Sunday “mokins” 
advokatus

Paskilbusis evangelistų sorki- 
ninkas, Billy Sunday, sukamą 
s ubą tą turės progos “pamokyt“ 
ponus advokatus., Mat, Illino- 
jaus advokatų asociacija tų va-

son viešbutyj, ir pakvietė ponų 
“Billy” vyriausiu vakaro kalbe
lėj u.

Je, tikras “Amerikos”. Eu
ropoj to sorkininko, tur būt, ne
norėtų išgirsti nei paprasčiau
sias “lėberis”, o čia, matot — ir 
advokatai nori pasiklausyt Žiop
lų Billio tauškimų!

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III., May 17, 1918, 
hs reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

PRAMONIEČIŲ BYLA 
PERTRAUKTA.

Susirgo vienas kaltinamųjų.
Vakar laikinai tapo pertrauk

ta 112 I. \V. W. unijos narių 
byla, kuri dabar eina federalio

Miesto korporacijos advoka
tas Ettelson nori “alsimokėt” 
nepakhisniemsiem aldermanam, 
kurie prieš jį pakėlė “maištų“ 
— užtardami adv. Rjichbergų, 
kurį ponas Ettelsonas pavarė. 
“Alsimokėt“ jis mano ve kaip 
Nesenai vieno mirusio alderma- 
no moteris patraukė miestų tie- 
šon reikalaudama sugrąžinti ne- 
damokėta jos vyro algų, kuri 
sulig miesto tarybos patvarky
mų, turėjo būt išmokėta. Mat 
keli metai atgal buvo išleistas 
pa tvarkymas, sulig kuriuo akler- 
manams buvo padidinta algos— 
nuo 3000 dol. iki 3500 metams. 
Finansų Komisija nepaisė nau
jojo patvarkymo. Moteris dabar 
laimėjo savo bylų. Tas laimėji
mas kartu buvo ir visų aklerma- 
nų laimėjimas. ponas Ettel

son pradžioj prieš tai nieko ne
turėjo. Bet po dabartinio “al- 
dermanų maišto” jis nutaręs 
perkelt min. bylų į augštesnį tei
smą, taip, kad ji butų atmainy- 
at. Tuo, vadinas, jis norės “at- 
simokėt” nepalankiemsiems al- 
dermanams.

Akušerė pateko bėdon.
P-lė Clara Thull patraukė 

tieson akušerę Mary Dausch, 504 
Aklino gt. Akušerė pardavusi 
jos dviejų dienų kūdikį, tvirtin
dama, buk nelegalių tėvų vai
kams nėra leista gyventi Illinoi- 
jaus valstijoj. Akušerė dabar 
sėdi kalėjime, o policija jieško 
moters, kuriai buvo parduota 
p-lės Thull kūdikis.

Pagavo žudeikų.
Nežinomas balsas vakar nak

tį pašaukė ant telefono Chicago 
Avė. policijos stoties kapitoną 
ir pranešė, kad netoli stoties 
gatvėj vaikšto tūla James Phil
lips, kur du metai atgal mirti
nai pašovė savo draugų T. Tui- 
niso. Žudeika pagautas.

Nusižudė daktaro moteris.

ko tvenkinyj pasiskandino ne
pažįstama moteris. Jos pinigi
nėj buvo rasta kortele užrašu 
“Emily Strenist, 18 So. Waller 
Avė.” Dabar pasirodo, kad tai 
yra Dr. Louis Clusmano, 1317 
Blue Islaml gt., moteris ir pen
kių vaikų motina. Susikrimti
mo pasekmė: vienas jos sūnūs 
pašauktas mūšių laukan.

Suvažinėjo vaikų
Vakar pietų laiku lapo ant vie-

Tąsa Musu Vidur-Pavasarinio Išpardavimo
Musų didelis rinkinys čeverykų ir oxfordų dar 

vis tebėr pilnas, savo trečioje išpardavimo savaitėje. 
Męs turime tuzinus naujų numeriu kurie tiktai ką 
pribuvo, ir mes siūlome šiuos pilnai madoje tavorus 
ir tą patį gvarantuotą sučėdijimą nuo 25% iki 33 
1-3%. Męs patariame* Jums ateit į musų krautuvę 
dėl savo čeverikinių reikalavimų, nes męs galime už- 
ganėdint visus styliuje, vertybėje ir kainoje.

Dar keletas musų gerų pasiulijimų: Moterų tik- 
ri tamsiai rudi oxfordai, paprasti smailumai, francu- 
ziškos kurkos, labai stailiški, verti $5.50, specialiai 
po $3.85.

' Moterų rudi patentuoti oxfordai, pilnos francu-
ziškos kurkos, naujausias padarymas avalinė, ver- 

$7.00, specialiai po $4.85. ,
Vyrų tamsus russia calf oxfordai rankoms pa- 

siūti, naujos spalvos ir klesiški, verti $7.00, specialiai 
po $4.85.

Moterų juodi patentuoti “colt” oxfordai, rankoms padirbti arba rankom pa
siūti, pilnai franeuziškos kurkos, visų naujausi, verti $6.00, specialiai po $4.35.

Męs turime daugybę numerių kurie nesutilptų šiame apgarsinime, bet mes 
užtikriname Jumis, kad męs galime užganėdinti kiekvieną visoj šeimynoj ge
riausiomis vertybėmis su dideliais sučėdijimais. Visa ko męs nuo Jus prašome, 
tai vien tiktai pabandymo, ir męs absoliutiškai sučėdisime Jums pinigus.

Paminkite, kad mes atsakome už viską pirktą nuo mus, ir jus gaunate musų 
ypatišką gvarancijią su jūsų pirkiniais.

WARSAWSKY RELIABLE SHOE STORE, 1341 S. Halsted SI

Streikas.
Gegužio 10 dienų metė darbų 

West Side Shop kompanijos dar
bininkai. Rikalauja padidinimo 
mokės ties ir 8 valandų darbo die 
noj, taipgi už Vover lime” laiko 
ir pusės. Randasi nemaža ir lie
tuvių streikininkų. Lietuviai 
darbininkai malonės tatai įsidė
mėti ir nekenkti savo draugams 
streikininkams.

— V. Maslauskas.

BRIDGEPORT
žiedas”
Vaikų draugijėlė “Žiedas” 

stropiai rengiasi prie savo vaka
ro, kuris turės įvykt nedalioj, ge
gužės 19 dienų M. Meldažio sve
tainėj.

* f' i i O *

Kaip gražu yra matyt keliatų 
dešimčių vaikučių — berniukų 
ir mergaičių — užsiimančių to
kia puikia pramoga! Visi jie di
džiausiu atsidavimu ir energija 
stengias atlikt savo užduotį kaip 
galima geriausia. Sakau, atsi- 
lankusieji turės progos smagiai

(lant naujos energijos jauniems 
musų veikėjams, — Barbutė.

---- o----
Moterų choras.

Virš metai laiko atgal LMPS. 
9tos kuopos pasidarbavimu tapo 
suorganizuotas moterų choras. 

I Išpradžių choras pergyveno tūlų 
I klinčių, bet ačiū kuopos narių ir 
Į jo mokytojos, p-ios N. Gugienės, 
Į pasidarbavimui choras buvo pa- 
I statytas tvirtais pamatais. Tuo 
Į tarpu chorisčių skaičius sieką 
I virš 30 moterų ir mergelių. Ir 
tikrai neperdėsiu, pasakydama, 
kad moterų choras šiandie uži
ma pirmų vietų tarpe Chicagos 
lietuvių chorų. Čia ir gi reikia 

I tarti ačiū nenuoalsiai choro mo- 
| kytojai, gerb. Gugienei, o taip- 
| gi ir pačioms choristėms, kurios 
kuodidžiausiu pasišventimu lan
kosi į lavinimosi vakarus ir mo
kinasi. Reikia tad tikėties, kad 
sekamuoju žiemos sezonu mote
rų choras, savo puikiu dainavi
mu, dar daugiau stebins ir žavės 
publikų nei pereitų žiemų.

Tuo tarpu choro veikimas— 
lavinimąsi laikiniai pertraukta. 
Tatai dėlto, kad gerb. jo moky
toja šiomis dienomis apleidžia 
Chicagų — fx'"'-------
kėn pasiviešėtų. Kaip greit ji 
sugrįž lavinimosi darbas bus at
naujintas. .. —F. S. K-nė.

Kairio, J. Jankausko, J. Čeponio 
ir M. Titiškio pasidarbavimu. 
Pav., pirmasis pristatė 22 narių, 
antrasis —13, trečiasis — 9, ket
virtasis — 6 ir penkias — 4 
turėtų būti geru pavyzdžiu ne
tik 19 kuopos, bet visos organi
zacijos n a r i a m s. J c i g u 
taip pasidarbuotu kiekvienas or
ganizacijos narys — bėgiu vienų 
metų musų organizacija išaug
tų į milžinų.

Viso 19-toji kuopa dabar turi 
131 narį. Tuo betgi ji dar riema- 
no pasitenkinti. Paskatinti mi
nėtų draugų veiklumu ir kiti na
riai žada neatsilikti ir sekamam 
susirinkime pristatyt dar dau
giau naujų narių. Ir nėra abejo
nės — jie turės pasisekimo. .

šimet draugija rengiasi išleist 
naujų didelį veikalą, “Socializ
mo Istorija Suvienytose Valsti
jose”. Veikalas turės apie 400 
puslapių. Taigi visi tie, kur nori 
gaut min. veikalą, tegul pasisku
bina patapti organizacijos na- 
nariais. Už tokią palyginamai 
maža mokestį — 75 centus me
tams — gauti tokį stambų veika
lų yra tikra proga.

Kuopa savo susirinkimus lai
ko kiekvieno mėnesio antrų ne- 
deldienį kaip 2 vai. po pietų Ma
rk While Scpiare svetainėj 
prie 29 ir Halsted gatvių. Seka
mas susirinkimas taigi pripuola 
birželio 9 dienų. Todėl nepamir
škite! — F. Z.

: )

(vietos vyčiai, it vijurkai, pradė
jo suktis ir meilintis miestelio 
prezidentui, kad suteiktų jiems 
“čenčių”. Prezidentas yra dau
giau žmoniškas negu klerikališ- 
kas, ir į vyčių flirtų nesiskubina 
meilų “yes” atsakyti. Bet vis tiek 
kuniginiai vilties nežudb. Ypa
tingai jie nori policmonų žvaig-

su socialistais ir ‘bedieviais” ap
sidirbti.

(riedėt, kad vietos parapijo
ms labai užsįinlerasavę kunigo 
Mockaus pamokslais ir norėtų 
dar kada nors jo pasiklausyti.

žiui, vietos laisvamanių kuopa 
negalėtų maldingų parapijonų 
troškimų patenkinti, pakviečiant 
kunigų Mockų keletu misijų at
laikyti? — J. Aceris.

Socialistų vakaras.

Subatoje, gegužės, 11 d., vie
tos socialistai surengė tarptauti
nį vakarų Liuosybės svetainė. 
Morton Parko distrikte, Va
karo programų išpildė Paul Slė
gis - dainavo Marselietę ir kcle-

Naujienų nr. iu.> tilpo ko
respondencija iš Rockford, III. 
.Jos autorius, d. Reporteris tarp 
kita prisimena apie “žinomą vel
kėj ” V. Raudzevičių, kurs aplei 
dęs Rockfordų ir įstojęs LSS. 22 
kuopon, kur davęs puikų savo 
“veikimo” pavyzdį — suteikda
mas melagingų informacijų L.

Visa tai yra gryna tiesa. Bet

kelį, būtent, kad tas “žinomas 
veikėjas” jau ir iš Chicagos “iš
dardėjo.” Dabar jis “veikia” 
Johnston Cityj. Tik nežinau,

gu nesirastų, butų labai gaila: 
mažai galėtų “pasižymėti”....

“pasižymėjimas” buvo labai 
švakas: “žihomas veikėjas” čia 
gavo tik keturis dar “žinomes- 
nius veikėjus,“ kurių čia nema
tau reikalo suminėti.

Ag, bučiau užmiršęs, kad su 
tuo “žinomu veikėju“ kuopa tu
ri tikrą “trubelj.“ .lis buvo įga-

nimo Fondan. Ir iki šiol dar 
nedavė kuopai žinoti, kiek tų 
aukų jis yra surinkęs ar nesu
rinkęs. Kuopa nutarė kreipties 
į jį laišku.

— Ant. J ūsas.

Auka Liet. šelp. Fondui.

CICERO
Reporterio pastabėlės.

Prie pat “antanines” klerika
lai atidarė kaip ir špitolnamį— 
aiskriminę. kinkuojama aisk ty
mas, kunigų Draugas ir šiaip ku
niginė “literatūra”. Biznis bet
gi ne kaip sekasi. Aiskrymo pa
čiulpti dar viena kita davatkėlė, 
vienas kitas vaikinas ar mergai
tė užeina, bet ta literatūra“ ne 
daugelį levylioja. Ne. bent pats 
agentėlis kartais skaito ja iš nuo
bodumo.

Karioniųtė solo; drgės M. Babi- 
čiute ir a. Dočkicnė pora daine
lių; ir LSS kuopos choras. Buvo 
ir daugiau šio bei to. Visa nusi
sekė kuogeriausia.

Žmonių buvo neperdaiig. Bet 
susirinkusieji liksmai praleido 
laikų ir linkėdami vieni kitiems 
viso labo išsiskirstė. Rengė
jams, regis liks kiek pelno.

Antras tarptautinis vietos so
cialistų susirinkimas įvyks,
dos, 27 d. gegužio toj pačioj sve- 
lainej. — J, Aceris

Gegužio 11 d. apsivedė d. Jo
nas Jokubonis sų p-lė Alena sta- 
sukyl. ŠI i ubą ėmė civilį. Abu 
jaunavedžiai yra laisvų pažiū
rų žmonės. Dg. Jakubonis pri
klauso LSS. 4 kuopos, ir LSJL. 
pirmosios kuopos. Jaunavedė

ro-

WEST SIDE.

Keturis mėnesius ir keturias 5 Lhicagos
dienas ėmęs ir skaitęs Naujienas 
ponas Račkus “kvitino”. Alsa 
kydamas Naujienų agentui Ma
tuliui, kad daugiau, nebeneštų 
jam į namus dienraščio, ponas 
Račkųs užreiške, kad jis vistiek 
gerbiąs Naujienas, tik kad dabar 
jos pasidarusios jam labai “na-
chališkos”

Well, tai nieko, kad ponas Ra- 
išvažiuoja savo tėviš-- čkus nebebus ant agento Naujie

nų ėmėjų surašo. Naujienos ko- 
stiunerio, be abejo, nežudys: 
praeidamas pro kampą, ponas 
Baskus tik jau neatsilaikys sal
džiai pagundai nusipirkti savo 
gerbiamų, kad ir “nachališkų”, 
Naujienų egzempliorių. ;

L. D. L. D. 19-toji kuo
pa progresuoja.

Gegužės 12 dienų buvo LDLD. 
19tos kuopos susirinkimas, ku
riame kuopon įstojo net 54 nau
ji nariai. Tiek narių kuopon įs
tojo ačiū draugų J. Markaus, A.

Kad pasklido gandai apie šla
vimą laukan daugelio kuniginių 
tarnautojų iš miestelio darbų,

Iš L. D. L. D. 45 kp. veikimo.
Gegužės 14 dienų M. Meldažio 

svetainėj buvo LDLD. 45-tos 
kuopos susirinkimas, šis susi
rinkimas, tiesa, buvo neskaitlin
gas, vis dėlto šis-tas tapo nutar
ta. Pav., išrinkta delegatas į 

lietuvių- Darbininku 
d. P. Galinskas. Taip

jau nutarta surengti paskaitų te
ma “Lyties klausimas pas vy
rus.“ Prelegentu tarta pakvies
ti gerb. daktarų A. Montvidų. 
Čia, beje, reikia pasakyt, kad pe
reitų pelnyčių ta paskaita buvo 
skaityta. Bet tuo dar nepasi
tenkinta, nes, pasak gerb. dakta
ro, tema yra ytin plati ir dera
mam jos išaiškinimui reikalin
ga daugiau laiko pašvęsti. Pa
skaita taipgi bus sekamą sere- 
dą, gegužės 2. d., M. Melda
žio svietainėj. Prelckcijos klau-1 
šylu bus įleidžiama tik vieni vy-'

Kuopon įštojo trįs nauji na
riai.

LSS. 22 kuopos savirtarpinio' 
lavinimosi vakaras bus utarnin-

stuvėse dalyvavo būrelis svečių 
bei jaunavedžių giminės. Laike 
vakarienės d. Petras Jokubonis 
pakvietė draugus, būtent paau
koti kiek kas išgali nukentėjusių 
dėl karės naudai — per Lietuvos 
Šelpimo Fondą. h

Aukojo šie asmens: Ramusis 
Jokubonis, Jonas Jokubonis, Pe
tronėlė Velčikauskaitė, Feliksas 
Stasukelis, Petras Jokubonis, ti
na Jokubonienė, Sol. 
kytė, Povilas Stasukelis 
tazija Gasiunaite, Sel.

Stasukytė, Bronislova Mataičiu- 
tė — visi po $1.

Viso surinkta $13.00. Visiems 
aukavusiems širdingai 'ačiū. Au
kos perduotos “Naujienų“ Re
dakcijai. — F. S.

$13.00 gavome ir bus persiųs
ta L. š. Fondui. — N. Red.

TELEPHONE YARDS MM

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nno 8 Iki 11
I* ryto ir nuo 7 iki k vai. vai
Į32K Ro. HalMecl St.,

Tel. Armitnge 9X4 
ir Tol. Drover 8448

DR. A, J, KARALIUS
Gydytojas Ir CJrlrurr as

X-SPIN DŪLIAI
3203 So. Halsted St.

Valandos: 9—12 ryto: 
2—9 vakare.

r
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NAUJIENOS, Chicago, UI

Pranešimai ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
"F"

NAMALžEMe

Pėtnyčia, Gegužes 17, 1918.

Bridgeporto laisvamanių domai:—■ 
Draugai, kurie norite įsirašyti į Lie
tuviu Laisvamanių kuopą, taipgi ir 
tie, kurie jau esate padavę savo ad
resus dėl įsirašymo į LLS. kuopą— 
meldžiam būtinai pribūti pėtnyčioj,

PAJIEŠKAU švogerio Vincento 
i Kučinskio. Kauno gub., Šiaulių pav. 
Šaukėnų parap. Vabalių kaimo, ’l'e- 
gul pats atsišaukia greitai arba kas 
žinote praneškite i<> adresą .

Stanislovas Petkevičia
2013 Su. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGA leiberių dėl liejyk
los darbo. Pastovus darbas.

Link Beit Co.,
39th St. ir Stevvart avė., Chicago. FARMOS!

DRAUGUOS IR ORGA 
NT2ACIJO&

DRAUGIJOS DRAUGIJOS

3001 So. Halsted St Pradžia lygiai
8 vai. vak. LLS. Komitetas.

J IEŠKO DARBO
REIKALINGA stiprios, sveikos, Ja

unos moterįs prie švaraus šapos da
rbo. Algos $12.00 į savaitę ant pra
džios. 900 W. 18th St. Chicago.

Rockford. III.—SLA. 77-ta kuopa 
rengia dideles prakalbas, nedėlioję, 
gegužės 19 d. Moose Club svetainėje 
ant Mulbery St. Kalbės F. P. Brad- 
<*hulis. iš Chicagos. Pradžia lygiai 2 
valandą po pietų. Kviečia visus at
silankyti. .—Komitetas.

PAJIEŠKO KAMBARIO jaunas vai
kinas, be valgio, prie laisvų žmonių. 
Adresas: "Naujienos”, No 17, 
1810 S. Halsted St. Chicago.

J1EŠKO KAMBARIŲ

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 33c į va
landa, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite į Consumers Co., 
35th St., ir Normai avė., Chicago.

Aš norėčiau atkreipti (lomą į tuos 
lietuvius, kurie nori apsigyventi ant 
ūkių ir tapti savininkais. 'I'okiems 
patariu kreipties į VViseonsino vals
tiją, Langlacla County.

Rašykite laiškus arba ypatiškai 
kreipkitės šiuo adresu:

A. Siderevičia,
P .O. Įjlryant, VVisconsin.

Amerikos Lietuvių
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas

vakare ant antrų lubų. Musų Kliu- 
bas sumažino mokestį įstojimo per 
6 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos įnėn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

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

LSS. ItoH kuopos valdybos nariai, 
o taipgi Biznio ir Namų parupinimo 
komitetai malonės atvykti specialiu 
susirinkimai) pėtnyčioj, gegužės 17, 
7:30 v. vak. pas kuopos organizato
rių F. Mi'škauską, 37.>2 Wallace St.

DU VAIKINAI pajieško kambario 
pas laisvus ir blaivus žmones. Geis
tina, kad butų su valgiu ir apart to 
tarp 35-tos ir 31-mos gatvių ir tarp 
Halsted ir \Vallaee. Meldžiu atsi
šaukti nevėliau kaip iki Subalos.

George Praninckas, 
3400 Lowe Avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI RAKANDAI

TU

111
m

PARDAVIMUI pigiai bučernė, su 
namu, gera vieta, elektriką, gesas, 
viskas geroje tvarkoje.
937 VV. 18th St., Chicago.

—Organizatorius.

Rockford, III. LSS. 75 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks gegužės 19 d. 
kaip 1:30 vai. |><> pietų. Vega Hali 
svet.. kertė 15th avė ir 19th St Drau
gai ir draugės meldžiu atvykti pa
skirtu laiku. Norintis prisirašyti 
prie kuopos taipgi kviečiami ateiti.

Rašt. A. Meldažis.

I.SS. VIII Rajono Konferencija j-

16:30 vai. išryto, Mildos svetainėj, 
3142 So. Halsted str., Chicago, III. 
Kuopos kur priguli prie I.SS VIII
rajono ir neturi išsirinkę delegatų į 
konferenciją, malonėkite išsirinkti 
delegatus . LSS. VIII Raj. sekr..

. Jurgaitis.

LDLD. 1-mo Apskričio kuopų raš
tininkai malonėkite priduoti savo 
antrašus, nes reikalui priėjus, neži
nia kur kreipties. Tik. meldžiamie
ji nesi vėluokite, priduokite kaip ga
lima greičiau. —J. Klikunas,

Cicero, III.

Rockford, III. — Subatoj, geg. May 
18/LSJ. Ratelis rengia draugišką 
vakarėlį Vego Hali 91h St., ir 15th 
avė. Vakarėlio tikslas priimti drau
gus kalinius, o gal ir atsisveikinti, 
urs keliolika jų yra departuojama. 
lodei kiekviena kviečiame atsilan- 
kvli. Pradžia 7 vai. vakare.

—Komisija.

LDLD. 19 kp. rengia prelekciją 
vienetus vyrams, ketverge, gegužės

bus Dr. A. Montvidas. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Inžangos Ilk*. Kviečia
me skaitlingai atsilankyti. Komitetas

PAJIEŠKAU ruimo pas gerus žino 
nes. Atsišaukite greitai.

L. E. Dausna, 
1840 S. Halsted Si., Chicago.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, lietuvių ir lenkų 
apgyventoj vietoj.
4330 S. Wood st

REIKIA DARBININKŲ
PARDUODU labai pigiai grosernę 

ir smulkmenų sankrovų, lenkų ir 
lietuvių apgyventoje vietoje. Išva
žiuoju ant formos.
4018 So. Roekwell st., Chicago.

RETA PROGA.—Jauna pora pri
versta paaukaut sav6 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 Vktrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite tuojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kedzie Avc. Pirmos lubos.

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1840 S. Halsted St., Chicago, 

K. JURGELIONIS, Vice-Prcz.,
3133 Emerald Avė., Chicago,

A. l.ALLS. Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago,

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Deurborn St., Chicago, III.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicago, III
J. ŠMOTELIS,

10604 Edhrook Avė., Chicago, III 
JL’LIA ŽEMAITE.

2919 W. Division St., Chicago, III.

A. C. W. of A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ĄDMINISTRAfjJA:

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

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

J. Kalninė, raštininkas,
1965 Evergreen avė. 

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

Telefonas Humboldt 182.
J. Katilius, iždininkas,

1685 Milwaukec avė.
Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtnv- 

čią kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Milvvaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
«L, 7:30 vai. vak.

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas, 
728 Purk Ct.

F. Basčius, prot. sekretorius,
50 Havvland Avė.

Kaz. Brazevičius, fin. seki', ir iždin., 
402 Lincoln Street 

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

L. Šulskis, iždo globėjas, 
462 Jenne Street 

VL Bielskis, literatūros pardavėjas.
267 Milvvaukee Avė.

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

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

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

R1-IKAL1NG.A tramerlų (POŽEMI
NIS DARBAS) į varines mainas, į 
Calumet, Michigan, 50c valandoje ir 
bonus, gulima uždirbti nuo $5 iki $7 j 
dieną. Dykai kelione ir nėra ofiso 
mokesčių. Pastovus darbas; ateiki
te į musų ofisą su bagažu gatavai dėl 
išsiuntimo. Kreipkitės j

Elmers Labor Agency, 30 
Caiud St., Chicago, II).

South

REIKALAUJAMA vaikinų virš 10 
melu mokyties šerių ir karčių išdir- 
bvstės (llair drawing t radę). Gera 
užmokestis laike mokinimosi.
22to S. Halsted St, ' Chicago.

REIKALINGAS lietuvis vargoni
ninkas. Darbas nuolatinis. Alga ne- 
žema. Reikalaudami platesnių in
formacijų, kreipkitės šiuo adresu:

Kun. E. A. Mikalauskas, 
Lock Box 19, VVesIville, III.

REIKALINGA 'kah’io prie vežimų 
ir pagelbininkų. Vien lik 1-mos kle- 
sos. Limousine and Carriage Co., 
3515 Michigan Avė., Chicago.

REIKALINGA moterų prie plovi
nio bonku. Gera mokestis. Pastovus 
darbas. Patyrimo nebūtinai reikia.

Atwood and Steel Co., 
1428 VV. 37th St., Chicago.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos Ame-, 
i ikoje narių domai.—Reikalinga, 
kad visi nariai priduotų savo antra
šus raštininkui raštiškai arba seka- Į hhkALINGA pakuotojų j rakan- 
•nan) pusmetiniame susirinkime 8 d. »u dh-bluvę. 30c valandoje.
Union avė

— L. Antanavičia
712 VV. 191h PI., Chicago, IflJ

L. Antanavičia, rast., i

Į 2501 Homer St., 1 blokas į vakarus 
nuo Milvvaukee and \Vestern avės.

Brighton Park. — Keistučio Kliuho 
mėnesinis susirinkimas bus gegužės 
19 d., 1 vai. po pietų. 3925 S. Kedzie j 
sjve., Liberty svet. Nariai ir narės, I 
malonėkite atvykt laiku, nes yra ga- j 
na daug svarbių reikalų. J. Gustaitis

REIKALINGA geri, teisingi, blai
vus leiberiai prie trokevimo ir lio- 
davimo vagonų verhauzėj. $2.75 j 
('ieną 10 valandų, 6 dienas savaitėj. 
Ateikite prisirengė dirbti

Joseph F'. Hermann and Co. 
3209 W. 30111 St., Chicago.

PARSIDUODA šiaučiaus varstotas 
sukamas, Singer 

Viskas verta
finisheris elektra 
mašina ir kurpaliai. 
$200. Parduodu tiktai už $75. 
1316 So. 48111 Avė., Cicero, III

PARSIDUODA lengvų gėrimų iš- 
dirbystė (Soda Water factory), su 
visom geriausiai pritaisvtom maši
nom ir 300 keisų butelių. Apsiimu 
išmokyti šilą darbą. Gera proga lie
tuviui. Savininkas išvažiuoja ant 
ūkės. Mikolas Balanas,
1523 Oak St., Racine, VVis.

$200 DUBELTAVAS springsas pho- 
nographas, su delmcnto adata ir re
kordais, bus parduota už $55. Gra- 
jina visus rekordus ir gvaranluotas 
ant 10 metų.

3645 W. Pulk SI.,

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:
J. įPetrauskas, pirmininkas,

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

1060 Noble
Ig. Dumblaūskas, nutarimų rašt., 

2228 Coblenz
M. Žukas iždininkas,

1608 North avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
tą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINftS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

P.

st.

st.

v.
v.
K.

A. Booben, pirmininkas^
3231 Emerald Avė.

VV. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 W. 19th St.

Juozapas Zitro, nut. raštininkas, 
1919 S. Union avė..Chicago

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

Susirinkimai atsibuna 3-čią subatą 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. ('anai St. Chicago.

Chicago.

$55.00 nupirksi mano $250 Victro- 
lq $215.00 paimsi mano $850 player 
puma, 1918 inodel mandoliną prie
dais. Taipgi 6 kambarių rakandai, 
vartoti vos tik 90 dienų. Parduosiu 
atskirais šmotais.
3222 Jackson Blvd., Chicago.

Galskis, pirmininkas,
1356 N. Hoyne Avė.

Ascila, nutarimų ra'štininkas, 
1649 Girard St.

Briedis, turtų raštininkas, 
1049 N. Marshfieid avė.

čepukas, iždininkas, 
1648 W. Division si.

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

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

Roseland.—LMPS. 25 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj 

», 2 v. po pietų. Aušros 
, 10900 S. Michigan av. 
malonėkite atsilankyti 

naujų draugiu prisira- 
—J. Grybienė, sekr.

kambariuose
Visos narės
n

kp. bendri lavinimus susirinkimai, 
Apšvietus Komisijos nutarimu, la
po perkelti j Aušros svetainę, 3001 
So. Halsted St., Betgi sekamieji du 
susirinkimai, geg. 19 ir 26 dienomis 

neįvyks. Pirmas <lel LSS. Rajo
no konferencijos, antras dėl LSS 4 
kp. pikninko. Toliau bus kiekvieną 
savaitę. —Rašt., Zavė

Rockford. III. — LSS. 75 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks 19 d. ge
gužės, 1 :30 vai. po Dibti.i. Vega Hali

^A. Meldažis.

Detroit, Mich. — LMPS. 17 kuopa 
rengia šeimyniška išvažiavima, ge
gužės 30 d>.. Highland Park.—Detro- 
• Iiečiai atsilankykite į minėtą parka. 
Rus prakalbos, dekleinacijos, dainos 
ir šiaip įvairių žaismių.

LMPS. 43 kp. rengia draugiškų va- 
karą subaloje, gegužės 18 d. Goduo
lio svetainėje, 1447 S<x 491h Avė., Ci
cero, III. —Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Juozo Ja

nuškevičiaus, 5 metai kaip prasi
šalino iš Chicagos, turiu labai svar
bų reikalą, todėl jis pats ar kas jį ži
note meldžiu pranešti, už ką busiu

Panevėžio pavieto, Šeduvos parapi
jos. Ig. Januškevičius,
734 Island Avė.. Rockford. UI.

Pajieškau brolio Juliono Kničiuno. 
Girdėjau, gyvena Mine valstijoj. Pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pav.. 
šidlavos parapijos. Norėčiau greitai 
atsakymo, nes tuojau išvažiuoju ka
riuomenėn. Svetimas kas praneš— 
gaus dovanų. Martinas Kničiunos.

F. Pocius najieško savo pažįsta
mų, Kauno gub., Raseinių pav., Lau
kuvos parap.. iš Juodainiu sodžiaus,

taniu draugu gyvenančiu Chicagoj.
Meldžiu atsišaukti. F. Pocius.

Pajieškau savo dėdės Vinco šilei-

REIKALINGA grinderių nrie 
pio ir sauso grindavimo. Gera 
k ėstis. 5723 W. 65tli St.,
kilę (13-čios karus j vakarus.

ino-
Im-

REIKALINGAS vvras prie arklių 
i barnę. Mokestis $80.00 į mėnesi ir 
ruimas. 4129 Emerald Avė., Chi
cago, III.

abelno darbo likierių krautuvėj. 
Ellis Liųuor ('.o..

5728 S. State St., Cor. 57th Place

REIKALINGA automobiliu bodv 
budavotoju, spalvinių varnišiuotojų 
ir finišeriu. Tiktai pirmos klesos 
darbininkai teatsišaukia.

The Limousine Carriage Co.,

R EIK ALINGAS pirmos klesos sha- 
peris darbininkas dėl apvalainų pa
veikslams rėmų, tokis kur moka nu
statyt irahelnai dabot mašiną. Taip
gi—grooveris ir mitre sawyeris.

J A. Olson Companv, 
1105 VV. Lake St., 3rd Fluor.

REIKALINGA stickerio “hand 
sand” ir kitokių darbininkų prie ra
kandų dirbtuvės.

J. I). Freese and Co., 
2501 Homer St., 1 blokas j vakarus 
nuo Milvvaukee ir VVestern avės.

REIKALINGA senų vyrų atėmimui 
šlako nuo mašinų. $10.00 j savaitę.

J. I). Frecse and Sons Co., 
2501 Homer St., 1 blokas į vakarus 
nuo Milvvaukee ir VVestern. avės.

REIKALINGA mergina dėl abelno 
darbo ofise. Patyrimas nereikalin
gas. Michael J. Kiras,
3331 S. Halsted St., Chicago.

REIKALAUJAMA dviejų patyru
sių “dry-goods” pardavėjų-merginų. 
Gera mokestis. Pastovus darbas. 
Reikalingi paliudijimai/

Bach’s Dept. Store., 
3641 S. Halsted St., Chicago

REIKALAUJAME patyrusiu langų 
plovėjų. Chicago Window Cleaning 
Co., 62 W. Washington St.,

r:
Gc

REIKALINGA MOLDERIAI
LEIBERI.U. Pastovus darbas, 
ra mokestis. Card shop.

Atsišaukite, arba rašykite į 
Bubt Malleable Co., 

AVbitc and Odair sts., Detroit, Mich
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ko. pirmiau* jis gyveno Chicagoj, —Į $2.75 iki $3.00 j dieni).
1519 Paulina str, apie I metai atgal 
Paeina iš Ažarėnų pav., Salaku pa r., 
Kas jj žino ar jis pats malonės atsi- 
?smkti. Antanas Pipiras.

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų, 
saldainių “lee creamo” ir smulkme
nų sankrova. Tas yr i gerame pa
dėjime. Tie palis žmonės šešti me
tai. Pardavimo priežastis—liga. Kai
na $800, arba paimsiu inventorių. 
3238 So. Halsted St., Chicago.

YPATINGAS bargenas. Pianas— 
iats skambina ir dar kitas pianas.

F. BLAT'IT^R 
Viršutinis augŠtas

’asiulvkite.
932 VV. 19lh St.,

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA “Ford” automobi

lius, išrodantis kaip naujas, gerame 
veikiančiame padėjime ,su daugeliu 
prielaisų. Parsiduoda pigiai.

3604 S. Paulina Street.

GERA PROGA BIZNIERIAMS 
Mailiau biznevą namą į pagyvenamą. 
Gali tilpti 3 fainilijos ir biznis. .Na
mas mūrinis ant 2-jų ankštų. Kam 
reikia nepraleiskite tos didelės pro
gos. Jonas Tumas, 
3116 VV. 43rd SI. Chicago.

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

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

664 W. 18 St. 
Klein. Liaudanskas, nut. raštininkas 

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

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

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

3041 W. 42 Str.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po pie
tų, Jid. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

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

MOKYKLOS
PARSIDUODA geras truck’as, tin

kamas grosernems ar bučernėms. 
Parsiduoda už labai prieinamą kai
ną. Taigi pasinaudokite gera proga. 
Atsišaukite šiuo adresu: 3212 Wal- 
lacc slr., Truck — Abets (?) darbo.

PARDUODU 5 pas. automobilių. 
Krit Electrik Starter, už $275.00.

J. P. Chmelaskas, 
2437 \V. Thomas Sh, Chicago.

PARSIDUODA % tono “Vinį” tro-

pjipiastas bargenas. Parsiduoda iš 
Bi'icžastics ėjimo kariuomenėn. 
5728 S. State St., Cor. 57lh Place.

NAMALŽEMS
FARMOS

(’entralėje VVisconsin, išdirbtos su 
namais, barnėmis, šuliniais, tvorom, 
prie gerų kelių, arti mokyklų ir mie
sto. Taylor, Lincoln, Longlade, Mo- 
raton, Price ir Clark pavietuose, su 
arba be šlako. Kainos $l,000'.00 ir 
augščuui. Mes skiriame 10 metų
mokėjimui. Galima mainyti. Par
duodame arklius, karves ir tt. ant 
lengvo išmokėjimo.

Rašykite j M. J. AUGULIS, 
Lietuvių Skyriaus Mgr., 

LOEB-HAMMEL REALTY CO 
(Not inc.)

2209 VV. 23rd Place Chicago,

iŠ

PARDAVIMUI 6 kambarių name
lis, maudynė, gesas, elektriką, pe
čius, kubilai. $1700. Ant išmokė
jimo. 639 VV. 46 Place. Chicago.

FARMOS

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KL1UBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkitės.

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

V. Mišeika. Vedėjas.

kalbos ir 
pienų — 
Pamokos 

Mokestis ne- 
Užsirašvl galima kiekvienu 
AUSROS MOKYKLA

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabnnsia

J. Dauginis, vicc-pirniininkas, 
1601 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1019 Marshfieid 
iždininkas.

1719 Eilėn st. 
atsibuna pirmą kiek- 
scredą, vakare, 1822

J. Antanavičia,

Avė.

avė.
avė.

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

rlASTEP. 5Y5TEH

Agentai, Trustai, korporacijos pa
ima niekam netikusių pelkių, druz- 
gvnų, smiltynu, ir šaukia žmones, 
girdami, o paklaust jų delko jie ten 
negyvena. Keli ūkininkai gyvename 
ant gerų žemių, ir norim kad kiti pas 
mus įgytų geras ukes. Mes turim 
ūkiškų laikraštį ir rengiam uždėti 
L. M. draugijos kuopų ;taigi norin- 
lięji daugiau dasižinoti lai musų ger
biamas kaimynas M. Walenčius bus 
Chicagoj, “Naujienų” Ofise, šio mė
nesio, gegužės 25 d. po pietų ir 26 d. 
(nedėlios ryte). 19-ta ir Halsted gat
vės. Arba rašykite: C. MARTIN, 
Box 96, Hari, Michigan,

PIGIAI parduodu 4 kambariu ra
kandus’. Dviejų miegamų, priekinio 
ir virtuvės. Kreipkitės greitai. Ga
lima matyti nuo 6 yal. vakare. Tėl. 
Lakeview 8959 K. Girnis, 
1349 N. Ashland Avė., Chicago

PARSIDUODA mūrinis namas, 4 
ruimų su maudyne, elektra ir beis- 
mentu, su gyvuliais ir paukščiais, už 
$2,400. N. VV. 6358 Me Irose St., Prie 
pat Belmont. 'i Chicago.

----- o-----
BARGENAS, —7 fintų, 4 augštųREIKALINGA leiberių j lumberių _ .

innln. Pastovus darbas. Mokesties, mūrinis namas, gesu ir elektra ap- 
Proga atei-

h i1* tapti medžių matuotoju. Atsi-
šaukii'* j

Harris Bros. Lumber Co.
įėjimas nuo yardo.

35th ir Iron sis., Chicago

šviečiamas kiaurai. Turi būt par
duotas už $600. F. BLATTER 
932 \V. 19th St., Chicago

Susi rinkimai 
vieno menesio 
VVabansia avė.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas,
1714 NVabansIat714 yVabansia avė. 

Antanas Andriauskas, pirm, pagelb., 
2300 W. 23rd St. 

Jonas Slancauskas, nutarimų rašt., 
3316 Wallace St. 

vostanlas Vaitkus turtų raštininkas, 
2617 40th Street 

Chapulis, iždininkas, 
1840 So. Halsted st. 

Varas, kasos globėjas, 
1742 S. Union Avc. 

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

’etras I.uza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė. 

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avc. Bėgyje ke
iti mėnesių Draugystė numažino į- 

stojimo mokėstį tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

\azimieras
\azimicras

•'ranciškus

MOKYKIS KIRPIMO IR PESIGNINO 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APKftDALŲ

Mimų Histema ir ypatiftku* mokinimas pa
darys jus žinovu j trumpą laiką.

Mes turimo didžiausius ir Keriausius kirpt 
ino-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su. 
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo 
kysltčs.

Elektra varomos maiinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkvieiiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą biie laiku — dieną ir va
karais ir Kauti speciališkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą.— 
s ta i lės arba dydžio, iš bile madų knygoa.

MAflTER DE8IGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis,

N. La Šalie gatvš. Kambarys 4K-417. 
nrie* City Hali.

uil<
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VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimus, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phonc Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

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

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

10449 Wcntworth avė. 
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, 

355 Kensington avė. 
Vladislovas Markauskis, kasierius,

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

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

rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
I-'. Shedvvillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems jstoti i Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSTNGTON, ILL. 
Shatkus, pirmininkas, 

344 E. 116
D.

K.

K.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkolai, 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

Str.
Pašakarnis, pirm, pagelbininkas, 

324 E. 116 St.
Baltrcmas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė.
A. Norbutas, finansų raštininkas, 

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

341 Kensington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedviljo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

Pilnas pasiripkimas kailiu pamuš
tų overkolų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, 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, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R 1) O N
1415 S. Halsted SU Chicago. III.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

Skaitykite ir Platinkite

Juozapas Užubalis, pirmininkas, 
2823 Jackson Blvd. 

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

Jonas Burčikas, nutarimų rašt., 
1217 S. Spauldnig av. 

Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 
807 S. Spoulding avė. 

i Mykolas Kaziunas, iždininkas, 
l 1501 S. Harding avė.

Susirinkimai atsibuna 29 dieną 
kiekvieno mėnesio, Liberty CL.L 
svetainėje, 3420 W. 12th St., 7:30 v.

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str. 

Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas, 
653 Garden str 

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

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne Street 

Ant. Pakšis, iždininkas, 
462 Jenne Str. 

Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 
165 Pleasant St 

Pranas Kimontas, iždo globėja, 
730 Engei 

Jonas Kasiulis, maršalka, 
653 Garden 

Mikolas Nakrušas, maršalkas, 
420 Orange 

Ant. Bubcle, teisėjas 
313 Quince 

Juozas Jurevičia, vėlavnešys, 
152 Main 

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

’elras Rinikevičia. durininkas, 
424 N. Pleasant Str. 

Nikodimas Janavičia, durininkas, 
614 Markei Slr

Lietuviškai-Angliškas

Angliškai-Lietuviškas
Si r.

Str.

Str.
str.

Str

Lietuviškų Tautišku Kapiniu

VALDYBA 1918 METAMS

BEN. LIŪDINĄS, pirrnsėdis. 
2129 VV. 21st St

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pagelb.
634 W. 18th

JOS. SKUTAS, iždininkas, 
3106 So. Halsted

S. DANTA, raštininkas, 
812 VV. 19th

St.
St.

st.

EI). ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Cemetery, 

Sununit, 1)1.
Phonc VVillovv Springs 10.

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirnuj šventadieni kiekvieno mėne
sio, o visuotirti susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
pasamdoiną per valdyba.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

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

T. PabarŠkienė, nutarimų raštininkė, 
3429 Wallace str. 

E. Ulkutė, finansų raštininkė,
2137 W. 21 PI.

P. Baleckienė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

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

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

v " ............................................... -
DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 

VALDYBA 1918 METAMS 
Burba, pirmininkasL.

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

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

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

900 VVest 19th St.
A. Strole, kontrolierius-raštininkas

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

3253 So. Halsted St., Chicago.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. W1S. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. 101h St. 

Pranciškus Makarevičia. padėjėjas,
1618 Huoran Avė.

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

Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadvvay avė. 

Pulką, iždininkas,
1128 N. 81h St. 

Jakučionis iždo globėjas,
1424 So. lOth St. 

Dielininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avė.

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė. 

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 

Club* Hali svetainėje.

Justinas

Antanas

Andrius

Antanas

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

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

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

RANKVEDIS
ANGLIŠKOS

KALBOS
Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa- 

gelbos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, III.

Ka-tik išėjo iš spaudos

MulkiuApaštalas

^3

Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon RackulJ, 
begailestingai pašiepiu 
nesubrendusius klerika
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.




