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I ■ | | Pakėlė algą gatvekarių darKares stovis Odessoji “
Rusai alsiame Baku

VOKIEČIAI PASKELBĖ 
ODESOJE KARĖS STOVI

ventojai bėga iš Kijevo.

True translation filed with the post- 
inaster at (Jiicago, III., May 18, 1918, 
as rcquircd by tne act of Ocl. 6, 1917.

LONDONAS, geg, 16. — Ex-

msterdame gautų iš Berlino ži-

slrijos komendantas paskelbė 
karės stovį Odessoje.

Berlinas tikisi neužilgo gauti 
i$ Rumunijos 15.000 avių ir 50- 
000 kiaulių, o liepos ar rugpjū
čio m. 100,000 tonų grudų.

RUSAI ATSIĖMĖ BAKU

Turkai išvyti iš svarbaus a- 
liejaus laukų distrikto 

miesto

True translation filed \vith the post- 
ir.usler at Chiiailo, III., May 18, 1918, 
as re<|nired by the act of Oct. 6, 1917.

KONSTANTINOPOLIS, geg.

viai .prigelbiami kareivių iš Tu
rkestano ir Astracbaniaus, a įsi
ėmė Baku portą prie Kaspijaus

Kaspijaus j tiras ant Busijos ka- 
nuolinių l/ivų ir užpuolė ant 
muzubuZnų, kuriems truko prie 
monių apsigynimui ir kurie bū

TALKINIKŲ AMBASADO
RIAI APLEIS RUSIJA

Jei bus išvarytas Francijos 
ambasadorius

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, III., May 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 17. — Ex-

skvos sako, kad jeigu Francijos 
ambasadorius Rusijoj Joseph

Ritsiją, galbūt kiti talkiningų 
atstovai paseks juo.

Sovieto rateliuose tikimasi

įtiktas, bet jeigu Francija

KERENSKIS ATVAŽIUO
JĄS į AMERIKA

Busiąs čia apie panedėlį

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 18, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917.

sak žinios išspausdintos sociali-

Suv. Valstijas atvažiuos buvęs 
Rusijos premjeras Aleksandras

la žinia yra išsiųsta iš Wash- 
ingtono ir sakoma, kad ji paei
na iš autoritetingų šaltinių. Ji

lantiko uostų panedėlyj ir tuo- 
juus važiuos į Rusijos ambasadų

’i riie translation filed wilh the post- 
iiHisler ai Chicago, III., May 18, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Geg. 16. — 
Nacionalė karės darbo Taryba 
šimdie laikinai pakėlė 10 nuoš. 
algą SI. Louis gatvekarių darbi
ninkams. Paskelbia, kad tary
bos pastangomis gatvekarių da-

Šoninio mūšiuose, ir Fritzas ma
tomai bando pats daryli tai dar 
geriau.

Artilerijos mūšiai eina smar
kyn

kinius.

Valstijas ambasadorium Roris 
i’acbmetiev.

Philadclphijos gatvekarių 
darbininkų streikas

--------------------------------- -i------------------------------- .

PATARIA SUŠAUKTI HA-
AGOS TAIKOS KONGRE-

■' ' SA
,■4"" —•

Dabar butų tik pirmalaikinė 
konferencija.

* ___
True translution filed with the post-Į True translation filed wilh the posl- 
masler ai C.hicago, Ilk, May 18, 1918,1 mastei’ at Chicago, III., May 18, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. (>, 1917.1 as required by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, ge. 17. — Karės LONDONAS, geg. 17. — Kn- 
I kabineto darbo narys be port- rėš ofisas skelbia, kad vokiečių 

fi lio, Georgę Nic.oll Barnes pc-l artilerijos ugnis žymiai pasidarė 
reitą naktį "svarstydamas apie smarkesnė nuo Locon iki Hin-I 
tautų lygą užsiminė, kad Suv. I ges, palei vakarinę dalį Flandri- 
Valstijos galėtų paprašyti Ho- jos ir tarp Nicppe miško ir Me-

NESUTIKIMAI TARPE 
TURKIJOS ir BULGA

RIJOS

PHILADELPHIA, Pa., geg. 17

Turkai pyksta, kad Bulkari- 
jai duota žemių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 18, 1918, 
as rc<|uire<l by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS geg. 16. — Iš vi
sur aleinacios zinois patvirtina 
pranešimus apie kivirčius tarpe

smarkių presos kampanijų prieš

tralinės valstybės prigavo Tur
kiją naudai Bulgarijos.

Bulgarijos presą priima grąsi- 
nantį toną linkui Turkijos.

užrubežinių reikalų miiiisteris 
baronas Burian ryto išvažiuoja 
į Konstantinopoliu ir Sofiją, ti
kėdamies sutaikinti abi pusi.

Tuo pačiu laiku Vokietijos a- 
mbasadorius Konstantinopolyje 
grafas von Bernstorff, buvęs a- 
nibasadorium VVasbingtone, ba
ndo nuraminti sentimentų Tur
kijoj . .

grobį suteiktų Bulgarijai.

Dabar Karolius važiuoja So
fijon ir Konstantinopoliu

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 18, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTESDAM, geg. 15. — Iš 
Vieni.os pranešama, kad Austei-

k imasi kad po nesenai įvykusiai 
Karoli nis ir kaizerio V\ ilhelmo

dines konferencijos su Bulgari
jos ir 1 urkijos valdonais.

10 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
LAIVO

True translation filed with the post
ui. ister at Chicago, III., May 18, 1918, 
as i equii e(l by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS,, geg. 17. — 10 pa- 
sažierių, 1 europietis ir 9 arabai, 
lapo užmušti kada pradžioj šio 
mėn. Viduržemio juroje liko to
rpeduotas franeuzų pasažierinis 
laivas Atlantiųue. Laisvas įsie

Laisvės paskola viršija 
$4,000,000,000.

Dideli mūšiai ore
Vėl svarstoma talkos klausimas
NUŠAUTA 56 VOKIEČIŲ 

AEROPLANAI
ANGLIJA PASIRENGUSI 
SVARSTYTI TAIKOS PA- 

SIULYMA
Didelius orinius mušius 

mėjo talkininkai
lai

iiduktoriai ir motormanai. Stre 
kuoja viso apie 2,000 darbiniu 
kų. Tad dar ne visi, nes pa 
plastai dirba 6,000 darbininkų 
Gaivekariai priklauso Philadel- 
Įibia Rapid Transit Co., kuri ke
letą metų atgal įstengė sulaužy 
gatvekarių darbininkų streiką, 
nors už juos užsistojo visi mie
sto unijistai darbininkai, kurie 
buvo paskelbę simpatijos strei
ką. * (

Vokietijoj gimimų 
skaičius mažėja.
Per tris metus gimimai su

mažėjo 2,000,000.

True translation filed with the post- 
mastci at Chicago, III., May 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 17. - Vie-

raportas, paremtas ant Vokieti-

3 metų nuo 1915 iki 1918 m. gi-

žėjo 2,000,000 kūdikių, 40 nuoš- 
mažiau gimdymų 1916 metais.

tlinės palyginamos Su 10 nuoš.

ir Valijoj.
Kūdikių mirtingumas Vokie- 

joj buvo gana žemas, tečiaus

nuoš. didesnis negu Anglijoj ir 
Valijoj. Palaikymui mažo ku- 
>dikių mirtingumo Vokietijoj la
bai praplėsta kūdikių gerovės 
darbas, kuriame liuosnorės dra
ugijos sulošė žymių rolę, bet tas 
judėjimas vis* labiau ir labiau 
patenka municipaletų kontro
lei!.

True translation filed with the post- 
nuister ai Chicago, III., May 18, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, geg. 17. — 
Neoficiali pranešimai iždo de
partamentui parodo, kad trečio
sios laisvės paskolos bandsų pa
rduota už daugiau kaip $1,000,- 
000,000 ir galbūt pasieks $4,250- 
600,000. Tikros sumos; nebus 
žinoma iki sekamos savaitės.

VOKIEČIAI NORI BAUST 
BEVAIKIUS

Taipgi įvesti verstiną apsi- 
vedimą

True translation filed with the post- 
mastei* ai Chicago, III., May 18, 1918, 
as “quired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 17. — Iš 
Amsterdamo į Daily Express 
pranešama, kad paskirtoji vo
kiečių komisija ištyrimui suma
žėjimo inimimų Vokietijoj, re
komendavo įvesti priverstiną

tų amžiaus.
Sulig to pieno, valstybe duo

tų finansinę pagelbą, bet taipgi 
baustų tuos, kurie to įstatymo 
nepildytų. Patariama taipgi ba 
usti vedusias poras, kurios pasi
lieka bevaikėmis.

ŽMOGŽUDYSTĖS

CHICAGO, — Fred Acbisher, 
5700 Homan avė., pereitą naktį 
trimis šūviais nušovė savo pa- 

AUKAUKITE LIETUVOS ėią, paskui ir pats nusišovė. Šei- 
LAISVĖS FONDAN. myniški nesutikimai.

šaukime talkininkų valdžių pa-l ------ - ----------------------
sitarimui Haagoj. Tatai bu-Į Apsimainys sergančiais be
lų ne kaipo Laikos kongresas,! laisviais
bet kaipo įžanga į trečią Haa-| ----------
gos taikos konferencija. True translation filed with the post-

.. ., .X1 _ ..... . . 4. .j | mastei* at Chicago, III., May 18, 1918, 
Jis išreiškė ViltĮ, kad kita Ha-Įas required by the act of Oct. 6, 1917.

BERN, Geg. 17. — Padarytas 
susitarimas tarp Vokietijos ir 1- 
talijos komisijų apie apsiniainy-Dabartinė talkininkų konfe

rencija Haagoj galėtų įvykti 
nesumažinant pastangų siunušli i r-s belaisvių

savo poziciją pasaulyj”. Jisai 
mano, kad žmonės visur yra 
prisirengę prie tokios konferen
cijos.

MOTERŲ POLICIJA DEL 
NEW YORKO

NEW YOHK. geg. 17. l’o-

policijos komisionieriaus Rod 
man Wanamt»ker, paliepė suor
ganizuoti moterų policijos reze
rvų iš 10,000 moterų ir moterų

PIRMOJI KARŠČIO AUKA

Chicagoj jau mirė vienas 
žmogus

CHICAGO, — Vakar Chica-

pasiekė 83 laipsnius. Ir susi
laukė pirmos karščio aukos. Ja

2626 S. Wells St., kuris delei ka 
rščio nualpo savo vežime ir ne
užilgo mirė.

VOKIEČIAI TURI NAUJA 
AEROPLANA

Jis yra visas plieninis. Da
bar jis bandomas.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., May 18, 1918, 
p> required by the act of Oct. 6,1917.

Su Amerikos armija Franci-, 
joj, geg. lį). — Vokiečių aviato
riai dabar, yra lavinami vartoti 
“skraidžiojanti ‘tanka’.55 Tas 
naujasis oro ginklas yra visas 
plieninis. Jis netik apšarvotas, 
bet ir jo sparnai yra padaryti iš 
plieno. Jis skrenda greitumu 50

luotas keliomis 6 centimetrų ka 
mielėmis.

Manoma, kad vokiečiai dabar 
jį visaip bando. Tas naujas ka-

perviršy t talkininkus vartojime 
geniai skrendančių aeroplanų

Talkininkai įgijo žymų pasi
sekimą tokiame orines karės ve- c.
dimo bude, ypač dabartiniuose

f ORAS

skį vėsiau šiandie. Ryto 
lies apsiniaukę ir šilčiau.

Moterą armija 
Austrijoj

AUSTRIJOS MOTERS 
STOJA ARMIJON

Kas mėnesį įstoją 150,000 
moterų.

mastei* at Chicago, III., May 18, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

kraščiai parodo susirūpinimą a- 
pie jų vadinamą sumoterėjimą 
armijos. Pasirodo, kad 36,000

kai, tarnai ir 11, ir kad dar dau 
giau moterų verbuojama tar- 
nyston, apie po 150,000 į 
mėnesį. Jos yra verbuojamos 
Vicnnojc ir siunčiamos į lauką.

Finai užėmė Helsingforsą

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 18, 1918, 
«s required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 17. — Ex- 
change Telegraph praneša iš Co- 
penliageno, kad ketverge koma- 
nduolojas Finlandijos baltosios

sdamas 12,000 kareivių, įėjo į 
Ik Isingforsą. Iki to laiko so-

reiviai.

True translation filed wilh the posl- 
inasler at Chicago, III., May 18, 1918, 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, ge. 17. —Atsto
vų butas pereitą naktį užsidarė

nkhii apie ilgai atidėliojamą Ai
rijos savy valdos bilių. Malo
niai valdžios nariai nežino ka-

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, III., May 18, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS,, geg. 17. — Ofici
aliai paskelbta, kad smarkus ar
tilerijos mušis siaučia Hailles a- 
pygardoj į pietryčius nuo Aini
ais.

Išaikvojo miestelio pinigus

True translation filed with th’ post 
mastei’ .11 Chicago, III., May 18, 1918 
as reąulred by the act of Oct. 6, '917

LONDONAS, geg. 17. — Pa- 
tavuoju laiku anglų ir franeuzų 
aviatoriai susitikdavo labai ma
žų opoziciją mėtant bombas an

Bet centralinės valstybės dar 
nepasiūlė garbingos taikos.

- An-

į-vykių ir kilų karinių vietų už-

Da burgi priešas pasidarė la
bai, veikliu ir bandė pats mėtyti

ui jų, taipgi nedaleisti talkinin-

vo darbo.
šiandie Londonas ir Paryžius

| kiečių aeroplanų. Iš jų 46 aero
planai tapo sunaikinti talkinin
kų aviatorių.

Berlinas iš kilos pusės skelbia 
apie sunaikinimą 33 talkininkų 
aeroplanų.

WILS0NAS ATIDARYS 
RAUDONOJO KRYŽIAUS 

KAMPANIJA

ji prasideda šiandie.
True translation filed \vilh the post- 
laasler at Chicago, III., May 18, 1918, 
as reqiiired by the act of Oct. 6, 1917.

NEW YORK, geg. 17. - Pre-

šiandie 3:30 vai. po pietų iš Wa- 
shingtono. Prezidentas atvyko 
čia pagelbėti pradėti Raudono
jo Kryžiaus fondo kampaniją 
rvto. Pulk. House ir Mrs. Hou-

Su prezidentu yra Mrs. Wilsoir, 
sekretorius Tunuelly ir rear-ad- 
mirolas Grayson.

VOKIEČIAI RENGIA ŽY
DŲ POGROMUS

Žydų skerdynės įvyko Mogi
leve ir kitose vietose.

True translation filed with the post- 
ntaster ai Chicago, III., May 18, 1918, 
as requircd by Ihe act of Ocl. 6,1917.

HA AG A, geg. 17. — Tautinė 
Žydų Taryba protestuoja prieš 
pogromus ir skerdynes, suorga
nizuotas vokiečių oficierių už
imtoj Busijoj, ypač Mogileve.

narius Ukrainos žydų tautinės

ziaurumus.

Italija norėtų Amerikos ka
reivių

True translation filed with Ihe posl- 
master ai Chicago, III., May 18, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917.

\VASH1NGTON, Geg. 16. — 
Italija neoficialiai prasitarė uSv.

ims buvimas Amerikos kareivių 
Italijos fronte. Italijos valdi
ninkai jaučia, kad keli tukstan-

CHICAGO. — Buvęs Forcst 
Purk miestelio kolektorius Otto 
F. Hcintze tapo areštuotas už 
iŠaikvojimą $8,000 miestelio pi-

liava sudrutinlų Italijos civilius

išda- 000 kaucijos. Bylos nagrinėji
mas paskirta geg. 27.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

masler at Chicago, III., Mav 18, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 16.
glijos užrubežinių reikalų mini-
steris Artliur J. Balfour, šiandie 
duodamas atstovų bute paaiški
nimus sąryšyj su nesenai Fran
cuos prezidentu paskelbtu kara
liaus Karoliaus laišku Bourbono 
princui Sixtui užreiškė kad cen- 
tralines valstybes nedarė pasta-

.ir garbingos taikos interesuose.

“Jeigu bile vienas kariaujan
čios šalies atstovas rinitai nori 
padaryti mums kokius nors pa- 
siulymus mes esame pasirengę 
juos išklausyit.“.

TAIKA ESANTI NETOLI

Sako Austrijos premieras.

True translation filed wilh the post- 
niasler at Chicago, III., May 18, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

ZURICII, geg. 17. — Pasak te
legramos iš Vienuos, Austrijos

mas visuotinos laikos yra gere
snis, negu abelnai manoma. Kai-

Premieras prižadėjo, kad ne-

PERMATO ILGA KARE

Penkta žiema karės esanti 
neišvengtina

True translation filed with the posr- 
master at Chicago, III., May 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

BERN, geg. 17. — Kalbėda
mas Wuertlembergo seime vie
nas iš progrcsislų partijos vado
vų, Ilausmann, pasakė, kad pe
nkta žiema karės dabar yra ne- 
isvenglina. Jis sakė, kad vokie
čiai lut i nusitarti susitikti apsi
vylimą. vieton pergalės, kurios 
buvo tikimasi šią vasarą.

Laukia musių Flandrijoj

mastei’ at Chicago, III., May 18, 1918, 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 17. — Išro-

čiai atnaujins besiveržimą Ftan-

ar kariu pradedant ofensivų di-

niją.
Vokiečių kanuolės visą laiką 

veikė apie Lys išsikišimų, kur 
priešas veržėsi linkui Hazelb- 
rouck, geležinkelių susijungimo, 
esančio raktu į transportacijos 
sistemą visoj apygardoj, o ir 
šiandie Londono karės ofisas 
praneša apie pasmarkųjusį ten 
bombardavimą.

MUSKEGON, Mich. j 
Orą Sanasace nušovė savo vyrą. 
Jis pirma bandęs ją nušauti bet

Mrs.

jį nušovė. Jie abu chicagiečiaL
1 Priežastis tos tragedijos — gir-

GARSINKITĖS NAUJIENOSE! tuoklvste. ..ji



NAUJIENOS, Chicago, III.

avu keliu, aš gi eisiu savu ir mes susitiksim Neramioji knyga

PIKNIKE < Iš Maksim Gorkio

Parengtame
Balto Dobilo Lietuvių Pašelpimo Kliubo

Nedėlioję, Gegužio-May 26,1918
LEAFY GROVE
WILL()W SPRINGS, ILL.

Inžanga Vyrams 25c. Merginoms 15c.

Aš nebe berniūkštis, man jau 
keturios dešimtys metų, taip! 
Aš gyvenimų taip pažįstu, kaip 
raukšles savo delne ir skruos
tuose, mano niekas ir nieko nc- 
bepamokys. Man yra šeimyna, 
kuriai kad butų gera, aš per dvi
dešimti metų (lankščiau nuga
rą, taip tat! Lankstyti nugara- 
užsiėmimas neperlengvas ir vi
siškai nemalonus. Bet lai bu
vo, praėjo ir aš dabar jau no
riu atsilsėti po gyvenimo vargų 

štai ką suprasti aš prašau

Mėgstu Gončarovą 
še, rimtai, įtikindavo...

Bet — skaitau... Kurių vel
nių! Puiki, tikslinga kalba, be
šališkumas, toks, žinai, lygumas 
— labai gerai. Paskaičiau vie
ną mažutį apsakymą, užvožiau 
knygą, pagalvojau... Įspūdis 
liūdnas, bet skaityti galima be 
baimės. Nėra, žinai, tų šiurkš- 
taumų, rodymų turtingųjų žmo
nių link, nėra pasistengimo jau
nąjį brolį parodyti visokių do
rybių ir tobulybių pavyzdžiu, 
nėra nieko akyplcšos, visa labai 
paprasta, labai malonu... Skai
tau dar vieną pasakojimėlį — 
labai, labai gerai! Bravo! Dar... 
Kalbama, kai. kinietis norįs nn-

MUZIKA A. AMBROZAIČIO

*
tyt, Skaitymas — didis malo
numas kultūringam žmogui 
vertinu knygą, ji 
no įprotis.
ru j tuos navatniuosius, kurie

a s
brangus nia- 

Tcčiau aš nepride-

alkani j 'duoną, jieško ten ka- 
Žinkokio naujo žodžio ir laukia 
išjos parodymų, kaip gyventi.

Aš žinau, kaip reikia gyventi, 
žinau...

kurs dclko nors bus jam paky
rėjęs, vaišinąs jį iniberų vari
niu. Puikus, skanus valinys, 
valgai jį iki kolai, neapsakomai 
gėrėdamasis. Bet kai ateina 
toji valanda — žmogus urnai 

Daugiau nie- 
nebereiks

virsta ir 
kados ir nieko jam

pasirinkdamas 
šiltai parašytas 
tinka, kai auto-

KUR BUSI SUBATOJE?
Ateik j

Gegužini Baliu
SUKATOJE, Gegužės 18 dienę, 1918,

J. BUTKEVIČIAUS SVET., 8132 Vincennes ave
Kurį rengia Liet. Soc. Sąjungos 170-teji Kuopa 

(S. ENGLEWO()D)

tiktai geras, 
knygas; man 
rius moka parodyti šviesiąsias 
puses gyvenimo, kai jis ir blogu
mą aprašo gražiai, taip kad a- 
pie vertybę kepsnio užmiršti 
gailėdamasis gardžiu padažu. 
Mus, žmones, pasidarbavusius 
savo amžiuje, knyga privalo pa-

Pradžia i:30 vai. vakare. Inžanga 25c porai, 

širdingni kviečinmi atsilankyti visi, kas tik mylite šokti, prie geros muzi
kos ir pakvėpuoti tvru pavasario oru. Busite pilnai užganėdinti.

Kviečia LSS. 170-toji kuopa.

A

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viską Valstybinė Bajika Amerikoje

I ’lropolitan State Bank
807-809 W. 35tli St., kampas S. Halsted St.

ką aš Šveikam pasakysiu. Ra
mus atilsis — šventa mano tei
se, — kas pasakys, jog tai ne
tiesa?

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Bati
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus j šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.

Skoliname pinigus ant pirmo morlgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis iki 9 valandai vakaro. 
Panedėlials, Seredomis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBE:
BBENZA, Pirmininkas JULIUS C. BBENZA, Kasierius 
KBOTKAS, Vice-Pimi. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
PBANAS GEISTAR 
ST. SZYMKIEW.CZ 
ANT. ENZBIG1EL 
JULIUS C. BRENZA.

Taigi ir nusipirkau aš vieną 
sykį knygą vieno šitų giriamų
jų ttašyjojy.

Pirmaus, maloniai parsine
šiau namo ir pavakarop atsar
giai supjaustęs lapelius, ėmiau 
skaityti. Turiu pasakyti — ne
liūsi tikėdamas, pradėjau. Ne 
tikiu tais jaunaisiais simpatin
gaisiais ir kitokiais talentais. 
Mėgstu Turgenevą — rašytojas 
ramus; skatai jį — lyg tirštą 
pieną geri, ir skaitydamas, gal
voji: visa tai buvo jau senai, vi
sa tai jau praėjo, pergyventa

JONAS
JONAS

JONAS BRENZA
KBOTKAS

ANTANAS BBOZIS 
KAZ. MATULIS

Užtikrinu, kad smui
ką ir mandolina graji- 
si į 4-rias lekcijas per 
pus-balso systemą — 
kad ir nežinai nei vie
nos, notos. Taip aiški 
ir lengva pus-balso sy- 
stema, kad net dyvai 
kaili muzikos kompo
zitoriai nesinaudojo 
jąja anksčiau.

FRANK 
BAGDŽIUNAS

3343 So. Union Avė.

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

vis tebėr pilnas, savo trecioje išpardavimo savaitėje. 
Męs turime tuzinus naujų numerių kurie tiktai ką 
pribuvo, ir mes siūlome šiuos pilnai madoje tavorus 
ir tą patį gvarantuotą sucėdijimą 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
ta $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 absęliutiškai sučėdisime Jums pinigus.

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

1

Nedelioje

ramiai ra

Kviečia KOMITETAS

Gerbiamieji darbininkai ir ddrbin 
užkviečiame ant iškilmingo PIKNIKO, 
progą pasilinksminti iki soties, nes

Didelis Metinis

Parengtas suvienytomis spėkomis dviejų draugijų 
iš So. Englevvood

DRAUGYSTES t. m. L. ir š. A. V.
Blinstrupo Darže 

jLeafy GroveĮ 
Willow Springs, III.

Prasidės 9-tą v. išryto ir trauksis iki vėlai nakties

Cegužio-May
Inžanga 25c porai.

tas kapo kirminams suėsti.
Taip, štai, ir ta knyga aš 

paskaičiau ją neatsitraukdamas. 
Baigiau jau palttle, o pabaigęs 
užgesinu šviesą ir pasirengiau 
čiučiu-liuliu. Guliu, ramiai iš
sitiesęs. Tamsu ir tylu.

Urnai, žinai, pajutau ktižinką 
nepaprastą — ima rodytis lyg 
manęs tamsoje gru<U mala, ty
liai zirzdamos, kažinkokios ru
dens 'muses; žinote tas įkyrias 
muses, kurios kažinkaip sugeba 
vienu žygiu nusileisti tau ir ant 
nosies ir ant abiejų ausiu ir ant 
snuikro? Jų lentelės ypač er
zina kutina odą...

Atsimerkiu:— nieko. Bet sie
loj sudrumsta, nelinksma. Ne
noromis atsimina, kas paskaily-

kejų paveikslai... Vis tai žmo-

jų gyvenimas — kvailas, nuobo 
dus...

Imu atsiminti: pragyvenau aš 
keturias dešimtis metų, keturias 
dešimtis metų, keturias dešimtis 
metų. Pilvas jau blogai trina. 
Pati sako, aš — gni! — aš jau 
nebetaip karštai bemylįs, kaip 
mylėjau prieš penketą metų... 
Simus — stuobrys. Jo mokslo 
žymūs abuojausios, tingi, ėiuži-

tinęs knygas... Beikia pasižin- 
reti, kokios gi tai knygos... Mo
kykla — kankinimo įstaiga, vai
kus gadina. 'Pačios paakiuose 
žąsiapėdės, o ji vis dar ten... 
Mano tarnyste — visiška kvai
lybė, jei teisingai pagalvosime. 
Apskritai visas mano gyvenimas, 
tai teisingai pagalvojus...

Čia aš sutempiau sayo vaidin- 
tuvės vadžias ir vėl atsimerkiau. 
Kurių gi velnių?

(Bus daugiau)

Šokią Mokykla

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).
Yra tai puikiausias literatūros veikalas—pasnka-drama—kokio 
ligšiol dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tą vei
kalą skaitys, skaitys ne sykj, 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:

^lyiCTOR Gratatonai 
ir Lietuviški Re

kordai. $10 ir 
augščiau.
Roselatid 

Music 
Shop 

11146 S Michigan Ate., Chicago, III.
Telephone Puilitinn 055

r

1840 So. Halsted St.,

Užlaikau geriausius graniafonus. Kai
na nuo $10.00 iki $215.00. Turiu dide
li pasirinkimą rekordu: Lietuviškų, An
gliškų, Rusiškų, ir Lenkišku. Kaina: 
po 75c kiekvienas.

Kaina

$18.00

Chicago, 111.

Didelė Gramafonų Krautuvė

Reumatizmas Sausgėla.
Ncsikankykite savęs skaus

mais, Bcumatizmu, Sausgėle, 
Kaulu Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

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

Justi n Kulis
3259 S. Halsted St„ Chicago, III.

Knyga :“ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Kaina $45.00 nHMMBBEMMaKS

T eL Drover 6369

P. CONRAD

3130 S. Halited 
St.. šalę Mildoj 
teatro.

2225 So. Leavitl SI.
Kampus 22nd pi.

Valnndoa: 6 iki 8 vakaro 
Pilone Carini 4626

Kur vejai pučia ir Esu garbingas vyras.
(A. Kvedaras).

kas. VrJ.t nuo 9 ryto iki
, nedėhlicn. nuo 10 iki 11 dieną.

4649 S. Ashland Av. kam p. 47 st 
Telephone Yards 4317

■: v'

NAUJI REKORDAI:
E 3796 Bernužėli nesvaliok ir Eisiu mamai pasakyt i.

• (M. 1‘elrausk:
3797 Jau kad aš augau ir šią nedėlėlę (M. Petrauskas)
3798
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2002
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Lietuva, Tėvynė Musą ir Tykiai Nemunėlis teka. 
Birute ir Kur banguoja Nemunėlis. 
Darbininkų Marsahetč ir Sukeikime kovą. 
Sukruskiine Broliui ir Eina garsas nuo rtibežiaiis. 
Naujoji (iadynė ir Dainius. (M. l’elrauskas).
I’rirodino seni žmonės man 'jaunam mergelę ir Kur tas 
linelis.
Suktinis ir Vala Valuže. (M. Petrauskas). 
Miškas ūžia ir Sudiev Lietuva, 
šienapiutė ir Kur upelis teka. 
Mano Palvis ir Velnias ne boba. 
Klumpakojis ir Polka Kokiclka. 
Krakoviakas.
Ant Dunojaus Bangų. Valcas, ir Jūrių melsvumas. Mazurka. 

Pinigus galite prisiųsti iš kaino arba užmokėti tuomet, kuo
met lavorą priimate.

Katalogą Bekordų ir gramatinių siunčiame dykai.
Užlaikau laikrodžių, žiedų, branzalietų, ir kitus auksinius ir 

sidabrinius daiktus, taipgi visas esančias lietuvių kalboj knygas.
Krautuvė a<dara nedėlioję visą dieną.

J. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

T"

l’rof. J. 8LASAS
Prof. J. KLOVAS
Tai. Canal 7270

Mokiname sulig naujausia mada viaokiue ko 
klua. Užtikriname pasekmes. Mokinamo Pa 
nedėlioto ir Pdtnyfliom. Pradžia 7:41 v. vak

J. RASHINSKIO SVETAINEI 
731 W. 18th 8t„ Chicago, III

Duodama Privatinės Lekcijos

WARSAWSKY RELIABLE SHOE STORE, 1341 S. Halsted St.

Phone Canal 1256.
ŠOKIŲ MOKYKLA

Geo. M. Chcrnaucko 
Svet., 1900 S. Union 
ave. ir kampas 19- 
t<>H gatv. Chicagoj.

Ateik i vieniu tūlę 
šokiu Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik- 
rinu,»id išmokin- 

w siu |Wumpą laiką, 
atslbuna kas panedėlį ir ket-lokiai l. .

rergą; pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
pagelbininkėm.
,1900 S. Union ave., Chicago.

U.* A
SI \

' ji

Fotografisas.
Mes traukiam* 
paveikslus dion i 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopiu’ 
klausias dova
nas. Laibą at-

Sergėkite savo akis

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st.
Suitc 600-612

VnlandoH: 10 iki 12 ryto
Phone liayuiarkct 2563

Nedėldiciiiais tik pagal atitari j
Rezidencijos Telephone Albany 5546

AR TURITE NESTROP0 SKOLININKĄ?
Mes, i&koloktuojamc nuo ncntropių skolininkų senas ir nc- 

traunanias skolas, notas ir visokius berafttiAkus skolų iS- 
jic&kojiinus su palukiais ant nuošimčių, nuo privatinių ypa
tų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kokia skola 
yra ir už kt», bile tik teisinga, pieš galime jums iškoh-ktuoti 
tiesiai ant nuošimčių nereikalaujant nei vieno cento išaunč- 
to. l’amčginimas ir rodą jums nieko nckaštuos.

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir ištikimus ad
vokatus, kurie veda visokius plovas civiliškuo.ic ir kiiminaliAkuo.se teis
muose už prasikaltimus, sužeidimus fabrikuose ir kitokius nuostolius. 
Reikalaujantiems gero ir gabaus advokato, musų ofise visados atrasite 

ant klckveno jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus ir rodų nieko noimame. Rašy
kite arba ateikite pas mus šiandie.

MUSŲ OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiAkai atsilankančių: Pnnedčliais. Se- 
redonis ir Pėtnyčioms nuo 1 po pietų iki G vak. Utarniukais, Ketvertais ir Suim
toms nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viršminėtafs reikalais kreipkitės pas mu.s 
ypatiAkai ar laiška's ant sekančio antr-dio:

IN TERSTATE LEGAL SERVICE ’ AUENCY
3114 South Halsted titreet, Chicago, III.

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

Aš turiu 15 melų patyrimą ir 
galiu išlyti jus akis ir pririnkti 
iums akinius tikrai. Darbą atlie

ti belaukiu)!, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicar
Kampas 18-<os gatves 

S-čios lubos, virš Plati’o apliek'* 
Tėmykite j mano parašų 

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

Rusiškos ir

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Weatern 18 
8514-16 W. 12th St., arti 
St. Louh Ave. k 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

AK1U SPECIALISTAS 
Akiw Egzair'įveja OykHi 

Gyvenimas yra 
tuščias, k.uta pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojama

f pagerintą Oph- 
thalmcmeter. Y- 
natin^n dama at
kreipiama j vai- 

vak.

SZYMKIEW.CZ
kiiminaliAkuo.se


įbata, Gegužės 18, 1918,

KORESPONDENCIJOS
AKRON, OHIO.

Mintjs, teatro pasižiurėjus.

Buvau Grand Operos Teatre, 
gegužio 11. Atsidengus estra
da. pasirodo puikus rūmai, hote-

medžjai, puikiausių gėlių kliom- 
bai. Vaiždinama dičturčių, lo-

loja, kaip skiriasi su savo pa
čiomis ir veda kitas, kaip ištvir
kauja su moterimis... Visas per-

pitalo viešpačiai, nežinodami sa
vo turto ribų, nesumano net, 
kaip ir ko nauja radus savo gei
duliams patenkinti.

Patarčiau akroniečiams nepa-

fvatrą, kad visa tai pamačius ir

socialistai nežiną, ko jie norį.

tt., bet suprasite, kodėl socialis
tai šaukia pasatdio darbininkus 
vienybes, idant įvykinus visuoti-

ir išnaudojimų dirbančiųjų kiršų 
tais visuomenės parazitais, kurie 
išplėštais žmonių sunkaus dar
bo vaisiais paleisluvingiausias 
orgijas kelia.

Paimkite patį Ak ronų ir pasi
žiūrėkite, kaip piniguočiai šluo
jasi sau iš neapmokamo darbi-

Goodrich Rubber kompanija; 
vienais lik praetais 1917 metais 
ji pasidarė pelno $ 12,675,(KM).(X). 
O štai Firestone Rubber kompa-

T

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

.-magioje ir Tikroje Bankoje, 28 metua Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valatijoa ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1906 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. 

W. KASPAR

HTO KASPAH 
vice-prezidentas 

WILLIAM OETTING
prez. Oeting Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA 
vicc-prezidentas 

PADftJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

’ V. F. MASHEK 
prez. I’ilsen Lumber Co

J. PESU E L 
sekr. Turk Mnfg. Co

OTTO KUBIN
vice-prez. T._Wilce Co.
------ ------------ -i L _

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

VVALENTY SZYMANSKI 
pirklys 
H. E. OTTE 

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

JOZEF SIKYTA
prez. Atlas 

[Brevving Co

4'l< .

N A U J I E K O 8, Chicago,

nija laimėjo $11,975,000.00; The) 
Millcr Rubber kompanijos pel
nas siekė $10,989,000.00; The 
Porlage Rubber kompanija turė
jo pelno 3,807,000.00, ir lt. Taip, 
dešimtinis milijonų dolerių pel
no Vienais tik trumpais metais. 
O ką turėjo tomš kompanijoms 
dirbantieji tūkstančiai darbiniu-

truko nekartų duonos kąsnio...
Taip dalykai gali dėtis tik dėl

to, kad darbo žmonės nėra dar 
susipratę ir pakenčia šitokias ne
teisybes. Ir jiems sunku susi
prasti, kol jie aklai klauso viso
kių kapitalistinių, politikierių ir, 
ypatingai, savo mulkintojų kuni
gų, kurie tarnauja ne Kristui, be! 
kapitalistams, jiems kimu ir du
sia parsidavę. Senas Kareivis.

CLEVELAND, OHIO.

Lietuvių Moterų Progrosyvio-

be kit-ko, pakeltas klausimas 
apie tai kad kuopa prisidėtų prie 
socialistų laikraščių bendrovių, 
nupirkdama keletu Šerų Naujie
nų ir Laisvės. Del vėlumo laiko c

tečiaus klausimas tapo atidėtas 
galutinai išrišti sekamam susi
rinkimui.

Reikia tikėties, kad LMPS. 24

ine susirinkime prisidės prie 
Naujienų ir Laisvės Bendrovių 
dalininku. c

pon, ine
: Mrs. Marcele

Rimkienė, 1185 E. 80111 st.
— O. K-te.

alizmo pagrindų, antrą — Kara
liaus Markso gyvenimo ir darbų 
apžvalgai. Pertraukoj buvo dar 
dekleinacijų ir pora gabalėlių 
ant smuiko, ką išpildė mažos

Gegužio 8, vielos L. S. S. 48 
kuopa buyo surengusi prakal
bus d-gei petrikienei. .Ii kalbė
jo dviem atvejais. Pirmą pra-

PANA, ILI

Pctrikienės prakalbos. —Aukos.

nio Fondui surinkta $10.85, ku
rių davė po $1.00: J. Kamin-

* * *
Clovelando moters ir mergi 

uos, kurios norite

nas; po 50 centų: P. Baraus
kas, Fr. Vinson, S. Vainauskas, 
K. Butkauskas, K. Pažėra, P. 
Mičiulis, J. II. Puida; po 35 cen
tus: N. Burzilauskas; po 25c.: 
M. Skirka, Marė Skirka, V. Ado
maitienė, M. Žvinkienė, M. Ra- 
guliene, M. Urbonavičienė, Bur- 
džiliauskienė, Iz. Barauskas, M. 
Burd^iliauskienč, Barauskiene, 
J. Ragutis, K. Sakavičius, J. 
ilbailis, J. Dilimilis.

A. M.

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, III., May 18, 1918, as reųuired by the uct of Oct. (5, 1017.

Laiškas iš Lietuvos.

Žinotina Gerbiamiems Mano 
Kostumieriams ir Visomeniai

kad iš priežasties persikėlimo į naujų vietų padariau spe
cialiai žemas kainas, kurios tęsis nuog Gegužio 11-tos iki 
Birželio lmos.

Iš priežasties padidėjimo mano biznio ir dėl paranke
snio priėjimo kostumeriams buvau priverstas persikelti 
savo biznį į didesnę ir parankesnę vietų, po No. 3239 So. 
Halsted st., kuri vieta yra geriausiai prieinama.

Prie to turiu pasakyti, kad mano kostumeriai kaip ir 
pirma gaus geriausį darbų ,kokį tik artistiški siuvėjai ga
li atlikti ir kuogeriausių patarnavimų, nes prie mano na
ujai įrengtos vietos yra įtaisyta viskas parankiausia dėl 
padarymo gero darbo ir patarnavimo visuomenei.

Dar turiu pranešti, kad šitam persikėlimui turiu prisipirkęs ge
riausių Skotlandijos ir Olandijos materijų, kurios turi neapsakomai gra
žią spalvą ir designs (desains) ir geriausių Shellandijos salų jaunų avi
nukų vilnų, kas duoda geriausią vertę dėvėtojams ir turiu pastebėti, kad 
apart to visko mano kainos yra labai konservai) viškoa. Su pagarba,

A. MAUSNER,
Lietuvis Siuvėjas. Phone Yards 4608.
3239 So. Halsted St., Chicago, Iii.

P. S.—Mano Storas būna atdaras nuo ryto 7:3(1 v. iki vakaro 9:30. 
šventadieniais — ryte 8 vai. iki 2 vai. dieną. O radus storą uždarytą, 
malonėkite kreipties Bile laiku į mano rezidenciją (gyvenimo vietą):— 
3247 Emerald Avė.,

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj
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l'rue tranui, filed Nvith the postmastcr at Chicago, May 17, 1918, as reųųired by the net of Oct. 6, ’17

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., May 18, 1918, 
as reųtaircd by the act of Oct. 6,1917.

Siųsti pinigai pačtu j sve
timas šalis uždrausta.

L

nes bando siųsti pačiu muštinius

uždrausta, lai tij patvarkymą da-

Thedford’s

Aukokite paduotomis reguliacijomis

■v.

Visos Raudonajam Kryžiui aukos eina pagalbai kares Lauke g|Sa
Šilas uždraudimas nepaliečia

Mmmmmmmmiimmmmmmimimmmiimmiiiiii ii m iiiiiimi mi ni i sidabrinių pinigų.Itn
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taip ir pakietų siuntimo pačtu 
siųsti iš Suvienytų Valstijų ir jų

Tel. Pullman 342.
D. J. Bagočius, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

Roseland, TU.

Buk Sveika
Nepavelyk iš nesą vir

škinto maisto nuodams 
susirinkt į savo žarnas, 
kurie esti įsinėrę į jųsų 
sy šteiną. Nevirškinimas, 
užkietėjimas viduriu, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kilų bėdų paseks. Lai
kyk savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kitų daro, imant retkar
čiais po dožą seną, atsa
kančią-, iš daržovių šei
mynišką kepenų gyduo-

PĮg gų, šiuo paskelbiama, kad Suvie- 
Inytojų Valstijų muštiniai ir po- 
Ipieriniai pinigai tiek Suvienyto

se Valstijose tiek svetur muš-

Kad Kiti Aukoja 
savo gyvastį 
ką galit JUS 
duoti ?

Ratavok! — šaukiasi motina. 
Musų skaitytojas Petras Juke
lis, Indiana Ilarbjnr, Ind., atsiun
tė mums privatini laiškelį, gau
ta geg. 13 nuo savo motinos iš 
Baeirskų (?) sodžiaus, Jūžintų 
parapijoj, Zarazų ipav., Kauno 
gub. Laiškas rašytas sausio 1, 
1918. Be grynai asmeniškų da-

Brangus mano vaikeli, rata- 
vok mane varge esančią; bro
liuk mieliausias, rątavok mus 
kaip galėdamas. Dievuliau, kaip 
sunku mums gyventi, kaip blo
ga mums. Vargstame be galo... 
Kiek žemelės išariam, kiek už
auga, tai vokiečiai ateina ir at
ima. Dieve musų brangus, ne
žinome nė ką daryti. Tiktai 
Dievui dėkui, kad da nereikia

name pečių, o kas netiri, o nu
sipirkti neturi iš ko, saitai ir gy
vena....

...Sudiev. — Tavo motinėlė ir

Black-Draiight
Mrs, W. F. Picklę iš 

Rising Fawn, Ga., rašo: 
Mes vartojame Tlied- 

l ford’o Black-Draiight, j 
kaipo šeimynos gyduo
lę. Mano vyro motina Į 
negalėdavo imt Ca!omel,i 
nes tas būdavo perslip- 
rus jai, todėl ji varto-1 
(tavo Black-brauglit, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantį ir kepenas 
reguliuojantį... Mes va r-1 
lOjame jį šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada- 
ryla gyduole.” Mėgink i ja. Reikalauk tikro- 
Thcdford’o 25c už kre- 

butę. E-75

PEARL QUEEN KONCERTINA'

Nemokėk Pinigus Bereikalo
Musų Krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negau
si. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra nau
jausios mados. Užlaikėm visokius laikrodžius, žiedus, šliu- 
binius ir deimantinius; gramofonus lietuviškais rekordais ir koncertinų geriausiu, armonikų rusiškų ir prūsiškų iš- 
(lirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėmis/taisome laikro
džius ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie 
prisius trijų centų kiasaženklj gaus kataliogą veltui.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 So. Ashland Avė., Tel. Drovor 7309 Chicago, III.

«*#***'*

Vyriškų Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
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. , t

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted SU Chicago. III.

surinkai privalo kuoplačiausia 
paskelbti apie tat visuomenei, 
kad žmonės susilaikytų nuo dė
jimo muštinių ir popierinų pi
nigų į siunčiamus pačiu laiškus 
ir adresuojamus į svetimas ša-

Nemokėk Už Tuščią 
Uotą Taksy

Budavok namų. Randa 
užmokės visokius taksus ir 
gerų nuošimtį gausi už savo 
pinigus. Dabar geriausis 
laikas pradėt budavoti.

Mes iki šiol pabudavojom 
daug namų ir nei su vienu 
kostumeriu neturėjome jo
kių nesmagumų; taigi ir Ta
msta gali būt drųsus. Pasi-
budavosi namų be jokių tru-belių.

į

Mes stengiamės ir stengsimės užganėdinti savo 
draugus kuogeriausiai. Jums nereikės rupinties, 
kad pinigų maža. Mes Tamstai parūpinsime pini
gų dėl gražaus namo. Jeigu tik turi lotų ir turi kiek 
pinigų — pradėk tuojaus.

J. A. JOKANTAS
3934 S. Rockvvell St. Chicago, III

TELEPHONE McKINLEY 5277

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 14th Street, Cicero, IH 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piet 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak 
Nedčldieniais nuo 9 iki 12 y. diena.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagi 
Telephone Hnymarket 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagi
Telephone Drover M93

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—t poplettr
7—8 vakare. NeJSliomu 10—12 dlen*.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Bezidencija:

731 W. 18th S., arti Halsted it.
Telephone Canal 2118

Vai •—11 ryta: 1—1 popUt: 7—» vafc.
Ofisas:

1900 S. Halsted St 
Viršuj HUehofFu AptkkM. 

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietį 

Ilakiriant Nedildleniua ir Beredat

Dr. Leo Avvotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. Te). Canal 4367.
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DAILY NEWI

PuhMahcd Daily 'ekcept Sunday by 
Litkuaniaa N«wi Pnb. Co^ Ine- 

to so. Halsted st.
CHICAGO, U.LINOIS.

tE LITHUAN ”

1 &

TeJ«phou« Ganai

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
eedėldienius. laidžia Naujienų Ben
drovė, 1849 S. Halsted St., Chicago, 
Ui.—Tede tunas: Canal 15U6.

Uialeakomoji Kaina:
Chdcageje—pačtu:

Metams ................................
rusei meto ......................
Trims mėnesiams ..........
Dviem mėnesiam............
Vienam mėnesiui............

Chlcagoje—per nešiotojom
Viena kopija .............. ..
Savaitei .............•...••*
Mėnesiui ...........................

Suvienytose ValatijoM^ O® LŽlicagoJe, 
pačtu:

Metams  .............  8500
Pusei meto ...«••••**•••• Mv 
Trims mėnesiams •••••••• 14*5 
Dvie.ni mėnesiam •••••••• lutė* 
Vienam mėnesiui .••••••• -M

Kanadoj, metams ...••••••• 7.M 
Visur kitur užsieniuose........ KM
Pinigus reikia siųsti Pačto Mooey 
Orderiu, knrtu su užsakymo.

16.00
3.50
1.84

Rašytojų ir korespondente prašome 
tiunčiamus išspausdinimui laikrai- 
tyj ran kraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiikiai ir ant vienos copieroa pa
tįs, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
lei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ienklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

“Visų kraftų proletarai, vie
nykitės” —K. Marka.

f. T

i Redakcijos . 
'^Straipsniai

True translation filed witli the post- 
■tasler at Chicago, III., May 18, 1918, 
as iaųuired tw the act of Oct. 6,1917.

Rusija ir kare.

Rusijos karė yra desperacb 
jos karė, be jokios vilties lai
mėti. Tečiaus ji yra neiš
vengiama.

Visa laimėjimo viltis da
bar tegali būti vakaruose. 
Karė kol-kas ir čia sunkiai 
eina. Anglai su franeuzais 
paskutines pastangas de
da, kad sulaikius vokiečius, 
kol galės juos pavaduoti A- 
merikiečių armija. Iš antros 
pusės vokiečiai masina talki
ninkus taikyties geromis są
lygomis vakaruose, kad galė
tų pasilaikyti visus grobius 
Rusijoj. Nėra abejonės, vo
kiečiai užganėdintų visus 
Francijos reikalavimus, kad 
tik ji sutiktų nieko nesakyti 
apie vokiečių šeimyninkavi- 
mą Rusijoj. Nes tai butų 
vokiečiams toks laimėjimas, 
apie kokį jie nei nesapnavo. 
Toks karės baigimas butų 
pražudymu socialistiškos 
Rusijos. Talkininkų šalių 
darbininkai prie to negali 
daleisti. Jeigu talkininkų 
buržuazija ir pradėtų many
ti dabar apie taiką su vokie
čiais, darbininkai turės tam 
visomis spėkomis pasiprie
šinti ir reikalauti karės tęsi
mo iki tol, kol nebus paliuo- 
suota Rusija.

Taip tat atsimainė dabar 
padėjimas. Jeigu pirmiaus 
už karę prieš Vokietiją la
biausia stovėjo buržuazija, 
tai dabar labiausia už karę 
stovės darbininkai. !

Svarbiausias karės tikslas 
dabar palieka socialistiškos 
Rusijos paliuosavimas iš po 
vokiečių militarizmo, o kar
tu su Rusija—paliuosavimas 
Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, 
Estonijos, Finlandijos, Uk
rainos, Krymo ir visų kitų

Tai ir visa taikos “programa”. 
Jos nesociališkumas turi mestis 
į akis kiekvienam susipratusiam 

I socialistui. Ji pasitiki viena tik 
agitacijos galybe, ji tiki, kad žo
džiais galima nuversti kaizerį. 
Ji yra idealistiška, o ne socialis- 
tiška.

Gerai yra sušaukti visų ka
riaujančių šalių žmonių atstovų 
konferenciją, ar teisingiaus sa
kant darbininkų ir socialistų or
ganizacijų konferenciją, kokia 
buvo sumanyta Londone. To
kia konferencija be abejo turėtų 
didelę reikšmę. Bet sakyti, kad 
“tokia konferencija duos mums 
visuotiną, pastovią ir demokra
tišką taiką” prie dabartinių są
lygų — tai yra didžiausia klaida. 
Tokia konferencija “duotų pas
tovią taiką” tik tuomet, jeigu ji 
Įvyktų po nuvertimo militariškų 
valdžių. O kaip dabar dalykai 
stovi, tokia konferencija turėtų

Negalima net daleis t i, kati ko
ngresinės platformos sumanyto
jai patįs tikėtų j tai, ką sako, Ma
tomai jų mintis yra tik tokia: 
“Konferencijoj mes suagituosim 
vokiečių socialistus, kad jie su
keltų Vokietijoj revoliuciją, ir 
kada musų pripumpuoti vokie
čių delegatai sugrįž namo, tai jie 
ims ir nuvers kaizerį, ir bus tai
ka”.

Tai yra stačiai vaikiškas pasi
tikėjimas žodžių galybe, ir tokia 
“taikos programa” turi būti at
mesta.

Vokietijos socialistams var
giai reikia žodžių. Jiems reikia 
spėkos, jie kaizerio nelaikys ant 
sosto nei viguos dienos. Apie 
tai negali būti abejonės.

Truc translation filed xvith the post- 
imtster at Chicago, III., May 18, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

JŲ IŠMANYMAS.

Vokietijos mjlitaristai bai
gia smaugti socialistišką Ru- 

Vojkietijos armija šei- 
cSuja didesnėj Rusijos

siją-
myninkSuja didesnėj Rusijos 
pusėj. Ku» tik kokios nors 
provincijos ar gubernijos 
burifaazija apskelbia “nepri- 
gulmybę,” tuojaus ten vo
kiečiai su anuotomis ir dur
tuvais padaro vokišką tvar
ką. Ukrainoj nei buržuazi
nės Rados nebeliko; jos vie-, 
tą be ceremonijų užėmė'vo
kiečių generolai. Taip vokie
čiai sutvarkė/Krymo respub
liką, Dono respubliką, Už- 
kaukazio respubliką, ir da
bar rengiasi tvarkyti Kau
kazo respubliką. Jie kariau
ja jau ant Voronežo ir Kurs
ko frontą, besiartindami prie 
Maskvos.

Ji® nesilaiko nei tos taikos 
sutarties, kurią Rusija buvo 
priversta priimti užrištomis 
akimis.

Tarp Rusijos ir Vokietijos Į 
valdžių jau buvęs apsimainy- 
mag ultimatumais. Po jų 
turėtų sekti karės paskelbi
mas. Karės stovis jau yra 
visvien; faktiškai karė ne- 
persitraukė nei vienai die
nai, tik ėjo kitokiame pavi
dale. Ji matomai eis ir to
liams, neturį it ar ji bus pa
skelbta ar ne.^i

Bef tai baisiai nelygi karė. 
Rusija nebeturi jokių pajie- 
gų kariauti. Kad ir galėtų 
sutverti socialistišką armiją, 
įie neturi medžiagos, o svar
biausia jos geležinkeliai yra 
amžinai suirę; daugiaus kaip 
pusė lokomotivų taip sugedę, 
kad jų nebegalima pataisy
ti, o iš sveikų beveik trečda
lis liko Ukrainoj ir yra daJ 
bar vokiečių rankose. Bo
to nėpa kuro, nėra aliejaus, 
ir jo nebegalima gauti, nes 
vokiečiai kontraliuoja Kau-

Tas-gi paliuosavimas išro
do galimu tik tuomet, kuo
met vokiečių militarizmui 
bus užduotas mirtinas smū
gis. Vilties tą smūgį užduo
ti neturime jokios priežas
ties pamesti, nežiūrint į lai
kinus nepasisekimus karėje. 
Nežiūrint kaip ilgai karė ne
sitęstų, vokiečių militariz- 
mas bus galų gale sumuštas 
taip karės laukė, taip ir na
mie, pačioje Vokietijoj.

Apžvalga
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 18, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.
KLAIDOS KARTO
JIMAS.

Atsitikimų bėgis pilnai patvir
tino, jog Rusijos bolševikai bai
siai klydo, pasitikėdami per tai
kos tarybas taip suagituoti Vo
kietijos žmonės, kad jie iškar
to imtų ir padarytų revoliuciją 
Vokietijoj. Pasirodė, jog vien 
žodžiais nieko negalima nuveik-

imdavo. Prie tokių sąlygų

Bolševikų klaidą, kurią jie 
patįs stengias dabar atitaisyti, 
būtinai nori atkartoti Illinojaus 
socialistų partija. Paduodamoj 
referendumui Illinojaus socialis
tų kongresinėj platformoj ran
dame sekančią taikos “progra
mą”: —

Socialistų Partija reikalau
ja laikos — žmonių, per žmo
nės ir žmonėms. Ji reikalau
ja, kad prezidentas Wilsonas 
tuojaus sušauktų kariaujan
čių šalių taikos konferenciją, 
kurioj dalyvautų ne valdžių 
atstovai, bet žmonių išrinktie
ji delegatai. Prezidentas Wil- 
sonas posakė: '“Nefi vienos 
tautos žmonės niekad nesto
jo karėn su kitos tautos žmo
nėmis. Valdžios tik stodavo 
kartui viena su kita”. Tokia 
konferencija duos mums vi
suotiną, pastovią ir demokra
tišką taiką.”

iii’ '“h- J.j

Brostvininkų organas drįsta 
manyti, kad prez. \Vilsonas pri
tariąs klerikalų politikai, o tai 
todėl, kad Naujienos nuolat skun 

Į džias apie vargus su True trans
lation. Ir išmanymas-gi tų bro- 
stvininkų!

Nuo to, kad Naujienos turi va
rgų su “True translation” prez., 
Wilsonas nei kiek nepasidaro ar
timesnis klerikalams. Kokia jo 
nebūtų pozicija kituose klausi
niuose, tautų klausime jis laiko
si vienodos pozicijos su socia
listais. Vienas Amerikos įžymus 
socialistas neseniai net pasakė, 
kad jis rizikuotų priimti Wilso- 
ną į Socialistų Partijos narius.

True translation filed wlth tne post 
master at Chicago, III., May 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
KLERIKALŲ
KARALIUS

minykai savo luome senai yra 
įvedę moterų “socializaciją." 
Filipinuose, leiskim, kaip paro
dė Suv. Valstijų valdžios tyri
nėjimai, visos moterįs ir mer
gelės, kurios gyvena arti katali
kiškų vyrų vienuolynų yra pil
nai “socializuolos” minykams, 
ir bėda tam vyrui, kurs pasi
priešina, kada numykai “socia- 
lizuoja” jo fnoterį ar seserį.

Bet tas Draugo cxtra pasiro
do yra tik išmistas. Bolševikai 
nei Saratove nei kur kitur nebu
vo įvedę tokios “moterų sociali- 
zaeijos.” Vadinamos “moterų 
socializacijos” nutarimas buvęs 
padarytas vieno kokio-tai anar
chistų kliubo Saratove, bet ne 
bolševikų. Abejotina betgi ar 
ir tas anarchistų kliubas tokį 
nutarimą buvo padavęs. Grei
čiausia tai yra tik pašaipa.

Platinkime Laisvą 
sias Draugijas.

Nuo daugel metų > Amerikos 
lietuvių visuomenėje povėliai, 
bet tvirtai platinasi vadinamos 
laisvos draugijos.

Laisva draugija tai nereiškia: 
bedieviška, arba prieštikėjimiš- 
ka.

Laisva draugija reiškia tiktai 
tą kad joje ne kunigas-klerikalas 
viešpatauja, bet patys josios na
riai valdosi ir sprendžia apie sa
vo bendrus reikalus, be dvasiš
ko tėvelio ukazo.

Kuri draugija susitvėrusi dėl 
maldų, dėl gyvenimo anapus gra 
bo, tai tokios mes negalime va
dinti visuomeniška, ar politiki- 
kine, ar svietiška; tokia yra reli
giška, arba dvasiška, arba grynai 
bažnytinė ir joje kunigas gali 
sau ponauti. Ir kunigo viešpata
vimą šitokioje draugijoje męs 
nevadiname klerikalizmu.

Visuomeniška, arba “svietiš
ka” draugija yra ta, kuri yra su
sitvėrusi dėl svieti‘kų reikalų, 
kurios tikslas yra svietiškas, kaip 
ve: susišelpimas ligoje ir pęsme- 
rtinė, ar pasilinksminimas, ar 
apŠvieta, ar darbininkiški reika
lai ir tt.

Jeigu šitokioje draugijoj kuni
gas yra valdonas-sprendėjas, 
tai jisai yra klerikalas. Svietiš
kas kunigo viešpatavimas daro 
jį klerikalu. Kunigas bus tik- 
rių tikriausias klerikalas, jeigu 
jojo viešpatavimas bus svietiš
koje draugijoje svietiškuose rei
kaluose. Nekunigas tokioj pat 
pozicijoj stovėdamas ne kunigi
niu tikslu, bus tuo, ką męs vadi
nome valdonėliu, poneliu, bose
liu ir tt.

Musų draugijos tveriasi tam, 
kad žmonės, jose susidėję, ge
riau galėtu aprūpinti Jjent kai 
kuriuos savo medžiagiškus ir 
šiaip svietiškus reikalus. Todėl 
jose prisakytojas arba valdokas 
negali tarpti. Arija ir iš kitos pu
sės: draugija negali, tarpti, ku
rioje bus vienas valdonąs-spren- 
dejas.

Valdonas nčra draugas savo 
valdiniams, o valdiniai nėra drau 
gai savo valdonui.

Kur draugijos narys nėra drau 
gas kiekvienam kitam nariui to
kia draugija nėra tikra draugija, j 
nėra draugiška, nėra naudinga] 
visiems žmonėms, nėra pirmei
viška; ji nekelia žmoniškos ap
švietos, civilizacijos; ji atgalei-

I Ar ne Lietuvos kunigija? Įvi'ška, slenkanti atgal į barbari- 
| Kas pasakė “iš Tėvynės lu-| škumą, į nepilietiškumą; jos ap- 
[ pų į Dievo, ausį”, kada pasklidoI svietą yra mulkinimui, pažemi- 
(žinia apife teikiamą Lietuvai!nimui žmonių* o fšaugštininmiI 
kaizerišką neprigulmybę ?,* I keletos vadovų-valdonų. I

Ar he Uis pats Draugas ? Į Dėlto žmonės pirmeiviai, o y-Į
K&s pasirasė po memorandu-1 patingai socialistai, be paliovos! 

niu reikalaujančiu Lietuvai vo-1 skelbia lygios laisvės-pilietybės j 
kįško karaliaus? I idėją, Į

Ar ne klerikalų atstovas kun. Į
Bartuška? I Beito mes visi, kurie nesidro-

Kas ėjo pas prezident? Wilso- vin,c P^meivio ar socialisto var
iu) ir prašė jo, kad jis pripažin- do> Pavalome platinU laisvųjų 
tu Lietuvos nnsMiirendimu ta I ’haugijų idėjų, minint.

1. Kad kiekviena draugija iš-1

True translation filed wlth the po.**- 
mastei td Chicago, UI., May 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
BEGĖDŽIAI.

Klerikalai, pardavę Lietuvos 
laisvę, raitosi kaip žalčiai ant 
žarijų, ir tikisi išsiraityti savo 
paprastu amatu — begėdiško
mis melagystėmis ir bumuoji- 
mu ant socialistų. Susibičiuo- 
liavę su kaizeriu, jie pravard
žiuoja socialistus “kaizerio ber
nais,” o apie save taip pasako
ja:

‘ Daugel kartų pdr “Drau
gą”. buvo aiškinta Amerikos 
lietuvių (žinoma, katalikų) 
visuomenės pozicija Lietuvos 
neprigulmybės reikalais. Lie
tuvai tikrą laisvę ir neprigul- 
mybę lietuvių tauta gaus nuo 
Suv. Valstijų, bet ne nuo kai
zerio ar ten kokių rusų bol
ševikų. Amerikos lietuvių 
visuomenė, kaip jau ne kar
tą buvo pažymėta, pasmerkia 
visokį vokiečių, šeimininka
vimą Lietuvoje ir pareikalau
ja jokių kaizerio malonių ir 
“ncprigulmybių.”
Bet kas važiavo pas kaizerį 

prašyti “krikščioniškos-atžaga- 
reivįškos monarchijos” Lietu-
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Kas skelbia vienybę, reikalau
kime, *kad ją ir darytų, tvertų 
tarpe žmonių. Vienybė >gali bū
ti tiktai lygių su lygiais. Be ly
gybės jokios vienybės ir broly
bės negali būti. Viešpats val
donas, didelis ar mažas, yra vie
nybės ardytojas, o nelaisvės su- 
tvertojas. Be laisvės negali bū
ti jokios lygybės, vienybės, bro
lybės.

Kas kalba apie apšvietą, kul
tūrą, mokslą, reikalaukime iš jo, 
kad savo žodžius paremtų savo 
darbu, kad vykdytų apšvietą ir 
mokslą visiems lygiai naudin
gą, o ne keletui “išrinktųjų” ar
ba “dievo duotųjų”.

Be laisves nėra jokios apšvie
tos, kaip nėra jokios brolybės, 
vienybės. Jei yra, tai ji žliba ir 
raiša; negali ji tarnauti tiems 
kuriems ji skiriama; ji tarnauja 
apdumimui, apinulkinimui val
dinių, kurie patįs iš savęs apšvie
tą pradeda išduoti.

Kad 'bus netikėtas visuomenės 
perversmas, tai ne kas kitas, 
kaip tik laisvos svietiškos drau
gijos bus, tuo veiksniu, tuo su
sirinkimų susirinkimu, kuris iš
kas žemę naujam pamatui, — 
pamatui, kurį mūrys šviesą iš
duodančiais akmenimis vėl gi 
laisvos darbininkiškos draugi
jos.

Viską spręs ir darys didžiuma, 
o ne mažuma, ne keli vadovai ar 
valdonai.

Kuomet męs socialistai, pama
tę netikėtą suirutę, eisime dary
ti tvarką, tai pirmiausiai kreip
simės į laisvas svietiškas ir dar
bininkiškas draugijas, ne į bros- 
vinihkų ir poterninkų “brolijas”.

Dėlto platinkime laisvąsias 
draugijas.

į J. Baltrušaitis.

Subata, Gegužės 18, 1918. 1

Musų Moterims!

SUKNIA NAMAMS 
Pavyzdys No. 8813.
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True translation filed with the post- 
niastor at Chicago, Ilk, May 18, 1918, 
a.^reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Raudonojo Kryžiaus 
veikimas.

Ar ne klerikalų galva vysku
pas Karevičius?

Kąa gyrė Karevičių už jo par- 
davikišką žygį?

Ar ne klerikalų organas Drau-

Kas prašė katalikiško vokiš-

Iš vokiškų laikraščių patiria
me, kad Lietuvos katalikiški ku
nigai prašė kaizerį paskirti Lie
tuvos karalium vokiečių kuni
gaikštį von Urachą, kadangi 
tas kunigaikštis esąs katalikas.

Lietuvos klerikalai tuo budu
tikisi siurbsią Lietuvos kraują I kuriame Lietuva buvo amžinai I «avo konstitucijos tuos
išvien su Vokietijos klerikalais. | vienijama prie Vokietijos? Kas| Paragr«fus> J—~

Lietuvos laisvės pardavikai— 
jie rūpinasi užtvirtinti ant am
žių nelaisvės retežius ant Lietu
vos.

Iš Amerikos klerikalų jie 
greit paprašys pinigų savo ka
raliaus užlaikymui. Ir ką ma
not — Amerikos klerikalai su
rinktus nuo žmonių dolerius 
pasiųs tenai nei valandėles ne
abejodami. Jie juk ir ikiŠiol 
tais doleriais 
rigą Šveicarijoj.

Lietuos landesrato paskelbimų,

DRAUGO EXTRA
Jf

7

, kuriais “dvasiškos
I taip įžeidė Wilsoną? " . Į asal>os” gali kontroliuoti draugi-
I Ar ne klerikalai? I Jas ir J^ narius naudai savo ne-
| Kas siuntinėjo pinigus vokie- kišenių;
lių intrigos valymui Švcięari- 2. Kad panaikintų visokias pri
joji i < I vilegijas kam nors iki šiol su-

Ar ne klerikalai? *'' “teikiamas, o įvestų lygias teises 
Šitų faktų Amerikos lietuvių Į v^sje^s nariams;

visuomenė negali užmiršti, ir
juos žinodama negali nepasmer
kti klerikalų, tų pavojingiausių
Lietuvos laisvės priešų.

Burnojimai ant socialistų
klerikalams negalės pagelbėti.
Anaiptol, dar tik aiškiau paro
dys klerikalų išdavystę,

Draugas išspauzdino kaipo 
EXTRA! žinią, buk Saratovo 
socialistų bolševikai įvedę “so- 
cialistišką rojų,” panaikindami 
moterystę ir įvesdami moterų 
socializaciją.

Draugui tai neturėtų būti 
joks “extra.” Nes kunigėliai ir J r

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip krindnati&kuose 

taip ir civiliškuose teismuose- Daro 
visokius dokumentus irpop&tras.

Namų Ofiaad:
8823 S. Halsted St.

An£ trečių lubų
Ttl. Drover 1310

Miesto Ofisas)
127 N. Dtetfborn lt.

111 -laUnltyBMt. 
Tel. Central 4411

3. Kad pildytų, savo konstitu
cijose įrašytus pirmuosius pun
ktus — tikslus —- skambančius 
apie platinimą meilės, vienybės, 
brolybės, apšvietos, arba apie lei
dimą ir platinimą knygų. Šitie 
tikslai neturi ‘būti užmiršti, ne
turi būt mirusia litara konstitu
cijoj, bet turi gyventi ir veikti, 
kaip kiekvienas gyvas daiktas.

Kas skelbia meilę arba broly
bę, tai reikalaukime, kad jis pa
rodytų darbu, kaip ta ineilė-bro- 
lybė išsipildo tarp žmonių. Vie- 
špats-valdonas negali turėt mei
lės ir brolybės su savo valdi
niais.

Kiekvienas doleris ir centas, 
Į kuriuos žmonės aukoja Raudo- 
I najatn Kryžiui, eina karėj ir ka- 
| rėš laukuose kenčiančiųjų pa- 
I galbai. Nė vienas centas tų au
kų neina paties Raudonojo Kry
žiaus administracijos išlaidoms 
padengti; jos pilnai padengiama 
iš tų nuošimčių, kūne užauga 
ant pinigų padedamų bankuose. 
Visas kitas šelpimo darbą palie
čiančias išlaidas, nesurištas su
karę, Raudonojo Kryžiaus Drau
gija padengia iš normalių paja
mų, iš mokeščių, kuriuos sumo
ka jos nariai.

Kiekvienas žmogus, kurs atsi
liepia į žmoniškumo šauksmą ir 
aukauja kiek galėdamas pagal
bai kares lauke, suteikia ne tik 
priežiūros ir pagelbos sužeistie
siems, bet ir parodo savo miela- 
širdystę badaujantiems, pasto
gės neturintiems, bejiegiams, lui 
-šiems ir neregiams — visoms, 
nelaimingomsioms karės au
koms, šaukiantiems į žmonių ši
rdį susimilimo ir pagelbos. šel
pti besveikačius kareivius, šelp
ti netekusius rankų ar kojų ar 
regėjimo, lavinti Idišiuosius ir 
raišuosius naudingo užsiėmimo, 
šelpti ir globoties sužeistais ir 
laikinai paleistai iš fronto karei
viais, šelpti vaikelius kares nu- 
teriuotuose kraštuose, šelpti va
rgą kenčiančias kareivių šeimy
nas, šelpti paimtuosius vokiečių 
nelaisvėn, užlaikyti prieglaudas 
ir špitoles vaikams —• tai yra da
rbas ir udžavinys, kurį atlieka 
Raudonojo Kryžiaus Draugija 
per savo organizuotus skyrius. 
Jos veikimo sritis apima Rusi
ją, Rumuniją, Serbija, Italiją, 
Armėniją ir Francijos karės lau- 
ką.
Taigi, kas aukoja Raudonajam 

Kryžiui, atlieka didį mielaširdy- 
stės darbą tiems, kurie kenčia ir 
pagalbos šaukiasi.

Pasirenkant tinkamą modeli ir tru
putį darbo pade d a n t, galima 
turėti taipjau grakščią suknią dėvė
jimui namie, kaip kad išeiginę. To
kią dailią suknią namams parodo šis 
paveikslėlis, No 8813. Nugaros pe
čių kraštai susiduria su parauktais 
krutinės pečiais truputį priešakyj. 
Baltas lininis arba pique kalnierius 
ypatingo sukirpimo nusidriekia, stu
los pavidale, žemyn ir sumetamas 
kairioj pusėj. Ilgos rankovės že
miau alKunių sudaromos peltakiais 
ir papuošiamos guzikuČiais. Jei ge
riau patiktų trumpos rankovės, jos 
daroma su užlenktais antrankoviais. 
Sijono sukirpimas taipjau dailiai pri
taikytas prie hliuzės. Jis yra ke
turių palų, kurių priešakinis, yra 
abiem pusėm išlenktas nuo klubų iki 
juostai, su įsiūtais kišeninis.

Sukniai pavyzdys No. 8813 sukirp
tas penkeriopo didumo, mieros 36, 
38, 40, 42 ir 44 colią per krutinę. 
Žemutinės sijono šalies plotis yra 
2 jardu. Sukniai mieros 36 colių 
per krutinę reikia 6% jardo materi
jos 27 colių pločio, arba 5 jardų 36 
colių pločio, arba 3% jardų 14 co
lių pločię; be to dar %jardo kito
kios materijos 36 colių pločio.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti ,tokiai suknią! nu

kirpti ir pasiūti pavyzdį, pra£<bn iš
kirpti žemiau paduotą blankjūti*, pa
žymėti mierą, parašyti savo p^Vapde 
ir aiškų adresą ir, įdėjus kartę’su 10 
centų (markėmis arba tiesiai (tikini 
tuką), pasiųsti Šiai]) užadresffvus: 
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1810 
S. Halsted Street, Chicago, III.

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

čiiji jdedu 10 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdi No 8813.-
Mieros1.... colių per krutinę.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Adresas)

Tel Yards 3654.
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Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

I 
I

AKUŠERKA

Mis. A. VIDIKAS 
laigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi l’ennsylvanijos
hospitalėse ir Phila-, 
delphijoj. Pasekmių-1 
gai patarnauju prie ' 
gimdymo. Duodu rodę 
visokiose ligose mote- i 
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Keletas gerų 
Bargenų

fialų geras medinis namas, 4 ir 5 
kambariai, kaina 1700.00; įmokėti 
$300.00.

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

----- o-----
pragyvenimų mūrinis namas ant 
Linie) Street. $1800.00; Įmokėti 
$200.00.

----- o-----
2 aukštų su Štoru — 3 fialai ir Storas 

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

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

Chicago, III.

Garsinkis Naujienose



Subata, Gegužės 18, 1918. N A 7 JIF N Ule. IH. ’
Ateinanti Utarninkę. Gegužės 21 d., yra didžiausias Išpardavimas mū
šy Istorijoje moteriškų kautų, visas sempeliy skyrius iš Parcival B. 
Palmer ('o., eis išpardavimui už mažiaus negu materija kainuoja.

Tėmykite musų platų paskelbimų šiaure dienraštyje l'anedelyje

KLEIN BROS.
HAISTED & 20th SIS.

Išpardavimai Panedėlyj, 
Utarninke, Svredoje ir j 

Ketverge .1

True translntion filed wlth the post* 
mastei* at Chicago, III., May 18, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

Vokietijos išpažintis.
Helcascd by the Committee on Pub
lic Information.

jos mobilizacijos mes pasiuntė
me ultimatumą Rusijai, o liepos 
31 <1. paskelbėme karę Rusijai, 
nors caras davė savo žodį, kad

Gydytojai, Aiškina Kodėl Moterų Kraujui Šiadie 
Reikalinga Daugiau Iron’o Negu 20 Metų Atgal

Musų Pirkėjam Išpardavimas
kavimo apie savo nekaltybę, po 
griežto kaltybės užsiginimo be
veik per ketin ius metus, Voketi- 
ja savo prasikaltimą prieš civi-

viemis vyras nebus siųstas inar- 
šuoti. Taip tai mes iš liuoso no
ro panaikinome, kiekvieną ra
maus užbaigimo progą.

“Nestebėtina, kad tokių neuž-

Sako Anaemia—Irono Stoka Yra Didžiausiu Blogumu Sveikatai,. Stiprinimui, Gyvu
mui ir Amerikos Moters Gražumui.

Teskamba va
rpas apie mus 
did. išpardav. 
šis didžiausis 
nuotikis |ier 
kelis metus.

Ponas Klein iškeliavo ant trumpo 
laiko ir sankrova palikta priežiū
rai rankose inusų pirkėjų. 
Kiekvienam pirkėjui leista laike 
šios savaitėspadviųubinli savo b 
Iznį. Kiekvienas dirba kiekgalėd 
amas kad parūpinus piures, sūri 
nkus tik-rij surašo, ir nupiginus k 
ainas, kad tik padariusdidžiausit) 
biznį šioje sankrovoje, kokia b, 
ivožinonui per kelis metus.

Nuaislovėjuaios, naujausios mados prekės bus 
parduota už. mažiau negu yra parduodama 
who lesale šiandienų.

Tai ji padare per savo buvusį 
pasiuntinį Anglijon, princą Li- 
ehnovvsky. Sis buvo patvirtintas 
buvusio didžios Kruppo kaimo- 
lių dirbtuvės direktoriaus, Dr. 
Muhlon. Judviejų liudijimo tei-

Tikras vaisius baltyto 
muslino, pilnas šmotas 
atkirptas nuo šmoto, 
10 yardų apribota,, ja
rdui ...................... 22c.
Kirk’a White Ftake 
Skalbyklos muilas, spe 
cialiai Panedėlyj tik
tai už Šmotų ..... 4c 
Sunbright šveitimui 
naudelis, keliuose, 3 
kenai už.................10c
Tikras Everette (’las- 
sic Gingham, nursės 
dryžės ir dėl marški
nių kvortuota, jar 19c 
Moterims Perkelis ir 
pasipuošimui drabu

žiams, šviesios ir ta
msios petrenos, mie- 
ros 36 iki II, po . 39c 
šviesus marškiniams 
dryžės ir figūros, pui
ki kokybė —• 25c ver
tės yardas ......... 19c
Baltyti Turkiški rank- 
luoščiai, tvirtos koky
bės, miera 22x44, kie
kvienas .........   29c
Clarks O. N. T. geriau
si 6 card mašinavi siū
lui—juodi arba balti, 
kainuoja 46c tuzinas, 
5 čpuliukės.........17c
Moterų Mileneae šilki
nės pirštinės, baltos 
arba juodos — dubilti 
pirštų galai, tvirtos 
kokybės—85c rųšis — 
už porų ............. 58c
Eigin Darbo mezgimui 
bovelną, baltos ir visų 
spalvų pilnas 1(M) ja
rdų kamuolys, 5c ver
tės, 5 kamuoliai po 14c 
Vaikams iki kelių, il
gumo kelinukės mėly
nos sorge ir maišytų 
audimų, cheviots ir 
worsteds, mieros 6 i- 
ki 17 melu, iki 3 po
rų ...................... 95c

Burson pančiakos mo
terims, puikių juodų 
g?jų. dvigubos pėdės, 
augšti kulnai, pirmos 
kokybės, 40c ryšis po
ra po ................ 19c
Moterų vasarinės apa- 
tnešos, swiss ir lisle 
nudirbta, gražiai nu
dirbta, 18c, 20c ir 22c 
vertė......................14c
Kūdikiam baltos Svviss 
mučės, papuoštos rau
svu, mėlyno šilko kas
pinu, visų mierų 29c 
Filet kvarbatkai—kra
štams ir įsodinimams, 
5 iki 6 colių pločio, pu
ikios papuošimui pet- 
renos, jardui . ...8'/jc 
Vyrų Bear Brand pan
čiakos, dubelti užkibi
nai ir pirštų galai, ge
riausios darbinės pan
čiakos, 25c vertė, pora 
po ................... 12*/2C
Vaikų Union Siutai,— 
trumpos rankovės, vi
sų mierų 24 iki 34, 39c 
ir 45c vertės .... 25c 
Vyrų Vasariniai Rib- 
bet Union siutai, iki 
kelių ilgio, trumpos ra
nkovės, puikus stičia- 
vimas, visų mierų 65c

bežinių reikalų minis lenu, kuo
met princas Lichnowsky buvo 
vokiečių ambasadorium Londo
ne—išvardijant, Herr von Ja-
gow.

Reikalingieji dokumentai bu-

to Washingtone ir iš vokiečių 
kalbos išversti. Jie yra pilnais 
ir pertikrinančiais.

Po visų Vokietijos kaltybę iš-

Lichnowsky juos sumarizuoja:

Bėrchtold'ą (Austrijos užrubeži-

resas nebuvo paliestas ir pasau
linės karės pavojus mums žino
mas buvo. Ar mes žinojome ar 
ne, Austrijos Serbijai ultimatu
mo tekstą, tas skirtumo nedaro.

“Antra Mes ametėme Did-

Ratukai ir Ledaunes
Leda u n ės pridarytos iš kieto me
džio, keturios duris, pale- $01*50 
vofa baltai vidus, į)6.‘. tO 
Trimis durimis ledaunes, didelė 
ledui vieta, baltai patvvola 4 085 
jnovizijai vieta,'*po...? "I O' 
Ledaunes visokių stailių, $*990 
kain4X l^ ilMlcdaipuii » .I.J

1914. Mes tai padarėme po to, 
kaip p. Sazonov’as (Rusijos už- 
rubežinių reikalų ministeris) 
tvirtai užreiške, kad jis atakos

spaudinio, beveik su visu ulti- 
ma'ftiniu sutikd, išėmus4 du pan

i ' J I *.r 1 I ■•». • t '

rhtold (Austrijos užrubežinių 
reikalų ministeris), buvo pasi-

Vaikų ratukai, tikros pendrės. pil
nos mieros, sulenkiamos ašįs, na- 
luralės ir rusvos Špalvdš, $4 
specialiai po ............. ■
Vaikų ratukai, apskritų nendrių, 
apmušta tikru condurov, sulen
kiamos ašį#, 12 colių, plie 
no tekiniai, specialiai po vw

tenkinti.
“Trečia. Liepos 30 d., grafui 

Berchtold’ui išminties paklausyt

paliesta buvo, vien tik dėl Busi-

sas pasaulis už Vokietijos ribų 
visą kaltę dėl pasaulinės karės 
prie mus durų sudeda. Ar nėra 
natūraliu dalyku, jog musų 
priešai užreiškia, kad jie tol ne
nurims, kol nesunaikins siste
mos, kuri nuolatiniu pavojumi 
savo kaimynams graso?

“Nes priešingai, ar jie nėra 
priversti bijoti, kad j kelius me-

ini lies ir žiūrėti į savo provin
cijų užgrobimą, miestų ir kai
mų sunaikinimą?“

Dr. Muhlon’o išparodymai.
Dr. Muhlon’as, vienas Krup

po direktorių, sutraukos nepada
ro. Jis lik išparodo, kad liepos 
vidury, 1914 metais, jis kalbėjo
si su Berlino Deutsche Bank di
rektorių, kuris jam aiškino, kad 
bankas Kruppui nepadės “tūlo
se didelėse\transakcijose Turki
joj ir Bulgarijoj“, nes politinis 
padėjimas “pasidarė labai pavo
jingu“ ir kad Deutsche Bank tu-

sųtartis užrubežyje daryli“. Tas 
Deutsche Rauk direktorius buvo 
Dr. Holfferich, nuo to laiko Vo
kietijos vice-kancleris. Jis pa

zerį buvo. I savaitę laiko Vien
iui siųs labai aštrų ultimatumą 
Serbijai, duodant labai maža 
laiko atsakyti.*** Bus pastaty
ta visa eilė užganapadarymo 
šaukiančių reikalavimą tuojaus;

kelbs karę Serbijai.“

, Tai yra ultimatumas, apie ku-

Dr. Muhlon tęsia: “Dr. Helffe- 
rich pridėjo^ kad kaizeris lą vei-

Jis sakė, kad su

uis tų kraštų dalykas, j kurį jo
kiai kitai šaliai kištis gis ne
leis. Jei Rusija mobilizuosis, jis

Kada Žmogui Akys Prašvinta
lės spinduliai šviečia jam pirmyn, bet čia atvažiavo j 
svetimą kraštą ir papuolė į durnus ir į fabrikinį jungą,

Bet dabar žmogau žinai jau daugiau ir žiūrėk pirmyn, 
nesiduok kitam tave valdyt, buk pats savo bosu, trau-

prasimaitinimas kaštuoja neapsakomai.

Ateik kur saule šviečia 
visiems lygiai

Čia kur žmogus yra liuosas nuo "bosų ir dirba pats 
sau ant savo ūkės, nes tai jo locna, ir prasčiausiuose 
laikuose jisai bado nekenčia, nes jis savo užsiaugina ir 
gražiausiai-skaniausiai pavalgo. O jis tau tik tada j 
miestą atsiunčia, kada jo pilvas yra pilnas, ir tada tai

Atvažiuok į Phelps, Wisconsin
Čia rasi žmogų kur gyvena su žmonėmis neski

riant — biednas ar bagotas—jisai pagelbės visiems, ji
sai jau ne vieną lietuvį yra pagelbėjęs, bet dešimčiais 
jų. Dar yra laikas žmogau ir tau veikti, nes dar pri- 
pirkome 10,000 akrų prie gražaus PHELPS miestelio, 
kur žemė labai derlinga prie upelių ir ežerų, keliai gra
žiai ištaisyti, mokyklos netoli ir prie geros transporta- 
cijos, ir dar turime 20,000 akrų aplink ten, tai iš 30,000 
akrų žmogus gali išsirinkti žemės kokios tiktai nori,, 
kainuojančios nuo $10.00 iki $25.00 už akrą, ir norė
dami žmogui pagelbėt duodame žemę ant lengvų iš
mokėjimų.

MES NEGALIM PRIVERST JUS, kad jus tikė- 
tumėt mums per laikraščius, bet atvažiuok ir persitik
rink dėl savęs, o pamatysite, kad tai yra viskas teisybė, 
ką mes garsiname. Jeigu ji)s to negalite padaryt, ra
šykite šiandien reikalaudami paaiškinimų, o mes šir
dingai jums suteiksime. Adresuokite.

Sanborn Land Co
Phelps, Wisconsin

A. J. BACHUNAS, Kolionijos Direktorius.

DR. FERDINANI) KING, Now Yorko 
gydytojas ir medikalis autorius 
sako: Gydytojai turėtų prirašinėt 
daugiau Organic Iron — Nuxated 
Iron, kad aprūpinus Iron’o štokų. 
Nuomonės Dr. James Francis Sul- 
livan, buvusio Bellevue ligonbu- 
čio (Išlaukinio Dept.) gydytojo, 
New Yorko ir Westchester’io pa
vieto ligonbučio taipgi Dr. A. J. 
Newman, buvusio policijos gydy
tojo Chicagoje. .() taipgi ir kitu 
gydytojų, kurie išmėgino Nuxated 
Iron’o vertę.

Bile motelis, kuri pavargsta greit 
ir nervuota ir greit pyksta, bet esti 
nublyškusi, nuvargusi, tuojaus pri
valo egzamenuot savo kraujų, ar ja
me nestokauja Iron’o. Pavartoji
mas Nu\xated Iron dažnai padaugi
na spėkas, pakantrumų silpnoms, ne- 
rvuotonis moterims Į dvi savaiti lai
ko.

“Negali būt stipri, sveik;:, graži, 
ružavais veidais moteris be Iron,” 
sako Dr. Ferdinahd King, New Yor
ko gydytojas ir medikalis autorius. 
Aš stipriai patariu, kad gydytojai tu
rėtų prirašinėt daugiau Organic Iron 
—i Nuxated Iron — savo nerviš
kiems, suvariusiems silpniems, blo
gai nurodantiems ligonėms — mote
rims . Nubaliinas reiškia anaemių. 
Anaeiniškos moters oda yra nubalu
si, raumenįs suvytę, muskulai silp
ni,, protas suniuręs, bet nykstanti 
atmintis ir dažnai jos tampa silpnos, 
nervuotos, greit pykstančios, nuliū
dę, sutingę. Kuomet Iron’as aplei
džia moters kraujų, tuomet ir roži
nis dažas apleidžia jos veidų.

Paprasčiausiame amerikoniškame 
maiste, kaip tai: krakmole, cukruje, 
syrupe, saldainiuose, nugrūstuose 
ryžiuose, baltoje duonoje, soda kre- 
kėse, makaronuose, špagetuose, ta- 
pioka, sago, farinoje, degenninuoti 
corn meal nesiranda Iron’o. Jų pri- 
rengimo procesas atima nuo minėtų 
maistų gamtos jiems suteiktų Iron’ų. 
Taipgi nesumaningi naminio virimo 
budai, perdaug vandeniu išplaunant 
prircnginuis maistui daržovių, sunai
kina paš jas daugybę Iron’o. 'Lodei 
jus turite pampinti Iron’o štokų sa
vo maistui, vartodami kokį nors bū
dų, kad panaudojus Organic Iron, 
taip, kad jus vartotut druskų, kuo
met randate jūsų maiste jos štokų.”

Dr. A1. J. Newman, buvusis polici
jos gydytojas Chicagoje, ir buvusis 
naminis Jefferson Bark Ligoninėj 
Chicagoje, gydytojas, sako: “Mųno 
ypatinga pareiga bėgyje praėjusių še
šių metų buvo gelbėt užlaikimę CJii- 
cagoje penkis tukstančiuš mėlynko- 
čių geroj sveikatoje, kad fiziškai jie 
butų užtektinai stiprus paremi gam
ta teikiamus sunkumus. Paskutiniu 
laiku aš buvau paragintas prie Nu- 
xatėd Iron per Dr. Schuyler C. Ja- 

į<|lies? ,šv. Elzbietos ligonbučio lan
kantį gydytoja, Nėw Yorke, kali iš
mėginus jį. Šį gydymų, kad ji pra
lenkia bite gyduolę pagaminime rau
donojo kraujo, subudavojinie nervų, 
sudrutinime muskulų ir atitaisyme 
vidurių virinimo.”

Dr. Schuyler (’. Jaųues, šv. Elz
bietos Ugonbučio vizituojantis gydy

bilizacija reiškia tuojautinę ka-

“Sis nesmagus pranešimas”, 
Dr. Muhlon sako, “mano dėl pa
saulinės karės baimę, kuri jau

Hierr Krup|) von Bohlcn, Bėdi
no. Jis sakė, “kad kaizeris jam

paskelbs karę, jei Rusija mobi- 
lizuosis, ir šiuo syk žmonės ži- 
rės, kad jis neatsigręžtu. Kai
zerio atkartotini pabtiežimai, 
kad šį sykį nieks abejotinume

sakė, efektais veik komiški,“

vo inteiktas Austrijos ultimatu
mas, kaizeris šiaurinėj juroj lai
vu važinėjosi. Šis faktas dažnai 
buvo vartojamas, kaipo priparo- 
dantis Vokietijos nekaltybę. Bet 
kuomet Dr. Muhlon pasiskaitę 
apie ultimatumą Serbijai, jis vė
la su Holfferich pasimatė, ir jis 
liudija, kad “Holfferich man sa
kė, kad kaizeris šiaurinėn kelio
nėn pasileido akinis atvesti; jis 
nesurengė kelionės ant didelės 
skalės ,kaip paprastai, bet laikėsi 
artumoj ir* n uola toj susinešinė-

Von Jagow Prileidimai.

karės pradžioje Vokietijos užru- 
bežinių reikalų ministeris, į prin
co Lichnowskio išparodymus at
sakydamas, tarp kitko padaro šį 
stebinantį prileidimą. “Aš jokiu 
budu nesutinku su nuomone, pas 
mus viešpataujančia, kad visas 
dėl karės iškėlimo minas Angli
ja padėjo, Riešingai, aš tikiu į

jo nuoširdų norą prieiti prie su-
1 pratimo su mumis.*** Negi ka

Kūdikio ntstšauirnas — Koks Jūsų atsakomas?

“Motina, kodėl Jus ne- 
imat NUXATED IRON 
ir neesate stipri ir svei 
ka, neįgijat gražumo, 
rausvumo jusy veidui, 
vietoje, kad būt ner- 
vuota, nerami visą lai
kę ir ičrodanti visai 
suvargusi, sena. — Gy
dytojas davė Susie 
Smith’s motinai. Ji 
buvo dar blogesnė, ne
gu jus esate dabar, o 
dabar ji atrodo net 
daug jaunesnė ir jau
čiasi gerai.”
tojas New Yorke, sako: “Niekuomet 
pirmiaus aš nesu davęs jokių medi- 
kališkų; informacijų, nei patarimų 
per spaudų, nes aš netikiu į tai. Bet 
liek daug amerikoniškų moterų ken
čia dėl kraujo stokos ir jo sekamų 
ligU. jog nusprendžiau, kad lai 
yra mano pareiga patarti vartot Nu- 
xaled Iron. Aš pats jį vartojau ir 
daviau mano ligoniams su didžiau
siai nustebinančiomis pasekmėmis. 
Ir tie, kurie greit nori padidint savo 
sveikatų, jiegų ir pakantrumų, ras 
žymiausi ir stebėtinai gerų jame vai
sia.”

Dr. James Francis Sullivan, bu
vusis Bellevue ligonbučio (Išlauki
nio Dept.) gydytojumi, New Yorke 
ir taipgi buvo gydytojumi VVestches- 
terio pavieto ligonhutyje, sako: “Tū
kstančiai ypatų metas iš melo ken
čia, besigydydami nuo visokių ligų, 
kuomet paprasčiausi priežastis jų li
gos esti — nedateklius Iron’o jų rau
donuose kraujo kunėliuose, kad su
stiprini vidurius atlikimui savo dar
bo pervirinime maisto, kur| jie pri
ima |.j stiprius raumenis, musku
lus ir snieginis. Bet reikalinga at
sargumas, kad nepavurtojus senos 
lot inos Melallic Iron, kuris dažniau
siai padaro (langiaus blogo, negu ge
ro. •

1 Nežiūrint j tai, kas buvo apie šj 
klausinių pasakyta ir parašyta ge
riausiais gydytojais, tūkstančiai žmo
nių dar ir dabar tebevartoja Melallic 
Iron, gali būt todėl, kėd tasai kainuo
ja keletu ce-ptą piginus. Stipriai pa
tariu skaitytojams, visokiuose atsi
likimuose gaut gydytojų receptą, ku
ris prirašytų Organic Iron .— Nuxa- 
ted Iron, arba, jeigu Jus nenorėtu! 
(*it pas gydytojų, tuomet nusipirkite 
Nuxated Iron gatavai prirengtose 
rišulėliuose ir žiūrėkit, kad šilas

Jus galite pažint moteris, kurios užtektinai savo 
kraujuje turi Irono’o—jos atrodo gražiomis, svei
kos, skaisčiais veidais ir pilnos gyvenimo ir links
mumo, — kuomet tos, kurios stokuoja kraujuje 
Iron’o, dažnai esti nervuotos, piktos, silpnos, nu- 
anETAO osSHRDU CMFvargę, visuomet dejuojan 
čios ypatos, su kuriomis niekas nenori drauge ras 
ties.

vardas (Nuxated Iron) rastųsi ant 
rišulėlio. Jeigu jus esate vartoję 
gyduoles kaip tai: Nux ir Iron, bei 
kitokius panašius Iron’o prirengi- 
mus ir buvo be pasekmių, paniinKi- 
te, kad tie prirengimai yra visai ski
rtingi nuo Nuxated Iron.”

Jeigu žmonės vartotų Nuxated 
Iron, kuomet jie jaučiasi silpnais, nu 
vargusiais, vieloje, kad vartojus pa
pratimai) vedančių stimuliuojančių 
bei alkoholiškų vaistų, as esu tik
ras, kad tūkstančiai žmonių susibu- 
davolų savo raudono kraujo corpus- 
cles, savo fiziškų energijų ir pastaty
tų save tokiu padėjimai), kuris ap
saugotu juos nuo milionų parazitų, 
beskrajojančių aplinkui mus visuo
met. Tas stebina, kaip daug žmonių 
kenčia dėl stokos kraujo ir jie to 
nežinot,

Jeigu Jus nesijaučiate stipriu ir 
sveiku. Jųsų pareiga yra oadaryt 
sekantį savęs išmėginimų: Patėmy- 
kite, kiek ilgai galite dirbi, arba 
kiek toli galite nueit be nuovargio. 
Tolinus, paimkite du po penkis gra
nus plolkelius paprasto Nuxaled Iro- 
n’o tris kartus dienoje po valgiais, 
— bėgyje trijų savaičių. Po to vėl 
išmėginkite save ir putėms kilę, kiek 
lųs pagerėjote.

IŠDIRBSIU PASTABA: — Nuxa- 
ted Iron, kuris yra prirašinėjamas ir 
rekomenduojamas per gvd\ tojus, nė
ra paslaptinis vaistas, bet gerai vi
siems aptiekoriams žinomas. Nepa
našus senam Inorganic Iron’ui, jis y- 
ra lengvai asimiliuojamas ir neuž
gauna dantų, nepajuodina ių. bei ne
sugadina vidurių. Jo išdirbėjai gva- 
ranluoja pasekmingus ir čit lai už
ganėdinančias jiasėkmcs kiekvienai)) 
pirkėjui, arba jie sugražins Jums pi
nigus. Jos yra parduodamos pas 
visus gerus aptiekorius.

Atsakanti Viduriam Gyduole
Viduriams skaudant jums reikalinga gyduolė, kuri ne lik sustip
rintų visų sistemų, o ir reguliuotų visos sistemos darbi), ir visus 
virškinimo aparatus. Seni žmonės labiausia reikalingi lokio ioni- 
ko. Jei jus nebejaučiat alkio, turite užkietėjusius vidurius. Jei jū
sų liežuvis yra aptrauktas, jei jus turite blogų skoni burnoj, arba 
jeigu jįJ5* kenčiat v <lcl nevir.škiniino;

Severos
Skilvio itteris

(Cevera’s Skilvinis Bitteris) Jums puikiai pagelbės. Jus greit jau
sitės geriau. Jus labinus aiksite, užkietėjimas pranyks, nevirš
kinimas bus prašalintas ir visa virškinimo sistema sustiprės.

Tuk specialiai rekomenduojama seniems ir silpniems žmo
nėms ir sveikstantiems kaipo lengvas liuosavimui tonikas. 
Net ir sveiki žmonės kartais privalo priimt po dožų šio 

toniko. Jis turi būti priimamas prieš valgį.
Parsiduoda apliekose. Kaina 75c ir 1.50. Jeigu pasitaikytų, 

kad jūsų aptiekorius tuo kart jo neturi, prašyk jo nupirkt lai dėl 
jūsų. Jeigu jis to nedarytų, mes tiesiog jums gyduolę pasiųsime, 
kaip tik aplankysime pinigus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.

Belgija turėjo patarnauti, kaipo 
kovos laukas.“ Von Jagow dar-

liui galima buvę per tarptautinę 
konferenciją dėl Serbijos klau
simo. “Mes negalėjome sutik
ti,“ jis sako, “su Anglijos pasiū
lymu dėl ambasadorių konferen
cijos, nes ji, be abejonės, būt 
priyedusi mus prie diktoko dip
lomatinio pralaimėjimo. Nes !ta-

vo Balkanų interesais dalinai
nrieš Austriia stovėjo.“ lai

kare Vokietijos pasirinkta buvo, 
ka'ipo alternatyva tarptautinės 
konferencijos, kuri būt apreiš
kusi Austrijos reikalavimus Ser

akyse, talkininkavusios Austrijai 
ir Vokietijai.

Kaip prieita prie to, kad 
prisipažinimas padarytas?

Dr. Muhlon’o Sąžinė.
♦Su Dr. Muhlonu, tikriausia,

toks

Tel. Armitagr 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENfc

Sugabiai Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip žvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

buvo sąžinės dalykas. Kuomet C v
karė prasidėjo, jis rezignavo iš
Essen Kruppo Dirbtuvės direk-

rei} Šveicarijoj, arti Berno. Ten 
jis vedė atsiskyrėlio gyvenimą.

ti žinios apie užreiškimus, ku
riuos jis viziloriams padaryda
vo: jis buvo iš Vokieti jos nasiun-

statytas. Vėliau, jį atlanki
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PRANEŠIMAS
Prasidedant nuo Birželio (June) 1-os, 1918, 

bankinės valandos Universal State Banko bus 
sekančios:

Panedėliais, Seredom, Ketvertais ir Pėtny- 
■iom no 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų.

Utarninkais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 valan
dai vakaro.

Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 12 pietų ir nuo 
0 iki 8:30 vai. vakaro.

UNIVERSAL STATE BANK< * ,1 
3252 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Didelis Manufaktūros 
Išpardavimas

DABAR
Pigiausios Kainos

CHICAGOJE

Lietuviai Pardavėjai Patarnaus Jums

PIRKITE ČIA
The Peoples Store

11201-3-5-7 Michigan Avė., Roseland, III

Uždarbis po 3 nuoš. į metus išmokama už sučėdymams padėlius. jj~

The Roseland State Savings Bank J 
11:500 MICHIGAN AVĖ., CHICAGO, ILLINOIS

Kovo 10, 1909
KOVO 30-tą, 1918 BIZNI £

ATSAKOMYBfiS
Kapitalas ............... $200,000.00 =
Perviršis ................... 50,000.00
Nepadalinti uždarbiai 15,313.00 ęe= 
Neišmokėtas dividcyd 2,500.00 = 
Prilaikomi taksoms

ir uždarbis ........... 5,051.25 S
Vertelgystės padėliai 575,000.84 =E 
Sučėdymo padėliai 681, 975.37 s

Suorganizuota
ATSKAITA UŽBAIGIANT 

TURTAS
los ir atitrau

kimai ..
iv. Valstijų ir kiti 
Bontlsai ..............
■ai Estatc ir Bu
dnikai .....................

Priklauso nu.) kilų 
bankų ...............

Cash ant rankų ....

$1,529,840.46
Apsaugos Padėliams

. $643,814.11

562,416.00

. 20,000.00

200,704.06
102,906.29

$1,529,840.46 SĘ
Dėžutės Pasirandavoja
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ŽODYNAS
Sutaisė A. LAUŠ

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

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

te nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra- 

i šia brangintiną knygą.
Be anglų kalbos apseit nebegalime, 

o?šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
r;tktu prie jos.

Apart vertės, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir
šui stiprus ir gražus, puslapių turi 
1271. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.Q0.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.00. Kreipkitės j:

1810 S. Halstcd St., Chicago, III.

MlinillllllllllllUIIIM

Subata, Gegužės 18, 1918.

Vardas Pavarde

Gatvį

Miefitas

KUPONAS KUPONAS KUPONAS
GERBIAMI TAMSTOS:—

Malonėkite atsiųsti niau visas informacijas apie 
savo lotus, kuriuos Tamstos garsinate.

■

rašymu. Aš nezi- 
jis, “kas už mano

žiūrint. Tyčia iš oficialių šalli-

VOKIETIJOS IŠPAŽINTIS

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

gė ir vokiečių presą praneša, kad 
pasišalinęs Kruppo oficiozas, gy
venąs šveicaruose,

karę kompromituojančius.” Lai
kraščiai mėgino niekti nužiūrė
jimą, kad šis oficiozas yra pro
to netekęs. Dr. Mtihlon’o užrei- 
škimai tuomet buvo paskelbti, 
kad jį išaug.šlinli arba kaipo ati
dengimus, kurie demokratinių

bėlu. v
Su princu Lichnovvskiu buvo 

skirtingas dalykas. Jis yra pu
siau karališko paėjimo didikas 
“Gralz’o Austruos ir Kucbelna 
Prusnose princijos šeštasis prin
cas.” Jo tėvo tėvas buvo vienas 
iš Beetchoveno patroną, Beet- 
chovenas daugelį savo veikalų Į 
parašė Lichnovvskio pilyj Gratze,

ber užlaikomas. Dabartinis pri
ncas, Kari Max Lichnowsky, te- 
beužlaikė kultūros ir liberaliz
mo tradiciją, kurią iš savo šei
mynos paveildejo. Jis dabartinio 
kaizerio liuzarų sargybos Pots
dame brolių-oficicriu buvo, bet 
po trumpos armijos karjeros jis 
j diplomatine tarnybą įstojo ir

ckhohnc, Konstantinopoly, Rn- 
chareste. ir Viennoj. Jis pasitrau
kė 1901 metais, dvaro junkeri- 
ne dvasia nepatenkintas. Jis ne
buvo prūsu, dargi nė vokiečiu. 
Jo šeimyna buvo iš bogemą ir 
jo protas niekad militaristiniu 
nebuvo.

Jo “didžiam nusistebėjimui”, 
kaip jis suko, spalio mėnesi, 1912 
m., jam pasiūlyta Vokietijos am- 
basadorysla Londonan, po to, 
kaip aštuonius metus jis pralei
do “tarp liną ir kručką, raitas ir 
pievose”, užsibovijant skaitymu 
ir politiniu (liepos klausiman Į 
straipsnių 
nau”, sak
paskyrimą atsakomu yra — iš 
visako, ne Jo Didybė, nes aš į jo 
artimąją skaičių neįėjau, nors 
jis į mane visuomet maloniu bu
vo. Aš tikiu, kad jie ant manęs- 
sutiko, kadangi kito kandidato 
nebuvo.” -
Lichnovvsky “atpirkimo ožiu” 

padaromas.
Kuomet, išvengti pastangą ne

žiūrint, Anglija įsivėlė karėn

linan ir pamatė, kaip jis sako, 
kad iš jo “bus padalyta atpirki
mo ožys už katastrofą, kurią ant 
mus musų valdžia užtraukė, ma
no patarimų ir persergėjimų nė

RYTDIEN
Gegužio 19tą Dieną

Didelis Išpardavimas Lotu
Iki šiol Nebuvo Tokios Progos

pirkimui vieno arba daugiau lotų, su visokiais pagerinimais pilnai išmokėtais.
Asfalto gatvės, cemento šalygatviai, ravai, gesas ir elektra apšviesta. Viskas jau įsteigta ir išmokėta. Ale lo

tai randasi palei puikų bulvarų, taip vadinamų VVcstern Avė. Bulvaro, Addltion pridėta tarp VVestern Avė’, ir Rock- 
W(ll Slr. ir 45tos gatvės.

Nkkuoinet gyvenime jums nepasitaikė geresnės progos pirkti lotas tokiame idealiame distrikte kaip šis, kur 
netoli gyvena ir dirba 250,000 žmonių dauguma jų lietuviai

Šie Liotai Randasi
tiktai mažame atstumo nuo labai didelių dirbtuvių, kaip Irane Co., The Continental Bolt and Iron VVorks, Union 
Oil Coinpnny, ir daug kitų didelių fabrikų, kur darbininkai gauna aukščiausia mokestį, augštegnę negu kur nors ki
tur Chicagoje, o dauguma ju dirba tiktai astuones valandas dienoje, apart to darbo yra užtektinai.

Tuos lotus parduosime už daug pigesnes kainas negu jų tikra vertė.
Taigi pasinaudokite tuja proga ir ateikit^nedėlioję, Gegužės 19-tų dienų ir nusipirkite vienų arba daugiau ta 

lotų ir apsigyvenkite ant vietos iš kur galėsite pėsti nueiti į darbų.
Lietuvių bažnyčia, mokykla, sankrovos, teatras ir viešos mokyklos jau pastatytos. 'I'ų parankamu nebereikia 

laukti.

Kaip Atvažiuoti Iki Musų Liotų
VVesetrn Avė. gatvekarys pravažiuoja pro tų vielf. Imkite kokį nors gatvekarį iki Western Avė. Ant VVeafern 

Avė. perneškite ir išlipkite ant 43-čion gatvės ir įeisite j musų Inury po niuneriti 4302 \V»estern Avė., kur musu at
stovai viskų išpasakoH.

Arthur T. Mclntosh & Co.
106 Worth LaSaile Street

Biuras ant Subdivizios: 4302 Western Avenue

kokios nors priežasties nespėtu-

mėte ateiti nedėliojo, išpildykite .šį kuponą

ir mes Jums išsiųsime visus paaiškinimus.

ward Grey apgauti leidaus” Jis 
prasišalino į Gralz, neteisybe už
gautas, ir ten jis prirengė memu- 
arą, “Mano misija Londone” va
dinamą, savo bendrams ir arti
miems politikos draugams pri
vačiai informacijai.
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Jis padarė penkias ar sesias 
rašomąja mašinėle kopijas. Vie
ną jų nusiuntė Herr Bailiu, Ha- 
mburg-America linijos galvai; 
antrą Herr von Gviinner, Deut 
sche Bank galvai; trečią Herr 
Theodore Wolff, radikaliai de
mokratinio (aikrašČiO Berliner 
Tageblatt redaktoriui. Ketvirto
ji kopija teko draugui oficieriui, 
priskirtam prie Vokietijos gene- 
ralio štabo politinio departemen- 
to. Atrodo, šis oficierius savo 
atsakomybe pridarė daugiau ko
piją ir jas įvairiems valstijos ofi
ciozams ir politikieriams išsiun
tinėjo. Jis padarė tai, Herr I he- 
odoro Wolf sako, nes “jis jautė 
patraukimą visu atsidavimu lai
kai pasitarnauti ir jis pilnai tai
kingumui atsidavė, kas visai su 
militare uniforma nesuderia- 
nama.” Jis prisipažino Herr Wo- 
Iff, ką jis padarė. “Negalima bu
vo”, sako redaktorius, “jokia lio- 
gika ar protavimo pagrindais jo 
pertikrinti, kad pasielgimas yra 
negeras, neišmintingas ir bledin- 
gas. Jis buvo Markizas Bosą ar, 
dar daugiau, Horatius Coeles, 
kuris, dėl Rymo ar žmonijos mei 
lės, į bedugnę šoko.”

Viena memuaro kopija pasie
kė socialistų laikraščio 
ken

dalimis išspauzdinta buvo. Vo
kiečių presą lai pasigavo. Rei
chstage apie tai ginčytasi. Nuo 
Lichno\vskio atimta diplomati
nis rangas, užginta jam laikraš
čiams rašinėti ir jis tiesiog sa
vo namuose Gratze inkalinta. 
Laikraščiai reikalavo, kad jis būt 
karinio teismo nuteistas. Typi- 
škas laiškas, se^ni-oficialėj Colo- 
gne Gazette išspausdintas reika
lavo, kad “jis be pasigailėjimo 
būt išstatytas viešai paniekai”. 
Rašytojas argumentavo: “ką mu 
sų raišųjų tūkstančiai sakys, 
kuomet į šį dalyką! bus jų išnie
kinta doma atkreipta? Ar tie 
vyrai tik tam su džiaugsmu savo 
sveikatą aukojo, kad šame ka
rės laipsnyje jiems butų princo 
LichnoAvskio pasakyta, kad lai 
bereikalinga buvo?”

ir

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Suhatoj

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

1c ir 2c kariškos mokėsijs
4 DIDELI ARTAI KASDIEN
ILALSTED ir .* > ra GATVES

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

sija, nevirin imas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterih, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos tpduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerui dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė no kratine. Vidurių rėžimu* 
išnyko po -ižmcsimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgsrdcva«s kas sa 
vailė po butelį Salutaras, Bitleria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smūgiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras myiistų ge- 
rauejistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
auiiKiiuius patariu nuoširdiai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUT10N J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Ganai 6417. Chicago, III.

VUfNATINIS REGIdTMUOTZJt APT1RK0RIU8 ANT RRIDGKPORTO

VYRAMS IR S U AUGIEMS
Akiniai aukso rtauoM nuo II.M tr •»- 
tičiHū. Sidabro rimuota nuo II.H ir 
autičiau. Prilaikoma akinius uBdyk*. 
Aianiaklti Galvos sopėjimas, utrviiaa- 
»m, akių skaudėjimas, ui vilkimo b 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuru galt 
buU praialIntos garų akinių pritaiky
mu. Iktyrimas nidykg, jai parėti ar 
skaudn akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai. Jei ak|n sil
psta, ustpsk ilgiau, o jietkok pagelbės 
aptiek o j, kur kiekvienam pritaikoma 
kiniai utdykg. Atmink kad aaee kai
nam gvarantuojam akintos ir ktoalia 
nam g«>rai prirenkam.

MaAlHOFP, Kkeperlas Optikas, 
patarimo arba »aisty, ateikit pas Bians. Ai hnvan •»- 

t.akortus Rusijoj viri iu metų, Amerikoj 1* metų. A» duodu patarimus DTK Al. Galia 
padaryti l»il« koii<>>» rusilkua raistus. AJ rekomenduoju tik GERUS daktaras. AB aaa 
ereugas įmonių ii V BU» 80. MORGAN HT_ CHICAGO. ILU

*O<«NL«

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

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

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

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me- | 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas I 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th t 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—» ryto, tiktai.
1

H
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į Chicago ir Apielinke
Chicagos Lietuvių Darbi 
ninku Tarybos kon
ferencija.

ass»Mi

Politikieriai rengiasi apsukt

po-

Thompsonas ir Eltelsonas 
gelbsti gaso kompanijai.

Trįs melai atgal, kuomet 
nas \Villiam Hale Thompsonas
runijo j miesto majorus, jisai 
prisiekavojo rinkėjams ginsiąs 
žmonių reikalus. Gi pirmoje 
vietoje jisai ketino suvaldyti ga-

nustatė gaso kainas, kad aplu- 
pus 600 tuksiančių gaso sunau
dotoji!. Dabartinis miesto gas- 
padorius tuomet graudeno žmo
nes: “dabokite kvitas!” Jisai, 
mat. žadėjo patraukti kompani
jų liesom

Ir Thompsonas buvo išrinktas 
Chicagos majoru. Po to jisai 
paskyrė t. v. gaso reikalų komi
siją, ir buvo,pasamdyta advoka
tas (Donald Richberg’as) užve
dimui bylos prieš gaso kompani-

sąžiningu žmogumi; jisai nepa
norėjo parduoti žmonių reikalų 
Ištisus tris melus jisai kovojo 
prie š gaso kompanijos advoka
tus, dariusius pastangas panai
kint užvestų bylų. Ir kuomet 
dalykai susidėjo taip, kad bylos 
laimėjimas buvo kaipir užtik
rintas atėjo miesto korporaci
jos advokatas Ettelsou, kad pa
gelbėjus Chicagos gaso viešpa
čiams. Be jokių ceremonijų 
jis ėmė ir pavarė adv. Richber- 
gą! Jisai nčva stojo už tai kad 
miesto byla’ butų laikinai per-

r Bet reikėjo dar vieno dalyko. 
Reikėjo, kad miesto užvestoji 
l?yla butų atidėta iki pasibaigs 
žmogelio Sutte’io bylo. Čia ve 
ir atėjo miesto korporacijos ad
vokatas. Pradžioje jisai stengės 
“įtikinti” adv. Richbergų būtent, 
kad to reikalauja miesto intere
sai... Bet kada Bichbergas ne
nusilenkė (dargi, sako, siūlomas 
gerų džiabų) — Ettelsou jį 
pavarč.

Tokia yra ta istorija.
Ir ve, dabar, nepaisant gaso 

komisijos ir pačios miesto lary- 
»Jm>s reikalavimo, kad Eltelsonas 
nrsimaišytų į bylos vedimo rei
kalų, pastarasis spiauja į viskų 
— ir stengiasi pasitarnauti gaso 
kompanijai.

O majoras Thompson, kuris 
prieš rinkimus žadėjo “suval
dyt” gaso kompanijų — kų gi 
dabar jis daro? Jisai leidžia bo- 
sauti savo sėbrui, miesto kor
poracijos advokatui Ettelsonui! 
Jisai, matoma, dar neužmiršęs 
savo prižadų, tylėjimu stengias 
visa praleist. Tariant, už jį dabar 
“darbuojasi” jo sėbras Etlel- 
sonas...

Tai šitaip rūpinasi žmonių rei-

Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos ketvirtoji konferen
cija įvyks nedėlioj, gegužes 26 
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 konferencijų, 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, kūne 
dalyvavo by vienoje pirmesnių- 
jų Tarybos konferencijų, man
datų nereikalingi. Mandatus 
privalo atsinešt tik tų draugijų 
įgaliotiniai, kurios kę-tik prisi
dėjo Tarybon ir naujai išrink
tieji įgaliotiniai.

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

—Tarybos Sekretorius.

ši byla, kurių užvedė prieš gaso 
kompaniją tūlas žmogiukas

niški politikieriai. Tiek galima 
pasitikėti tų ponų prižadais.

Jr jeigu užvestoji byla bus 
pralošta, jeigu tie 600 tuksian
čių gaso suvartotojų, kuriuos 
savavalingai aplupo Chicagos 
gaso viešpačiai, nebegalės atgau
ti savo pinigų, — tegul jie žino, 
kieno “pasidarbavimu” tatai at
sitiko.

Gatvekarių darbininkai 
reikalauja didesnių 
algų.
Streikuoti nemano.

Užvakar naktį buvo 
Chicagos gatvekarių darbininkų 
susirinkimas Ashland Boulevard 
Auditoriume. Susirinkimas at
stovavo vienuolikę tūkstančių 
organizuotų darbininkų. Kaip 
vienu balsu priimta rezoliucija,

didelis

permatė • da- 
bu vo už ves-

Richbergas tuoj 
Ivką: Sultcrio byla 
ta gaso kompanijos naudai. Vi
są laiką gaso kompAUljoš advo
katai stengės panaikint miesto 
užvestą bylą, kuomet tai jiems 
ne pavyko, jie darė pastangų ati
duot ją kitam teisėjui, nes da
bartinis teisėjas Pinckney pasi
rodė jiems esąs negeistinu. Ir 
tai nepasisekė. Tada staigu at
sirado žmogelis Sutteris. Ir ga
so kompanija leido jam laimėti 
bylą — kodėl? Ugi todėl, kad 
paskui turėjus progos perkelti 
ią Į augštesnįjį teismą ir tenai 
laimėli. Tuo badu miesto už
vestai bylai, taip sakant, butų 
užbėgta už akių.

Policijos departamente 
laukiama naujo “shakeup.

riui, laukiama ten naujo “shake- 
up.” Rengiamasi panaikint sc- 
nųji listę kandidatų į policijos 
kapitonus. Nabagai dėdės,

paaugštinimų, o dabar — 
bus “ant pusto.”

Rado vaiko lavoną.

cija vakar rado 12 metų mergai
tės lavonų. Mergaitė, jos var
das Mary Levine, buvo prapuo
lus iš savo namų, 1247 Swcyer g, 
praeitos subatos vakarų.

15 centų valandoj. Rezoliucijoj 
sakoma, kad dabartinėm algom 
gatvekarių darbininkai pragy
venti negali. Nesvietiškas pa
brangimas visų pragyvenimo 
reikmenų verste verčia darbi
ninkus j ieškot kokio nors išėji
mo.

Darbininkai streikupti nema
nų; jie tikisi, kad samdytojai 
suprasiu teisingumų jų reikala
vimų ir išpildys juos. Bet, at
silikime, jeigu šaudytojai ta
tai padaryti atsisakytų, nutarta 
kreipties į majorų ir miesto ta
rybų. Jeigu ir tai neduotų lauk
tų pasekmių, darbininkai kreip-

Tokį pas susirinkimų ir toje 
rių darbininkai.
pačioje vietoje šaukia ir eleva tu

L. Soc. Jaun. Lygos 1-os Kp. Stygines Orkcstros
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Baus maisto eikvotojus.
Miesto taryba rengiasi dary 

reikiamų žingsnių idant užbėgus 
už akių besaikiui maisto reik
menų eikvojimui.

Andai miesto tarybos t. v. 
sveikatos komisija įteikė namų 
gynimo komisijai pasiūlymų, 
km’nime patariama baust kiek
vienų maisto reikmenų eikvoto
ji nemažiau kaip po 50 ir nedau
giau 200 dolerių už kiekvienų ta
riamų prasižengimų.

M. Meldažio Svetainėj
2242 Wcst 23rd Placc.

i’r.id/ia lygiai 8 vai. vak. Durja atsidarys 6:30 valandą vakare.

PROGRAMAS
— Max \Vcber,—
išpildys L. S. .1. L. STYGŲ ORKESTRĄ
— Parinkta — atliks:
KN1CKELBEIN; II—VINCAS LORENZ; 
/PER LORENZ; Basso—POV. STOGLS. 
................................................... YRADIEZ 
a,—bariton (instrum.) .. J. LINGVINAS 
ainkla— ............. |)-16 A. ŽEMAICIUTfi

departamentas turėtų paskirti 
specialių investigatorių, kurie 
turėtų daboti gyventojus ir su
radus kur yra eikvojama mais
tas, pranešti apie tai atsakomo- 
siom įstaigom, kurios turės pa
skirti prasižengėliam pabaudų.

8.

Basso solo, parinkta,.................. .........POVYLAS STOGIS
Monologas: “Ant bačkos”........................... J. VIRBICKAS
Konlra-alto—Solo, parinkta, /...................... G. KARLSON
Vyrų Kvartetas, parinkta atliks: A.K., W.L., \V.L., ir P.S 
Mandolina—Solo, parinkta; atliks ...................... F. J.
Soprano-Solo .................... p-lč ONA RUDAUSKA1TŽ
Vaitas “Espoguol”,,—Max Weber,—STYGŲ ORKESTRĄ 
Marselivtč, Hougid dc LT si c,—-Basso—Solo—P. STOGIS.

Po Programai—šokiai. Brolių Sarpallų Orkestrą

Naujienų Bendrovės 
visuotinas šėrininkų 
susirinkimas.

Direkcijos tarimu, Naujienų 
Bendrovės visuotinas pusmeti
nis šėrininkų susirinkimas įvyks 
nedėlioj, birželio 9 dienų,\ M. 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd 
Si. Pradžia 10 vai. ryto, 

......... —1 ' "■ ..........

Dr. K. Draugelis
DENTISTAS

i 3261 S. Halsted St.
11 Phone Drover 5052
ĮI Chicago

f Chicagiečtams Naujiena
±L- Y, ■ ■ i. m i.ai* «1r u i ■» ........................ ■»■. ■ ...... ........

“LINKSMOS DIENOS
3-Jų veiksmų viiizdclis iš Ihiudics gyvenimo su dainomis ir šokiais; 

St^lo jenoje “ATEITIES ŽIEDO” VAIKŲ DRAUGUftLfi,

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

Krue translation filcd with Ihc post- 
master nl Chicago, III., May 18, 1918, 
jsTcųuircd by the act of Oęt. 6,1917.
Nauja “breadless” diena.

Illinois .maisto administrato
rius NVhrclvr užvakar paskelbė 
viešų užreiškinių būtent, kad t. 
v. Backer’s Club, kuris repre
zentuoja 15 didžiųjų duonos ke
pyklų, pilnai sutikęs nepardavi
nėti duonos ir kitų min. kepyk
lose pagamintų maisto dalykų 
po (3 vai. subatoj iki 12 vai. ne
dėlios nakties.

Naujasai patvarkymas įeina 
galėn šiandie, 18 d. gegužės, nuo 
8 vai. vakaro.

gt., vakar mirtinai suvažinėjo .3 
metų vaikę, Michael Wozniekį, 
2914 Paplar gt. Katiscbke areš
tuotas.
Jieško pavogto vaiko.

Policija jieško tūlo James 
Douglas Glass, 7 metų vaikys- 
čio, kurį pavogė nežinoma šai- 
ka čigonų — Jersey Cityj, N. J. 
Ta šaika, sako, esanti atsibala- 
dojus į Chicagų.

DurjH ntsidaryN 5 vai. vakare. Lošimas prasidės 6 valandą vakare 
Inžaiųpi 35c ir 50c; Inžanga vien tik ant šokių 25c ypatai.

Šis veikalas yra statomas dar pirmu kartu Chicugojv ir yni vienas iš 
gražmu.sių, kuriuos gali lošti maži berneliai. — | veikai;} įeina apie 
10 dainelių ir šokių. Kaip lošimą taip dainas ir šokius — viską atliks 
vien tik Ateities žiedo” nariai—artistai ir artistės..

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

Apari lošimo bus dar ir .šiaip vis<»kių pamarginimų, kaip lai: solo, 
duetų ant smuiko, deklemaeijų i rdainuos visas vaikų mišrus choras 
keletą dainelių. Dainų mokytoja P. S. STANIULIUTĖ; Režisierius — 
J. SAN KŪNAS. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

>

Pirmas Milžiniškas n į L n Į L Q 0 
Lietuvių Socialistų ■ IKIllndu

:=3E

Rengiamas su puikiu programų
L.S.S. 4 kuopos ir L.S.J.L. l-mos kuopos

Nedėlioj, Gegužio-May 26, 1918
G. CHERNAUCKO DARŽE, Lyons, III.

Dar vienas “antausis” 
Ettelsonui.

Miesto korporacijos adv., S. 
Eltelsonas, gavo dar vienų “an
tausį.” Gaso, elektros ir kero
simi reikalų komisija veik vien
balsiai priėmė rezoliuciją, ku
rioj reikalaujama uždraust Et
telsonui imli dalyvumų netik 
dabartinėj miesto byloj prieš 
gaso kompanijų, bet apskritai 
atimti jam visokių teisę maišy- 
ties į miesto bylų reikalus atei
tyj. Rezoliucija buvo priimta 
neveizia n l to, kad geras Eltclso- 
no draugas, majoras Thompson, 
stengėsi prirodyt, jogei advoka
tas Ricbbcrgas, šiaip ar taip, 
esu nekompetentis vedimui min.

Komisijos rezoliucija Inis ati
duota jniesto tarybos posėdžiui, 

»f f. n i . / . .kuris, manoma, jų patvirtins.

aristokratai,

Pasiutęs šuo išgandino 
Blackstono ponus.

Blackstono viešbučio gyven
tojai, daugiausia
užvakar vakare turėjo didelės 
baimės . Iš kažin kur atbėgo 
pasiutęs šuo ir suvijo juos vieš
ini tm. Ponai, sako labai dre
bėję, kol atvyko policistas Frank 
Harris ir nušovė nelauktų j į sve-

M nelie
sa ūgiai 
kad ki- 
Už po-

Vargšas Muelleris.
Maža pasakaitė apie vargšų 

Muellerį. Jisai gyvena Chica- 
goj, name 1523 So. Ehmvood 
gt. — Kartų jį užpuolė du nepa
žįstami vyrai ir atėmė “paskuti
nius 55 dolerius.” Tai buvo 
anksti rytų, kuomet vargšas 
Muelleris ėjo darban. Nuėjęs 
“šapon” Muelleris pradėjo rau
doti ir pasakoties bendrams apie 
savo nelaimę. Pastarieji pasi
gailėjo vat gšo Muellerio ir suau-| 
kojo jam 48 dolerius, 
ris paliovė raudojęs ir 
užslėpė gautus, pinigus, 
Ii šiuleriai jų neatimtų.
,ros dienų policija sučiupo api
plėšusiu vargšų Muelerį vyru. 
Muelleris ant syk juos pripaži
no. Už poros dienų buvo teis
mas, ir, sakykite — vargšas Mu
elleris jų “nebepažino!” Biog- 
dariai tapo paliuosuoli, o varg
šas Muelleris pašaukta valstijos! 
prokuroro raštinėm Bet iš ten 
jisai išėjo tik tuomet, kada pri
sipažino, jogei už jo trumpę at
mintį jam buvo užmokėta 30 
dolerių ir kad ateityj jis ir vėl 
galėsiąs pripažinti savo neprie
telius. J ie neprieteliai dabar 
ir vėl patubdyta šaltojon ir lau
kia naujo teismo, o vargšas Mu-I 
elleris dabar negali atsigint nuo 
savo bendrų-darbininkų, kurie

I guilėdamasi jo, suaukojo jam 48 
dolerius.

I Suvažinėjo vaiką.I 1» Jn.cenh Kntiscnkp. !

Norėjo greitai pasivažinėt— 
turėjo užsimokėt 100 dol.

Ponas George Brommcrsberg, 
Automobilio savininkas, gyve
nęs 731 Buckingham gatvėj, 
andais užsimanė greitai pasiva- 
žinėt. “Dėdės” jį sučiupo ir nu
tempė į džiodžės La Buy kortų. 
Pastarasis liepė jam pakloti 100 
dolerių. Brangus “tripas,” ar

Pradžia 9:30 valandą ryte Inžanga 25 centai.

Gerbiama Chicagos ir apielinkių visuomene šis piknikas Ims vie
nas iŠ linksmiausių ir smagiausių piknikų, koki kada jums teko 
matyti. .Jį rengia Gabiausios progresyvūs visuomenės spėkos, t ik 
šiame piknike jaunuomenė turės progos pažaisti ir pasišokti prie 
linksmos muzikos; liktai šiame piknike visi suaugusieji senukai ir 
senutės—rasite gardžių gėrimų ir skanių užkandžių tiktai šiame 
piknike jus vaikinai rasite sau puikią mergaite. 'Jodei ikepraleis- 
kite progos, visi Kas gyvas į šį pirmą linksmimisį socialistų piknikų.

Visus kviečia RENGĖJAI.
PASARGA:—Imkite bilekokius karus iki Og<len avė., Ogden avė. 
karais važiuokite iki 48 avė., tenai išlipkite ir paimkite Lyons ka
rus, kurie nuveš iki daržui.

ne?

Ir vėl jie...
Policija jau buvo nudžiugus, 

kad jai “pavyko suvaldyt” auto
mobilių vagilius. Bėgiu dvie
jų pastarųjų dienų nepavogta 
nei vieno automobilio, 
kar jie vėl pasirodė, ir 
devynius automobilius, 
turės “valdyti.”

senai laukiamasai vaikų draugi
jėlės, “Ateities Žiedo,” vakaras 

koncertas M. Meldažio sve
tainėj. Minėtoji draugijėlė jau

Bet va- 
pavogė

Aštunto Rajono Konferencija.

Nedėlioj, geg. 19 dienų, įvyks 
LSS. Aštunto Rajono konferen
cija Mildos svetainėje, 3142 So. 
llalsted gt. Visi kuopų įgailoti- 
niųi-delcgatai paršomi atvykt 
laiku. —Rajono Sskrctorius.

Beckeris išteisinta.

Paskilbusis republikonų lyde
ris 21 wardoj ir buvęs policistas 
prie Healcy’o, Francis A. Be
ckeris, kuris buvo kaltinamas 
daryme įvairių suktybių—kušių 
ėmimu ir tt. — užvakar vaka
re rasta esant nekaltu. “Not 
ųuilty” — buvo prisaikintųjų

Bcckerį gynė adv. Clarencc 
S. DarroW, tas pats, kur gynė jo 
(Bcckerio) “gera draugų” Char
les Healey — buvusį policijos 
viršininkų.

Apkraustė brangakmeny 

pardavinėtojų.
Tūlas Max Kauffman, brau 

menų pardavinėtojas, vakar krėi 
pėsi į dedektivų biurų, kad jis 
teiktųsi su j ieškoti jo deimantus 
— 737 dol. vertės, kuriuos išvo
gė iš jo kišeniaus nežinomas blo- 
gdarys viename Indiana 
gatvekaryj.

avė.

Bancevičius apgalėjo.
Vakar parengtose ristynėsej 

Apveizdos Dievo parap. švelai-/

skilbęs lietuvių ristikas Juoza
pas Bancevičius. Nors pirmu

kiu greitu pralaimėjimu, tečiau 
antru kartu, išėjo pilnu apgalė
tojo.

Jeigu šiuo syk jalu pavyko at
silaikyti ir įveikti tokį drutuolį, 
tai reikia tikėlies, kad Banccvi- 
čius yra tvirtas ristikas.

—Ten Buvęs.

WEST SIDE.
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Moterų vakaras.

Nedėlioj, gegužės 12 dienų, L. 
Moterų Progr. Susivienijimo 58- 
ta kuopa surengė pramogų va
karę M. Meldažio svetainėje.

rintės Ginimai” ir “Jaunystės 
karštis.” Lošimas išėjo gana 
gerai. Ypač žmonėms patiko 
tie “Katriutės gintarai.” Jie kie
kvienam priminė ramų Lietuvos
kaimų ir jo gyvenimų. Tie pio- senai rengėsi prie busimojo ra
vėjai, vestuvės ir jų dainos Irau- karo, 
k te traukė savęsp atsilankiusius. 
Lošėjai savo roles išpildė gerai, 
Ypatingai pasižymėjo p-lė Na
vikaitė, Barbutės rolėj. Taip
jau gera buvo ir pati Katriutė, P. 
Millcr. Gerų įspūdį darė J. Pa-

Tikėsime tad, jog ma
žieji “Ateities Žiedo” veikėjai 
tikrai nustebins atsilankiusius 
svetelius.

Draugijėlę sudaro išimtinai 
progresyvių tėvų vaikučiai. To
dėl chicagiečiai turėtų skaityti 
savo pareiga paremi minėtą vai
kučių draugijėlės surengimų.

kyt, lošimas pilnai patenkino at
silankiusių publika.

Pertraukoj dainavo solo Al
girdas Briedukas lydimas pia
nu jo broliuko Vytauto. Mažie
ji veikėjai buvo keletu kartų iš
šaukti triukšmingais aplodis
mentais.

Taipjau gerai lošta i’’ antrasai 
veikaliukas, “Jaunystes Karš
tis.” '

Neveizint to, kad tų vakarų

rniko pilnulė Meldažio svetainė. 
Rengėjoms, matoma, liks gra
žaus pelno.

Reikia priduri, kad minėtoji 
kuopelė nors ir ncpcrskaitlinga 
narėmis, bot savo veiklumu ji 
tikrai neatsilieka nuo kitų pro
gresyvių moterų kuopų Cltica-

— Ten Buvęs.
-----o-----

Dar žiupsnelis komplimentų.

pramogų vakaras, kur buvo lo
šta “Katriutės Gintarai” ir Jau
nystės Karštis” atsilankiusiai 
publikai labai patiko. Girdė
jau tulus kalbantties, jcad šiuo 
Sezonu esu dar pirmas toks pui
kus vakaras. Mat, tom lietu-« 
viškom vestuvėm žmones sta-

— M. Petriukas.

BRIDGEPORT
Lavinimosi reikalu.

evoliucija.

LMPS. 9 ir LSJL. 1 kp. surengė 
bendro lavinimos susirinkimų. 
Lekcijų skaitė d. A. Baltušis le
ma “Kosmiškoji
Reikia betgi pripažint, kad d. 
Baltušis buvo kur kas geriau 
prisirengęs ir jo paskaita davė 
daugiau naudos nei kitų drau
gų paskaitos. Tai turėtų įsi- 
dėmčt sekamieji prelegentai.

Kaip išrodo, tai lavinimos 
darbas duos gerų pasekmių. 
Tik, dangai, pasistengkime juo 
užinteresuoli ' kliekv/ienų min.

M. Petriukas.

Joseph Katischke, 3014 Poplar Scenoje statyta du veikalu “Kat- Vertėtų įsidėmėt.

ties Žiedo veikėjai ir veikėjos.
— Moteris.

MELROSE PARK
Sūnų ir ukterų dr-jos vakaras 
ir davatkos.

Gegužės 11 dienų vietinė Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų draugija 
surengė ęaunų pramogų vakarą. 
Lošta vieno veiksmo farsas “O. 
S. S.‘ arba Šliubinė Iškilmė.” 
Lošimas, reikia pasakyt, buvo 
gana geras; kaip nuo darbinin
kų tai geriau ir negalima rei
kalaut. Dauginsią juoko pub
likai darė tas Anupras; buvo 
geri ir kiti lošėjai.

Žmonių buvo gana daug. 
Draugija, regis, turės šiek-tiek 
pelno.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų va
karui, tūla šventosios Onos su
šaldė surengė neva balių. Tas 
jų balių, tariant ištroškusiųjų

tūlam pulruimyj. Nors davat
kos ir stengėsi “pasidarbuoti” 
varde savo patronkos Onos, bet 
viskas išėjo nepaprastai švak...

Taip ir reikia. Ateityj rasi 
jos atsimins tų senų patarlę: 
“Nekask duobės kitam, nes pats 
jon įpulsi”....

— Onos Burdingicrius.
........ .. ............... . . ...u______

Tel. Armitage 984 
ir Tel. I)rowr 8448

DR. A.d. KAULIUS
6ydylo|as Ir Chirurgas

X-SPINI)IJLIAI

3203 So. Halsted St.
Valandos: 9—12 ryto; 

2—9 vakare.

Aukaukite Lietuvos Laisves 
Fondan.



NAUJIENOS, Chicagc III. Subata, Gegužes 18, 1918.

Pranešimai JIEŠKO DARBO į REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME MOKYKLOS NAUJIENŲ AGENTŪROS PAVOJINGI SIGNALAI.

Rockford. Iii.—SLA. 77-ta kuopa 
rengia dideles prakalbas, nedėliojo, 
gegužės 19 d. Moose Club svetainėje 
ant Mulbery St. Kalbės F. P. Brad- 
' hulis. iš Chicagos. Pradžia lygiai 2 
valandų |>o pietų. Kviečia visus at
silankyti. .—Komitetas.

PA,ĮIEŠKO KAMBARIO jaunas vai
kinas, be valgio, prie laisvų žmonių. 
Adresas: “Naujienos' 
1810 S. Halsted St.

, No 17, 
Chicago.

JIEŠKO KAMBARIŲ

Rockford. III. LSS. 75 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks gegužės 19 d. 
kaip 1:31) vai. po pietų. Vega Hali 
svet., kertė 15th avė ir 19th St Drau
gai ir draugės meldžiu atvykti pa
skirtu laiku. Norintjs prisirašyti 
prie kuopos taipgi kviečiami ateiti.

Rast. A. Meldažis.

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 AVallace. Meldžiu atsi
šaukti nevėliau kaip iki Subatos.

George Praninckns, 
3400 Lovve Avė. Chicago, III.

REIKALINGA mergina dėl 
abclno darbo ofise,. Turi 
mokėti angliškai ir lietuviš
kai. Patyrimas nereikalin- 

v

gas. Darbas pastovus. At
sišaukite tiktai laišku.

“Naujienos”
1810 S. Halsted St.,

FARMOSI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Aš norėčiau atkreipti domų į tuos 
lietuvius, kurie nori apsigyventi ant 
ūkių ir tapti savininkais. Tokiems 
patariu kreipties į AViscon.sino vals
tijų, Langlacla Counly.

Rašykite laiškus arba ypatiškal 
kreipkitės šiuo adresu:

A. Siderevičia,
P .O. Bryant, AVisconsin.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės 
stenografijos, typevvriting, nirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos i 
ekonomijos, pdietystės, dailiarašvs- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

NEW JER8EY VALSTIJOJ:
tis ryte, kaip po dienos darbui? 

SI Ar tu jautiesi piktu ir neramiu. 
Si Ar tu kenti nuo nemigos, nužuf- 
5k dymo alkio ir energijos, stokos

NAUJIENŲ AGENTŪROS

LSS. VIII Rajono Konferencija į-
vyks gegužės 19, nedėlioję, Prasidės
10:30 vai. išryto, Mildos svetainėj.
3112 So. Halsted slr., Chicago, Iii. ,...........-i...... .—v........
Kuopos kur priguli prie LSS VIII kur,c K»dčtU. padėti pasi-
rajono ir neturi išsirinkę delegatų i ‘la'buoti prie namų Dienų gali dir- 
konferenciją, malonėkite išsirinkti i 11 e kjl‘ Atsilankykite tik vaka-; 
delegatus . ’ n u —b- 15

, GRAŽUS KAMBARYS atiduodama 
Ui’ veik dykai moterei arba vedusioms

REIKALINGA leiberių dėl liejyk
los darbo. Pastovus darbas.

Link Bell Co.,
39th St. ir Stcvvart avė., Chicago.

—J. Jurgaitis 4119 So. Maplcvvood avė. 
2-ras augštas.

LDLD. 1-mo Apskričio kuopų raš
tininkai malonėkite priduoti savo 
antrašus, nes reikalui priėjus, neži
nia kur kreipties. Tik, mcldžiamic-1 
ii nesivėluokite, priduokite kaip ga- 
>.n.. greičiau. -J. KHkuną- | JIEŠKO PARTNERIŲ 

LDLI). 1-mo apskr. Nut. Raštimnk., j____________________________ X.
2116 So. 48 Ct., Cicero, III.

i REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 33c į va
landa, 10 ir 11 valandų darbas. At-

! sišaukite į Consumers Co.,
351h St., ir Normai avc., Chicago.

ATKREIPKITE ATIDA! —Pirmos 
klesos grosernė ir bučernė su namu 
randasi naujoje lietuvių apielinkėje, 
turi būt greitai parduota1. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. Balti į- 
rengimai. Ateikite ir pamatykite.

A. Prazsky
Drover 1376. 2856 Emerald Avė.

Agentai. užžiurint)a platinimų “N- 
nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujlenan“ pavieniais numeriais.

CHICAGO, IL1.

KAMBARIS ant ramios vienam vy
rui, be valgio. 2-ros lubos, frontas 
3019 So. Union Avė., Chicago PARDAVIMUI

NORIU išmainyti be agento na
mų į biznį, saliunų arba laukuose 
mažiuko namo. Atsišaukite laišku į 
Naujienų Ofisų, pažymint No. 18.

Lcopold, Cohert! Iron Co.,

Rockford, III. — Subatoj, geg. May 
18, LSI. Batelis rengia ............. 1
vakarėlį Vego Hali 9th St.

REIKALINGAS partneris su 250 
dolerių j teatro biznį (nicklc show), 
turi būti gabus, kad galėtų varytiI • . t j I vi» • Mini n<ni i vi K/ vili Jll

(iraugisKų biznį, nes aš turiu farmą ir Imtinai 
•m-. - ...... ..... .-L. ir l.itti, |urju išvažiuoti ten dirbti. Labai gc- 

ave. Vakarėlio tikslas priimti drau
gus kalinius, o gal ir atsisveikinti, ' 
nes keliolika jų yra deparluojaina. 
Todrl kiekviena kviečiame atsilan- ■ 
kyli. Pradžia 7 vai. vakare.

—Komisija.

ra proga išmokti biznį ir amato. 
Atsišaukite vakarais ir nedėliomist, 
1914 \V. llth St. , Cicero, III.

PARSIDUODA kintamųjų paveik
slų (niekei show) biznis už pirmų 
uisiulymų. Turi būt parduota iki 
birželio (June) 1 d., nes savininkas 
Mitinai turi išvažiuoti ant fanuos. 
Atsilankykite vakarais 4914 W. llth 
St., Cicero; III.

KAIPGI parsiduoda 5-kių kamba
rių rakandai.

KAKAIN1)A1

RANDAI
LDLD. t!) kp. rengia prelckcijų 

vienems vyrams, ketverge, 
23 d., Mildos svetainėje 
bus Dr. A. .Montvidas.
vai. vakare. Inžangos 10c 
me skaitlingai atsilankyti. Komitetai

ATIDUODAMA rendon sankrova 
ii kambariai imt viršaus fialas. Pi- 
:. Gera viela dėl bučernės arba 

"Pra<iži:?7*:30 hrpluvčs. 951 W. 191h St Chicago.

PARSIDUODA buČernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, lietuvių ir lenkų 
apgyventoj vietoj.
1330 S. Wood st

gegužės 
Prelegentu

, u

. Kviečia- I ------
REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA valgomųjų daiktų 
ir saldainių bei kendžių krautuvė, ge 
rOj, lietuvių apgyventoj apielinkėj. 
Parsiduoda delei labai svarbios prie
žasties. 3220 VVallace SI.

RETA PROGA.—Jauna pora pri
versta paaukaut savo puikius 5 kam
barių rakandus. Klegantis tikros skil
ios seklyčios setas, 8 šmotai, dainin 
rumio setas, vėliausio styllaus. Taip
gi miegamojo ir virtuvas rakandai, 4 
aliejiniai paveikslai Taipgi $850 pals- 
skambinas pianas 1918 styliaus bus 
paaukautas už $220 ir $200 Victrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite tuojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kcdz.ie Avc. Pirmos lubos.

18-tos gatvės Skyrius: F. J Mulky, 
633 W. 18th St. 

•‘Naulicnme”, 1840 S Hnlsted Si
N’orlh Side Skyi ius: Wilbcrty Strcge 

2018 Gr<*enwich Slr. 
Bridgeport Skyrius: J. B. Aglinskas, 

334K S. Halsted »t. 
Englewood Skyrius: M. Dūdas,

8143 Vincenncs avc.
Brighton Park:

Mr. Smitb, 3813 S. Kedzie Avė., 
J Minkevičių, 3848 S. Albany Avė 
Zurauskas. 4053 S. Maplewood avZiirauskHS. 4053 S. Maplewood 

Atlantic City Skyrius:
* bimitiskas, 4563 Wentworth

V. Saudargas 5418 Prineenton
A. Kasinski, 6140 So. State St.
J. Legeiko, 6002 So. State St.

B»,*i»‘lHndo ir Burnai 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
Vesi Side Skvr.: \ Anihrozevlčius 

2337 S Leavitt St 
Town of Lake Skyrius: A. BartaŠus, 

IHIH HpendtHg*' »ve Chir«a<»
ILLINOIS VALSTIJOJ;

av.

Lietuvių Darbininkų I)r-jos Ame
rikoje narių domai.—Reikalinga, 
kad visi nariai priduotų savo antra-j 
šus raštininkui raštiškai arba seka
mam pusmetiniame susirinkime 8 d. i 
birželio, D. Šimaičio svet., kertė S. 
Union avė. ir 18-tos gatvės.

—L. Antanavičia, 
712 W. 191 h PI., Chicago, III.

L. Antonavičia, rast..

Brighton Park. — Keistučio Kliubo 
mėnesinis susirinkimas bus gegužės 
19 <1., 1 vai. po pietų, 3925 S. Kedz.ie

REIKALINGA tramerių (POŽEMI
NIS DARBAS) j varines mainas, į j 
Calumct, Michigan, 50c valandoje ir. 
bonus, galima uždirbti nuo $5 iki $7 į 
dienų. Dykai kelionė ir nėra ofiso 
mokesčių. Pastovus darbas; ateiki
te į musų ofisų su bagažu gatavai dėl 
išsiuntimo. Kreipkitės j

Elmers Labor Agency, 30 
Ganai St., Chicago, III.

PARDAVIMUI cigarų, cigarelų, 
• aldainių “Icc creamo” ir smulkme
nų sankrova. Tas yra gerame pa
dėjime. Tie patįs žmonės šešti me
tai. Pardavimo priežastis—liga. Kai
na $800, arba paimsiu inventorių. 
3238 So. Halsted St., Chicago.

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

3645 W. Polk St., Chicago.

South

------- O-------
PARDUODAMA pigiai grosernė, 

smulkmenų sankrova. Kampas prie 
gatvekarių. Gera biznis.
449 W. 31 st St., Kampas Canal st.

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

malonėkite atvykt laiku, nes yra ga
na daug svarbių reikalų. J. Gustaitis

AUTOMOBILIAI

Roseland.—LMPS. 25 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj 
19 d. gegužės, 2 v. po pietų. Aušros 
kambariuose, 10900 S. Michigan av. 
Visos narės malončkilc atsilankyti 
ir atsivesti naujų draugių prisira-j 
syti. -—J* Grybienė, sekr. I

BEIK ALINGA moterų prie plovi
mo bonkų. Gera mokestis. Pastovus 
darbas. Patyrimo nebūtinai reikia.

Atsvood and Steel C<»., 
1128 \V. 371h St., Chicago.

PARSIDUODA “Ford” automobi
lius, išrodantis kaip naujas, gerame 
veikiančiame padėjime ,su daugeliu 
prietaisų. Parsiduoda pigiai.

3604 S, Paulina Street.

YPATINGAS bargenas. Pianas— 
pats skambina ir dar kitas pianas. 
I’iisitilykite. F. BL^FTER 
932 W. 191h SL, Viršutinis augštas

Cicero, lll J Matnils, 
1437 S 491h Ct.. Cicero, lll. 

So. Chicago, III.: Paul Sadula, 
8817 Houston Avc.

St. Churles. (H.: W. Grabauskas, 
19 W. 2nd St 

Melrose Park, III.: M. Kartaski, 
6 N. 19 Broadway st

DeKalb, lll.: Mike Taruti,
1148 Markei St 

Dive. op, lll.: W. A. Žilinskas,
Box 219 

Rockdaie, III.: via Joliet, D. Lukša,
140 Moeu Avė 

VVestviilc, UI.: St. Mazremas, 
Barber Shop. State 

Wauke*an, Hl. J. Milnszeviče,
8tl1 ~ Kth

W. PatlraMi, III.: W*Pilvas
720 W. 120 

H»«rvev. III.; Z. Putrunienias
15725 Finch Av« 

Chicago Hcįghts, III.: Frank Banis, 
341 E. l lth St. 

Spring Valley, III.: .Ine. Siurvilųs
> ’ 324 W. Third slr.

Livingston, III.: K. E. Bertulis, 
E. St. I.ouis, II .: žiėkus,

539 Collinsville 
Springfjeld, 01.: K. Stočkus, 

1530 Snnganion
E St. Louls, lll.: K: žukauskl, 

123 St. CIair
^MASŠACIHfSETTS'VALSTIJOJ
Lawrence, Mass.: P., A. Jotui 

144 Elm Street
Montello. Mass.: B. P. Miškinis, 

35 Arthur Si 
\Vorresier, M. Paltanavičius

s»

SI

LSS 1 kp. LMPS 9 kp. ir LSJL 1 
kp. bendri lavinimus susirinkimai,į 
Apšvietus Komisi jos nutarimu, ta-Į 
po perkelti į Aušros svetaine, 3001 
So. Halsted St., Betgi sekamieji du* 
susirinkimai, geg. 1!) ir 26 dienomis Į j barnę. 
•r—neįvyks. Pirmas dėl LSS. Raju-1 ruiinay. 
no konferencijos, antras dėl LSS I cago, III. 
kp. pikninko. Toliau bus kiekvienų'—----------

REIKALINGA grinderių prie 
pio ir sauso grindavimo. Gera 
k ėstis. 5723 W. 65th St.,
kilę 63-čios karus į vakarus.

mo
liu-

REIKALINGAS vyras prie arklių 
Mokestis $80.(10 j mėnesi ir 
4129 Emerald Avc., Chi-

PARDUODU 5 pas. automobilių. 
Ki lt Elcctrik Startcr, už $275.00.

J. P. Chmelaskas, 
2437 W. Thoma.s St>., Chicago.

PARSillUODA % tono “Vhn“ tro 
kas, konogeriausiam padėjime. Ne 
paprastas bargenas. Parsiduoda i; 
priežasties ėjimrt kariuomenėn. 
5728 S. State.St., Cor. 57th Place.

GERA PROGA BIZNIERIAMS 
Mainau biznevų namų į pagyvenamų. 
Gali tilpti 3 familijos ir biznis. Na
mas mūrinis ant 2-jų ankštų. Kam 
reikia nepraleiskite los didelės pro
gos. Jonas 'rūmas, 
3116 AV. 13rd Si. Chicago.

Avt

A v*

NAMAI-ŽEM*

Rockford, III. — LSS. 75 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks 19 d. ge
gužės, 1:30 vai. po pietų. Vega Hali 
sve.t., Kertė 15-tos Avė ir 9 Street.

—A. Meldažis.

abclno darbo likierių krautuvėj. 
Ellis Liipior Co..

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

Detroit, Mich. — LMPS. 17 kuopa 
rengia šeimyniška išvažiavimų, ge
gužės 30 d. Ilighland Park.—Dėt ro
miečiai atsilankykite j minėtų parkų. 
Bus prakalbos, deklemacijos, dainos 
ir šiaip įvairių žaismių.

Agota Gyvienė.

REIKALINGA automobiliu bodv 
budavntojų, spalvinių varnišiuotojų 
ir finišerių. Tiktai pirmos klesos 
dariu n inkai t ea įsišaukia.

The Limousine Carriage Co.,

LMPS. 13 kp. rengia draugiškų va
karų subaloje, gemzės 18 d. Gudga- 
lio svetainėje, 1117 So*. I9th Avė., Ci
cero, III. —Komitetas.

BEI KALINGAS pirmos klesos sha- 
peris darbininkas dėl apvalainų pa
veikslams rėmų, tokis kur moka nu
statyt irabelnai dabot mašinų. Taip
gi—grooveris ir mitre sawyeris.

J A. Olson Company, 
1105 \V. Lake St., 3rd Floor.

FARMOS
Centralėjc VVisconsin, išdirbtos su 

namais, baimėmis, šuliniais, tvorom, 
prie geru kelių, arti mokyklų ir mie
sto. Tavlor, Lincoln, Longlade, Mo
rą ton, Price ir Clark pavietuose, su 
arba be stako. Kainos $1,000.00 ir 
augščiau. Mes skiriame 10 metu iš
mokėjimui. Galima mainyti. Par
duodame arklius, karves ir tt. ant 
lengvo išmokėjimo.

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

LOEB-HAMMĖL REALTY CO 
(Not inc.)

2209 W. 23rd Place Chicago, III.

PIGIAI parduodu 4 kambarių ra
kandus. Dviejų miegamų, priekinio 
ir virtuvės. Kreipkitės greitai. Ga
lima matyti nuo 6 vai. vakare. Tel. 
Lakcview 8959 K. Girnis, 
L349 N. Ashland Avė., Chicago

MOKYKLOS
Neleiskite dykai laiko.
Mokinkitės.

kalbos ii 
pienų — 
Pamokos 

Mokestis ne- 
Užsirašvt galima kiekvienu 
AUS ROS MOKYKLA

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

V. Mišcika, Vedėjas.

Didelis koncertas ir balius šian
die, gegužės !8 d., Meldažio svet., 
parengtas L. S. .1. Lygos 1-mos kuo
pos Styginės Orkestro#. Programų 
pradžia lygiai 8 vai. vakare. (Žiūrėk 
apskelbimo šiame numeryje).

BEIK ALINGAS geras duonkepys. 
Turi mokėti kenti juodų duona. Ge
ra mokestis. Trumpos valandos ir 
nnulat’nis darbas. J. Wichus, 
1013 W. 13 st. Chicago.

Cicero, III.—LMPS. 43 kp. rengiu 
draugiškų pasilinksminimo vakarų.

lankyti.
Visi kviečiami atsi- 

Komitetas.

REIKALINGA barberys greitu lai
ku, darbas ant visados, ir gera mo
kestis. Atsišaukite greitu laiku.

Cbas Stonaitis
10722 Michigan Avė., Chicago.

FARMOS
DraugyNtėu Meilės Lietuvių Amer. 

piknikas bus nedalioj, gegužės 19 d. 
(’hernausko Darže, Lyons III.. Visi 
kviečiami atsilankyti. K. L Wedeck.

REIKALINGA leiberių, gera mo
kestis. Pastovus darbas.
31 st SI. and Homan Avė. Chicago.

LSS. 81-or kuopa rengia pirmų 
išvažiavimų į Jeffersono girias, bir
želio 2 dienų. Bus puikus progra
mas. Prakalbos, dainos, deklemaci- 
jos ir tt. Nepamirškite —Komitetas

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

15 Millbury
Moutello. Mass.: P. Kurpius, 

175 Ames St
MunteJlo. Uus&.: a. Puodžiūnas, 

135 4mes
Lowcll, Mass.: J. Baumill, 

50 Charles
l.awrence, Mass.: A. Ramanauskai 

101 Oak Si
Monteiio. Mass.: P. Stiga, 

K Arthur Si

si

si

OH1O VALSTIJOJ:
i.leveland, o.: a. Vaienton,

2129 SI. Clatr *

SI.SI) A. Pirmo Apskričio jungtinės 
tarybos posėdis įvyks šiandie, gegu
žės 18 dienų, Radavičiaus svetainei, 
936 \V. 33rd St. Pradžia 8 vai. vaka
ro. Karybos nartai ir chorų moky
tojai privalo atsilankyti'.

M. M. Juodis.

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

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

Agentai, Trustai, km poracijos pa
ima niekam netikusių pelkių, druz- 
gynų, smiltynų, 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 laikrašti ir rengiam uždėti 
L. M. draugijos kuopų ;taigi norin
tieji daugiau dasižinoti tai musų ger
biamas kaimynas M. VValenčius 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, Hart, Michigan,

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 komišina.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St, Chicago.

nfl5TER 5Y5TEn

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
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 Kničiunas, 
4947 Melvin Avė., East Chicago, III.

REIKALAUJAME patyrusiu lango 
plovėjų. Chicago Window Cleaning 
Co., 62 W. VVashington St.,

REIKALINGA MOLBERTAI 
LEIBERIAI. Pastovus darbas, 
ra mokestis. Card shop.

Atsišaukite, arba rašykite į 
Buhl Malleable Co., 

White and Odair sts., Detroit, Mich

PARSIDUODA mūrinis namas, 4 
ruimų su maudyne, elektra ir beis- 
mentu, su gyvuliais ir paukščiais, už 
$2,400. N. W. 6358 Melrose St., Prie 
pat Belmont. Chicago.

Ge BARGENAS, —7 flatų, 4 augštų 
mūrinis namas, gesu ir elektra ap
šviečiamas kiaurai. Turi būt par
duotas už $6000.00. F. BLATTER 
932 W. 19th St., Chicago

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNINO 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRftDALŲ

Musų sistema ir ypati&kaN mokinimas pa
darys jus žinovu | trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausiua kirpt- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur m« su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo 
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviefiiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą hile taiku — dieną ir va
karais ir gauti speciališkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — 
stailfs arba dydžio, iš bite madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis,

N. La Baile gatvė. Kambarys 418-417. 
orieš City Hali.

bil<

118

mų, Kauno gub., Raseinių pav.. Lau
kuvos parap.. iš luodainiu sodžiaus,

taniu draugu gyvenančių Chicagoj.
Meld/iti atsišaukti. E. Pocius.
Box 183 V. Conn. \\'estaburg, Pa.a

Pajieškau savo dėdės Vinco Šilei- 
ko. pirmiaus jis gyveno Chicagoj. — 
451!) Paulina str, apie 4 metai atgal 
Paeina iš Ažarčnų pav., Salaku par., 
Kas ii žino ar jis pats malonės atsi
šaukti. Antanas Pipiras, 
1216 \Vashington Avc, Braddock, Pa.

REIKALINGA leiberių į lumberių 
•jardų. Pastovus darbas. Mokesties 
82.75 iki $3.00 j dienų. Proga atei
tyje tapti medžių matuotoju. Atsi
šaukite į

Harris Bros. Lumber Co. 
įėjimas nuo y ardo.

35th ir Iron sts., Chicago

NAMAS ir INPLAUKOS 2 FLATŲ 
BUILDTNGO. 4149 Princeton avė. 
6 ir 6 kambariai; puikiai pertaisyta, 
norcelėno maudynės; gezas, augštas 
beizmentas, naujas pamatas; asphal- 
to gatvė išmokėta: remtos $384; kai
na $2550. dali cash.

HAMILTON BROS.
ENGLEWOOD 8950

r VALENTINE DRE
colleKi

REIKALINGA stinrips, sveikos, ja
unos moterjs prie švaraus šapos da
rbo. Algos 812.00 j savaite ant pra
džios. 900 W. 18th St. Chicago.

PARDAVIMUI 
Mm inis namas, 
knmharių fintas. 
951 W. 19th St.,

namas
Didelė
Dabai

ir lotas. | 
sankrova 6 ; 
pigiai.

Chicago. K

ISSMAKING 
KS

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

137 Mokyklos Suv, Valstijoje 
Siuvimas, Petreliu Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. G va rantuo
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, PirminlnU

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ-
Bridfteviiie, Pa.; T. Grlchią 

P O Box 407 
Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt New» G* 

Ltbertv kv»* and G ra m • 
Kulpmont, Pa.: Wally Yodoc, 

Box 45 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski 

2809 Penu * • 
Pittsburgh, Pa.; J. Katkus, 

2204 Forbe* ' 
Pittsburgh. Pa.. F. Teviovich, 

2228 Tustia fe 
Duqur«nc. Pa.: K. LIdeka,

306 Hamilton av» 
serauton, Pa.; J. Teleysh,

Scranton, Pa.: Petrikys J,
Ct. and Albright Av»

MICHIGAN VALSTIJOJ:
Grund Hapids, Mich.: J. Žilinskai 

452 W. Leonardl »
Saginaw, Mich.: S. Joškeviče, 

2707 VVashington Av*
INDIANA VALSTIJOJ:

E. Chicago, Ind.: L. Norkus,
5025 Northcote Avė. 

Indiana Harbor, Ind.: Kara Bulotov, 
3814 Dcodor St. 

Garv, Ind.: Jusliu Vaitkus,
1709 W. 15th Avc.

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadvra)

Clinton, Ind.:
M. Aliliunas, 112 So. Main st.

WISCONSIN VALSTIJOJ:
Kenosha, Wis.: KTPaukštis, 

809 Park St.
Racine, Wis.: Tony Vegeia, 

237 Lafayette
CONNECTICUT VALSTIJOJi

24 Railroad Avė.
Tarrington, Conn.: V. Kelmeliu 

62 Lewl» »
Waterbury, Conn.: J. Pruselaitls, 

775 Bank »
New Haven. Conn.: J. VaitkevivlBi 

286 WqllRc. B,
WEST VIRGINIA VALSTIJOJ 1

Mindenf W. Va.:Kairunas?***’ 
. Box 49.

Elizabeth, N. J.: D. Bočius. 
211 First 

Paterson, N. J.: A. Atkind, 
273 River

Nevvark, NJ.: P. Lukšis,
314 VValnut

Bayonne, N. J.: A. Schwarfzbiira, žingeidumo ir didėjančio nusi- 
24 E. 15th Street 

dėvėjimo?
Niekas negali nepaisyt šitų pa-

Brooklyn, N. Y. F. Pasniewski, vojingų signalų, kurie esti gam- 
87 Grand Street „.minAititMiNcw York, N.Y.: Louis Kratn, l(* PaslU«ami.

_ . , XT_. T ,299 Broadway Tu tuojaus privalai atlikt šį 
Rochcster, N.Y.: J. Brukne, . . ‘ .v . . ,

577 Hudson Avė darbų, tai yra — išvalyt vidų- 
Yonkers, N. Y. H L. riu(t jr atitaisyt virškinimo sy-
Brooklyn, N. Y.: A. Struininski, slėnios normales funkcijas.
\ibany, N.Y.: M. Lazarko. J rineno Amerikoniškojo Kar-

42 N. Lark Stree
viisterdarn, N.Y.: Mr. Malęs,

145 E. Main B'.
Hocteester, N.Y.: M. Zukaitis,

451 Hudson Av*
Vmsterdani, N.Y.: J. Mikėnas,
_________________235 E. I'

MAKYLAND VALSTIJOJ:
Baltimore, Aid.: J. Aleknevics, 

650 W. Lomhard 
Baltimore, Md.: J. Filipovics,

437 S. Paca
Baltimore, Md.: F. J. Lažauskas, 

637 Lombard

NEW YORK VALSTIJOJ

IOWA VALSTIJOJ:

noriiuilį

r
Bl

SI

Sioua City, Ja.: Jos. .M. BudrakM.*, 
2510 CorrectionviUe R<

Dr. M. Stupniaki

4
I

labiausiai dabar, gegužio ir bir
želio menesiuose yra geriausia

jas. Apliekose $1.10. —
Triperio Linimenlas yra pui

kus nuo reumatizmo, išsinarini
mų, sutinimų ir tt. Aptiekose 
35 ir 65 c., per krasą 45d. ir 75c.

Joseph Triner Company, 1333-

Iii.

3109 S. Morgan st. Chicago , 
VALANDOS: Nuo 8 ik: 11 ryto I 

ir nuo 5 iki 8 vakare

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Tclcphone ęentral 6390 

Vakarais: 
2911 \V. 22nd Street, 
relephone Rockvvell 6999

Nuosavybes 
Išsivystimas 

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

3,

5

Bendralaikinės nuosavybės formos.
Primityviškas komunizmas.
Šeimyna arba giminingasai kolektyviz
mas.
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybė.
Ši knyga patartina būtinai perskaityti

kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybė^ išsivy
stymą. Kaina 50c. s ••

“N A U J T E N O S”
1840 So. Halsted St., Chicago, Hl.

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Iltraudo.
TURINYS:

Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno.
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajones ir idealai.
Rimtumas.

Kaina 15c.
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., Chicago, III

L0KI5
Lietuvių Legenda.

Labai indornus pasiskaitymas iš užra
šu 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vėa.

Kaina 15c.
“NAUJIENOS”

1840 S Halsted St.. ...------ Chicago. UI
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