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Dirbk ar kariauk kad užims du metai laiko sūriu-

Visi turi dirbti naudingą darbą
Amerika pralenkė Angliją

DIRBK ARBA KARIAUK’ PALIESTIEJI DIRBK AR
BA KARIAUK PALIE

PIMU
sicms regisi rantams.

Visi bus verčiami dirbti naudin
gą darbą.

Triu translation filed with the post* 
niasicr at Chicago, III., May 24, 1918, 
as reiiuircd hy the act of Oct. G, 1917.

\VAS1IINGT()N, Geg 23. — 
Kiekvienas vyras drafto amžiaus 
turus dirbti ar kariauti po bir-

l i ne translation filed wilh the posl- 
inaster at Chicago, III., May 24, 1918, 
as 3<|iiircd by the act of Oct. 6, 1917.

1 lykiniai
(iambleriai
“Bueket shop” darbininkai
Lenktynėse patarnautojai
Burtininkai ir panašus 
Profesionaliai golfo žaidėjai!

(galbūt) į

ie parinktinio karei- jai (galbūt)
'guliacijų, paskelbtas! Eclcvatorių operuotojai kliu-

šiandie
< ’.rowd< Kliubu ir viešbučiu dūriniu- «r V

ulėtus kad išlavinus oficierius. 
Dabargi praėjo apie vieni metai 
nuo praleidimo įstatymo lei
džiančio padidinti armiją karės 
tikslams. Dabar sekamos yrą

Reguljare armija — 10,295 o- 
ficieriai ir 504,677 kareiviai.

Rezervo korpusai — 79,038 
of., 78,560 kareiv.

Nacionalė gvardija — 16,906 
of., ir 411,952 kar.

Nacionalė armija — 33,894 
of. ir 510,963 kar.

gose — 8,815 oficierių.
Draftuota balandžio mėn. — 

150,000 kareivių.
Draftuota gegužės mėn. 2Ą3,- 

742 kareiviai.
Viso 148,338 oficicriai ir 1889- 

594 kareiviai. Arba viso oficie
rių ir kareivių — 2,038,222.

die armijų iš daugiau kaip 2,000- 
000 kareivių, kurių 600,000 jau 
išsiųsta į Francijų ir milionas 
daugiau yra išlavinta užrubeži-
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True translation filed with the 
poslinuster at Chicago, May 24, 
1918, as reguireu by the act of

I Oct. 6, 1917.

Apribojimas pakiety
I siuntimo Europon tar- 
i naujantiems Amerikos 

armijoj

DRGe stokes rasta
KALTA

leistu įsakytai! No. 1259,

1918, negalimu pačiu siųs
ti Europon tarnaujantiems 
A nierikos kariuomenėje 
žmonėms nė Jokių rišulių 
su kokiais nors daiktais, 
jeigu ten tarnaujantis to-

galima tik ' tpkie daiktai, 
kurių te h tarnaujan
tis aiškiai prašė ir tas jo 
prašymo laiškas buvo ten-

(o komanduotojo, ar šiaip

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 24, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.

KANSAS CITY, Mo. Geg. 23. 
| —šiandie prisaikintųjų teismas 

rado kalta Mrs. Rose Pastor 
Stokes peržengime šnipinėjimo 
akto trijuose atvejuose.

Pareikalauta naujo bylos na
grinėjimo.

SUIMTA 20 NEGRŲ KA
REIVIŲ.

Už užpuolimų ant merginos.

“Vaikščiojantis lavonai” grįš 
ta iš Vokietijos

Dideli mūšiai ore
Vokiečiai malšins sukilimą 

Ukrainoj
BELAISVIAI GRJŽTA Iš 

VOKIETIJOS
Anglai sunaikino 16 vokiečių

Jauni tvirti vyrai beliko 
“vaikščiojančiais lavonais”

master at Chicago, Ilk, May 24, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

CAMP GRANT, Rockford, III. 
geg. 23.— 20 negrų kareivių ta
po uždaryti 333 sunkiosios arti- as required by the act of Oct. G, 1917. 
lerijos pulko sargybos name pol WASHINGTON, geg. 23.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 24, 1918,

priešo aeroplanai nukrito be 
kontrolės. Tris aimlu aeronla-

Paryžius praneša, kad nuo

šo aeroplanai sunaikinti, 60 nu
puolė žemėn be kontrolės ir 8

tomame nenaudingu užsiėmime 
turės stoti prieš vietinius boar-, 
dus ir bus duota jam pasirinkti 
ar nau ją darbų, ar stoti armijom I 

(iambleriai, lenktynių ir lai- * L
žybų vietų tarnautojai ir burti
ninkai yru |trinieji sąraše, bet 
naujosios rcguliacifos taipgi pa- 
li čia patarnautojus (\vailers), 
bartinderius, teatruose sodinto-, 
jus ir pri tarnu u lojus, pasažieri- 
iiiu ek vatorių operatorius ir ki-J 
lūs patarnautojus kliubuose, 
viešbučiuose ir lt., namu tarnus 
ir klerkus sankrovose.

Provost gen. Crowder naujos 
“dirbk ar kariauk” reguliacijos

Patarnautojai viešbučiuose ir 
kliubuose

teatrų sodintojai

Namu tarnai €

Paliuosuoti:

to viršininkai mano, kad jis pa
gelbės išrišti darbininkų proble
mų <11 1‘armų, laivų budavotoji- 
nio ir amunicijos fabrikų ir ma
žiausiai šiam laikui sustabdys

šiandieninis paskelbimas aiš- 
gan.m leiKninus. p.( |)asilkOi ka(| sąrnšas nclllul. 
nuliai base bąli žaidėjai ai l,ž'Į(|įngu užsiėmimų gali būti laiks 
siimlų naudingu darbu, ar stotų ,,U() j.lik() pnip|fs(BSj jci „tsi|,n. 
ciimijon. ».r;|.-.1|.»s

idėjai ii’

žaidėjai, taipjau jo- 
profesionaliai golfo 

kili profesionaliai AMERIK/V PRALENKĖ
ANGLIJĄ

sako, jog jis, nenori padaryti 
ypalingo nuosprendžio šiuo lai
ku ir padarys nuosprendį kada

trumpesnį laikų surinko ir 
nugabeno daugiau karei
vių, negu Anglija.

I'i tie translation filed with the post- 
mnster :.t Cbicimo. III.. May 24.

jos reikalas taip skubus, kad i- 
ki šiol padėtoj* pastangos bus 
mažos, palyginus su ateinančių 
12 mėn. pastangomis. Armija 
galbūt turės tarp 4,000,000 ir 5,- 
000,000 kareivių iki pabaigai se
kamų fiskalių metų”.

CHICAGIEČIAI VĖL AT
SILIEKA

Kasdie turi sudėti po 1 mili
onų dol. Raudonajam Kry
žiui.

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III., May 24, 1918, 
y i reguired by the act of Oct. 6.1917.

Chicagicčiai antroj kampa
nijoj iki vakar Raudonajam 
Kryžiui sudėjo $2.300.000. To
dėl pasilieka surinkti $3.700.000 
iki panedėlio nakties, arba kas
die po $1.000.000 per likusias 
kampanijos dienas, kad pasie- 
ipaskirtąją Chicagai minimum 
kvotų $6.000.000.

Vakar pasirodė su savo auko-

šuoli nuo šių reguliacijų, palie
pimu karės sekretoriaus Baker, 
kuris sakosi jaučiąs, jog žmo
nes negali apseili karės laiku be 
pasilinksminimų ir kad leng
viau galima apseili be kitokių 
piisilink^ninimų.

.Nepildantįs eis kariuomenėn
Suteiktosios atidėtinos klasi

fikacijos delei užlaikymo mo
ters ar kilų giminių, bus visai 
nepaisoma šiame patvarkyme. 
Žmogus gali būti apačioje pil

VVASHINGTON, geg. 22. - 
“Amerika sudarė ir aprūpino di
desnę armiją į trumpesnį laiką 
ir dabar laiko didesnį sektorų 

-karės fronte, nugabendama sa

užtvenktų jurų, j dešimt mėne
sių, negu Anglija padarė į 12 
mėnesių skersai mažiau kaip 30

dėjome su mažiau, nuėjome to
liau ir atvykome su daugiau į 
trumpesnį laika”.

die atstovų bute kongresmanas

National Bank $50.000; Merch- 
ants Loans and Trust Co. ir 
First Trusl and Savvings Bank 
l< iv k vienus po $25.000: Central 
Trust Co. $18,000; Northern 

Trust Co. $7,500 ir National 
Bank of Rcpublic $7,000,

$35,000, o Mande I Bros. $10, 
000.

Jau 50 milionų dol. surinkta.

kymo ir atsisakys užsiimti nau
dingu darbu, jam bus' duotas 
naujas i
kuris tuojaus pasiųs jį kariuo
menėn. Vietų boardai yra įga
lioti vartoti atsargumų lik ten, 
kur priverstinas permainymas 
darbo padidintų vargų maitina
mųjų.

Jau tūla laika buvo žinoma, t c

t ariniu reikalu komiteto.A <

išsodinta Francijoj bėgyje pir-
numeris pirmoj klesoj, jnyjų 1() dienų gegužes mėn.

Kaip armija auga.

True translation filed with the post< 
mastei’ at Chicago, Ilk, May 24, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917«

WASHINGTON, geg. 23 — 
Pranešimai į Raudonojo Kry
žiaus kvatierų sako, kad išviso 
ikišiol surinkta $52.150.396. 
Kampanija gi vedama už antrą 
$100.000.000 Raudonojo Kry
žiaus karės fondą.

Penktų negrų nušovė

VALDOSTA, Ga., g. 22. — 
šiąnakt mūšyje su policija nu

sakė jis, šautas dar vienas negras, nužiu- 
“stovinčioji Suv. Valstijų armi- rimas dalyvavime užmušime 
ja susidėjo iš 136,000 oficierių balto farmerio. Trįs žmonės, jų 
ir kareivių, daugelis kurių bu- tarpe policijos viršininkas tapo 

( vo užrubežinėj tarnyboj ir naci- pašauti mūšyje.
riauk” pienas yra paduotas pro- onalės armijos iš 164,000 oficie- 
zidentui \Vilsonui, bet niekad j ių ir kareivių.
nebuvo manoma, kad jis bus

balandžio m. 1917,

Jau pirmiau keturi 
nubučiuoti už tą pačią 

Musų ekspertai sakė mums žudystę.

negrai 
žmog-

FINLANDIJOS JUODA
ŠIMČIAI IŠSKERDĖ 1.752

REVOLIUCIONIERIŲ
| . ■ —.

Revoliucionieriai marinami 
badu

True trnnslalion fildd with the post- 
inustei’ ai (’.hicago, Iii., May 24, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 23 - Pa
sak Finlandijos socialisto, ku
ris pabėgo į ^.vėįliją ir kurio pa
sikalbėjimas su Fplkets Dagblat 
yra perduotas i$ iRopenhageno

baltosioa gvardijos ir vokiečių 
režimu Finlandijoj iki gegužės 
1 d. tapo nužudyta 1,752 žmo
nės.

Pasak pabėgėlio, 516 žmonių 
tapo nužudyta Tammerfors, 148 
—Tornea, 380— Varpome ir 

380 — Vasoje.
Jis sako, kad su vokiečių ir

laisviais apseinama taip blogai, 
kad daugelis tapo numarinta 
badu.

ŽYDŲ PAGROMAI GALI
CIJOJ

True translation filed with the post- 
mnster at Chicago, Ilk, May 24, 1918, 
as r$quired by the act of Oct. 6,1917.

STOCKHOLM, geg. 23.— Pa-

sunkiai sužeista. Sankrovos ta
po išplėštos ir langai išdaužyti.

nų. Vietos policija nedarė pas- 
tangųapginti žydus ir iš Kroku
vos pasišaukta karinė pagelba.

Konduktorės sustreikavo

KENOSHA, Wis

ir 30 moterų konduktorių. Ma
noma kad tai yra pirmas mote
rų konduktorių streikas. Rei
kalaujama pakelti algų iki 35c 
i valandą.

ORAS
Lietus ir biskulėlį šilčiau šia

ndie; galbūt lietus rytmetyj, pa

Saulė teka 5:21 vai., leidžias 
8:12 v. Mėnuo leidžiasi 4:55val. 
ryte subatoj.

ti kaipo dalyvavę užpuolime antį pranešta apie atvykimą pirmo 
p-lės Louise Schneider iš Bloo-I pulko 1,500 Busijos belaisvių, 
inington ir jos kareivio palydo- apsimainytų sulig nesenai pada
ro gegužės 14 naktį Grant sto-| rytos ^usų-vokiečių sutarties, 
vykioj. I Tie žmonės, sako žinia, yra

Apkaltintieji kareiviai tuojaus “tikri vaikščiojanlįs lavonai.” 
bus teisiami generalio kariškoj Nesenai žinios skelbė, kad 
teismo. Bausmė kokia gali būti Į vokiečiai reikalavo sutarties a- 
jlems uždėta, jei jie butų rasti pie apsimainymą belaisviais, su
kaltais, yra didžiausia kokią ka- lig kurios lik netinkantįs darbui i 
reivis gali užmokėti —mirtis. I rusai bus sugrąžinti į Busi ją ir

Visa 183 infanterijos brigadai tik sveiki vokiečiai bus sugrąžin- 
arti 4,000 kareivių, praėjo pavie-Į Ii į Vokietiją.
niui prieš egzaminavimo taryba) šiandieninė žinia valstybės

15 naktį vienu laiku 120 aeropla
nų buvo ore. Numesta šimtai 
bombų.

MŪŠIAI KIJEVE

Rados spėkos mobilizuojasi 
ir renkasi ties Kijevu.

True translation filed wįth the post- 
niaster ai Chicago, III., May 24, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, geg.12 (suvėlinta).
—Pranešama apie smarkius mu 
šius Ukrainos sostinėje Kijeve.

Naujai paskirtojo Ukrainos
gudos išrinko 20 kareivių. čių į Petrogradą kareivių stovis 

sukėlė didelį pasipiktinimų.
diktatoriaus

Submarinų aukos
FINŲ KOMAN DUOTOJ AS 

PASITRAUKĖTrue translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 24, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, ge. 22. — Ofici-| Atsisakė užpulti ant Rusijos 
alis admiraltijos pranešimas se
kamai paduoda Anglijos, talki-

liūs pirklybinių laivų įtalpų ba
landžio mėn., aplaikytus iš prie-

Anglija neteko 220,709 tonų 
įtalpos.

Viso 305,102 tonų.
Atplaukė ir išplaukė iš uostų 

viso 7,040,309 tonų įtalpos laivų.

Trne translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., May 24, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, geg. 23.

šiandie paskelbė, kad žmones,
Lcuvic apleidžia štilį kad

nuo dral to, bus teisiami sulig pa

sugrįžus.

GEN ALEKSIEJEV SUŽEISTAS

Gen. Kornilov užmuštas.

True translation filed with thT post 
mastei* at Chicago, III., May 24, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, '917

AMSTERDAM, geg. 23. . Pa
sak Berlino Vossische Zeitung 
išspausdinto kareivio laiško, bu
vęs Rusijos armijos konianduo- 
tojas ir dabar vadovas judėjimo 
prieš bolševikus tapo pašautas 
vas. 23 d. Novo čerkaske. Tuo 
pačiu laiku tapo užmuštas ir ge
nerolus Korlinov.

KANKAKEE, III.,— Policija 
po apsimainymo 25 šūviais nu-

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

True translation filed will) the post- 
master at Chicago, III., May 21, 1918. 
as required by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 23. - Pa-

tas kareivių, kurie pasiliko išti
kimi Radai.

Visos Rados spėkos yra mobi
lizuojamos ir koncentruojamos 
arti Kijevo.

Pasak liepa tvirtintos žinios ir 
Kurską gen. Skoropadski tapo 
sunkiai sužeistas pasikėsinime

manduotojas Finlandijos balto
sios gvardijos gen. Mannerheim 
rezignavo delei Finlandijos kon- 
seivalyvų pieno užpulti ant Ru
sijos provincijos Korelija.

Reulerio žinia iš Maskvos sa
ko, kad gen. Eicbhorn, vokie
čių komanduotojas Ukrainoj! 
gavo pranešimą iš Berlino. jog 
jei gen. Skoropadski prašytų 
pagelbos butų pasiųsti Prūsijos

| (Gen. Skoropadski patapo di
ktatorium po to kai vokiečiai iš
vaiko Badą ir areštavo kelis val
džios narius. Tai padarė vokie
čiai, matomai, delei augančios o- 
pozicijos Ukrainoj ir jų nepasi
sekimo gauti ten maisto. Sulig 
Rusijos žinių, diktatorius netu-

kareivių paramos).

2 žmonės užmušti.

SMARKUS MŪŠIAI ORE

šimtai aeroplanų sunaikinta

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III., May 24, 1918, 
as reipnircd by the act of Oct. (», 1917.

LONONAS, geg. 23.— Ori
niai mūšiai bėgyje pastarųjų 
trijų dienų buvo niekad pirmiau 
nebuvusio smarkumo ar didu
mo. Tai parodo neoficialiai 
pranešimai.

vo susirėmimų, tarp aviatorių, 
bet bėgyje pastarųjų kelių die
nų skaičius sunaikintų aeropla-

pręstų susirėmimų skaičius sie
kia šimtus.

Vėliausias anglų pranešimas 
apie orinį veikimą sako, kad to
nai bombų numesta ant gele
žinkelių Chloride dirbtuvės 

Mannheim ant Rhine, ant Metz 
tvirtovės irThionville Lorraine,, 
ant priešo aviacijos stočių Ghe-

SKAITYKITE IR PLATIįnt ir Tournai ir ant stovyklų. 
“NAUJIENAS” Dideli gaisrai sukelti Licge ir

—— Mannheim.

I3OONIČ, Tu.----Du 15 iv 1O
tu vaikai tapo užniu.šti trauki

niui užbėgus ant automobilio. 
2 žmonės sunkiai sužeisti.

Nuimdavo negrą
COBDELI£, Ga. — Goveda iš 

100 žmonių užpuolė ant (’rip pa-

Cobb ir nuvežusi jį Į viela, kur 
jis užpuolė ir užmušė baltų mo-

Kad kam ko

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies Nauji©- 
n ų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas kų turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
himų ir tas jūsų pasi
skelbi m as atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsled SL 
Telefonas Canal 1506



Trio Iranslalion filcd wilh Ihe post- 
master ai Chicago, III., May 18, 1918, 
as re(|uired by ihe act of Oct. 6, 1917.

Vokietijos išpažintis.
Rclcased by Ihe Coinuiittee 011 Pub
lic tn forma t ion.

nė tauta, Anglija milžiniškai nu-

ropos valstybių ir (teito ji visais 
budais prašalinti stengsis, bet dėl

Brittai neri

Anglai “nepatogiai” jautėsi, 
sako princas LA tmovvsky, dėl (li
kto vokiečių laivyno pasididini- 
nio. Vienok jis sutinka, kad 
“Anglija nebūt kardo ėmusis ne 
kiek negreičiau dėl musų laivy
no, kaip iš musų pirklybos pric-

gas asmuo tų pat išreiškė.

1911.

Kaip lik Austrijos didžkuni- 
likšeio užmušimas įvyko, “A11-

išstmuė apie

(limo pamalu
n

NAUJIENOS, Chicago, TU. Pėtnyčia, Gegužės 24, 1918.

Prakalbos su Paveikslais
kieti jos galybės viršenybę praša
linus, ji negalės toleruoti Pran- 
uzijos nusilpninimo ar sunaiki

nimo. Lordas Ilaidant' man lai 
luojaus po mano atvažiavimo

24 d. Gegtižio-May, Mildos Svet
BRIDGEPORT

vienas iš geriausių kalbėtojų.

Licliiio\vskis sako. Bet kuomet 
sužinota apie Austrijos ultimatu
mą Serbijai, presą lai pasmi lkė.

imi iiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiii iiiiiiiiiii imi i imi i mm m i 'imu i m nu 11 imi imu
imi mimiiimiimiiimimmimiim umiiu mmmii miiiiiiiiimmiiiiniimmiii imi imu "
l'rue Iransl. filed wilh Ihe postmaster ai Chicago, May 17, 1918, as ieqiiired by Ibe ad of ()d. (i, ’17

IHCC’tllS 
mas, kr 
išlik rųj 
jum i gi

Vienuos, ptimide, k«id tai reiškiu 
<nrę ir viso pasaulio kure, luip- 
>i. Anglu laivynas, kuris, pasi- 

Įtiikė, manevrus dm ė, nebuvo de
mobilizuotas.” Brillu valdžia

Visi esat kviečiami atsilankyti, nes paveikslai bus 
rodomi kiloki negiukad Mockus rodė. Taipgi turėsite 
progos pamatyti naujus paveikslus ir užgirsti puikią 
kalbėtojo kalbą. Taipgi, jeigu pavelys aplinkybės, gal 
pravažiuodamas pribus ir M. X. MOCKUS dėl šios pra
kalbos. Kviečia visus Sus. Laisvamanių.

KadKiti Aukoja 
savo gyvastį 
ką galit JUS 
duoti?

mm

du košimui rii
, n

nuims

niu

IJOIIS ii 
r aimhi

Dar b

igomis derinosi.o

su ge
geruose

riaušių

po. Bri

i paeitu Komer 
esc radau drati 
ir abiejų šaiii 
Tcsus pagerint 
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Gegužio 26/18
dainėj

ne. .lokio kito atsakymo šutau-

Prie 1 nio n ir 18-:os gatvių.

Pradžia 5 v. v; :Il ! nžanga 15c y pat a*

Nuožirdžiai 
vius ir Lietu’, 
lanksti, ne-> b 
kurios galėsit: 
leisi 1. K virti

kviečiame visus lietu 
• iies skaitlingai alsi 

us puiki muzika, prie 
* linksmai laika pra- 
a KOMITETAS

DAINORIŲ

3 ns

Ilillllltiill
Rengia

Am
NEDĖLIOJ

Birželis-June 2,
1918 111.

LEAFY GROVE

Inžanga 25c porai

Programas pr 
rmą valandą po pietų.

ius iki I

nnkite Willow 
arba Jolict ka

SLSDA. APSKRITYS

įai nuolaidi buvo. Princas Li- 
‘hno\vsky rašo: “P-as Gambon •f

ne susitikti, Sir EihVard pirmi

na buvę išdirbti formatą deba- 
uojamii ms punktams, kurie su 
<inėjosi apie imperatoriškų ir 
<ara|iškų oficiozų kooperacijų 
1 įves.! i gar i jose, turėsiančių buli

iskąs būt galima buvę atlikti 
ienaim* ar dviejuose posedžiuo- 

.<• ir vien tik brillų pasiulijimo 
iriėmimas butų įtempimų pale- 
i'.vinęs ir musų su Anglija su įt
ikins dar toliau bitl pataisęs.

. i ’hii.

os garbę. Žinoma, visa kas bū
ti grifui Borcbtold'ui (Austrų 

rirbt'žiiiių reikalų minisleriui)

mas; jis būt diplomatiniu triu-

uikymu pasigam’dinęs. Bet to 
irasitarimo iš Berlino nesiilauk-

“Po musų atsisakymo, Sir Ed- 
v ird prašė mus su savo propozi-

j< ; ingijimo nusivarant. 'reisin

■li'lir teritorijų ingijimo; kad

o-įžeminimu, su kuriuo suside
rinti negalima. Vis stipryn ir 

i pryn įspūdis augo, kad mesj 
arę palinkę buvome. Kitaip 

n ūsų atsinešimas į klausimų,

srpraidaniu buvo.
prašymai ir aiškus p. Sazonovo
užreiškimai, vėliau tikrai nuže-

Alkarlolini

rt ard alkarlolini pusi u tijūnai, 
Varkizo San Guiliano ir Bulaiti

Ii nurodinėjimai — viskas per
niek. B* rliuas nepalenkiamu pa-

mano misija Londo-
nau . princas Liclinosvsky sako. 
‘.Ii, kaip laivas susidaužė, ne ant

pečių politikos klastų.” Ir apie

pusėje, kurie permalė, kad vo
kiečių tauta buvo persisunkusi 
1 rcilscke ir Beina rdi dvasia, ku-

toj kad iš jos biauiėlis, kaipo

Svarbios Prakalbos
Temoje 

SVIETO PABAIGA ATĖJO 
MILIJONAI ŽMONIŲ NEMIRS

Ta lema

Su t a to i. Gegužio-May 25,1918

niies

Bulių l'niil, Prezidento TAUPI AI TISU) BIBLIJOS 
TY KI N 1 TO 1U SI SI VI EN l.l I MO. Tikri darodyuuii bus 
duali Lietusių kalbėtojo S. BENECKI.

Kviečia Biblijos Tyrinėtojai,,^

“SCIIOOL H AL.L” SVETAINĖJ
4758 So. Ilonorc Str.— Didžioji svetainė, 3-čios lubos, Tovvn of Lake

Pradžia 7:30 valandų vakare.

Įžanga Visiems DYKA!
VISUOMENĖS DOMAI:—.ši lema kibai svarbi 

amokin mli, visiems kurie gavo per kailyli ši pr

blogu
K »

vatdo ir
mus an-

Šimas, kuris prie' universitetų 
prililpo, vis dar branginamas tų, 
kurie žmonių likimu vadovauja. 
Ar Zabern'o liuobkis ir dėl jo 
Bricbslage ginčai išlaukiami

mus vt rlinhna civilės teisės ir lai 
svė, kuoi u i jos su militariu pre-

kalbant, militurizmas yra žmo
nėms mokykla ir tolimesniems 
politiniams tikslams inrankis. 
Bet, prie militarnės monarchi
jos piliiarkiško absoliutizmo, 
militarizmas išnaudoja politiką 
savo tikslus pastūmėti ir gali

suolą nuo junkerizmo demokra-

“Tai yra, ką musų priešai pia
no: tai v ra, ka jie priversti ma-

talislimo induslrializmo, socia
listinių organizacijų nežiūrint,

šiųjų
geriausias

musų priešų pastatymas karės 
tikslas, virs tikrenybe.”

v

lai yra Vokietijos nuodėmės 
išpažintis ir prie gailesio prisipa
žinimas, kaip lai padaro jos į Di
džiąją Britaniją ambasadorius

nimo, išėmus vienų, kuriuo Li

yra dualinių kasia valdomu, ku

ryžę. Tas kardas turi būti sut
rupintas kaizerio rankose, pirm 
negu pasaulis galės su Vbkieti-

kaip Midilon, lai pramato.

Prie jSsįrtarJniįio ir jsjpjovląiul
Tuojau įtrink D-ro Rkhter’lo

PfilM-EKPELLEH
Nuo 50 metų nesuvadžioiantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis badas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
35c. ir 05c. buteliukui visose ftptlekoso arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 \Va3hlngt011 Street, New York, N. V.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai Hetuviums žinomas per 16 mė- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ruy ir kitokius elektros prie- 
takus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS
6—8 vakarais.
GYVENIMAS:

VALANDOS

Nuo 10—12 pietų, ir 
Tėlcphono Canal 3110. 
3412 S. Halsted Street 
8—9 ryto, tiktai.

Aukaukite Lietuvos Laisvėn
Fondan.

Aukokite

Visos Raudonajam Kryžiui aukos eina pagalbai kares Lauke
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Angliakasiai
.Norintieji gauti KASDIENINI DARBA ir uždirbti gerus pi

pirus turi ateiti į XEW RIVER DISTRICT \Vest Virginia. ANG
LIS BĖGA NUO KETERŲ IKI PENKIŲ PĖDU AUKŠTUMOS, 
kasama pikiais ir mašina ir mokama už toną. Musu GERI ANG
LIAKASIAI UŽDIRBA NUO $169.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAI
TE Transportacija nckįla. Platesnių žinių klauskite ypališkai 
arba rašykite savo prigimta kalba i:

MR. C. P. ANDERSON, DEP. N.
\\. Virginia.

MR. (
MCDONALD,

Darbo Žmonių
KNYGYNAS

j BRANGUS DRAUGAI IR DRAUGĖS:-
.lau alėjo momentas laip jdoipus, taip interesingas, kad nei ir tie, 

kurie nei svajot nesvajojo apie mokinimas! skaityti knygas bei laikra
ščius, šiandie skailo ir svarsto, kas tolinus dėsis, kas buvo ir kas bus. 
Delio pranešu jums, kad aš įsteigiau grynai darbininkiškų knygynų, 

' kad aprūpinus naudingomis knygomis kiekvienų darbo žmogų. Jau 
‘dabar gana daug šiame knygyno randasi knygų, Leidos kurių žemiau 

' paduodu surašų.
Trimitas, Laisvos dvasios gies

mės ir dainos. Apdaruose — $1.0(1 
be apdarų.................................  75c

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

Badas (apdaruose $1) be ap. 75e
Vokiečiu Kareivio Karės Atsi

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

Senmergėms. Kaina .............. 35e

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

likiai. Kaina............... ................10c
Belo Biriu dainų, eilių monolo

gu ir dek leinacijų, kurias dėlei 
virtos stokos čia neminėsiu.

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

NAUJIENŲ STOTIS
Užrašau ir kitus laikraščius mo

lams, pusei metų, elc. Pavienių 
numerių galima gauti pirkti: Ke
leivi, Laisvo, Kardų, Dilgėles ir 
Moterų Balsų.

Laiškus ir pinigus siųskite šiuo 
adresu.:

kareivis.................................  10c.
Pai'lamenhu'iškų 'Liesų Knyge

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

lis Rasputinas pavergė carų ir ca- 
rienę. Kainu ...............   40c.

(t“'. J. B. AGLINSKAS,
3346 So. Halsted St., Chicago, Illinois.
1 ei. Boulevard 7328. \ Atdara kiekvienų dienų.

---------------- ............t...—t—^,^^4—-------------------------- ----------- - --------------------- ----------------------------
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DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madfson st. 2225 So. Lcavitt St.
Suite 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Pilone Ilayniarkct 2563 Phone Canal 4626

Nedėldieniais tik pagal sutarti

Rezidencijos Telepbone Alba n y 5546

GARSINKITESNAUJ1ENOSE

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
^BaMERIKOJE-meta^

!•» •
•. J

f.ISTE

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $93.715 
Ligoje pašalpų ................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 j savaitę.

rįELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš-J 

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ Elpšvictai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius-.
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tų 

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau-.
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

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

BA. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET,'NEW YORK CITY*
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PITTSBURGH, PA.

Soho Lietuvių Judėjimas.

( ia larp virtos lietuvių kilo 
sumanymas suvienyt dvi turtin
giausias kaip medžiagiškai, taip 
ir nariais draugijas, būtent. Lie
tuvių Mokslo Draugystę ir Auk
ščiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoj 7-tą kuopų.(sutrumpi
nus: LMD. ir APLA. 7 ta kuo
pa). Viena ir antra jų turi ko
ne po tris šimtus narių; viena ir 
antra išmoka savo nariams po 
miltine; APLA. taipgi moka ir 
pašelpų ligoj ir abi minėtos 
draugijos turi kliubus savo narių 
pramogai ir išsigėrimui. (APLA. 
7 kuopos kliubus dabar uždary
tas, bot sako kad neužilgio vėl 
bus atidarytas).

Norima suvienyt tokiu bildu, 
kad LMD. nariai turėtų tapti A.
P.L.A. nariais, o A.P.L.A. nariai 
turėtų tapti LMD. nariais, nepa
naikinant nei vienos nei antros 
vardo, o tik iždas turėtų būt vie
nas. Susivienijimo labiau pagei
dauja LM. Draugystė, nors ji yra 
turtingesnė už A.P.L.A., nes tu
ri pasistačius ir nuosavų mūrinį

namų, kuris jai atsiėjo daugiau 
kaip keturias dešimts tūkstančių 
doleriu. Žinoma, statant namus 
LMD. turėjo pasidaryt ir skolos 
gerokai, taigi dabar, norima pa
daryt iš dviejų vienas didelis kū
nas susidedantis iš arti šešių ši
mtų narių. Buvo renkamos ko
misijos iš abiejų pusių, kurios 
tarėsi tarp savęs ir darė pienus, 
kaip susivienyt, bet prie galuti
no išrišimu nepriėjo. Dabar nu
tarta ir įgaliota abiejų draugijų 
komitetai, kad savo visus narius 
sušauktų atvirutėmis į vienų be-i 
ndrų susirinkimų, kad gerai iš- 
diskusavus dalykų. Laikas pas
kirta gegužio 25. subatos vaka
re, LMD. svetainėj.

* ♦ *
Tarp Soho lietuvių, jau nuo 

keleto metų buvo mintis, kaip 
čia įsigijus lietuvių laisvos kapi
nės. Pittsburgas yra didelė lie
tuvių kolonija, bet da nuosavų 
kapinių neturi -- ne tik kad lai
svų, bet nė katalikų. Parapijos 
katalikai, kurių turtai siekia ši
mtus tūkstančių dolerių, turi 
laidot svetimtaučių kapinėse. 
Klausimas steigimo laisvų kapi

^HERI ^□EiaaaflaEiDEmBiEiaEiHan
Viena saugiausiųjų Bankų

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 
.^augioje ir Tikroje Įlankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 

Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banku (Ckaring House) Depozitu 
ir Taupymo Padėjimu.

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

W. KASPAR --------------------- ------- — -----
prezidentas

HTO KASPAR
vice-prezidentas

bH.I.lAM OETTING
prez. Oeting Bros. Ice

CHARLES KRUPKA
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS

C_______________
vice-prezidentas

JE ISLAND AVĖ., kamp 
WALENTY SZYMANSKJ 

pirklys 
H. E. OTTE 

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

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

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000

KALBAMA LIETUVIŠKAI

' V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Luinber Co.

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
prez. Atlai 

[Brewing Co.

nių buvo pakeltas laike Draugi
jų Sųryšio suvažiavimo kuris čia 
nešinai buvo, bet pasirodė, kad 
tai yra lik vietinių lietuvių reika
las: mažesnių kolonijų lietuviai, 
pasirodė, jau turi tokias laisvas 
kupinės, apie kokias Pittsburgo 
lietuviai da svajoja. Kai kurie 
delegatai minėtame suvažiavime 
išsireiškė esu priešingi maišy
mui kapinių klausimo su draugi-' 
jų Surysiu. Taigi LMD. mėnesi
niame susirinkime laikytame 
geg. 12 apsvarščius laisvų kapi
nių klausinių nutarė pradėti da
rbo organizavimų. Pradžiai da
rbo LMD. paskyrė iš iždo $ 10.00 

agitacijos reikalams. Taigi 
išrinko komisijų iš trijų asmenų, 
kurie turės atsišaukti į kitas 
dragijas ir sušaukti mitingų 
kurios draugijos pristos, — kad 
išdirbus pieną organizavimui lai
svų kapinių. 

* * *
Gegužio 12 LMD svetainėj bu

vo koncertas surengtas LMD Bi
rutės choro. Dalyvavo jame ir 
Vaikų Muzikališka draugijėlė. 
Programų viso turinio neminė
siu; pastebėsiu tik, kad Birutės 
('.boras pasirodė esąs patriotin- 
gesnis už bi kokios rųšies patrio
tus: koncerte, su savo tais him
nais lik žmonės privargino. 
Dainuoja vienų himnų, publika 

stokit! dainuoja antrų — sto
kit! dainuoja trečią — stokit! 
Net balsai iš publikos pradėjo 
nekantriai atsiliepti, kad jau per
daug tu labo. .. 

* * *
LM. Draugystė nutarė surengi 

koncertų 30 gegužio. Užkvietė 
du chorus, “Birutės“ ir “Aido“. 
Minėti chorai niekaip negali su
gyvent “/gailoj“ vienas ir antras 
nori turėt pirmenybę tarp vietos 
ir apielinkės lietuvių. Taigi LMD 
ir užkvietė abudu, kad pasirody
tų, katram gi priklauso pirmeny
bė.

Pittsburgo draugijos atsimo
jusios, kad P. Grigaitis, Naujie-
nų redaktorius, važinėja Rytuo
se su prakalbomis, pradėjo tar
tis tarp savęs, kad susižinojus 
su juo ir pakvietus, rasi jis ga
lėtų ir Pitlsburgų atlankyt. Tuo 
reikalu rūpintis yra ir komisi
ja iš draugijų išrinkta.

— Sokietis.

no motinėle, čiulba ulba paukš
teliai. Duetų pp. Birutė Kazlliu- 
ckiutė ir Marijona Juozevičiukė: 
Valio valiuže. Dialogų “Gyveni
mas ir viltis“ atliko Kaz. Šimkū
nas ir p. Birute Kazlauskaitė.

WAUKEGAN, ILL.

— Darbai šiaip taip eina, už
darbiai vidutiniški, bet kad pra
gyvenimas labai brangus, tai ir 
darbininkui sunku galų su gaju, 
arba peidę su peidę, sudurti.

-r- Lietuvių Darbininkų Tary
ba gegužio 19 dienų buvo suren
gusi pramogų vakarų. Buvo ir 
programas, kurį išpildė Ateities 
Žiedo Vaikų Draugijėlės nariai. 
Buvo suloštas ir scenos vaizde
lis “Vagis“. Viskas labai ge
rai pavyko ir publikai tiko, ypa
tingai tas vaikų pasirodymas es
tradoj. Žmonių buvo atsilankę 
vidutiniškai.

-—Prašymas. — Prašyčiau la
bai gerbiamų Naujienų skaityto
jų, gyvenančių vakarų valstijo
se, kad teiktųsi parašyti j Nau
jienas, arba man asmeniškai, 
kaip yra su darbais ir uždarbiais 
ypatingai Washingtono, Orego
no ir Idaho valstijose. Aš esu su 
šeimyna, ir manau važiuoti į 
tuos kraštus, todėl labai norė
čiau, kad kas ten gyvenančių 
Naujienų skaitytojų suteiktų 
platesnių žinių apie darbus ir gy
venimo sąlygas.

— Jurgis Jokūbaitis.
712 — 8th Street, Waukegan, 

III.

Choras dainavo: Pabuskim lietu
viai, Tai gražios dienos, Karvelė
li. Vyru Choras: Sudiev mano 
žemele, Kaip gi gražus. Solo, 
p. S. Simanavičių. Duetų pp. B. 
Kazlauckiutė ir M. Juozevičiukė. 
Orkestrą: Klumpakojis, Noriu 
miego, Ant kalno karklai

Toliau Choras dainavo: Kur 
bėga Šešupė, Broliai, jau švint, 
Kur giria žaliuoj. Merginų Cho
ras: Plaukia sau laivelis. Vyrų 
Choras: Tekėk dukra už čigono. 
Orkestras: Star Spangled Ban- 
ner. Choras: Lietuva Tėvynė.

Vakar buvo vienas iš puikiau
sių. Publikos buvo pilna svetai
nė, kili net stati stovėjo. Lab
iausia publikai paliko duetai ir 
Vaikų orkestras. Nors įžanga 
buvo vos 25 ir 35 c., bet įėjo apie 
100 dol. Gal gryno pelno liks 
apie 70 dol. naudai nukentėju-' 
šių nuo karės. Garbė už tai LMI). 
Birutes Chorui ir jo vedėjui Se- 
niuliui, kurs deda visas pastan
gas kad Chorų kuopuikiausia iš
lavinus. Taip pat ačiū LM D-jai 
už suteikimų dykai svetainės, ir 
komiteto nariams, kur pagelbė
jo visa tvarkų pridabot.

— Pittsburgietis.

MONTELLO, MASS.

SLA. 9to Apskričio kuopoms 
pranešimas

Šiuo pranešu, jogei pagal IV 
suvažiavimo 9to Aipskr. nutari
mų, V suvažiavimas 9 Ajiskr. tu
ri įvykt tuojau po SLA. Seimui. 
Taigi vadovaudamasis tuo nuta
rimu, kviečiu visas SLA. kuopas, 
gyvuojančias pietinėje dalyj 111- 
inojaus valstijos, išrinkti ir pri
siųsti atstovus į SLA. 9to Apskr. 
V suvažiavimą, kuris bus birže
lio 23 dieną, 1918 m., Fosterių 
Svetainėj, kaip 9 vaL ryto, Pana 
III.

i

Meldžiu kuopas nelaukti il
gai ir artimiausiame savo susi
rinkime išrinktie atstovus ir jų
jų vardus pasiųsti Apskričio ra-( 
štininkui žemiau paduotu adre
su.

Taigi meldžiu ir tas kuopas, 
kurios dar nėra prisidėjusios 
prie S.L.A. 9to Apskričio, prisi
dėti ir atstovus išrinkti.

Gerbiamos kuopos ir draugai, 
dėkimės prie SLA 9to Apskri
čio ir dirbkime bendrai, tuomet 
vaisius musų darbų bus gauses
nis, nes daugiau pajiegsime nu
veikti. Visais SLA. 9to Apskri
čio reikalais kreipkitės šiuo ad
resu :

J. H. Puida,
109 W. Orange str. Pana, III.

PITTSBURGH, PA. !.

L. M. D. Birutės Choro koncer
tas. \

Nedėlios vakare, gegužio 12, 
LMD. svetainėj buvo parengtas 
koncertas naudai nukentėjusių 
nuo karės.

L.M.D. Birutės Choras p. J. E. 
Senulio vedamas, ir Jaunimo^ 
iiiuzik. D-ja po vadovyste p. J. 
Kazlaucko sykiu sudainavo “A- 
merica“; Choras vėl dainavo 
“Pasveikinimo daina“ ir Revo
liucijos Himną. Tarpe buvo pra
kalba Kas. Šimkūno. Solo dai
navo B. Lapeika “Ko liūdit sve
teliai” ; žydo monologą išpildė 
Kaz. čaras. Toliau Choras dai
navo šias dainas: Stokim bro
liui tuoj į darbą, Sudiev Lietu
va, Tu esi kaip kvietkelė. Vie
nos merginos sudainavo: Tu ma-

Vietos lietuvių chronika.

— Gegužio 8 d. F. J. Bagočius, 
skaitė paskaitų temų: “Popiežių 
istorija“.

— Gegužio 12 d. L. T. Namo 
draugija parengė prakalbas. Kal
bėjo per du sykiu d. Ambrozai- 
tis, iš Bostono, apie Tautiško Na
mo svarbumų ir tt., antru kartu 
apie K. Marksų. Užsiminė ir apie 
bolševikus. Aukų lėšoms pa
dengti surinkta 7 doleriai su ce
ntais, ir apie 40 dol. surinkta 
Tautiško Namo mokeščių.

Biskulj apie tų Tautiškų Na
mą. Montelliečiai turi puikų na
mų, bet ne visi juo rūpinasi lik 
apie keli desėtkai. Kili tik giria
mi juo, bet prisidėti lai anaiptol 
nenori.

L. T. Namas turi skolų apie 
penkiolikę tūkstančių dolerių. 
Kas melai reikia užmokėti pro
centų astuoni šimtai dolerių. Na, 
juk Montviloj lietuvių yra dau
giau kaip keturi tūkstančiai. Jei
gu visi butų Tautiško Namo na
riai, tai įstojimo užsimokėjus po 
penkis dolerius ir metinės po do
lerį, ir seniai jau butų namas iš
mokėta. A

A

Taigi, jeigu butų vienybė, vis
kas butų gerai. Bet dabar, kleri
kalai su savos politikos ir baž
nyčių bizniu, o tautininkai su 
tautišku bizniu — kaip katinai 
su pūslėmis nešiojas. Iš pirmei- 
viškesnių žmonių apie tūkstan
tis priguli prie Namo draugovės. 

w * *
Drg. Grigaičio prakalbos.

Gegužio 15 d. LSS 17 kuopa 
surengė prakalbas, (su mokama 
10 centų įžanga). Kalbėtoju bu
vo d. P. Grigaitis. Aiškino, ko
kia Lietuva turėtų būti, ir tt. Aš
triai kritikavo klerikalus, kurie 
nuolatos zaunija apie sočia lis-J 
tus, buk tai socialistai esu prie
šingi Lietuvos laisvei. “Ne, 
sakė kalbėtojas, — mes, socialis
tai, niekados nebuvom priešingi 
nė jokiai laisvei ir nebūsim. 
Žmonių laisvės aplamai, ir Lie
tuvos žmonių laisvės priešai yra 
klerikalai, tie “kramolos mal
šintojai“. ..

Publikos buvo daug ir visiems 
d. Grigaičio prakalba labai paji- 
lio. — Kuršėnų Studentas.

’ MARYVILLE, ILL.
f • •

Gegužio 13 d. buvo prakalbos 
sudrengtos LSS. 106 kuopos. Kal
bėjo draugė K. Pelrikienč.

3

ui’

Cents

I šd i r be j ai augše. r ųmis Turkiš- 
■ kij ir Egyptišky Cigaretų sviete

Jie ateina iš viršaus— 
todėl jie yra skanus. ’

Publikos pas mus paprastai 
lankosi mažai, nes nedaugiausi i 
čia lietuviu ir vra. Prakalbomis I e ‘ Ibuvo visi patenkinti. Aukų LSS.i 
Apsigynimo Fondan surinkta' 
$8.85.

Aukavusių vardai: po $1.00: 
J. Pietaris, A. Rusteikienė; po1 
/50c.: J. Bakšaitis, V. Yakšlis, J. 
Knatai lis, J. Plečkaitis, M. Vis- 
niauskienė, M. Esenauskienė, A. 
Dereškevičių, S. Žalnieraitis, M.

Žalnierailienė; J. Raanaitis 
30c.; po 25c.: A. Pcčkaitis, J. 
Valatkis, M. Smelstorius, P. De
reškevičia, A. Višniauskailė; J. 
G rabi n 20c.

Visiems aukavusiems tariu 
širdingai ačiū.

S. žalnieraitis.

Tol Yards 3654. AKUŠERKA

Mis. A. VISIKAS
laigusi Akušerijos Ko* . 
iegiją; ilgai praktika-Į 

usi PennsylvanijoH 
ospitalčse ir Phila-. 
elphijoj. Pasekmin-1 

patarnauju prie' 
i m d yni o. Duodu rodą 
šokiose ligose mote

rims ir merginoms.
113 So. Halsted Str.
(Ant antru lubu) 

Chicago.

ST. LOUIS MO.

Gegužės 19 d,'‘buvo parengtas 
L. Vyčių 80 k]), vakaras.
Lošta dvi komedijos : “Bragit** 
sai Pabučiavimas” viename ak
le, ir “Kas Bailys?“, dviejuose 
aktuose. Pirmas veikalas sulo
šta labai silpnai, kiek geriau išė
jo antra komedijėle, “Kas Bai
lys?“ Po lošimo L. Vyčių 80 kp. 
Choras sudainavo keletu tautiš
kų kariškų dainų po komanda 
Živaičio. Dainos išėjo geriau

negu lošimas.
Publikos buvo nedaug, ir ta 

pati užsilaikė kaip ant rinkos; 
ant teatro reikėtų užsilaikyti ra- 
miau. — Scamp.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

i
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laikyti savo pozicijas ir at
remti musų atžagareivių a- 
takas prieš darbininkų rei
kalus ir progresų.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., May 21, 1918,

Apsisprendimas ir 
neprigulmybė.

Kad supratus koks yra 
skirtumas tarp apsisprendi
mo teisės ir neprigulmybės, 
reikia įsigilinti į tų terminų 
turinį, o ne spręsti apie juos

Apžvalga
True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, III., May 24, 1918, 
as recpdred by the act of Oct. 6,1917.
“KRITIKA.”

Laisvei” nepatinka, kad Am-

tis metų... Tavo krutinę nieka
dos neturėjo sveiko, stipro jaus
mo ir net moterišką pamylęs, 
tu vis sumezdavai — ar paran
ki bus tau pati? Pusę amžiaus 
tu pasimokei, per antra pusę tu 
miršai visa tai, ko buvai išmo
kęs! Ir visuomet (u tesirūpinai 
gyvenimo parankamais, šilima, 
sotumu... Menkas, nežymus tu 
žmogus, atliekamas, niekam ne
reikalingas. Numirsi ir — kas 
gi beliks iš tavęs? Kaip ir ne
būtumei gyvenęs...

Lenda ji į mane, ta prakeik
toji knyga, griuvu man ant kru
tinės ir slegia. Jos puslapiai vir
pa, apglėbia mane, šnibžda man,:

r— Tokių, kaip tu dešimti
mis tūkstančių žemėje. Visi jus 
per visą amžių sėdite savo ply
šiuose kaip tarakanai, dėlto ir 
gyvenimas toks nuobodus ir pil
kas.

Aš klausau tų kalbų ir jaučiu, 
lyg man į širdį butų sulindę ka
žin kieno laibi, šalti pirštai, judi
na juos ir man bloga, skaudu, 
neramu. Gyvenimas nėkados 
man nesirodė perskaistus: aš 
žiurėjau į jį, kaipo į pareigą, ku
ri pasidarė mano papročiu. Pa
galiau, tikriau pasakius, aš 
nekaip nežiūrėjau į jį... Gyve
nau ir tiek. Bet dabar šita kvai
la knygpalaike nudarė jį nepa
kenčiamai nuobodžia, įkyria va
rsa.

— Žmonės kenčia, kažin ko 
norį, į kažinką veržias, o tu tar
nauji... Kam tu tarnauji? Del 
ko? Kokia to tarnavimo prasmė? 
Ir tu pats nerandi joje malonu
mo, ir kitiems ji nieko neduo
da... Kam tu gyvni?

Šitie klausimai kandžiojo ma
ne, kremtė, aš negalėjau užmig
ti. O žmogus turi pamiegoti, jo 
mylisla!

Iš knygos puselių žiurėjo į ma
ne jos veikėjų veidai iš klausė:

— Ko tu gyveni?
Ne jūsų darbas! — norėjau 

pasakyti ir negalėjau. Kažinko- 
kie .šiur.šėjiniai, šnibždėjimai 
skambėjo ausyse. Man rodės, 
kad gyvenimo juros vilnys pag
robė mano lova ir neša su ma- C

nim kažin kur į bekraštę ir liū
liuoja mane. Atsiminimai per
gyventų metų iššaukė iš manęs 
lyg kokią jurų ligą... Niekados 
aš nebuvau pergyvenęs tokios 
neramios nakties, tikrai sakau 
tamstai.

Ir aš klausiu jus, — kiek žmo
gui naudos iš knygos, kuri jį ne
ramina ir neleidžia užmigti? 
Knyga turi pakelti mano ener
giją, bet jei ji barsto adatų į ma
no patalą — kam ji man, pa- 
velikite paklausti? Panašios kny
gos reiktų išimti iš pirklyboš, — 
štai, kas jo mylista! Nes žmo
gus reikalingas malonumų o ne
malonumų ir jis pats gali pasi
daryti...

Kuo visa tai pasibaigė? Labai 
paprastai. Aš, žinau, rylą atsi
kėliau iš patalo piktas, kaip vel
nias, paėmiau tą knygą ir nune
šiau į aptaisyloją.

O jis man ją ap-tai-sė! Apytam
sas stipras, sunkus. Ji stovi apa
tinėje lentynoje mano knygų spi
ntos; ir kai man linksma, aš iš-

I

lengvo palytėjęs ją bato smailu
mu, paklausiu:

- O ką laimėjai ?
(Iš Alegorijų vaizdai.)

paskelbia (proklemuoja) nepri- daktarą, kurio kalbą suprantate, 
gulmingos Lietuvos valstybės at- tuomet ir ligą išaiškinta liks su- 
gaivinimą, su sostine Vilniuje
ir pertraukimą visų buvusių po-.’ te išpasakot, 
litiškų ryšių su kitomis valsty- Į tarą, 

bėmis.
bę ir tam, kad jos reikalai butą 
atstovaujami taikos tarybose, 
Landersatas pripažįsta reikalin
gu amžiną tvirtai užmegstą su
sivienijimo ryšį tarp Lietuvos 
valstybės ir Vokietijos imperijos 
sudarytą pirmiausia militarėmis 
ir prekybinėmis sutartimis ir 
bendrumu muilo ir pinigų rei
kaluose.”

Grafas Hertling perdavė se
kantį atsakymą:—

“Jo Majestoto imperatoriaus 
vardu ir jo paliepimu, kaipo tar
ptautinis Vokietijos imperijos 
atstovas, aš turiu jums padaryti

prantamai ir patarimus galėsi- 
Rjimas pas (tak

su kuriuo ^nesusikalbate, 
Įsteigdamas šią vatsty- Į tankiai reiškia prasčiau negu vi

sai neit. Dr. A. Montvidas.

Iš Oregono padangės.

Musų Moterims

VIENO GABALO PRIEKYšTĖ 
—Pavyzdys No. 8836

Vietos padėjimas. — Gamta. — 
Pragyvenimas. — Darbai ir Už

darbiai.
ryba įsteigė Lietuvos Laisvės Fo
ndą. Jos nuomone, reikėjo, vie
toje to, “perorganizuoti” Rusi
jos Revoliucijos Rėmimo Komi
tetą, kuris “dabar neveikia delei 
tam tikrų aplinkybių.” Kokiu 
tečiaus budu galima “perorgani
zuoti” tą neveikiaitį fondą, tu
rintį visai kitokį tikslą, palieka 
jos logikos paslaptim. Pagal 
paprastą žmogišką logiką, per
organizavimas reiškia tiktai or
ganizacijos formos permainymą, 
o ne josios tikslų.

Bet “Laisvė” moka sugalvot 
da ir navatnesnių argumentų. 
Sako:

Kas gali užtikrinti, kad iki 
tam laikui, pakol mums pri
sieis Lietuvoje remti darbi
ninkų judėjimą, A.L.D.T. val
dyba nepaklius į musų priešų 
rankas? Mums rodosi, kad 
tokio pranašo, kuris užtikrin
tų, kad ji nepaklius, neatsiras. 
Ir tolinus:

Na, į kokias rankas tuomet 
paklius “Lietuvos Laisvės Fo
ndas?” Kokį tuomet darbini
nkų judėjimą remiti? O juk 
“L. L. F.” taisyklėse kaip tik 
ir pasakyta, kad nubalsavus 
dviem trečdaliam A. L. D. T. 
centro nariams (narių? “N.” 
Red.) bus pinigai išmokami. 
C. valdyba atsiduria musų 
priešų rankose, du (trečdaliu 
jos narių nubalsuojk pasiųs
ti pinigus kokiam nors Gab
riui (! “N.” Red.) in/atliktas 
kriukis. '

Portland, Ore. — Pasiskaitęs 
Naujienose aprašymų apie gam
tos grožybės Amerikos vakaruo
se, Pači liko krašte, užsigeidžiau 
ir aš ten keliauti. Atvykau į Po
rtlendą.

Portlendo miestas guli apie 65 
mylias nuo Pacifiko vandenyno, 
tarp dviejų upių, Wilhnette ir 
Cohimbijos. Miestas skaito dau
giau kaip du šimtų tūkstančių 
gyventojų ir gana švarus. Svar
biausia pramone tai laivų staty
mo dirbtuvės; be to. yra įvairių 
mašinšapių, malūnų lentų pjo- 
vyklų, mineralų valymo įstaigų 
ir tt. Patsai miestas skęsta ža
liuojančiuose dideliuose me
džiuose, visur auga rožės, kurių 
kvepėjimu pripildytas oras.

Žemė apielinkėj truputį ban
guota, kalnuota, bet gera ir der
li. Vaisių duoda du kartu me
tais. Klimatas panašus į Lietu
vos, augantįs čia medžiai tai 
daugiausia pušjs, egles, topeliai, 
kaštanai, beržai, alksniai ir ki
loki.

Apie šešiasdešimt mylių nuo 
miesto į pietryčius stūkso mil
žiniškas kalnas, apie 17 tuksian
čių pėdų augštumo. Ant kalno 
viršaus yra apie du šimtu pėdy 
gilumo sniego, ir tas sniegas gu
li ten amžinai, žiemą ir vasarą. 
Tasai amžino sniego kalnas va
dinasi Mount Hood ir gražiai 
matomas iš Portlando miesto. 
Saulėtoj dienoj atrodo kaip auk
sas su perlais maišytas — žiba 
visokiais spinduliais. Pakalnė
mis auga gražios girios, žienui 
vasarą žaliuojančios. Čiajau ir 
didelis vaiskus ežeras, penimas 
nuolatos bėgančių nuo kalno 
tirpstančio ten sniego vandenų. 
Portlando miestas visą sau van
denį ima išvestais vandetrau- 
kiais iš to ežero.

Kas dėl oro, tai jis čia labai 
sveikas ir gaivinantis. Sulygi
nant su Chicaga, lai Chicagos de
vyni batalijonai daktarų nepada
rytų žmogaus taip sveiku viso
kioms savo medicinoms, žolėniis 
ir pilėmis, kaip čia pati gamta 
pataiso žmogui sveikatą. k

Kas dėl pragyvenimo, tai kaili 
rytų valstijose taip ir čia šiuo 
laiku visa kas brangu. Bet už
tat uždarbiai čia yra gal kiek 
didesni. Paprastam darbininkui 
moka 40 centų valandai darbo, 
o prie valdžiai dirbamų darbų, 
kaip ve prie laivų statymo, ar
ba prie girių kirtimo, moka 55 
centus valandai. Aimatninkai', 
kaip mašinistai, stalioriai ir tt 
gauna nuo 80 centų iki 1 dolerio 
ir dagi iki pusantro dolerio va- 
ladai. — S. š.

Matytojų ir korespondentų praiome 
siunčiamus išspausdinimui laikrai- 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Kedakciįii, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių, Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
|ei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ienklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

“Visų kraštų proletarai, vie
nykitės” —K. Marks.
r

Redakcijos 
Straipsniai

A.. L. D. T. gavo

merikos Lietuviu Darbinin
kų Tarybai tapo suteikta

bai svarbios reikšmės.

Ve, ką gabus protas gali su
galvoti! Amerikos Lietuvių Da
rbininkų centras paklius į prie
šų rankas — nežiūrint, kad prieš 
Darbininkų Tarybų musų prie
šai kovoja aršiausi negu prieš

Jisai visų-pirma užčiaups 
burnas tiems “blufferiams” 
iš tautininkų liogerio, kurie 
stengdavosi atitraukti dar
bininkiškas organizacijas 
nuo prisidėjimo prie Darbi
ninkų Tarybos, melagingai 
skelbdami, kad ji esanti “ne-

Neprigulmybė—gal tas žo
dis ir skamba didžiai,—bet 
koks jo turinys? Toks, kad 
jį galima aiškinti kaip tik 
kam noris.

To žodžio neaiškumas pri
verčia kaikuriuos jį daugiau 
apspręsti, tad reikalaujama 
pilnos, visiškos ar tikros ne
prigulmybės. Bet nuo to 
“neprigulmybė” nepasidaro 
aiškesnė. Nes kuo-gi turi 
skirties pilna neprigulmybė, 
visiška neprigulmybė ar tik
ra neprigulmybė nuo tiktai 
neprigulmybės?

Kaip ne “pilnintum” ar 
“tikrintum” neprigulmybės 
reikalavimą, jis neišreiškia 
svarbiausio dalyko, kurio de
mokratija reikalauja tautų 
klausimo rišime: būtent, 
žmonių teisės spręsti apie sa
vo krašto likimą. Todėl pra
ktikoje “neprigulmybės” rei- 

’ kalavimas yra prigijęs pas 
tuos elementus, kurie į žmo
nių teises mažai teatsižvel- 
gia. Neprigulmybės reika
lavimas pas juos yra pasida
ręs ne demokratišku, bet an- 
ti-demokratišku. Sdekdami 
įsivaizdinamos neprigulmy
bės, jie stengiasi jos gauti iš 
viršaus, t. y., per svieto ga
liūnus, kaipo jų mylistą, o ne 
kaipo žmonių teisės įvykini- 
mą. Kad jie stovi ant klai
dingo, blėdingo žmonėms ke
lio, — apie tai negali būti a- 
bejoniu. Mylistu niekas už-
dyka neduoda, už jas reikia kokllf..k',1J,<la,bi,,inkiškl» or«!1’ 
užmokėti, ir tai labai bran- nizncW fanie centre atsiras 
iriai “Nenriirulmvbė” iš- <lu trečtlilliui <«brio šalininkų, U. kaipo myliZ nietadl1.’: 

negali būti neprigulmybė — 
nei pilna, nei tikra, nei jokia 
kita. Tokios mylistos gavė
ją visuomet prisiriša prie sa
vęs mylistos davėjas privers
tinu nelaisvė ryšiu. Tik ne-, 
prigulmybė išgauta iš apa
čios per žmones, per savo ir 
)kitų kraštų demokratiją, — 
ryšius su kaimynais užmez
ga nepri verstinai, liuosai, 
pagal liuosos sutarties, be 
“atsidėkavojimų” “mylistų” 
davėjams.

Šitokia neprigulmybė gali 
vardo niekas neturės būti išreikšta tiktai žmonių 
šmeižti. Jos susirin-'apsisprendimo teise. Todėl 

reikalavimas tautų apsispre
ndimo teisės yra daug plate
snis ir demokratiškesnis rei
kalavimas. Jis stato pirmon 
vieton žmonių soverenitetą, 
o ne abstrakti soverenitetą, 
kurs gali būti by kieno pasi
savintas. Jis pripažįsta ne-l 
prigulmybę, bet ne kokią ki
tonišką — tik žmonių nepri-j 
gulmybę sprendime apie sa
vo likimą. Jis pašalina nuo 
sprendimo svetimus diplo
matus ir viešpačius. Jis ne
atiduoda sprendimo į vienos

vių. Ir pagalios tasai centras iš
siųs Gabriui LLF. pinigus, kurie 
buvo paskirti darbininkų judė
jimo rėmimui... Ir atliktas kriu-

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba yra dabar ne 
tiktai pilnai legalė organiza
cija—kaip ji buvo nuo pra
džios savo įsikūrimo iki da
bar—, bet ir naudosis šios 
šalies įstatymų apgynimu 
nuo visokių neteisingų pasi
kėsinimų ant jos vardo, vei
kimo arba turto.

Tebūnie garbė “Laisvės” 
galvočiui! Už tokią didelę jo 
mandrybę mes proponuojame 
suteikti jam Lietuvos karaliaus 
vainiką, ir tikimės, kad jisai iš
kels savo tautos vardą augščiaus, 
negu žydų Saliamonas.

teisės šmeižti.
kimų ir kitokių darbų niekas 
neturės teisės trukdyti. Už 
turtą, koks rasis Darbinin
kų Tarybos ižde, jos iždinin
kas atsakys prieš Tarybos 
komitetą ne tiktai morališ
kai, o ir teisiškai (ko nesti 
nečarteriuotose organizaci
jose).

Pranešdami apie tai musų 
visuomenei ir darbininkiš
koms draugijoms, mes ragi-l

True translation filed with the post
ui.islcr at Chicago, III., May 24, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

Dokumentai.

Iki šiol Lietuviu Darbinin
kų Tarybos skyriai susiorga
nizavo apie dviejose dešim-

I Londono laikraštyje “The 
New Europe” randame išspauz- 
(linta Lietuvos Landesrato pra
šymą pripažinti Lietuvos auto
nomiją ir vokiečių kanclerio at
sakymą. Kanclerio atsakymas 
Amerikos spaudoj jau buvo pas
kelbtas, bet lietuvių prašymas 
paskelbtas dar nebuvo. Paduo

dame čia tuodu dokumentų sy
kiu, išvertę iš The Neiw Europe.

“Kovo 23 d. Lietuvos Landes
rato deputacija lankėsi pas im
perijos kanclerį idant paprašius,

ii J / T. į kad Vokietijos valdžia pripažm- klesos ar luomo rankas. Jis . f. . . . . - 11 1
..„KaL. :: i • i • i tą Lietuvos valstybes autonoim-palieka jį kiekvieno krašto . . .. ; ..x; . . ją (Selbstaendigkeit). Deputa-suaugusiems vyrams ir mo- ... • . - . . . . T. ?>.• ..... ... -ui x«i lclJa mteike kancleriui Lietuvoslietuvių kolonijų atskiros terims be luomo ar tikėjimo 

draugijos yra nutarusios į- skirtumo.
stoti į Darbininkų Tarybą ir' Apsisprendimo teisės rei- 
rengiasi taip-pat tverti sky-j kalavimas yra didesnis, aiš- 
rius. Butų geistina, kad su- kesnis, demokratiškesnis už 
sipratusieji darbininkai da- neprigulmybės reikalavimą, 
bar imtų dar smarkiau jung- Jis reiškia kartu ir žmonių 
ti į daiktų savo organizaci- laisvę ir žmonių neprigulmy- 
jas po Darbininkų Tarybos bę. Kitaip jis gali būt išrei- 
firma. Tiktai tvirtai susi-įkštas žodžiais: soverenitetas 
vieniję, mes pajiegsime at- kiekvienos tautos žmonėms.

kesnis, demokratiškesnis už

džio 11 d., 1917, sekančiais žo
džiais: —

‘‘Lietuvos Landesratas, kurį 
lietuviai namie ir užrubežyje 
pripažino vienatiniu lietuvių 
tautos atstovu, pasiremdamas 
tautų apsisprendimo teise ir re
zoliucijomis Lietuvių Suvažiavi
mo Vilniuje rugsėjo 18-23,1917,

‘‘Kadangi Lietuvos Landesra- 
tas, kaipo pripažintas lietuvių 
tautos atstovas, gruodžio 11 d„ 
1917, paskelbė Lietuvą kaipo ne- 
prigulmingą (unabhaenging) 

valstybę, suvienytą su Vokietija 
amžinais ir tvirtais susivieniji
mo ryšiais (Bundesverheltnis) 
pirklybos, pinigų ir kitose srity
se, ir prašė Vokietijos protekci
jos ir pagelbos valstybės atbu- 
davojime, mes šiuo pripažįsta
me Lietuva liąosa ir nepriklau
soma. Vokietijos Imperija yra 
parangi suteikti Lietuvai prašo
mą pagėlbą ir kartu su Lietuvos 
gyventojais imties reikalingų 
tam priemonių. Bus sušauktos 
konvencijos įsteigimui konfede
racijos su Vokietijos imperija. 
Imperialė valdžia išanksto spre
ndžia, kad konvencijos bus an 
naudos Vokietijai taip jau kaip 
ir Lietuvai, ir kad Lietuva pa
siims ant savęs dalį karės naštos, 
kuri duoda Lietuvai pasiliuosuo- 
ti. Lietuvos neprigulmybės pri
pažinimo formalis dokumentas 
bus pasiųstas Tautos Tarybai.”

Kiekviena namų šeimininkė nori, 
kad jos dirbamieji rūbai butų taip 
jau grakštus ir patogus, kaip kad jos 
išeiginiai rūbai. Graikščių priekyš- 
tę, arba geriau sakant, apvalkalų pa 
rodo šis paveikslėlis, 'fa priekvšlė 
turi suknios pavidalų; užsivelkama 
per galvų. Kaklo iškirpimas yra pa
vidale raidės U. Rankovės įduria
mos i giliai iškirptas rankoskyles 
pažastėmis, kad liuosiau butu ran
koms kilnoti. Rankovės gali būt il
gos arba trumpos. Abiem šonų pu
sėm prisiuvamos erdvos kišenės. Pa
juosiama plačiu, šone susegamu dir
žu.

Tokiai priekyštei pavyzdys No. 
8836 sukirptas trejopo dydžio, mie
los 36, 40 ir 44 colių per krutinę. 36 
colių mierai reikia 5% jardo materi
jos 27 colių pločio, arba 4% jardų 
36 colių pločio.

1 rue translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 24, 1918, 
as reųuired by the act of Očt. 6, 1917. 

klaidos Pataisymas.

įnoryje uždėta klaidingas antgal- 
vis ant Apžvalgos straipsnio. 
Vietoje “E. V. Debs stovi už ka
rę”, turi būti: E. V. Debs stoja 
už St. Louis’o rezoliucijos atšau
kimą.

Sveikatos Skyrius

Ant T—kas iš Chicagos klau
sia:

1. Ką reiškia žodžiai bilateral 
fibrous — ar tai reiškimas ko 
nors, ke.s turi ką nors bendrą su

2. Ką reiškiapulmonary tube- 
rculosis? Ar tai yra paskutinis 
džiovos laipsnis?

3. Jeigu džiovininkas jau turi 
kiautines plaučiuose, ar da gali

4. Išverskite man j lietuvių ka- 
jbą šituos žodžius, kurie liko 
apie mane pažymėti ligonbutyj: 
“Chronic bliateral fibrous pul- 
monary tuberculosis with cavi- 
ties present. The lieart. some 
what enlarged and pulled to

Atsakymai:
1. Bilateral reiškia abejose 

pusėse. Fibrous reiškia būdavo-

Neramioji knyga
Iš Maksim Gorkio

Žiūriu — ties mano lova stovi 
nę, į kurią jungiančios celės jau-1 knyga. Liesa, plokščia, laibom 
go — šiame atsitikime reikštų, ilgini kijelem, ji pritardama 
kad į džiovos gūželius priaugo 1 linksi mažute savo galvele ir ly- 
jungiančiųjų celių. liu h

2. Puhnonary Juberculiosis man: 
reiškia plaučių džiovą bile kokia
me laiipsnyj.

3. Betai beišgyja, vienok re-

Redakcijos Atsakymai
šiuršėjimu kalba

— Galvok teisingai...
Jos veidas kažinkoks ilgas, 

nuožmiai išsiilgęs, akys kankina 
tuose atsitikimuose da gali paž- skaisčiu spindėjimu ir gręžia 
veikti.

4. Chroniškas abiejų pusių su 
jungiančiom celėm plaučių tu- 
berkulozis (džįova) kuriame yra 
kiaurimų pasidarymas. širdis 
šiek, tiek padidėjusi ir nutrauk
ta į dešinę pusę.”

Mano prierašas. Reikia eit pas

inan sielą.

pragyvenai keturias dešimtis 
metų? Ką tu davei gyvenimui 
per tą laiką? Nė viena šviežia 
mintis neatsirado tavo galvoje, 
nei vieno originaliu žodžio tu ne- > 
pasakei per tūps keturias dešini-

Kuopiečiui, W. Pūliniam - 
Kad tamsta šalia slapyvardžio 
nepadėjai savo tikro vardo, pa
vardės ir adreso Bedakcijos ži
liai, todėl korespondencijos ne

galime suvartot.
J. Grybienei, Roseland.— Po 

čielo mėnesio a įsi m inėt para-‘ 
šyl žinią ir dar reikalaujate tal- 
)inl “žodis į žodį”. Nesuvarto
sime.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti lokiai prieky.Štei su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom is- 
kirpti žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti inierų, parašyti savo pavarde 
ir aiškų adresų ir, įdėjus kartu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešim 
tukų), pasiųsti šiaip užadresavus: 
NAUJI ENGS PA1TERN DEPT., 1840 
S. llalsted Street, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1840 S. llalsted St., Chicago, UI.

Čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No 8836.— 
Mieros......... colių per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Adresas)

DATRIJ0T1ZMAS
1 Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis - 

$120,000.00.
S. K. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Kazimieras Gugis

Mkvito Ofisas t 

tl7 N. Dcaiborn St.
111 -13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip i 'riminaliikuose 
taip ir civiliikttose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir^-opieras.

Namų Ofisas:

1323 I. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas Idc 
Prie šių kainu priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokostįs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir ??-ra GA I VŪS

Aptiekus Tel. Drover 8118 
Rezidencijos —Boulevard 9812

DR.A.J. KAULIUS
(Mis Ir CblrrirEis

X-SPINDUL1A1

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

2—9 vakare.
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Jaunuomenės Skyrius
I _________ • •• - -

J. Rainis.

Žvejys
Dangaus aptemsta žydras skliautas
Ir žemę, apglobia naktis. 
Audringa vėtra stoja siaut us 
Ir tvliai nyksta debesis. 

v v

Ant juros bangos nebegroja. 
Nublanko ūkanų rukai, 
Tik pempių ant vandens lakioja 
Trukšmingai šaukiantys pulkai..

Bet koks ten balsas tylą skiria?!.
Jis tarpe migių dingo tuo'...
Žvejys k raštu n laivelį iria
Ir plaukdamas liūdnai dainuo'..

Jis giesta: “Brangi mano jura.
Visa širdim aš myliu ją, 
Mane jos laisvė taip užbūrė 
Liuoba kvėpuoju krutinę.

Žinau, plačioj gyvatos juroj 
Žmonėms perdangai jau sunku: 
Tiesos ten, meilės nieks nežiūri, 
Vien skriaudos, skausmai ten... baugu.

širdingi žūsta ten siekiniai 
Be kaltės kenčiančių žmonių. 
Visur tik priespauda, slėgimai, 
Netilsią garsas grandinių...

*
O jura ta nuožmi, vėjuota...“

juodviejų akįs. Ilgai jos skrodė 
vienos kitosna, o paskum, už- 
„ l;gęso.

Toj vietoj atsirado du akme
niu, atsistoję vienas prieš kitę.

Apie juos besisukdamas vis 
staugia vėjas, visę naktį tylom 
stovi balta šviesa.

Aplink išdžiuvo medžiai ir nu
virto, išdegė žolė. Joks kelias 
dabar į tę pusę nepraeina.

O toli, visur laisvai skraido 
paukščiai, žydi gėlės, šųkauja ir 
džiaugiasi žmonės.

Truputis apie istoriš 
kąjį materijalizmą

IIIIIIIIIIHIIIlillllllllllllllB

Bet štai jau blyksi žiburys1
Daina paliko n'išdainuota
Prie krašto priplaukė žvejys.

(Vairas).

* Ignas šeinius.

Šešėlis

Miške buvo šešėlis. Ne nuo 
kokio nors medžio ir ne nuo de
besio.

Kai saulė švietė, jis buvo tam
sus ir lakstė greitai, švaistės 
po mišką mosuodamas ilgomis 
rankomis.

Kai saulė slėpės, jis darės ne
matomas. Ištyko slankiojo tarp 
medžių ir sustodamas kur sės
davos ant kelmo.

Mėnuliui patekėjus išblykšda
vo šešėlis. Eidavo baltas tiesiai 
per mišką, į dangų įsižiuręs.

Kur šešėlio akys miegantį vir
šūnėj paukštį pataikindavo, iš
keisdavo jis ir nenubusdavo.

Kur naktį gėlės rasą gėrė ir, 
kai prai idavo šešėlis, nusvirda
vo jos. Medžius šiurpas kratė 
ir birdavo jų lapai.

Niekas nežinojo, ko ten šešė
lis miške vaikščioja. Bijojo 
žmonės, bet nesuprato, kodėl ten 
daros taip viskas.

Atsirado vienas jaunas vyras 
ir nuėjo vidurnaktį miškan. At
sistojo už storo ąžuolo ir laukė.

Sudejavo vėjas skleisdamas 
pažemiu ir slinko baltas šešėlis. 
Vyras stvėrė jį už plaukų.

Atsigrįžo šešėlis ir susitiko

Kas tai yra materijalistiškasai 
istorijos supratimas? Kuo ski
riasi jisai nuo kitokių istorijos 
supratimų, pavyzdžiui, nuo ide
alistiškojo?

Idealistiškasai istorijos supra
timas, savo tyriausiame pavyda- 
le, sako, kad pamatinė ir galu
tina istorinių nuotikių ir perver
smų priežastis gludi žmonių są- 
protavimo besikeitiine, moks
lo prasiplatinime. Idėjos val
do pasaulį — ot kokia yra abel- 
na idealistinio istorijos suprati
mo formula. Materialistinis gi 
istorijos supratimas j ieško isto
rinių perversmų pamatinių prie
žasčių ne žmonių sęprotavimo 
besikeitime, ne mokslo besi plė
tojime, bet būduose savo gyveni
mo reikalų aprūpinimo. Materia
listinių istorijos supratimu, i.šai-j 
škinimui istorinių perversmių 
istorijos tyrinėtojas neprivalo 
pasitenkinti vien tuo, kad nuro
džius, jog štai žmonių galvosi* 
persimainė supratimai apie tos 
ar kitos gadynės doros suprati
mą, tos ar kitos valstybės įstai
gas. Ne, sulig materialistiškuo
ju istorijos supratimu, ištoriko 
darbas tuo pasibaigti negali; 
istorikas privalo da išaiškinti, 
kodėl žmonių galvose, t. y. jų
jų pažiūrose tos ar kitos permai
nos įvyko; kodėl tai, ką seniau 
skaityta protingu ir išmintingu, 
dora ir pagirtina, šiandie rodosi 
neišmintinga ir peiktina. Ir

HALSTED & I4TV ST$.
Didžiausia Krautuvė West Sideje

Šio Sezono Tavorai 
Visokią Rusią

Vyrams, Moterims ir Vaikams bus rasta čia

dideliame pasirinkime—Ši yra didžiausi popui erėmis kaino
mis krautuvė Chicagojc. Kokis jūsų šio sezono reikalavimas 
nebūt pasirėdyme rūbais, naminėmis reikmenimis, arba prie 
stalo, mes užganėdinsime jus.

Lietuviškai Kalbantis Pardavėjai
—rasis čia, kad jums prigelbėjus—

.11 1.11 S JANELL’NAS — \VM PICKTORMAN
(ieneralis Pardavėjas palydės jus kiaurai per visą krautuvę 
ii* patarnaus jums bile departamente. Jus norėsite to, taipgi 
MI.NNIE Bl ItCll — moterišku paribinių departamente, 
MAKYENA KBIKSCIUNIUTfi — l)ry goods departamente.

Bile kuris iš šių pardavėjų bus linksmas pasimatyti su 
Jumis ir jutus patarnaut.

Utarninkais ir Subatomis atdara iki 9:15 P.M.

ve, materialistinis istorijos su
pratimas ir duoda į tai savo at
sakymą. Jisai nurodo, kad pa-* 
šaulį valdo ne idėjos (nors jis 
pripažįsta ir idėjų svarbumą), 
bet pačios idėjos priklauso nuo 
to, kokiu budu žmonės daro pra
gyvenimą. Jei žmonės gamina 
sau maistą, pavyzdžiui tokiu bu
du, kaip kad Lietuvos ūkinin
kai keletas desetkų metų atgal, 
tai jųjų supratimui apie tai, kas 
yra gera, kas bloga, jų visokios 
ištaigos, jų santykiai tarp sa
vęs ar su kitomis klesomis, pav., 
su dvarininkais, bus kitoki, ne
gu kad šiandieninių Amerikos 
ūkininkų.

Friedrichas Engelsas labai 
puikiai tatai nušviečia savo pra
kalboje pasakytoje prie Karolio 
Markso kapo. “Kaip Darvinas 
—pasakė jis — atidengė, organiš
kos gamtos įstatymus, taip Mar
ksas atidengė žmonių draugijos 
vystymosi įstatymą: jis atiden
gė tą paprastą faktą, buvusį iki 
šiol paslėptą po ideologijos naš
ta, — tą faktą, kad žmonės tu
ri valgyli, gerti, reikalauja prie
glaudos ir rūbų pirmiau negu 
jie gali užsiimti politika, moks
lu, daile, tikėjimu ir tt., kad to
kiu budu gaminimas būtiniau
sių materialių gyvenimo reikme
nų, o taigi kiekvienas ekonomi
škojo plėtojimosi tos ar kitos 
tautos, tos ar kitos gadynės žing
snis sudaro* pamatą, iš kurio iš
auga valstybės institucijos (ins- 
laigos), juridiškos pažvalgos, 
dailė ir net tikėjimiškos tų žmo
nių pažvalgos.“

Tą pačią mintį išreiškė K. Ma
rksas garsioj įžangoj savo vei
kale “Prie Politiškos Ekonomi
jos Kritikos“. Ten tarp kit
ko sakoma, kad paimti bendrai 
gyvenimo reikmenų gaminimo 
budai sudaro ekonomišką drau

mokslas, palįs mokslininkai yra 
taip jau produktas los gadynės, 
kurioje jie gyvena; kad savo di
džiais darbais jie galėjo tuo ar 
kitu laiku pasirodyti lik ačiū 
tam, kad jau buvo pribrendusios 
sąlygos tų darbų apvertinimui. 
fctal žinoma yra, kad normandie- 
čiai atrado Ameriką keliais šimt
mečiais pirm Columbo, — bū
tent apie 1000 metų po Kristaus 

imimui. Jie pasiekė net da
bartinių Suvienytų Valstijų ru- 
bežius. Iš to žmonijai naudos 
tečiaus nebuvo. Kodėl? Nugi 
todėl, kad tokis atradimas da 
nebuvo reikalingas, kad iš jo da 
Europos žmonės negalėjo pasi
naudoti. O ir Columbus, — 
kokiu budu jis atrado Ameri
ką? Jis j ieško jo trumpesnio 
kelio į Indiją, apie kurią Euro
pos žmonės Columbo laikuose 
svajojo kaipo pasakišką šalį, 
kur galima rsati kartais aukso. 
Vadinas, ir Columbo žygių prie
žastimi buvo tuolaikiniai euro
piečių materialiai interesai.

Imkime dabar Fultoną, kuris 
1807 m. išrado garlaivį. Didis 
ir garbingas žygis! Bet juk ži
noma,jog Marburgo profesorius 
Papin, išrado garinį laivą da 
1707 m. Juo jisai mėgino nu
plaukti į Angliją. Bet Londono 
valdžia uždraudė jam važiuoti, 
o žvejai sudaužė jo valtį. Tasai 
pats Papin ir mašiną garinę iš
radęs, t. y. stakles, kurios turėjo 
austi susyk aštuonis audeklus. 
Bet jojo išradimas tapo sudegin
tas. Mat nelaiku buvo išras
tas.

Taigi, kad didi išradimai turė
tų intekmę į žmonių draugiją 
reikia, kad jų invykinimui butų 
pribrendusios materialės sąly
gos. O vėl ir didžiuma išradi
mų nėra gimę ir subrendę vien 
jųjų išradėjų galvose. Dažniau
sia tai yra pasekmė ilgaus pro
ceso ir daugelio asmenų darbo 
Pagarbintu išradėju pasidaro 
daugiausia tas, kas geriausia 
pritaikina išradimą jau senokai 
atidengtą.

Tiek apie istoriškojo materia
lizmo žvilgsnį į intelektuališkų
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Tąsa Didelio Išpardavimo Lotu 

Už žymiai Nupigintas Kainas
pirkimui vieno arba daugiau lotą, su visokiais pagerinimais pilnai išmokėtais. Iš
baldavus keletą lotų pereitą nedėlią, dar mums paliko keletas biznevų ir dėl rezi
dencijų lotų, kurie randasi pagal ir arti Western Boulvaro, tarp 43-čios ir 45 gatvių.

Asfalto gatvės, cemento šalygatviai, ravai, gesas ir elektra apšviesta. Viskas jau 
įsteigta ir išmokėta, šie lotai randasi palei puikų bulvarą, taip vadinamą Western 
Avė. Bulvaro, Addition pridėta tarp Western Avė., ir Rockvvell Str. ir 45tos gatvės.

Niekuomet gyvenime jums nepasitaikė geresnės progos pirkti lotas tokiame ide
aliame distrikte kaip šis, kur netoli gyvena ir dirba 250,000 žmonių dauggiaus lietuvių

ŠIE LOTAI RANDASI
tiktai mažame atstume nuo labai didelių dirbtuvių, kaip Grane Co., The Continental 
Boit and Iron VVorks, Union Oil Company, ir daug kitų didelių fabrikų, kur darbinin
kai gauna augščiausią mokesti, augštesnę negu kur nors kitur Chicagoje, o daugu
ma jų dirba tiktai aštuones valandas dienoje, apart to darbo yra užtektinai.

Tuos lotus parduosime už daug pigesnes kainas negu jų tikra vertė.
Taigi pasinaudokite tąja proga ir ateikite nedėlioję, Gegužės 26-tą dieną ir nu

sipirkite vieną arba daugiau tų lotų ir apsigyvenkite ant vietos iš kur galėsite pėsti 
nueiti j darhą.

Lietuvių bažnyčia, mokykla, sankrova, teatras ir viešos mokyklos jau pastaty
tos. Tų parankamų nebereikia laukti.

KAIP ATVAŽIUOTI IKI MUSŲ LIOTŲ
Wentėrn Avė. gatvekarys pravažiuoja pro tą vietų. Imkite kokj nirs gatvekarj 

iki Wealern Avė. Ant Weat>ern Avė. persėskite ir išlipkite ant 43-čios gatvės ir lei
site j i^usų biurą po numeriu 4302 VVestern Avė., kur musų atstovai viską išpasakos.

BIURAS ant SU BDIVIZIOS
4302 Western Avė
KUPONAS

Arthur T. Mclntosh & Co
106 North La Šalie Street

GERGIAMI TAMSTOS
Malonėkite atsiųsti man visas informacijas apie savo lotus, kurios 

Tamstos garsinate, be jokios pereigos iš mano pusės
Vardas pavardė

KUPONAS KUPONAS

Jeigu iš kokios nors priežasties nespėtumėte ateiti nedėlioj, išpil 
dykite šį kuponų ir mes Jums išsiųsime visus paaiškinimus.

gijos struktūrą, tą realį (tikrą) 
pamatą, ant kurio rimo ju
ridiška (teisiška) ir politiška 
užbudavonė, ir kuriai atsako 
tam tikron žmonių nusivo- 
kimo (nusijautimo) f o r m o s. 
Materialio gyvenimo išdirbys- 
tės būdas nulemia visą socialį 
(visuomeninį), politinį ir dvasi
nį procesą (bėgį). Ne žmonių 
nuovoka nulemia jųjų visuome
ninį stovį, bet priešingai, jųjų 
visuomeninis stovis nulemia jų 
nuovoką (nusijautimą).“

Aiškesniam supratimui skir
tumo tarp idealistiškojo ir mate
rialistiškojo istorijos supratimų 
paimkime pavyzdį. štai mes 
visi puikiai sužinome, kad Lie
tuvoje buvo kaidaise (ir, galima 
sakyti, da visai nesenai bau
džiava. Pirm to-gi, kaip žino
me, lietuviai buvo liuqsi (kiek 
liuosi jie buvo — tai kitas klau
simas). Kodėl atsirado Lietuvo
je baudžiava ir kodėl ji išnyko? 
Idealistinio istorijos supratimo 
žvilgsniu baudžiavos atsiradimo 
klausimą reikia aiškinti tuo, kad 
užkariavusieji Lietuvą svetim
šaliai, taipgi naminiai, t. y. pa
čios Lietuvos ponai paėmė val
stiečius baudžiavon. O kodėl 
jie tatai padarė? Nagi, kad tuo
met tokios idėjos viešpatavo, 
kad žmogus prasčiokas, žmogus 
kitos tautos ir žmogum nebuvo 
skaitomas. Dabar, kodėl išny
ko baudžiava Lietuvoj arba kad 
ir Busijoj? Nagi todėl, kad Ru
sijos valdininkų, o taipgi pačių 
ponų dvarininkų tarpe, ačiū pra
siplatinimui laisvų idėjų gimė 
supratimas, jog baudžiava yra 
nenaudinga, netinkanti, gėdą 
daranti civilizuotai žmonijai lie
kana. Todėl tai ji ir tapusi pa
naikinta.

Žmogaus, prisilaikančio mate
rialistinio istorijos supratimo, 
šitokis aiškinimas neužganėdins. 
Jisai tuoj užduos klausimą: o 
kodėl Rusijos caro Aleksandro 
II, jojo vąldininkų ir valdančių
jų k lesų nuomones, pažiūros j 
baudžiavą persimainė? Well, 
galima atsakyti, kad Rusijos 
valdančiosios klesos užsikrėtė li
berališkomis vakarų plėjomis. 
Bet iš kur atskrido tos liberališ
kos idėjos į Vakarų Europą. 
Juk ir ten buvo baudžiava ir ten 
ji išnyko; tik jau ne iš Turkijos! 
Idealistinis istorijos supratimas 
neturi į lai atsakymo.

Materialistinis istorijos supra
timas gi duoda į tai aiškų atsa
kymą. Kodėl išnyko baudžia- 
va? Todėl, kad persimainė gy
venimo reikmenų gaminimo 
budai. Kol technika stovėjo že
mai, kol tikėję ir pramonėje var
tota papraščiausi įrankiai, tol 
baudžiava buvo naturalė Lietu
vos gyvenimo forma. Bet gyve
nimui bėgant, kovoje su gamta 
žmones vis daugiau ir daugiau 
įrankių vartojo, vis tobulesni ir 
tobulesni tie įrankiai darėsi, vis 
augštesnio žmonių išsilavinimo 
jų vartojimui reikėjo. Vienok 
tokio išsilavinimo negalima bu
vo susilaukti baudžiauninkuose. 
Ne veltui juk buvo priežodis: 
Ko gera norėti iš baudžiaunin
ko! Dailesniams, geresniams 
darbams atlikti reikėjo liuosų 
žmonių. Dvarininkai patįs — 
pirmiausia toliau prasisiekusie
ji, o paskui ir kiti — vis aiškiau 
ėmė matyti, kad baudžiauninkų 
darbas nebeapsimoka, kad liuo- 
so darbininko darbas darosi 
našesnis. Pagalios a(ėjo laikas, 
kad baudžiavos pragaištingu
mas pasirodė visai aiškus. Ta

da tai imta skelbti, kad baudžia
vos tik gėdą daro civilizuotai 
žmonijai, tada tai tapo išleista 
įstatymai panaikinantįs baudžia
vą, tada tai imta ją skaityti ne
dora žmonių sugyvenimo for
ma.

Tai mat, kaip gyvenimo rei
kalų gaminimo būdams persi
mainius persikeitė ir žmonių pa
žiūros link baudžiavos, persikei
tė įstatymai, persikeitė moraliai 
baudžiavos apkainavimai. Tai 
mat kaip, pakartojant Markso 
žodžius, “budai gaminimo ma
terialio gyvenimo reikmenų, nu
lemia visą socialį, politinį ir 
dvasinį gyvenimo procesą.“

Visa žmonijos istorija yra gy
vu augščiau paduotų Markso 
žodžių patvirtinžmiG

Prieš materialistinį istorijos 
supratimą buržuazijos idealogai 
išstato daugybę argumentų. Tik 
deja, jųjų argumentai remiasi 
visų pirma iškraipymu to, ką sa
ko žmonės materialistiškojo is
torijos supratimo žvilgsnio pri- 
silaikantįs, o paskui jau tokia iš
kraipyta teorija kritikuojama, 
arba tie argumentai yra labai 
silpni. j

Primetama, pavyzdžiui, kad 
istorinis materializmas neapver- 
tina mokslo, nepriduoda svar
bos proto milžinų išradimams. 
Girdi, kas atrado Ameriką —‘ 
ar ne Columbus? Kas išrado' 
knygų spausdinimą—ar ne Gu- 
tenbergas? O garlaivį pabuda- 
vojo — ar ne Fultonąs? ir tt., 
ir tt. — begaliniai. Bet juk to
kie užmetimai visai neteisingi. 
Istoriškasis materializmas arba 
materialistiškojo supratimo ša
lininkai neužginčija nė mokslo 
svarbos, nė svarbos mokslinin
kų. Jie tik aiškina, kad patsai

žmonijos spėkų reikšmę.
Užmetama da istoriškamjam 

materializmui, kad jisai nepri
pažįsta doros dėsnių intekinės 
žmonijos istorijoje. Ir tai ne
tiesa. Istoriškasai materializ
mas pripažįsta tatai, Jisai tik 
sako, kad galų-gale žmonių do
ra yra taip jau produktas tam 
tikros klesos ir los gadynės, ku
rioje žmonės gyvena.

Sename testamente, pavyz
džiui, randame, kad Abraomas 
turėjo sugulovę —arba, kaip

• šiandie, kalbama good times 
su Saros, Abraomo pačios tar
naite. Ir matyt, Sara nieko ne- 
morališko tame nematė. Na, 
o jeigu taip butų padaręs tėvas 
Abraomas šiandie, tai sudiev: — 
Sara, kaip bematai, butų parei
kalavus divorso! Tai mat, kaip 
gyvenimo sąlygoms persimai
nius, persikeitė supratimas apie 
dora.C

Daroma da eibės visokių kito
kių priekaištų istoriniam mate
rializmui, ale atsakinėti j juos 
Čia stoka vielos. N.

Vaidonis.

“Skaisčioji tėvažudė”
Staigi grafo mirtis betgi iš

šaukė abejonės Neapolio valdi
ninkuose. Į Petreliu lapo pasių
sta magistratas, kuris areštavo 
visus palies gyventojus ir pradė
jo tardymus. Tardymas te- 
čiaus nedavė lauktų pasekmių, 
kol magistratas nedasiprotėjo 
pašaukti seną skalbėja. Senelė 
papasakojo, kad dieną po įvyku
sios nelaimės su grafu Cenci’u 
Beatričė davvus jai išskalbti sa
vo kruvinus marškinius. Sene
lė netikėjusi Beatričės aiškini 
muisi, bet darbą atlikus.

Magistratas tuoj vyko Romon,
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Nepaprastai pilnas pasirinki
mas musų pagarsėjusių ran
komis siutų visų vilnonių 
siutų po

$15, $20, $25 ir 30
Mums labai malonu žinoti, kad tiek daug 

musų kostumerių naudojasi musų patarimu ir 

perka vienu sykiu du arba tris siutus.

yra Tikras Sutaupymas

Geriaus užeikite ir pavelykite mums parodyti 

jums kaip gerai mes galime užganėdinti jus šiais 

puikiais siutais Hart, Schaffnerio and Marx ir 

kitais puikias siutais po

$15, $20, $25 ir $30

kur dabar gyveno Beatričė ir te mane, Bet kitokio aMcymo 
jus vistiek nesulauksite, kad ir 
alplėšite nuo mano kūno visus 
sąnarius!” Tada paliepta pririšt 
prie jos kojų didelę sunkenybę 
ir laikyt ją pakabinus palubyj 
jos kameros. Bet tuo tarpu at
sidarė kalėjimo durįs ir pasigir
do keli išgąstingi balsai: “Ah, 
gana, gana ! Nebekankikite ją 
daugiau!” Tai buvo jos pamo
tė Lucrezia ir broliai Giacomo 
ir Bernardo. Jie dar kartą pri
sipažino nusikaltime ir reikala
vo, ųj vėlių išganiniui, paskirti 
jiems mirties bausmę kad tik 
tuo išgelbėjus nelaimingą Beat
ričę. Beatriče prabilo į savo ar- 
tymiiosius: “Jus norit mirties? 
Tai butų netiesa, bet jeigu tai y- 
butų neteisybė, bet jeigu tai y- 
ra jūsų valia, tegul bunle taip.” 
Tada, atsigrjžus į savo kankin
tojus, ji užreiškė: “Suvienyki
te mane su jais, ir statykite man 
klausimų. Tai, ką aš matysiu 
prisi pažintina — prisipažinsiu, 
ko nenorėsiu—užsiginsiu.” Be
atriče paliuosuota nuo torturų 

J ir suleista su savo artymaisiais.
Kada popiežius Klemensas 

perskaitė kankintojų raportą a- 
pie prisipažinimą nusidėjėlių, 
jis, tuoj paliepė pririšti juos prie 
laukinių arklių ir sudraskyti į 
šmotelius akyvaizdoje Romos 
gyventojų.

Toks budeliškas katalikų baž-

Roselando Geriausis ir Didžiausis Drapanų 
ir Avalinės Namas

Bach Bros.
Michigan avė. ir 115-ta gatvė

Namas Hart, Schaffnerio & Marx Drabužių 
l'lorsheim čcverykai

Sankrova Atdara Seredos,

I’ėtnyč. ir Subatos Vakarais

Visų Javų
Apdraudimas

| ŲS LAIKOT apdrau- 
** dų, kaipo atsitikimo 
svarbą. Tai yra gera, 
but apsaugotu nuo nuo
stolių, taigi laikykite sa
vo apdrauda jiegoje, mo
kėkit nuošimčius laiku.

I jos pamotė Lucrezija. Vis del- 
| to ten jisai nieko neatsiekė. Be- 
I ntricė buvo tiek gudri, kad pa- 
I klaidinus savo sekiotojus.

Bei Bcoutrieės numylėtinis. 
I Guerra pasidarė perdaug atsar- 
I giu. Kaip tik jį pasiekė žinia a- 
I pie atsitikimus Romoje, jis šku
li biai pasamdė du žudeikas, kurie
I turėjo nudaigot grafo Cenci’o
II užmušėju — Olimpio ir Marzio. 
Į žudi ikos betgi pasigavo tik vie- 
I ną Olimpio. Marzio sužinojo a- 
I pie uehiuktų svečių tikslus ir 
| spėjo ištrukti. Bet Neapolyj jis 
I pateko į valdžios rankas, ir po
I neilgo kamantinėjimo viską iš-
II pasakojo. x

L Roma nepaprastai sujudo. Tė- 
| vo nužudymas anais laikais skali 
I tesi baisiausiu prasižengimu. Į 

palocių tuoj pasiųsta ginkluota 
spėka, kuri turėjo areštuot gra
fo moterj Lucrezią ir jo vaikus 
— Beatričę, Giecomo irBernar-l 
do. Pradžioj areštuotieji buvo 
laikomi savo palociuj. Paskui, 
augėlesniosios valdžios įsakymu,|. 
jie nugabenta į Corte Savelia i 
kalėjimą, kur ir išbuvft iki savo Į 
belaikės mirties.

Kalėjime Marzio pasitiko su 
Beatriče. Kaip jau sakėme, tas 
paikas vergas buvo begalo įsi
mylėjęs i skaisčiąją grafo duk
terį. Pasinaudodama tuo Beat
riče pradėjo jam išmetinėti ne
teisingą liudijimą prieš ją ir tt.lnyČios galvos nuosprendis sukė- 
Marzio susisarmatino savo ne-1 lė visą Romą. įteikmingesnieji 

Į vyriškumo ir antrą dieną griež-| jos piliečiai kreipėsi į tą Vatika- 
tai užginčijo visa tai, ką buvo I no žvėrį, prašydami nuteistiems 
sakęs prieš Beatričę. Vėliau, ne-1 susimylėjimo. Papa turėjo 
veiziant baisiausio kankinimo, Į nusilenkti . .Savo nuosprendžio 
Marzio neatmainė savo žodžio, j jis betgi neatmainė, tik prailgi-

Valdžia jau buvo bepradedan-l no baisios bausmės valandą 20 
ii abejoti apie areštuotoji! nu-Į dienų, kad neva davus progos 
sidėjžmą. Bet čia turėjo atsi-| kaltinamųjų advokatam prisista 
tikti tai, kas galutinai išdavė Be-| tyt prieš “jo šventenybę” su nau 
ntricę ir jos pagelbininkus. Ne-| jais liudijimais jų klientų nekaL 
žinia kokiuo tai budu pakliuvo lybės. Paskirtą dieną advoka- 
i valdžios rankas vienas Guerro tai nuėjo Vatikanan, jų tarpe bu- 
pasa indy tas žudeika. Tarp ki-|vo vienas įžymesnių Romos ju
tų savo prasižengimų jis suini-l ristų, Farmacci, Papa betgi pri- 
nėjo ir tą, kurį papildyt jį buvolsileido tik vieną Farinaccį.. Ne- 
pasamdęs turtingasai Romos Į veiziant advokato priparody- 
pralolas. Dabar visa pasida-lnių, jogei pats tėvas yra kaltas 
re aišku, kas nužudė budelį- už įvykusią žmogžudybę, popie- 
grafą. Valdžia ipaliepė areštuot pins pasiliko nepalenkiamas. Ji- 
Guerrą. Bet šis buvo gud- sai paliepė išpildyt nuosprendį, 
resnis nei jo persekiotojai. Per-1 * * *
sirengęs anglių pardavinėtoju jis Rugsėjo 11 dieną 1599 metais, 
pervažiavo pušniasias Romos!apie penktą vai. lyto Romos ga- 
gatves ir dasigavęs miesto pa-| tvėse įvyko baisi kruvina dra- 
kraštin pabėgo į Neapolį, iš kur, I ma. Įsakymu popiežiaus Kle- 
sako, pabėgęs Šveicarijon ir įs-| menso bjauriausiu budu buvo 
lojęs jos kariuomenėn. Daugiau nukankinta trįs žmonės — Beat- 
nieks apie jį negirdėjo. I cė, Lukrezija ir Giacomo. Pas-

Dabar prasidėjo areštuotųjų! kutinėj valandoj Bernardo buvo 
kankinimas. Beatričės broliai!paliuosuotas atsižvelgiant į jo 
Giacomo ir Bernardo tuoj pri-Į jaunystę.) Daugelis moterų ap- 
sipažino. Po jų sekė pamotei alpo žiūrint j tą pasibaisėtiną

Bet Beatriče pasili-Į kankinimą kurį surengė Kris-

mrtS? jo prasižengimus tu
rėjo ndkentėti tik jo artymieji, 
kuriuos
Cenci’o

tarnai**.

nukankino tie patįs

P.S. — Kas 'inan pasakytų, 
kiek geresni yra dabartiniai, 
kadir musų lietuviškieji “vieš
paties tarnai”, kur kelia orgi
jas savo klebonijose ir suvylia 
lengvatikes mergaites, o paskui 
—pasipustę padus dumia kitur 
mokyt žmones “doros” ir “ar
tymo meilės”? —V.

seses merginas

-t?

Bet čia yra viena aptlramlos rijšis, kurios gal jus nežinot, už 
kurią nereikia mokesčių mokėt, ant kurios kas metas jus ga
lite pasitikėt ir kuri šį metą yra liek svarbi, kiek bile koki ki
ta apdrauda,'kokių jus palaikot. Kuomet jūsų javai esti priėję 
pjovimui International Harvester rišėjai virvuke apsaugo vi
sų javų pjutj. Nepaisant ar grudai butų sunkus, ar lengvi, ar 
javai augšti, ar žemi, stovinti, ar pagulę, suvirtę ir susipainio
ję, International Harvester rišėjas pjauna ir riša visus be gai
šinimo. Tai tas čia yra, ką mes vadinam visų javų apdraudimu.

Champion, Deering, McCormick. Milvvaukee ir Osborne pjū
čiai mašinos ir rišimas virvuke, visuomet veiklios; šį metą jos 
y ra geresnės, negu kuomet nors, nes kiekvienas javų bušelis 
yru reikalingas. Atsiminkite šitą, kuomet jus ateisite pirkiies 
rišėją virvute sezono darbui. Taipgi atminkite, kad didesnė 
miera užčėdo darbų. 8 pėdų yra geresnė, negu 7 ir 7 yra geres
nė, negu (i, arba 5. Pirkite didžiausį rišėją, kokį tik jus galite 
varto! ir pirkite naujų mašiną, jei kiltų klausimas senos veik
lume. Naujas International pjovimui rišėjas yra visiškai at
sakantis.

Per devyniasdešimts musų skyrių ir suvirš 30,000 vietinių 
išpardavėjų mes duodame greitą šios šalies ūkininkams pa
tarnavimą pjovimo mašinoms, virvute, ir pataisymais. Jus 
galite but tikri, kad laiku gausite naują mašiną, paduodant 
savo užsaką vieliniam pardavėjui taip greit, kaip jus galite, 
arba reikalaukite puo musų katalogo.

International Harvester Co. of America
(Inc.orporated)

CHICAGO U S
(Champion Deering McCormick Milvvaukee Osborne
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
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SU, Chlcago, III.

Lucrezia.
ko ištvari ir nepalenkiama. Ne-Į taus įpėdinis ir artymo meilės 
veizint prikalbinėjimų ir bai-1 skelbėjas, pupa Klemensas. Vy- 
siausių kankinimų ji nei vienu ra i gi slapta gniaužė kumštis ir 
žodeliu neprisipažino prie kai- prisiekė amžiną kerštą visai “Kr 
tęs. Tada popiežius Klemensas Į istaus įpėdinių” veislei... 
paliepė atiduoti ją į rankas vie-| Ir paskutinėj mirties valandoj 
no žiauriausių teisėjų, kuris Beatriče pasiliko nepalenkiama 
žmonėmis buvo žinomas kaipo!— rami, išdidi, nepaisanti. Ji 
“Romos inkvizitorius.” Bet ir ramino tavo brolį ir šoną pamęh 
tas negalėję palenkt jaunąją už- tę ir drąsai pasidavė į budelių 
sispyrėię. Po visų “bandymų” rankas.
jis sumanė panaudot peskutinį 
ir baisiausį kankinimo būdą. Ji 
tapo ištempta savo kameroj 
ant virvių ir taip laikoma kelių 
pėdų aukštyj. Čia jau pašaukta 
vienas “viešpaties tarnas”-kuni-j 
gas, kuris turėjo prisižiūrėti jos 
kankinimų ir kvaršinti ją. Ne
laimingajai išnarintu rankų 
riešai ir biauriai sudrasky
tas v visas kūnas. Bet vienintelis 
jos atsakymas “viešpaties tar
nui” buvo toks: “Jus užmuša te 
mane , užmušate!” Tada ji dar 
labiau ištempta ant virvių de
šimties pėdų augštyj. Budeliai 
išnarino jos pečių ir strėnų 
sąnarius, bet kuomet ir tai ne
gelbėjo, ji staiga buvo paleista 
ant akmeninės aslos. Nelai
mingoji apteko krauju ir apal- kinėjo kunigus, vyskupus., kar
po. Atsigavus ji betgi ir vėl už- di uolus ir popiežius.

Ta baisi, kruvina drama per 
tris šimtmečius ėjo “iš lupų į 
lupus”. Žmonių simpatija lin
ko prie Beatričės. Jie gailėjosi 
jos, dievino ją ir visuomet ją 
minėjo kaipo “skaisčiąją leva- 
žudę”. Apie tai nemaža galima 
ras|i ir to’laiko literatūroje, y- 
pačiąi dailiojoj literatūroj. Kai 
kurie rašytojai dargi perdaug 
dievino tą “skaisčiąją tevažudę”? 
stengės priduoti jai nemieruo- 
tai daug gerųjų ypatybių ir 1.1. 
Bet kaip ten nebūtų, kaip gera 
ar bloga buvo Beatriče, bet fak
tas pasilieka tas, kad katalikų 
kardinolo Nicholas’o CincFo sū
nūs Francesco buvo 1-mo laip
snio kriminalistas, kuris papir-

Mielos sesutės. Būnant to
kiam blogam padėjime, kokį da
bar darbininkai ir darbininkės 
turim pergyvent ir kokių nuos- 
kadų panešt, veržte veržiasi šau-1 
ksmas: organizuolčimės! Orga- 
nizuokiinės, kad galėtumėm at- 
siremt prieš tai, kas suteikia 
mums tų neišpasakytų skriaudų, I 
kad prašalinus tą įsišaknėjusį 
blogą ir tt. Būdami gi neskaitli- 
galis nesusiorganzavę mes nieko 
ngais nesusiorganizavę mes nie
ko ir niekad neatsieksime.

Nemaža randasi musų sesu
čių merginų, kurios labai atjau
čia tą sunkų jungą ant savo pe
čių. Bet pažvelkime, ar visos 
stengiasi prašalint jį.

Pavyzdžio delei paimsim kad 
ir LSS. kuopas. Esu parvažia
vęs ne mažai miestų ir mieste
lių. Pirmiausia nuvykęs į kokį 
nors miestą, žingeidavau su
žinot, kaip skaitlinga nariais kuo 
pa ir ar daug merginų priklauso. 
Iš draugų ar draugių atsakymo 
patyriau, kad veik ant vienos ra
nkos pirštų galima jas suskai- 
tyt...

Ir kame gi priežastis tokio ma
žo merginų skaičiaus Liet Soc. 
Sąjungos kuopose? Rišt šį klau
symą kol kas dar nemanau. Gei
stina butų, kad pačios merginos 
pakeltų balsą ir rištu jį, nuro
dant kliūtis, kodėl ir kas ne 
leidžia joms prigulėt prie L.S.S. 
kuopų. Mano tikslas yra tik pa
ragint mus sesutes, kad jos, be 
mažiausio atidėliojimo, kur tik
tai randasi Lietuvių Socialistų 
Sąjungos kuopa, stengtųsi jon įs
toti. Kur nesiranda kuopos, ga
lima prisirašyti tiesiai j Sąjungą. 
Tai juk nesunku atlikti, tik rei
kia noro ir pasišventimo. Prie 
išpildymo blankų ar šiaip jau 
kokiais reikalais yra mandagių 
draugų ir draugių, jie mieliai 
jums patarnaus — kaip tikrai 
savo sesutėj.

LSS., kaip ir kitų tautų socia
listų partijos, skelbia socializ
mo idėjas, aiškina priežastį da
bartinio skurdo, išnaudojimo, 
skriaudų ir visą tai, kas gera ir 
pragaištinga darbininkų klesai. 
Žinoma, pats per save socializmo 
mįpkslas neprašalins nuo mus 
pečių to priespaudos jungo, jei
gu mes ipatįs nesistengsime tai 
vykinti gy.vęniman.

Norint prašalint skriaudas ir 
padaryt gyvenimą tokiu, kur ne
būtų naudojamųjų ir naudotojų, 
reikia patap.t socialistų partijos, 
tariant Sąjungos nariu, but so
cialistu ar sodialiste.

Kuo Atidesnis bus socialistų or
ganizacijos kūnas, tuo lengviau 
bus prašalint nepakenčiamas da
rbininkams sąlygas, tuo veikiau 
įvyks seniai pageidaujamoji so
cializmo tvarka — pilnas darbi
ninkų klesos pasiliuosavimas iš 
kapitalistinės vergijos tą organi
zacijos kūną taigi privalo bū
davot ne tik vyrai darbininkai, 
bet ir jų draugės moters ir mer
ginos. O tuo tarpu jų yra visai 
maža, nežymi dalelė. Tatai kiek
vienos merginos pereiga turi but 

stot socialistų parlijon ir kar
tu su savo draugais vyrais kovot, 
kad greičiau atsiekus galutino 
laimėjimo.

Todėl, seses merginos, subru- 
skite dabar laikas stot po sočia-.

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
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< i li'iii iiic..i .pit.-iikinta pnduftkai- 
fė tok'.am vartojimui, kud nulaikius Ilerniu) 
crit co ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios i.ąiši'i; vertų į lauko pusę. J a- 
Juškaitė* yru rezervuaras, šiame rezervua
re ' -a -U'' ■••tinai sau* nant's susitraukiantis 
medikalas. Kaip greit kis inedikalas esti kūne 

sušildytas, jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
maža skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
"G” ir yra liu.mtas 
per mažus odos sky
lutei, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia aut už* 
darymo skylučių.

"E" yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
k mis turi but prili
pintas per hiphone- 
nepul ečiant taip pa
vadinto frame - węrk

pato riPfurmTitt
Apftii į. įODY.^ttKHMK

190, IHt PLAPAO (OP-
hlhhhv amu ir nHMMUYAMJID

dykai išmėgint.

Siu duosnus pnsiulymaH yrn padaryta* per 
iAradėjų »tebuklingo« “visą <liem> ir naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpuėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų.

MOKfcT NEREIKIA
Pirmiem* 5000 ken

čiančių, kurie atsi- 
Sauks pas M r. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok jį. 
1h savo piities patyri
mo jus i’.note, kud 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuoaai bėgiot, kodėl 
tn<l jus turėtumėt ji 
dėvėt? Štai yra ge
riausis kelias, kuri jus galite

VARTOTAS DVEJOl’AM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAl’AO-PADS yrn neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydanti įtaisą taip 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredicntais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri
slėgus prieš oficierius, kini PLA PAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patruk.mo ligus.
NUOLATINĖ DIENOS NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybė l’i.APAO-I'AD gydy
mo yru tu. kad sulyginamai j labai trumpą 
uiką uplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti- nakti ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pngelbos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO PAD IAAIAKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Piapao-Pad 

veikia, gali but lengvai išvokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą. _ . ___

PLAPAO-PAD yni padarytu iš stiprios, iš 
sitempiumos materijos “E”, kuris yra pritai
kyta* prie kūno krutėjimų ir visiško smagu 
mo jį devėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę "B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

“A" yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
hcslslinkiino.

Kuomet
rūmą ir 1

Ir.

Ir nežiu- 
rejške “viešpaties tarnui”: “Ne-lrint jo piktadarysčių jis huvo 
garbingi budeliai, jus skerdžia- visų jų gerbiamas ir aukština-' lizino vėliava, prisirašant prie

bruskite!
— S. Pašulnietls.

PLAPAO-PAD 
Išmėgink 'Patai 
Mano Kaštais

Aš noriu jums pri* 
rodyt pats savo kaš
tais, kud jus gulite 
nergalėt savo patrū
kimą.

silpni muskulai atgaus savo stip- 
:imprumą— 

nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi
verš.mai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jų* atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerč- 
j.mo pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jusi) trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavo.-.ite man 
už stirnų paraginimą priimt DABAR šį ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatlškai išmėgink jo vertę. Ncs'ųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, l’lapuf n eko 
jums nekaštuoja, apart to. jis jums gali 
pagrąžini sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk šį dykai “Išmėgi
nimą” šiędien ir jus busite I nksmi. kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpįldykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus ir
inui dykai Plapao su pr'dėčku Mr 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu niedal urni Ryme ir tu 
diplomu G rami Prix Paryžiuje, kuris bu. 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusi- 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

5,000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimą 
dykai. Atsiliepimus, yra žinoma, liūs per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR.

SIUSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES. Ine.

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

Knyga apie Putrukimus.

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

Adresas ..................................................................
Grįžtanti krasa atneš dykai išinėg. i’lnpao

aplaikysite išmėgini*
Stuart'o

Tcl. Pullnum 341../
D. J. Bagočius, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IK 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Av®.

Uocnlųnd. TU.
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Rcngkimcs
Ncdėlioj, gegužės 26 dieną, 

įvyks ketvirtoji Chicagos Lietu
vių Darbininkų Tarybos konfe
rencija M. Meldažio svet. 2212 
W. 23rd PI.

Draugijų, priklausančių, Ta
rybai, delgatai šiuo maloniai 
prašomi atvykti į busimą konfe

renciją — kuoskaitlingiausia. 
ši konferencija turės atlikti 
daug svarbaus ir neatidėtino 
darbo. Tarp kita joje bus svar
stoma Londono konferencijos 
priimtasai karės tikslų memo- 
randum (referatas ir diskusi
jos), Lietuvos atstatymo reika
lai (referatas), apšvietus dar
bas, distriktų organizavimo rei
kalas ir daug kilų. Visas die- 
nolvarkis bus paskelbta ant vie
los.

Draugijų įgaliotiniai kur da
lyvavo by vienoje pirmesnėje 
tarybos konferencijoj, naujų 
mandatų nereikalingi. Manda
tus privalo atsinešt tik tų drau
gijų įgaliotiniai, kurios ką-tik 
prisidėjo Tarybon ir naujai iš- 
rinkieji įgaliotiniai.

Delegatai prašomi nesivėluo- 
li. Konferencija atsidarys ly
giai kaip 10 vai. ryto

— Tarybos sekretorius.

Sthueltleris ir vėl 
rezignuoja. . .

Policijos viršininkas, Herm* 
ann E.Schueltleris ir vėl rezig
nuoja. laip bent kalbama ofi
cialiuose majoro Thompsono 
“kabineto” rateliuose. Iš ten 
pat, beje, gauta žinių, kad nau- 
jasai JSchuettlerio vietininkas 
bus dabartinis jo pagelbininkas 

pavaduotojas, John Alcock.
Ar Schuetlleris ištiesų rezig

navo, nežinia. Betgi reikia ma
nyt, kad policijos viršininku jis 
jau nebebus: jo sveikatos stovis 
netik kad nesitaiso, bet darosi 
vis blogesniu.

riu pasakyt, kad jis nelik gri- 
miruoloju buvo, bet ir režisie
rium. Antra klaida, tai pasaky
mas, kad Vaikų Draugijėlė la
pus suorganizuota iniciativa p. 
Briedienės. Tikruoju iniciato
rium buvo LMPS 9-toji kuopa, 
organizatorėmis gi buvo pp. Br
iedienė ir H. Kairienė. P. Brie
dienė, ištiesų, yra labai daug pa
sidarbavus draugijėlei, ir kurį 
laikų ji buvo Įirižiurėtoja vaikų 
laike repeticijų; dabartinė gi 
prižiūrėtoja yra p. Košienė, ku- 

j ri taipjau senai darbudjasi ir 
.daug laiko tam pašvenčia.

— Viską žinantis.

Jus esate tikri, kad čia rasite siutus, kurie jums patiks, dello 
kad ne liktai yra teisingos stailčs ir petrenos, bet geriausios koky
bės. materijų ir pasiuvimo. Ateikite ir apžiūrėkite šiuos šimtus 
lailių siutų iš llart Schaffner and Marx, “Alias” specialiai padary
ta unijos ir Griffon.

Jie yra geriausiai padaryti drabužiai ir geniausios vertės nuo

45 iki s38

1800 iki 1808 Blue Island Avė.
JOS BLOZIS, ĮŽYMUS LIETUVIŲ PARDAVĖJAS

Ten yra Staile 
Kiekvienam 
Skoniui ir 
Amžiui
Didelėje daugumoje siu
tų kuriuos mes parodom

Nuo jauno žmogaus kuris no
ri puikaus siuto iki paties kon 
servalyvio, kuris nori paprasto 
kirpimo siuto. Ten yra mo

deliai kiekvieno užganėdini- 
nnii—ir dauguma petreBŲ ir 
materijų miero.s patenkins kie
kvieną skonį.

Susidaužk gatvekaris
Ant kertės Chicago ir Spring- 

field galvių vakar susidaužė 
Chicago avė. gatvekaris. Užva
žiavo ant didelio penkių tonų 
motorinio t roko. Pavojingai 
sužeista gatvekario motorma- 
nas, James McAndreXvs. Galbūt 
mirs. Taipjau sužeistu du sto
vėję gatvekario pryšakyj žmo
nės. Troko važnynyčia spėjo 
nušokti ir tuo išgelbėjo savo gy
vastį.

Areštavo tris mušeikas
Policijų vakar areštavo tris 

įtariamus mušeikas Charles 
Marinau, Echvard Norman ir 
Max Vallcek. Kaltinami už
puolime ir apvogime saliuninin- 
ko Joseph Skel, l t 11 So. Hals- 
ted gatvėj.

Naujas kalinių suokalbis
Pavieto kalėjime tapo susek

tas naujas kalinių-kriminalistų 
suokalbis išdinamituot kalėji
mo sieną ir pabėgt. To suokal
bio vadais įtaria esant tuhis Jo- 
sciph Maran, George Maran, Tho 
mas Touhy ir Steve Antonelli. 
Trjs pirmieji kaltinami už įvai
rius bankų ir ofisų apiplėšimus, 
tretysis gi — pasikėsinimą ant 
savo moters gyvasties.

“Kvitina biznį”
Apie 800 Chicagos saliuninin- 

kų “kvitina biznį”. Atsisako 
imties naujų leidimų-laisnių. 
Negalį sudurti “galą su galu”. 
Iki šiol išsiėmė laisnius 5,187 
saliunų savininkai.

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, Ilk May 24, 1918, 
as reųuired by the acl of Oct. 6, 1917.

šaukia kariuomenėn.
Skelbiamuose sąrašuose nau

jokų, kurie jau išvažiavo ar dar 
turės išvažiuoti iš Chicacgos į 

paskirtas jiems kareivių lavini
mus stovyklas paduodama seka
mos lietuvių pavardės:
Burzynski Frank 1723 \V 181h pi 
Matmenis Alhannsios 3951 \V 12th si 
Pvska \Villiam 1425 Komensky av 
Klotas James,A 5011 Grand blvd 
Uravich Frank 11718 Union av 
Dargis Joe 3310 Auburn avė 
Dirmeith Stanlcv 938 W 34th St 
Kasulis Pelei- 930 W 34th str 
Milasovvskas Raplas 838 \V 341h str 
Monkus Louis 30000 S Morgą nst 
l’raglowski Michael 827 W 3.3rd pi 
Paulauskas Charles 3258 S. Morgan 
Pomierski Roman 1059 VV 32rd st 
Rimkus John 9(M> \V 31st str 
VVeseacki Anton 3327 Auburn avė 
Chasonas Konstantinu N 523 N \Vell 

st., Chicago'.
Kasper Simeon M 543 Ridge avė 
Witkowski Joseph 1232 Florenee av 
Catsadimas George 1930 Ogden av 
Kaspar Frank 1009 N Richmont si 
Sikorski Peler 909 N Marshfield av 
l>ombrowski Alex 902 N Francisco a 
Rigas Sam 6303 1 laistei! St. 
Kaczynski Tony 5117 W 23 st Cicero 
Slanczcwski Leon 1828 N \Vood st 
Petraitis Leo Warsaw N D 
Poplavvski Anton New Jersey 
Nnlelinski Frank South Remi, lud 
Sruites Petras 1723 N Robey st 
Graboski Stanley 1817 Girard si 
Malenovski Alex 2534 \V 461h PI 
Agonis Joseph 4852 S Ashland avė 
Galėt ka Stanley 4731 S Seelev a v 
Szukiewicz Joseph 4829 S VVood st 
Tomaszcvvski John 5247 S Ilermitage 
Krisilas George 1634 Monroe si 
Dūda Frank 2121 \V Ilarrison Si 
Magnus R Alesander 1402 \V Monro*? 
Panalakis A John 2217 Jackson blvd. 
Balek John 5142 S Sacrainento av 
Kravchuk Thomas 3730 W. 561h pi 
Dmnblauskas Tgnalius 2228 Coblcnlz 
Pilaski Leo 2043 Lubeck st 
Reska John 2310 W Norlh avė 
Korinis John 2059 Alice pi 
Kamenski Leo 2945 Humburg si 
Tadydi Antony 2030 Frankfort st 
Grenda Joseph 1809 N lloyne av 
Jaikacki Julius 1848 lloyne av 
Schumbskes Sharles 1703 N lloyne a 
Plucinski Peler 2246 Rhine st 
Gliniski Kazimier 1625 Claremont av 
Buda S John 2139 Coblentz st 
Buda A Frank 2139 Coblents si 
Valaitis Frank 1741 N lloyne av

M. Tanauevičiaus 
turto likvidacija

Buvusio bankininko, Miko 
Tanauevičiaus, turto likvidavi
mas jau pabaigia. Ryto Naujie
nose bus pradėta spaudinti lik
vidavimo apyskaitos.

Pastabėlė prie aprašymo 
ateities žiedo vakaro.

Naujienų 120 mini, žinutėj 
apie Ateities Žiedo Vaikų Drau
gystės vakarą padaryta nors ne
didelių klaidų, bet vis dėlto pa- 
laisylinų. žinutės autorius ati
davęs prideramą garbę p-lei Sa
lome! Staniuliutei, p. J. Sunku
lių paminėjo lik kaipo grimiruo- 
loją. Arli to viso būdamas, tu- 

Patraukė tieson meklerį.
Tūlas Vada v Lida pa įraukė 

lieson meklerį Elias Wolfta. Pa
starasis, sako neteisėtu budu pa
ėmęs savo žinion jo nuosavybes, 
apie už 200 tūkstančių dol. ver
tės. 'To didelio turto savininkas 
dabar esąs arti bado. Visu kuo 
valdąs minėtas niekleris.

•
Atšauks dąr vienų 
patvarkymą

Miesto taryba rengiasi atšauk
ei dar vienų savo patvarkymų, 

■ L v. “auti cahnrel Law.” Sulig 
tuo patvarkymu visuose kabare- 

j tupbc, kpr pardavinėjama svai
ginamieji gėrimai, uždraudžia
ma “visoks pasilinksminimas”

šokiai, muzika, dainos ctc. Jei
gu kabareto savininkas nenori 
atsisakyt “visokio pasilinksmi
nimo, “ jis turi išsižadėt svaigi
namųjų gėrimų — ncpardavinėl 
jų-

Dabar tečiaus įiasirodų, jogei 
šis patvarkymas neduodąs lauk
ių past kinių. Kabaretų savinin
kai, liesa, nepardavinėjų svaig. 
gėrimų. Bet taip esą tik ant 
žodžio. Kabaretuose esą įvales 
“šlapiųjų gėrimų” ir/ “visokio 
Įiasilinksiuininio.”

'Taigi ir vėl norima įvest se
nųjų Jaisnių sistemų. Vadinas, 
suteikt kabaretų savininkams tei 
sę pardavinet svaiginamuosius 
gėrimus >r už lai pasiimt po 1000 
dolerių mokesčių — už kiekvie
ną laisnį.

MELROSE PARK
Nedėkingas darbas

Vielos bažnytininkai jau senai 
deda pastangų, kad sutverus čia 
rymo katalikų susivienijimo 
kii(»pų. Buvo šaukta keli susi
rinkimai, bet vis be pasekmių. 
Nabagai duvątkinai bėginėja, 
agituoja už “gdrą sosaidę”, o 
kaip nieko laip nieko. Nesiran
da lokių, kur, mokėdami pini
gų, kad nelaimėj turėjus reikia
mos paąa.|p.os ,dar savo skatikais 
šelptų dykūnų tūyclių, kur nieko 
nedirba, lik žnuniių vienybę ar
do. Taigi, išrod<^, kad musų da- 
vatkinų pastangas nueis niekais. 
O jeigu jiems ir pasiseks sulip- 
dyt savo hrenčių, tai tik iš senų 
davatkų ir vyčių. Sumanesnie
ji lietuviai veikiausia nesiduos 
pasigauti save ant tėvelių meške
rės. Jiems yra įvales laisvųjų pa
šalpos draugijų. Pagalios, čia 
gyvuoja S.L.A. 125 kuopa. Jo
je gali priklausyti kiekvienas be 
jokių verstinų ausinių ir šelpi
mo didžiausių musų tanios ne|>- 
rietclių rymo katalikų kunigų.

— S. L. A. Narys.

WEST SIDE.
Šis ir tas.

Ketverge, gegužio 16 d., M. 
Meldažio svetainėj Chicagos Lie
tuvių Darbininkų 'Taryba paren
gė prelekciją. Skaitė gerb. Ma
rė Jurgelionienė tema “Darbini
nkų atlyginimo įstatymas.” La
bai nuodugniai išaiškino val
džios įsiūlymą, sulig kuriuo dar
bdaviai turi atlyginti darbinin
kams už visokius sužeidimus 
prie darbo, mirtį ir tt. Vėliau 
nurodė delko darbininkai daž
nai negauna jokio atligynimo už 
sužeidimus, nors butų didžiau
sia kompanijos hei darbdavių 
kaltė, čia sakė prelegente—ko
mpanijos daktarų ir advokatų 
niekšyslė, kurie dusia ir kurni 
parsidavę kompanijos reika
lams. Prelegentė patarė kreip
tis prie lokių daktarų bei advo
katų, kurie daugiau žiuri teisy
bės, o ne kompanijos reikalo.

Po prolekicijos buvo duodami 
įvairus klausimai į kuriuos gerb. 
prelęgenle gerai atsakinėjo. Su
sirinkusieji pilnai užsiganėdino 
prelekciją. Bet turiu pasakyt, 
kad žmonių buvo mažai. Gal
būt dello, kad vakaras buvo šil
tas. Bet greičiausia tai papras
tas wcslsaidicčių apsileidimas. 
Beje, buvo alėją ir trejetas vy
čių bet pamatę kad kalbėtoju 
yra nekunigas, bet dargi mote
ris tuojaus apleido svetainę.

* * * I

Subatoj, gegužio 18 d. Lietu

vių Socialistų Jaunuomenės Ly
gos 1-mos kuopos Styginė Or
kestrą surengė koncertų M. Mel
dažio svet.

Min. orkestrą gyvuoja vos me-- 
lai laiko, bet skambina gerai. 
Daugelis dalyvavusių programe 
ajdaikė po pundą gėlių.

Rengėjams ,regis, liks kelin
tas dol. pelno. 

* * *
Buvau rašęs ‘Naujienose”, kad 

LSS. 22 kuopos bendras lavini
mosi vakaras įvyks utarninkc, 
gegužio 21. Neįvyko, nes... pre
legentas dar apsirengęs.

* * *
Liet. Dari). Literatūros Drau

gijos 45 kuopa rengia prelckci- 
ją tema “Lyties klausimas pas 
vyrus”, utarninkc, gegužio 28 d. 
M. Meldažio svetainėj. Prele
gentu bus A. Montvidas. Nepra
leiskite progos, vveslsidicčiai.

— Ant. J ūsas.

NORTH SIDE
Klerikalų prakalbos

Praeitą savaitę čia buvo suren
gta klerikalų prakalbos. Tarp 
kitų “garsių kalbėtojų” buvo ir 
paskelbusis klerikalų patauška 
Račkus. Tas žmogelis, kaip ta
tai jam priprasta, visaip išnieki
no socialistus ir visą pažangią
ją musų visuomenės dalį. Dargi 
tas, atsiprašant, kalbėtojas nesi- 
sarmatino primest socialistams 
buvusį Cicero lietuvių kleboną ir 
jo Marę.

Žinoma, primest savo nusidė
jimus kiliems, tai paprastas mu
sų klerikalų užsiėmimas. Bet 
jie, rodos, turėtų žinoti, kad 
žmonės šiandie nėra taip žiopli 
ir moka atskirt socialistus nuo 
rymo-kalalikų kunigų ir jų su
gulovių.

Girdėjau, daugelis yietos pa
rapijom) labai nepatenkinti tom 
prakalbom, ypač “mokyto Bač- 
kaus” tauškimais. — V. P.

CICERO
šis ir tas.

S.L.A. 194ti( kuopa pastarų ja
me savo susirinkime tarp kita 
svarstė ir apie busimą SLA. sei
mą, Philadelphijoj. Nors tokia 
toloka kelione, reikalinga nema
žos sumos pinigų, kuopa betgi 
nutarė siųsti savo delegatą. Juo 
tapo išrinkta Dr. A. P. Gurskis. 
Delegatas, beje išanksto pasiža
dėjo nesikišt “į jokias politikas”.

Tame pačiame susirinkime 
buvo renkama ir naujoji SLA 
valdyba. Balsavimas buvo be 
jokių agitacijų. Kiekvienas na
rys balsavo už tų kandidatų, ku
ris, jo manymu, geriausia atsa
ko į organizacijos viršininkus. 
Tik labai apgailėtina, kad musų 
nariai nesilanko į kuopos susi
rinkimus. Tatai ne gerą, bet 
blogą neša musų organizacijai. 
Reikėtų neužmiršti, kad organi
zacijos bujojimas priklmiso nuo 
pačių josios narių veiklumo ir 
jų supratimo savų reikalų.

Kadangi tūli draugai, kur bu
vo paskirti lankyt ligonius, daž
nai netik jų nelankė, bet ne susi- 
rinkiman neatėjo, lai kuopa nu
tarė, būtent, ateityj bausti visus 
tuos, kur. nepildys nario perei
gos — po 50 c. už kiekvieną ta
riamą prasižengimą. Gal tatai 
ir pagelbės.

Beje, kuopa pasiskyrė siui na
ują daktarą-kvotėją—Dr. S. Nai 
kelį. Tatai padaryta ne todėl, ’ 
kad senasai daktaras butų buvęs

netikęs. Tik nariai turėjo daug 
neparankumo, kadangi jis gyve
na a tokai nuo musų kolonijęs — 
Chicagoj.

Ncužilgio kuopa mano suren
gti draugišką išvažiavimų į žalu
mynus. Išrinkta komisija, kuri 
turės parinkt tinkamų vietų ir 
pranešt apie lai spaudoje. Lau
ksime.

Musų kuopa netenka veiklaus 
savo orgunizatorio, d. K. Kairio. 
Praeitame susirinkime jisai re
zignavo. Išvažuoja ant ūkės. 
Esą jam įkyrėjo miesto gyveni
mas. Laimingo jam pasisekimo 
naujoj gyvenimo vietoj.

K. P. Deveikis. .
-- - -

Sunki pakuta.

Musų davatkos, kaip už kokių 
ipakulų, dabar turi atlikt tris “di
delės svarbos darbus”: landžiot 
po lietuvių stabas ir rinkt para
šus neva prieš kaizerį, kam jis 
savinas Lietuvą, kurių jam par
davė Kauno vyskupas Karevi
čius; agituot žmonės, už sugrą
žinimų į savo vietų ponų K—skį, 
kurį atstatė nuo džiabo naujoji 
miestelio administracija, ir pa
galios — • nu, sudaryt ilgą—ilgų 
“petišenų” už atgavimų “gero 
vardo” kunigui Antanui, kur 
tapo “išsiųstas ant pakulos” ir 
paliko neužbaigtų rokundų su 
‘kreditoriais” ir Maryte.

Sakau, pondzie, už kurį grie- 
ką dabar turi pakutavot tos bė
dinos mergelės? Po jų nešioja
mais “pelišinais” netik laisvie
ji, bet ir patįs parapijonai nesi- 
rašo! Ten padeda savo “kryžiu
kus” tik senos negramotnos da
vatkos, diedai ir Antaninės šta
bas. Varge! — J. Aceris.

BRIDGEPORT
Iš moterų veikimo.

Gegužės 20 dienų FelloAvship 
svetainėje buvo Lietuvos Dukte
rų draugystės susirinkimas. Dra 
gystė nutarė dalyvaut rengia
mam tautiškų kapinių upvaikš- 
čiojime gegužės 30 dieną. Delei 
to buvo nemenko susikirtimo 
narių tarpe. Tūlos mat norėjo, 
kad draugystė dalyvautų Kazi- 
mierinių kapinių apvaikščioji- 
me. Bet didžiuma balsų nutar
ta važiuot ant tautiškų kapinių. 
Tada mažuipa ėmė išmetinėti, 
kam esą dalyvaujama “bedievi
škame” apvaikščio/jinie ir 11. 
Bet kuomet nutarta, kad už ne
dalyvavimų turės užsimokėt po 
vienų dol. pabaudos, lai nutilo.

Ęejp, buvę pakelta klausimas 
apic prisidėjimą prie Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos. 
Bet kadangi pirmesniam klausi
mui buvo pašvęsta perdaug lai
ko, tai šis klausimas tapo atidė
tas sekamam susirinkimui. Nė
ra abejonės, kad draugija prisi
dės prie Ch. L. D. Tarybos, nes
tai vienintelė organizacija, ku
rioje gali įtilpt įvairios musų 
draugijos vienam didžiam reika
lui — kovai su tamsybe ir jos 
palaikytojais. »

Lietuvos Dukterų Draugystė 
tuo tarpu turi arti dviejų šimtų 
narių. Pašalpos ligoje, moka 5 
dol. savaitėj. Kiek imama įsto
jimo ir mėnesinių mokesčių - 
nepatyriau. Bridgeportietės be
tgi visos turėtų jon priklausyti.

__  i B Aglinskas S. G O R D O Nj. n. Aglinskas. g HaĮBted su chicago. m

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 C0.

8003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

| Sergėkite savo akis

Ncužsitikčkit savo regėjimo pir- 
maiam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jys akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
!;aliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
imis akinius tikrai. Darbų atlie
tu belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš PJatt’o apliek^ 
Tėmyldte į mano parašų 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
vai. ryto iki 12 valandai dienų

I Dr. A. R. Blunientha! |

SPECIALISTAS 
Akis Egzaitliuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintų Oph- 
thahncmeter. Y- 
patin^a durna at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ncdčldien. nuo 10 iki 11 dieną- 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317

DR. G. M. GLASER į
Praktikuoja 27 melai n
Gyvenimas ir Ofisas K

3149 S. Morgan St. krrtė 32 ei. M
Chicago, iii. K

SPECLM iSTAS
Moterišką, Vyrišku įr Vaiką X 

Taipgi Chroniškų Ligą
OFISO VATANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po p:e! N 
ir nuo 6 iki 8:30 v:ik. Nedč’io- B 
mis vakarais ofisas uždarytas. B

Telephone Yards 687 ''

ir nuo 5 iki 8 vakare

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagr 
Telephone llaymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SpecialistaH Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halstcd St., Chicagi 
Telephone Drorer

VALANDOM) 10-11 ryto; 2—1 popiety 
7—• vekare. NedehoiuLe 10—12

JOSEPH C. W0L0N "
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie SI.
Telephone (kuiliai 6390

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockvvcll 6999 
____________________ ____ ___ 7

Vyrišky OrapaiiŲ Barbenai
Naujų neatimti, daryli ant užsa- 

kvino siutai ir overkotai, vertės nuo 
$.i0 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.5ll iki 
18 dolerių.

Pilnas paširinkirnas kailiu pafnuŠ- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir nver- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siūlai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis i? va
karais.



*
NAUJIENOS, Chicagr Dl. rčtnyčia, Gegužės 2d, 1918.

Pranešimai SIŪLYMAI KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME MOKYKLOS DRAUGIJOS DRAUGIJOS

Racine VVia. TMD. 121 kuopos su
sirinkimas įvyks gegužės 26 d. 12:30 
vai. pietų, Union Hali. Bus ren
kama atstovas į busiantį TMD. sei
mą ir rinkimas darbininkų dėl iš
važiavimo. Yra daug ir kilų reika
lų aptarimui. —M. K.

l.SS. i kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, geguž. 24, 7:30 
vą|. vak., Mildos svetainėj, 31II S. 
Halsted, ant 2rų lubų.—-Visi nariai 
ir narės, visi atvykite, be to, nesivė- 
1 nokite. —S. Meškauskas, Org. I

KAMBARYS ant ramios, 3 blokai 
nuo leikos, 30 min. į miestą elevato
rių; vienai ar dviem ypatoin. Kreip
kitės Yards 67*), arba 7064 Grcen- 
vic\v Avė. H. Radvilaviče.

REIKIA gero lietuvio bučeriaus.
Prašau atsišaukti tuojaus.

\Vm Giraitis,
1980 Canalport avė., Chicago.

REIKIA DARBININKU
REIKIA prityrusių važnyčių dėl 

Mscraj) iron yard”.
l'efferman and Morris Co., 

2627 VV. 12 St., .Chicago

REIKALINGAS atsakantis bučcris 
mokestis gera, darbas ant visados. 
Atsišaukite tuojaus.
1810 So. Peoria St., Chicago ,111.

DetrolL Mich. — LMPS. 17 kuopa 
rengia šeimynišką išvažiavimą, ge
gužės 30 d., Highland Park.—Detro- 
itiečiai atsilankykite į minėtą Darką. 
Bus prakalbos, deklemacijos, dainos 
ir šiaip įvairių žaismių.

Agota Gyvicnė.

Roseland, III.—Laisvamanių (Tėt

REIKIA medkirčių, $45 iki 55 mė
nesyje, valgis ir kambarys; prie tar- 
tokų $2.50 iki 3.50 į dieną. Pamaty
kite superintendentą čia. Siunčiama 
kasdien į Michigan ir \Visconsin 
Luinber Company. Augščiausios al
gos. (tėra mokestis. Išsiunčiama1 
kasdien! atsišaukite.

DIAMOND AGENCY
557 \V. Madison str., Chicago, III.

REIKIA janitoriaus pagelbininko 
$40 mėnesyje, kambarys ir valgis 
Prityrimo nereikia.
6222 Harper Chicago

REIKIA žmogaus, pakavimui ra
kandų. Mes galime panaudoti kitą, 
su tam tikrais įrankiais, mokyties 
to darbo. Clemetsen Co., 
2411 VV. 20 St., 2-ras augštas.

pėtnyčioj, gcg. 24, 7:30 v. vak., Au
šros kambariuose, 10900 Michigan av. 
Yra daug bėgančių reikalų aptarti 
centro reikaluose, todėl, draugai, at
silankykite visi, ir atsiveskite nau
jų draugų. —S. Vaitkus.

REIKIA vaikų ,gera mokestis lai
ke mokinimosi. Geros sąlygos. At
sišaukite i Turner Ml'g. Co., 1444 So. 
Saiiguinon SI., kampas Lito place

Lietuvių laisvamanių Kliubas ta
ri svarbų reikalą prie M. X. Moc
kaus. Jis. rodos, dabar randasi \Ve- 
stvillėj. Malonėkit greitu laiku atsi
liepti šiuo adresu: Paul Galienskas, 
2320 W. 23 SI., Chicago, III.

L.L.K. Komitcats.

REIKIA merginų. Gera mokestis 
laike mokinimosi. Geros sąlygos. 
Atsišaukite Į Turner’Mfg. Co., 1444 
S. Sangamon SI, kampas l ito place.

s REIKALINGA — molderių prie ge- 
Izkclio darbo, ilgam laikui darbas. 
Pastovi vieta. Missouri Malleable 
Iron Company. East SI. Louis, III.

Springfield, III.—Draugei Petri- 
kienei rengiamos antros prakaituos 
iv\ks panedčlvj. gegužės 27 d.. Hi- 
ron Hali kertė 4 ir Jefferson gatvių. 
Visi nepi aleiskitc šių prakalbų, nes 
lai antros ir paskutinės d. Petrikie- 
nės prakalbos. Taipgi bus įvairus 
programas iš eilių ir kitokių pamar- 
ginimų.

REIKIA Zinc kasėjų, prie kasimo 
rudos, išsiuneiani kasdien po 3 po 
pietų. UŽ rudos ševelavimą 9 vai. 
darbą mokama $3.50. Nuo saiko 
darbininkai uždirba nuo $5 iki $9 į 
dieną.

DIAMOND AGENCY
557 \V. Madison str., Chicago, III.

REIKIA greitai atsakančio kriau- 
čiaus prie koslumieriško darbo. Gė
lam darbininkui pastovi vieta.

Tol. Drovcr 6836
911 AV. 33rd Str., , Chicago.

PAIUUVTMUI BARGENAI NAME
LIU IB DVIEJU FLATŲ

3938 S. Artesian, 4 kambariai, 
augštas apatnamis .......... $1600

4001 So. Artesian, 6 kambariai, 
maudynė, guzas, augšlai apat- 
namis ................................. $2000

3336 Charlton St., 4 kambariai $1050 
4048 So. Campbell Avė. 6 kam., 

maud., gasas, ištaisyta gat. $1900
5147 So. Euclid Avc. 4 kamb. ir 

atikas, lotas 50x125 ...... $1200
5140 Kostner Avė., 4 kamb., aug

štas apatnamis, elektra, gara- 
džius 4-ms automobiliams, na
ujas, lotas 60x125 ............. $2500

5921 So. Keeler, 5 kamb. naujas, 
lotas 30x125 ........................$20000

3204 So. Leavitl St., 4 kamb. .. $1400 
32nd ir Archer, 7 kambariai, 

maudynė, gazas, ąžuolo grin
dis augštas apatnamis, ištai
syta gatvė .........................  $1600

3320 So. Oakley Avė., 6 kamb. $2100 
3248 So*. Oakley, 6 kamb., mau
dynė, gazas, pečium šildomas

ištaisytas apatnamis .......... $1000
3326 So. Seeiey Avė., 5 kamb., 

plytų, 5 kamb. apatnainyj . .$1900
4 kambariai, Braidwood, III., pil

nai ištaisyti, 1’/, akro .........$700
3331 So. Ashland Avė., 6 kamb. 

fialas, 4 kambar. priešakyj, 
viskas gerai pataisyta $2300

3653 So. Leavitt St., 2 flatai, 
plytų, ant akmens, lotas 26x 
125 ..................................... $3200

3116 So. VVood St„ plytų, visas 
ištaisyta, 2 pagyvenimu .... $3500

MCDONNELL,
2630 West 38th Sf„ Chicago
Atdara 9 vai. ryte iki 9 vai. vakaro 
kasdien ir nedėliomis.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted sL, 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wella St.

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

SARA PATEK. Pirmlnlnkl

HA5TER 5Y5TEH
MOKYKIS KIRPIMO IR DE8IGN1NG 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ AI’RSDALŲ
Muku Rirtemn Ir ypatlikas mokinimai p» 

daryli jua žinovu į trumpa laiką.
M«*a turime didtiaiuiiua ir geriautiua kirpk 

mo-desiKninar ir aiuvimo akyriua, kur mea au- 
telksime praktilką patyrimą kuomet jų mo 
kyaitČH.

Elektra varomo* mažino* mut»ų aluvimo aky 
rluoae.

Jųi rante užkviečiami aplankyti ir pam*> 
tyti musų rnokvklą l>ile laiku dieną ir va
karais ir ą^alPspecialižkai pigią kainą.

Patrenm daromos pagal Jūsų mitrą — 
atnilėn arlta dydžio, i* bile madų knygos.

1 MASTEIl DE8IGN1NG 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Perdžtinle, 

HM N. La Baile gatvė. Kambarys 414-417.
nriež Cltr Hali.

uli*

Chicauos Lietuvių Laisvamanių 
konfcrrncijii Ims <>.i. 2"» k**KuK*s
I.inosybCs svetainėj, 1822 XVs«l>ansia 
avc. Pradžia lygiai 8 vai. LLS. kuo
pos—Roseland, Cicero, North Side 
ii- Bridgeport. malonės prisiųsti de
legatus. Turini daug svarbiu klau
simų apsvarstyti. LLS. Komitetas.

REIKALINGA gera lietuvė mergi
na, o taipgi viduramžė moterė dėl 
pirmų ir antrų apartamentų nauja
me name sfi visais moderniškais 
parankamais Turi mokėti kalbėti 
angliškai ir gerai virti valgį. Be

arti (iranville.

FARMOS
Ccntralėje Wisconsln, išdirbtos su 

namais, barnėmis, šuliniais, tvorom, 
prie gerų kelių, arti mokyklų ir mie
sto. Tayfor, Lincoln, Longlade, Mo- 
raton, Pricc ir Clark pavietuose, su 
arba be šlako. Kainos $1,000.00 ir 
augščiau. Mes skiriame 10 metu iš
mokėjimui. Galima mainyti. Par
duodame arklius, karves ir lt. ant 
engvo išmokėjimo.

Rašykite į M. J. AUGULIS, 
I-ictuviii Skyrimus Nftfr., 

UOI2B-HAMMKU RBAI.TY CO
(Not ine.j

2209 \V. 23rd Place Chicago, III.

D’CAb’l. ’OS IR ORGA
Nk/.ACIJOS.

Amcrikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

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

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

DR-JOS LIETI’VOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS 

L. Burba, pirmininkas
DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 

KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 
KENSINGTON, ILL.

D. Shatkus, pirmininkas,
„ , , . 344 E. 116 Str.
Pašakarnis, pirm, pagclbininkas, 
„ , 324 E. 116 St.
Baltrcmas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avc.
A. Norbutas, finansų raštininkas, 
r et i n i • “-7 E< 102 P,acc- 
b. Slicdvillas, kasierius, 

341 KeiMjngton Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

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

K.

K.

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

708 West 171 h Street. 
P. Orlauskas, nutarimų raštininkas, 

3338 So. Aubtirn avc. 
W. J. Buišis, finansų raštininkas.

900 West 191 h Si.
A. Strole, kontrolicrius-rašlininkas 

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

3253 So. Halsted St., Chicago.

LIETUVOS SUNV DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. W1S. VALDYBA

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ LR 
MOTERŲ PAfiALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METRAMS.

Juozapas Užubalis, pirmininkas, 
2823 Jackson Blvd.

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

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

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

Mykolas Kaziunas, iždininkas,
1501 S. Harding avė.

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

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avc. 

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

Justinas Taukcvičia, turtų rašt.,
1023 Broadsvay avc. 

Antanas Pulką, iždininkas,
1128 N. 8th St.

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. 101 h St. 

Antanas Dielininkailis, iždo globėjas 
1124 High avė. 

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadsvay avė. 

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio l-.agle 
Hali svetainėje

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

EaHt Chicago. Ind.—Nedėlioj. ge
gužės 26 d. įvyks LSS. XII rajono 
konferencija, Kazimiero Grikšo sve
tainėje. 150 ir Norlhcote avė., East 
Chicago. Ind., kaip 10 vai. ryto. Po 
konferencijai rengiamos prakalbos 
6 vai1, vakare. Todėl publiką malo
niai prašome kuoskaittingiausiai at
silankyti. Inžanga veltui.

.A. Kazlauskas.

REIKIA moulderių .bench gray i- 
ron ir brass. Gera mokestis ir pa
stovus darbas.

Mason, Davls and Co..
7740 S. Chicago Avė., Chicago.

Reikalinga stiprios, sveikos, ja
unos moterjs prie švaraus šapos da
rbo. Algos $12.00 j savaite ant pra
džios. 900 AV. 18th St. Chicago.

REIKIA merginų-pardavėjų prie 
“dry goods”. Geistina lietuviškai 
kalbančiu. Gera mokestis atsakan
čioms. Kahn's Dept. Store,
613 VV. 31 St., Chicago.

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

GEBĄS BARGENAS
štai jums geriausia proga tapti lai

du ngu ir nematyti bado, šituose ka
rės laikuose nupirkti šitą mano far- 
mą už pusę kainos; aš turiu 20 akrų 
derlingos žemės. Man ta farma kai
nuoja du tūkstančiu doleriu, o da
bar parduodu už tūkstantį dolerių 
už cash ar ant išmokėjimų. Nelaime 
man yra, kad aš į trumpa laiką iš
važiuoju į kariuomenę. Kas pirme
snis atsišauks, tas bus laimingas; aš

m.
m.
tu.

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

K. JURGELIONIS, Vicc-Prez.,
3133 Emerald Avė., CLicngo, 

A. LAI.TS, Sekretorius.
1840 S. Halsted St., Chicago,

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS.

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

10604 Edbrook Avė., Chicago, III 
JULIA ŽEMAITĖ.

2919 W. Division St., Chicago, UI.

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

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 W. 15tb St.. Cicero, III.

P. Slivelnis, pirm, pngclliininkns, 
2156 Alecc PI.

.1. Kaiainė, raštininkas,
1965 Evergreen avė.

P. Galskis, fin. rašt. ir biznio agent., 
Ofisas: 1579 Milvvaukee avė., 

Telefonas Humboldt 182.
J. Katilius, iždininkas,

1685 Mihvaukee avė.
Susirinkimai atsibuna 1-mą pėlnv- 

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

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas,
728 Park Cl.

F. Rasčius, prot. sekretorius,
50 llasvlaud Avė.

Kaz. Brazcvičius, fin. sekr, ir iždin..
402 l.incol,, Slicct 

Tadas Varanavičius, iždo globėjas,
03 N. Slicridan FUI.

L. Šulskis, iždo globėjas,
462 Jennc Street

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas.
267 Mi)waukce Avė.

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

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

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

Roseland. — Vietinė LSS. 137 k p. 
ir AA’est Pulhnano LSS. 235 k p. bend
rai rengia draugišką išvažiavimą su 
programų i AA’est Pullmano miškus— 
prie 126 gatvės ir Michigan avė., bir
želio 9 d. Meldžiame vietinių drau
gijų minėtą dieną nerengti jokių pra
mogų. —P. F. Grybas.

REIKIA tuojaus karpytojo ir 5 ki
tokių vyrų dirbti į serap iron yard.

Reliance Iron and Steel Co., 
2111 S. Savvyer Avė., pusė bloko į 
žiemius nuo 22-ros. Chicago, III.

. . L.MI’S 25 kp. lavinimo# susirinki
mas įvyks nedėlioj, gegužės 26 d., 
Aušros kambariuose, kertė 109 ir 
Michigan gatvių. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Narės kviečiama atsilankyti. 
Mokytoja bus d. M. Dundulienė.

—Komitetas.

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

Ehncrs Labor Agency, 30 
Canal St., Chicago, III.

REIKIA vaiko nuo 17 iki 1!) metų 
amžiaus prie lengvo varstoto darbo 
rakandų sankrovoje. Geram vaikui 
P' )ga j ateitį. Clemetsen Co., 
26*17 Elounoy St., Chicago.
I blokas Į pietus nuo Ilarrison.

išgyvenau tenai kelis metus. Man 
labai patinka tas klimatas: žiemos 
visai nėra ;tris kartus į metus augi
nama javai. Yra lietuvių kolonija 
ari i miesto ir mokyklų. Norėdami 
viską sužinoti kreipkitės laišku ar
ba ypatiškai nuo 12 Iki 5 vai. popiet. 
K. .1. .!., 10649. Mich. Av. Roseland III.

Negirdėtas iki šiol 
Bargenas.

CIIICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

j.

j. st.

South REIKIA natvrusiu langų plovėjų. 
i ’iieago AVindow Čleaning Co., 
62 W. AVashinglon SI, Chicago.

PARDAVIMUI
Amerikos Lietuvių Darbininkų Ta

rybos Apšvietus Komisijos narių su
sirinkimas ivyks šiandie, gegužės 21. 
8:30 P.M. pp. Jurgelioniu bute, 3133 
S. Emerald Avė. —--------Sekretor.

Liet. Soc. Dainininkų Am. 1 apsk
ričio gemu-alė repeticija bus snba- 
loj ,geg 25 d. ir seredoj 29 d., Mel- 
dažio svet. 2212 VV. 23d pi. Daini- 

buti laiku. 
L Gustaitis.

visi malonėsite
7:30 vai. vak. —

REIKIA LEIBERIŲ IN LIE.IYK 
LA, YABD’A, DIRBTUVE. DIENO 
MIS IR NAKTIMIS DARBAS. ATS1 
ŠAUKITE:

CRANE CO., EMPL. DEPT.
10 ST. AND S. KEDZIE AVĖ.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj, biznis išdirbta per tris melus.

Ištaisytas--pirmos klesos saliunas. 
Laisnis užmokėta už šešis mėnesius 
—nuo May 1 iki Ocl. 31, 1918.

Pardavimo priežastis—turi išeiti 
į kariuomenę. Malonėkite atsišauki 
šiuo adresu: C. BURBULIS, 
725 \V. 119 St., \V. Pullman, III.

•>-kių akečių fartnu valanda važia- 
syimo galvekariais nuo vidurmies- 
čio Chieagos ant Kedzie gatvės. Ge
ras juodžemis, grynai lietuviška a- 
iiiJinkė, lietuvių parapija, mokyk
la ir sankrovos. Arti daugelio di
delių fabrikų ir užvedimų, kur dar
bininkams geriau mokama negu Chi- 
cagoje ir pėsčias gali nueiti i darbą. 
Parduosiu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
$1175 žiūrint i vielą. Reikia įmokei 
$L-0, likusius gi lengvu išmokėjimu. 
Del platesnių žinių ateikite arba ra-

rengia pra-Sun. Liet. Laisvamanių 
kalbas su paveikslais, gegužės 24 d1. 
7:30 vai. vakare, Mildos svetainėj, 
3111 S. Halsted St. Kalbės d. Tadas 
Kučinskas, Atlos kolegijos studentas. 
Rus rodomi puikus paveikslai. Atsi- 
lankvkite visi —Komitetą#.

PARDAVIMUI bučernė ir groserio 
sankrova, tarp lietuvių apgyventos 
vietos. 3102 So. Halsted St.

H. PORCERI
106 N La Šalie gatvė, kambarys 40

LSS. 177t<>h kuopos mėnesinis su
sirinkimas Ims nedelioj. gegužės 26 
d. Satnlo svet., 
kykite, turim svarbių reikalų. 

—-P. M. Valiutas.

Draugai, atsilan-

LSS. 231 kp. mėnesinis susirinki-

REIKIA: MISINGIO, PEČIAUS 
DABOTOJU. GERA MOKESTIS. 
PASTOVUS DARBAS.

H. KRAMER and CO.. 
1324 W. 21 PI., Chicago.

vai. rvto, I’niversity of Chicago Set- 
tlemenle, 4630 G ros s A v 
rinkimas atsidarys lygiai 10 vai. ry 

nariai nesivfcluokite.
—Sekretorius.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

REIKIA PRITYRUSIU moterų sor- 
lavimui skuduru. Pastovi vieta ir 
gera mokestis. P. Goldman, 
1820 VV. 14 St., Chicago,

Jieškau savo draugo Jono Jonai
čio, .Šiaulių pav., Kauno gub., Šaukė
nų parap., Žigaičių kaimo Malonėk 
greitai atsišaukti, arba kas žinote 
praneškite jo adresą.

Juozas Brazas,
2953 Emerald Avė., Chicago, III.

REIKLV prityrusių operuotųjų 
prie vesis. 19.i6 North Avė., kampas 
nuo VVinchcster avė. Viršutinis augš.

.1 ieškau savo pusbrolio Jono Ur
bono. Gyvena Chicagoje.

REIKIA dviejų karpytojų j serap 
iron yard. Gera mokestis geriems 
darbininkams. Atsišaukite: 
1632 W. Kinzie St. , Chicago

8/17 Houston Avė., So. Chicago, III.

.1 ieškau savo brolio, Vincento Jo- 
BHŠio, Kauno guli., Raseinių pavieto, 
šviekšnos volosties, Pocių sodos. Iš
važiavo į Ameriką apie 1904 m. Jei 
kas žinotumėt ji meldžiu pranešti, o 
gal jis pats malonės atsišaukti.

P. Rauktis,
1717 E. Adams St., Springfield, III.

REIKIA pagclbininkų j liejyklą ar 
ba prityrusių leiberių, 35c į valandą. 
Pastovus darbas.

American Building Eoundry Co., 
2300 S. Springfield Avė. , Chicago

REIKIA duonkepių 2-ros ir 3-čios 
rankos. Gera mokestis.

S. Krz.yczkovvski and Co., 
2924 AV. 25th St., Chicago

Marė Kazakevičiūtė įieško pusbro
lio Vinco Karplausko, Starapolėsl 
pavieto, Suvalkų gub., Skriaudžių 
parapijos, Pantapių kaimo. Meldžiu! 
atsišaukti šiuo adresu.
2000 S. Halsted St., Chicago.

REIKALINGA geri, teisingi, blai
vus leiberiai prie ^rokevimo ir Ko
davimo vagonų verhauzėj. $2.75 į 
dieną 10 valandų, 6 dienas savaitėj. 
Ateikite prisirengę dirbti

.loseph E. Hermanu and Co. 
3209 AV. 30th St., Chicago.

REIKIA prityrusių operuoto.ių prieJicškau savo švogerio, Prano Deg- REIKIA prityrusių operuotojų prie 
li(». Aš sunkiai sergu iigonbutyje. viena arba dviem adatom spėka siu- 
Malonėkile atsišaukti. , j varna mašina. Taipgi merginų mo-

Jonas Letasevicz, kvties. Playsiut Mfg. Co.
2517 So. Sacramenlo avė., Chicago. 3600 S. Morgan St.,

PARDUODU barzdaskulyklą la
bai puikioj vietoj, lietuvių apgyven
to;'. Pardavimo priežastis —■ savi
ninkas išvažiuoja kariuomenėn. Par
duosiu labai pigiai. 
Tony Mikalocz, 2112 
Indiana Harbor, Ind .

AUTOMOBILIAI

Kreipkitės pas
— 1371h Str.

l’ARDIODl naują automobilių 
‘ l'ord”, 5 sėdynių. Visos lulšįs. ex- 
tra lyčiai. Visas geroje tvarkoje, 
Atsišaukite laišku j Naujienų ofisą

PARDUODU bučernę ir groccrnę. 
Biznis išdirbtas per 10 melų. Vieta 
gerai apgyventa lietuvių ir lenkų. 
Rašykite laišką į Naujienas pažymė-

PARDAVIMUI sali imas, gerai iš
dirbta vieta. Parduosiu labai nebra
ngiai, jeigu tuojaus. Pardavimo prie
žastis—liga. M. Kulsvinsky, 
606 N. Ashland Avė. > Chicago

PARDUODU Exrelsior niotorciklį, 
dviem cilindrais, išrodo kaip naujas, 
gerame stovyje, pigiai Savininkas ei
na Į kariuomenę. Galima matyti nuo 
5 iki 9 vakare.
11761 So. Halsted St, West Pullman. 
III

RA K Abi D Al

NAMALŽEMK
BARGENAS, —7 flatų, 4 augštų 

mūrinis namas, gesu ir elektra ap
šviečiamus kiaurai. Turi būt par
duotas už $6000.00. F. BLATTER 
932 W. 191h SI., Chicago

$200 DUBELTAVAS springsas pho- 
nographas, su deimento adata ir re
kordais, bus parduota už $55. Gro
ji na visus rekordus ir gvaranluotas 
ant 10 metų.

3645 VV. l’olk St., Chicago.

MOKYKLOS

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:
Petrauskas, pirmininkas,

1747 North Avė. 
('epelis, pirm, pagclbininkas, 

1060 Noble
Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 

2228 Coblenz
M. Žukas iždininkas,

1608 North avc.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmą kelver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avc., 7:30 v. 
vakare.

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

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

664 W. 18 St. 
Klem. Liatidanskas, nut. raštininkas 

1439 S. 50lh avė., Cicero, III. 
Krank Micklin, turtų raštininkas,

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

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

3041 W. 42 Str. 
Draugystė savo mėnesinius susi

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

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKU ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 VVabansia

J. Dauginis, vicc-pirmininkas,
1604 North Avc. >
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield
.1. Antanavičių, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
\Vabansia avė.

ave.

avė.

PARDAVIMUI mūrinis namelis 6 
kambarių, maudynė, elektos šviesa, 
ir gesas. 281!) Union avė*., mūrinis 
I fialų, 33-čia ir Union Avė., po 4 ka
mbarius kiekvienas. Kaina $5,000. 
3125 Wallace St., 6 kambarių name
lis. madynė, elektra ir gesas — 
$2500. 6231 South Racine avė., ge
ras mūrinis 2 flatų 12 kambarių, 
maudynė, $5,000. Medinis 2 fialų 
prie Union Avė. Nupirksi už ge
riausią pasiūlymą. Didelis surašąs 
bargonų. Matykite E. Feeney,

Neleiskite dykai laiko, 
Mokinkitės.

Kas nori išmokt anglų kalbos ir 
rašto, rokundų, braižymo pienų — 
eikite į Aušros Mokyklą. Pamokos 
dienomis ir vakarais. Mokestis ne
didelė. Užsirašyt galima kiekvienu 
laiku. AUŠROS MOKYKLA 
3001 S. Halsted St., Chicago

V. Mišeika, Vedėjas.

LIETUVIU DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBĄ 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wąhansia avc.

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

Jonas Slancauskas, nutarimų rašt., 
3316 AVallace St. 

Kostantas Vaitkus turtų raštininkas, 
2617 40th Street 

Chapulis, iždininkas, 
1840 So. Halsted si.

Yaras. kasos globėjas,
1742 S. Union Avė. 

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

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė.

Susirinkimai atsibuna, kas antrą 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vak vakare, D. Sliimaič.io 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesiu Draugystė numažino į- 
stoiimo mokestį t’k iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

Kazimieras

Kazimieras

Franciškus

PARMOS!
Aš norėčiau atkreipti doįrp) i tuos

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin-M.'' UUItllUH (liniuipu | t » * A A s/* *>*VZ*W**A

1\k':rirSlapl;risn,vininkn‘iLBy Tokioj damiesi; patarkite savo dra- 
patal ui kreipties į Wlsconsino vals- Ilgams taipgi mokytis J H10* 

kame komišiną.
BIIRKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.
I < ............... V <1 > I I ą

tiją, Langlada County. .
Rašykite laiškus arba ypatiškai 

kreipkitės šiuo adresu:

A. Siderevičia,
Chicago. P .O. Bryant, Wisconsin.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA 
Juozapas Šimkus, pirmininkas.

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

10449 Wentworth avė.
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, 

355 Kensington avė.
Vladislovas Markauskis, kasierius, 

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

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

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

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

V. Briedis, turtų raštininkas, 
1049 N. Marshfield avė.

K. čepukas, iždininkas, 
1648 AV. Division st.

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

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

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald Avė. 

AV. Buishis, pirm, pagclbininkas,
900 AV. 191h SI. 

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

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

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

Žemiau nurodytose vietose 
galima gauti pirkties pavie

nių “Naujienų” kopijų.

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

Kaz. Brazcvičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str. 

Ig. Jesaliunas, pirm, pagclbininkas, 
653 Garden str 

Fclix Bartkus, prot. raštininkas.
B. B. 3. Box 33 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jennc Street 

Ant. Pakšis, iždininkas,
462 Jennc Str. 

Juozas Lcsčauskas, iždo globėjas, 
165 Pleasant St 

Pranas Kimontas, iždo globėja,
730 Engei str. 

Jonas Kasiulis, maršalka,
053 Garden Str. 

Mikolas Nakrušas, maršalkas,
420 Orange Str. 

Ant. Bubcle, teisėjas
313 Quincc str. 

Juozas Jurevičia, vėlavnešys,
152 Main Str 

Petras Miliauskas, vėlavnešys,
R. 1, Box 50. 

Petras Rimkcvičia, durininkas, 
424 N. Pleasant Str. 

Nikodimas Janavičia, durininkas,
614 Murkei Str

Lietuviškų Tautiškų Kapinių

VALDYBA 1918 METAMS

BEN. LIUBINAS, pirmsčdis,
2129 W. 21st St

KL. BUOZIUS, pirmčdžio pagelb.,
634 W. 18th Si.

JOS. SKUTAS, iždininkas,
3106 So. Halsted St.

S. DANTA, raštininkas,
812 W. 19th St.

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda, 
Lithuanian National Cemetery, 

Summit, UI.
Phone Willow Springs 10.

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirmą šventadienį kiekvieno mėne
sio, o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
pasamdomą per valdyba.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA;

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

K. Katkevičienė, vice-pirmininkė.
2252 W. 22 n d St.

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
I 3429 Wallace str. 

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

P. Baleckienė, iždininkė,
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

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

“Naujienų” distrikte
St. žvirgždėnas, grosernčj, 1131 Clin- 

ton str., Chicago.
Chas. Yutclis, barbernėj, 733 AVest 

14th Place.
J. F. Mally, saldaini; štorelyj, 633 AA’. 

181h Str.
“Naujienų” Ofise, 1810 S. Halsted si.

Bridgeporto distrikte 
Damijonaitis, 901 \V. 33rd Str. 
Marčiukaitis, store, 3500 Emerald av. 
Sanowski, 3222 S. Aubtirn avc. 
Guzevičia, 701 AV.,35th SI, barbernėj. 
Staniulis, 3220 S. AVallace SI. 
Vladis Bučernčje, 2801 S. Union avc, 

prie 28 gatvės.
Distriklo slolyj pas J. B. Aglinską, 

3316 S. Halsted St., galima užsipre
numeruoti Naujienas ant ilgiau ir 
gaut pavieniais numeriais. Taipgi 
musų agentas J. B. Aglinskas norin
tiems pristato Naujienas į namus, 
kaip nuo Morgan SI. iki AVallace st 
ir nuo 27 iki 37 lame plolyj.

North Sidės distrikte.
J. Sirupas, barbernėje, 1656 AVaban 

šia Avei
AVilherty Strege, (išnešiotojas), 2018 

Grcenwich SI.,.
Taipgi ant nekuriu gatvių kampų. 

Brihton Parko distrikte
Smitho barbernėj, 3813 S. Kedzie av. 
J. Mankevičia. 3818 S. Albany avė..

(‘jų vaikai išnešioja j namus)
A. ^Turauskas (huČernėje), 4053 So. 
,Maplewoo<! avė.
L Zubris, 3918 S. Bockwell st., išne

šioja po stabas.
Diktavičia, 4417 S. \Vashtenew avė , 

išnešioja po namus.
Atlantic City distrikte.

A. Janausko barbernėj, 4563 South 
AVenlsvoi th avė.

L Legeiko grosernčjc, 6002 S. Stale s. 
\ Kasinski, bučernėj, 6101 S. Stale s 
V. Saudargas, 5118 S. Prineeton avc.. 

išnešioja po stabas.
Vasilkaus grosernčj, 5911 S. Stale SI.

Englewood distrikte.
M. Dūda, 8113 Vinccnnes avė , išne

šioja t)o stabas.
Town of Lake distrikte 

John Karnelski (kriaučių šanėj) 
4601 S. Hermitage avė. ir \V 16 si. 
yra Naujienų stotis.
Musų agentas A. Bartašius prista

to Naujienas į stabas, kaip nuo AV. 
43-čios iki AV. 48-tos ir nuo Ashland 
avc., iki A’ancester avė. Kitur inc. 
siuntinėjamo pačtu.

AVest Side distrikte.
A. Ambrozevičius (shoe shop), taipgi 

jis išnešioja po stabas visur.
Cicero distrikte

J. Matulis (Bartkaus kriaučšapčj). 
yra Naujienų stotis ir Liet. Koour 
racijos buč.ernej galima gaut pa vii' 
nių numerių.
Visi lietuviai, gyvenantis vir.šmi- 

nėtuose distriktuose malonėkite gaut 
Naujienas iš paminėtų vietų.

Nauja “Naujienų” stotis vidur- 
miestyj

Ant pietrytinio kampo kertės Clark 
ir Madison galvių — galima gauti 
Naujienas kasdien.

’ P. F. Grybas,
“N-nų” Cirkuliac. Užžiurėlojas




