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PricoZe No. 128.

Vokiečiai artinasi prie 
Marne upes

PRANCŪZAI PRADEDA 
.. ATSILAIKYTI

Vokiečiai nebegali veržtis 
priekyn pirmesniuoju grei 

tumu.

1,000,000 AMERIKIEČIŲ 
EUROPOJ

Sako senatorius Levvis.

nai, nes prasidėjus epidemijai 
jų reikalavimas labai padidėjo.

Paėmė Soissons miestą
Rheims miestas ir galbūt puls
Amerikiečiai paėmė miestą

Vokiečiai suėmę 35.000 belaisvių 
bet jau pradedama sulaikyti

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., May 31, 1918, 
as rcųnired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, geg. 30.— Spė
ka francuzų rezervo kareivių 
pradedama jausti. 1*0 dienos 
atkaklaus mūšio nuo vakarinių 
pakarščių Soissons j rytus iki R- 
heiius, geriausi vokiečių kron- 
princo kareiviai matomai nega
lėjo laimėti nieko apart keliui 
mylių į pietryčius nuo Soissons.

Karės ofiso pranešimai paro
do, kad čia priešas paėjo nuo 2 
iki 3»/2 mylių priekyn.

Talkininkų dešinysis sparnas 
įlinkai Rheims matomai stovi 
uolos tvirtumu. Kariniuose ra
teliuose matomas pilnas užsiti-l 
kėjimas, kad dabartinis ofensi-l 
vas bus sustabdvtas.

TIK REGULIUOS GYVU
LIŲ SKERDYKLAS

Finai skerdžia moteris
Vakar Puoštu-

True translation filed with the post- 
hiaslcr at Chicago, III., May 31, 1918, 
as reguired by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGTON, geg. 29. -

- .
True translation filed wlth the post- 
master at Chicagb, UI., May 31, 1918, 
as repu i r ed by tne act of Oct. 6, 1917.

CHICA(U), -
vių dienos apvaikščiojime Eva-
nstone kalbėjo senatorius Ja-1 Valdžios reguliavimas gyvulių 

mes Hamilton Lewis. Tarp kit- skerdyklų, bet ne valdžios ope- 
ko jis pasakė: ravfrnas karės laiku tapo šian-

“Musų armija svetimose ša-1 (Įj(. priimtus, kų prezidentas Wil- 
lyse yra nemažesnė kaip LOOOrlgonas patvirtino Hooverio inč- 
000 kareivių dėl Amerikos var- sos komiteto patarimus, 
lojimo ir padaugėjus laivams | .
jų transportavimui, armija, gru- 69 ŽMONES IŠTREMTI IŠ 
odžio 1 d. bus{lygi skaičiumi IRLANDIJOS
anglų armijai.’-

101 KAREIVIS 
ANGLŲ TRIL

Paskandino jį Viduržemio 
juroje

VOKIEČIAI NETEKO 
520,000 KAREIVIU

VOKIEČIAI PAĖMĖ
SOISSONS

——1 1 ' | True translation filed with the post-
| mastei' at Chicago, III., Mav 31, 1918, 

ŽUVO ANT as reųuired by the act of Oct. 6,1917. 
NSPORTO | LONDONAS geg. 30. — Vy

riausias sekretorius Sliortt pra
nešė atstovų bute, kad 69 žmo
nės tapo deportuoti iš Airijos 
sųryšyj su revoliuciniu suokal
biu,.

I )a ba r t i n i a mo of cns i ve

True translnlion filed wilh Ihe post- 
inastrr at Chicago, III., May 31. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

Su Francuzų armija karės

Artinasi prie Marne upės. 
Suėmę 25,000 belaisvių.

70.000 socialistu kankinama 
kalėjimuose

101 žm. žuvo ant laivo

Rusija protestuoja prieš Chiniją
FINLANDIJOS JUODA

ŠIMČIAI AREŠTAVO 
70,000 SOCIALISTŲ

Skerdynės tebesitęsia. Sker
džia ir moteris.

apsKuitliuv,mals mio pradžios 
dabartinio ofensivo vokiečiai 
neteko 529,(MM) kareiviu, v

į tą skaičių įeina nuostoliai 
dabartiniame mūšio lauke Ais- 
ne fronte, kurie manoma, yra

True translation filed wllh the post- 
niasler at Chicago, III., May 31, 1918, 
as require(l by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, geg. 29. — Sa
vo smarkiose atakose 30 mylių 
mūšio fronte, einančio nuo Soi
ssons į rytus iki į šiaurvakarius 
nuo Rheims, vokiečių armijos 
tebestumia atgal franeuzus ir 
anglus beveik kiekviename sek-

tuose.

VOKIEČIAI VERŽIASI 
LINKUI MARNE

Tfu*4 translation filed wilh the post- 
nuister at Chicago, III., May 31, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

ne .

Forlifikuotas miestas Soiss
ons, esantis pačiame kairiame 
šone talkininkų mūšio linijoj, 
tapo priešo užimtas, nors fran- 
euzai vis dar atkakliai laiko va
karinius jo pakraščius, kur eina 
pagelbinis geležinkelis į Paryžių 
ir Compeigne.

Manoma, kad po vakarykščių 
laimėjimų priešas dabar yra ka- 
nuolės šūvio atstume nuo isto
riškojo Maine upės mūšio lau
ko. Sulig Paryžiaus karės ofiso 
pranešimu, vokiečiai priėjo be
veik iki La Fere en Tardcnois.

Tečiaus Berlino pranešimas 
tvirtina, kad jie suėmė 35,000 
belaisviu, kuomet didis karės 

grobio esąs “milžiniškas”.
Už 6 mylių nuo Marne.

Kaip parodo pranešimas, vo
kiečiai prasimušė iki Fere en 
Tardcnois, kuris yra už G mylių 
j šiaurę nuo Marne upės.

Artimiausiai priešo kareiviai 
prie Paryžiaus yra prie Soissons 
ir Fere en lardejiois, kurie yra 
apie už 55 mylių į šiaurę ir šia- 
uryčius nuo Paryžiaus.

Vokiečiai matomai despera
tiškai stengiasi pasukti vakariop 
į Įlietus nuo Soissons. šioj a- 
py gardo j matomai jie ir padarė 
didžiausius laimėjimus laike pa
starųjų 21 valandų.

LAUKIA RHEIMS PUOLI
MO

Vokiečiai jau paėmė keletą 
fortų

VOKIEČIAI SULAIKOMI

Tečiaus mušis tebesiaučia 
visu smarkumu.

True translation filed with th 
inaster at Chicago, III., May 31, 
as requlred by Ihe act of Oct. G,

post
1918,
917.

Fran-

šiaurę nuo Marne.
Pasak vokiečių oficialio pra-7 

nešimo, suimta 25,000 belaisvių, 
jų tarpe francuzų ir anglų gene
rolas, taipjau paimta daugelis 
kitų miestų ir svarbių vietų pa
lei visa užimta frontą.

Matomai Rheims, kaip ir Soi-

mui į priešo rankas, kadangi 
francuzų karės ofiso praneši
mas sako, jog garsųjį katedros 
miestų, kurį vokiečiai per kele
tą melų beveik kasdie apšaudė, 
ginantįs kareiviai tapo ištrauk-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., May 31, 1918, 
Ui reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 30. — Vo
kiečiai paėmė fortus į šiaurva
karius nuo Rheims. Garsusis 
Fru n ei jos katedralis miestas y- 
ra beveik apsuptas ir laukiama 
jo puolimo.

Soissons’c, kuris vakar pa
kliuvo į kronprinco armijų ran
kas, atkakliausias priešinimasis 
save paaukavusių francuzų di
vizijų sulaiko vokiečių besiver- 
žiiną dešinių j tune sparne.

Bet centre priešas prasimuša. 
Vokiečių kareiviai perėję Fcre- 
en- Tardcnois ir plačiu frontu 
eina linkui Marne upės.

AMERIKIEČIAI PAĖMĖ 
MIESTELI.

ė šiandie su ne- 
smarkiunu visa-

rius nuo miesto. Paėjo beveik mylią priekyn.

“Mlisų dešinėje ir j šiaurvaka
rius nuo Rheims mes laikome

Paėjo 15 mylių.
Sek tore tiesiai į pietryčius nuo 

Soissons, vokiečiai dabar karia
uja beveik už 12 mylių nuo Vau- 
xaillon—Vietos, kur jie panedė- 
lyj pradėjo savo veržimąsi, ku-

True lr:»nslation‘ filed with Ihe post- 
hiu-.ler :il Chicago. III., May 31, 1918, 
as reą.iired by the act of Oct. G, 1917.

PARYŽIUS, geg. 30. — Prie
šo orinės spėkos, kurios buvo

gne ir centre Savigny apygardos, 
vokiečiai prasiveržė vidutiniškai

laike mūšio, tapo didžiausiu na
rsumu užpultos francuzų avia
torių, kurie sunaikino 19 vokie
čiu ae roplanų, nušovė 2 orlaiviu 
ir privertė 23 priešo aeroplanus 
nusileisti pagadintame stovyje”.

Pastarąją dienų vokiečiai toli
ausiai paėjo apie 5 mylias, nuo 
I'ismes, kur pereitą naktį buvo 
pranešta apie mušius ant Vesle 
upes iki Brouillet, dabartines 

mūšio linijos.

Tnie translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, III., May 31, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Su Amerikos armija Franci- 
joj, geg. 29. — Amerikiečių pul
kas paėmė ir prasiveržė per mie
stelį Cantigny, apsistodamas už 
200 mąslų į rytus nuo miestelio 
ir suimdamas 182 belaisvius, jų 
tarpe 5 oficierius.

Amerikiečiai prasiveržė per 
vokiečių pozicijjas beveik mylią. 
Jų artilerija visai užtroškino vo
kiečius. Amerikiečių kanuolių 
trenksmas buvo girdėties dauge
lį mylių užpakalyj.

Keli gaisrai dega užpakalyj vo 
kiečių linijos.

12 francuzų “lankų” gelbėjo 8:18 vai. Mėnuo teka 1:34 v. 
amerikiečių infanterijai. ryte subatoj.

Skaitykite ir Platinkite

True translation filed with tho post-| 
niaster at Chicago, Ui., May 31, 1918, | ' ' " '
ai ?<|uired by the ect pf Oct. G, 1917. Į

LONDONAS, ,gcg. 29. - Ad- 3 rusų kariški laivai kariau- 
ministracija šiinakt paskelbė, ja SU vokiečiais, 
priešo submaijna pitskandino

transportinį laivą Leuso^e Gas- L lranslnlion flle(1 wilh ,he posl. 
tie. 101 žmoguj žuvo kartu su Į imisler at Chicago. III., May 31, 1918,

| ss reųuired by the act of Oct. 6, 1917. hvu. > |
Lcaso\ve Cašlle, 9,737 tonui AMSTERDAM^ geg. «M).

įtalpos laivas, tapo paskandin-1 Lologne Volkszeilung lašo, kad 
tas Viduržemio juroje gegužės U1 ls Rusijos Juodųjų jm ų laivy- 
9d (į I no kariški laivai, kurie yra dide-

Tarp žuvusiųjų yra 13 oficie-Pe klintim vokiečių bandyme ai
rių ir 79 įvairaus laipsnio karei-1 naujinti laivų plaukiojimų Jtio- 

Įdose jurose, •

Ką tik nepakluvo vokečams 
Clemenceau.

40 žmonių sužeista

_____  LAFAYETTE, La., geg. 29.— 
True translation filed with the post- Į 40 pasazierių ir aptarnautojas 
nuistcr ai Chicago, III., May 31, 1918, Lap() sužeisti Southern Pacific 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917. Į *

. traukiniui šiandie nušokus nuo 
PARYŽIUS, geg. 30. — Pasak . - •” I bėgių.Petit Journal, Clemenceau ką 

lik vakar nepakliuvo i vokiečiui ‘ “
rankas. Jis apleido vietą fronte Vokiečiai budavoją gelezin- 
lik nž kelių minučių prieš atvyk-1 i 1 Murmans <) 
siaut 10 ulanų. Vokiečiai suspy 
re keletą francuzų. kurie pasili
ko, jų tarpe generolų, kuris ta
po užmuštas. Premieras šįryt 
vėl išvažiavo iš Paryžiaus į fron
tų.

žuvo francuzų generolas.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., May 31, 1918, 
as recju>red by the act of Oct. G, 1917.

MASKVA, geg. 24 (suvėlinta).
Pasak žinios iš Archangelsko 

į Naše Stovo, vokiečiai budavoja 
geležinkelį nuo Finlandijos ru- 
bežiaus iki Pečenga užlajos.

True translation filed with the post- 
ąiaster at Chicago, III., May 31, 1918, 
as rcciuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, geg. 30.— Pasak I COLUMBIA, S. C., geg. 30.—
1 lavas korespondento fronte, Gaisras vakar sunaikino dalį 

francuzų gen. Pierre de Vallie- valstijos ’beprotnamio. Gaisre 
res tapo užmuštas ketverge ka-|žuvo mažiausia 16 ligonių, belo 
rėš lauke. Jį užgavo granatos 11 nesurandama, 5 sunkiai ap- 
skeveldros bevedant savo karei-Įdegė, 
vius.

36 BEPROČIAI SUDEGĖ

Daugelis jau išgelbėtų 
gonių patįs įšoko į liepsnų.

GRIPO EPIDEMIJA ISPA
NIJOJ

120.000 serga gripu Madride

MADRID, geg.30. — Gripo 
(infhienzas) epidemija tebesi- 

pletoja. 120,000 žmonių serga 
Madride. Ta liga susirgo ir ka
ralius Alfonsas, bet jo padėji
mas nėra pavojingas.

Valdžia griebėsi priemonių 
kad neleidus pakilti vaistų kai-

r

ORAS

Giedra ir šilčiau šiandie, bet 
lietus su perkūnija naktį ar su
imtoj, taijau subatoj bus šalčiau

KENOSHA, WIS.

Gegužio 22 diena Wisconsin 
Gas and Electric Co. dirbtuvėj 
sustreikavo 100 darbininkų tarp 
jų 30 moterų. Reikalauja 35 c. 
už darbo valandą (iki šiol gau
davo nuo 25 c. lig 32c.) Kompa
nija atmetė reikalavimą. Del 
streikus priežasties turėjo sus
toti mažne visi gatvekariai, išs
kiriant du, kuriuos operavo sko
bai per dvi dieni; vėliau ir tuos 
kompanija sustabdo.

Gegužio 24 dieną kompanija 
pranešė, jog no tik kad darbinin
kams nekelsianti mokestios, bet 
visiškai sustabdysianti operavi- 
mą gatvekarių Kenoshoje, nes 
esą daugiau išlaidų negu pelno. 
Pranešė taipgi, jog skebams, ka
trie buvo pasilikę dirbti (viso 
apie 40), duosianti darbo kituose 
miestuose. Gatvekarius taipjau 
parduosianti į kitus miestus, re-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 31, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 30. — Ru
sijos 'bevielinė telegrama sako, 
kad centralinis Finlandijos dar
bininkų komitetas užprotestavo 
prieš baltosios gvardijos terorų 
Finlandijoj. Proteste sakoma, 
kad 70,000 žmonių, didžiuma 
socialdemokratų, tapo tapo už
daryti kalėjiman ir su jais kuo- 
žiauriausia apsieinama. Iš 
imtųjų, 30,000 yra civiliai

Savo pranešime ambasadoriui 
Lansingas toliau sako:

“Departamentas nori, kad 
jus nušviestumėt Suv. Valstijų 
draugiškus tikslus linkui Rusi
jos, kurie pasiliks nepakeisti tol, 
kol Rusija nepriima noriai auto
kratiško centralinių valstybių 

viešpatavimo.”
(Tarp bolševikų užrubežinių 

reikalų ministerijos reikalavi
mų iš Francis buvo pašalinimas 
Amerikos konsulo Vladivostoke 
John Caldwell ir išreiškimas S. 
Valstijų pozicijos linkui bolše
vikų valdžios). /

su-

vo-Finų kareiviai, gelbiami 
kiečių, pradėjo visuotinas kali
nių skerdynes. Vieną dieną tapo 
užmušta 158 moterįs. Daugelis 
miclaširdingų seserų 
sios gvardijos tapo 
be jokio teismo.

Laukų teismai vis
žmones mirtimi, nors civilė ka
re yra užsibaigusi.

Finlandijos proletariatas atsi-

iš Švento- 
pužudytos

dar teisia

dan žmoniškumo sustabdyti šį 
terorizmą.

I ...................f N )| . I ..........  i |

AMERIKA NERĖMĖ GEN. 
SEMIONOVO.

Amerika užtikrina savo 
draugiškumą Rusijai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

VOLOGDA, geg. 25. — Ame
rikos ambasadorius Francis vie
šai paskelbė valstybės sekretor
iaus Lansingo pranešimą, užgin
čijantį kad Amerikos konsulai 
rėmė gen. Semionovą Siberijoj, 
ar kitur, kurie stengiasi sukelti 
Siberijoj kontr-revoliueijų.

Pranešimas sako, kad Ameri
kos valdžia gavo atsišaukimų 
nuo kelių grupių Siberijoj, bet 
juos ignoravo.

Suv. Valstijos atsakė gen. Sc- 
mionovo prašymui pagelbos A- 
merikos inžinierių ir paliepė in
žinieriaus negebėti generolui, ar 
kokiam nors civilės kares judė
jimui.

Pranešimas išreiškia, kad S. 
Valstijų draugiška pozicija lin
kui Rusijos nepersimainė ir jos 
nepalietė atėmimas diplomatinių 
privilegijų (Čia matomai kal
bama apie Rusios atsisakymų 
persiųsti šifruotas telegramas 

tarp Amerikos ambasados ir A- 
merikos konsulų Siberijoj).

lias išardysiant, ir užbaigtas kriu 
kis. Tai dabar dar nežinia, kaip 
bus toliau. Bet gatvekariai jau 
ketvirta diena neoperuoja.

— Paul Simon.

RUSIJA PROTESTUOJA
PRIEŠ CHINIJA

Reikalauja, kad sustotų rė
musi gen. Semionovą.

True translation filed wilh Ihe post- 
master ai Chicago, III., May 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

MASKVA, geg. 26. — Užrube- 
žinių reikalų ministeris čičerin 
pasiuntė kitą protestą Chinijai 
kaltinantį Chinijos valdžią rė
mime antibolševikų vadovų Si
berijoj gen. Semionovą, jo vei-

neleistų gen. Semionovui Man- 
žurijų naudot kaipo bazą savo 
veikimui, ar leistų Sovieto ka
reiviams pereiti į (Jonijos teri-

novų, jeigu Chinija skaito savu 
persilpna pati lai padaryti.

Iš tarybų su Ukraina.
Taikos tarybos tarp Rusijos ir 

Ukrainos nedaro didelio progre
so dėlei Ukrainos delegacijos 
pirmininko šehikino spyrimosi, 
kad rusai gautų naujus manda
tus ir kad jie aiškiai apibrėžtų

tvirtina, kad nuo pasirašy- 
po Brest Litovsko sutartimmo

buvo permainų ir nurodo i tų 
lakta, kad nuo to laiko Kanka- 
zas pasiskelbė neprigulmybę ir 
kad pradėjusi gyvuoti Dono re
spublika.

Carukas pas tėvą
Buvęs Rusijos sosto įpėdinis 

Aleksei Romanov ir buvusio ca
ro dukterįs atvyko į Ekaterin- 
burgą, Perino gubernijoj, Azi
jos jos pusėj Uralu kalnų.

(Caras ir carienė buvo atvež
ti iš Tobolsk į Ekaterinburgą

Skaitykite ir Platinkite 
<‘NT A TT T T T? M A C! ”

p ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

... .  i ■iwiiįW|W» i j-,— -- -- - 
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n NAUJIENŲ S, Chicago, III. Pėtnyčia, Gegužės 31, 1918.

Bet čia yra viena apdraudos ryšis, kurios gal jus nežinot, UŽ 
kurią nereikia mokesčių mokėt, ant kurios kas metas jus ga
lite pasitikėt ir kuri šį metą yra tiek svarbi, kiek bile koki ki
ta apdrauda, kokių jus palaiko!. Kuomet Jūsų javai rali priėję 
pjovimui International Harvester rišėjai virvuke apsaugo vi
sų javų pjūtį. 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.

Visų Javų 
Apdraudimas

IŲS LAIKOT apdrini- 
dą, kaipo atsilikimo 

svarbą, 'lai yra gera, 
būt apsaugotu nuo nuo
stolių, taigi laikykite sa
vo apdraudę jiegoje, mo
kėkit nuošimčius laiku.

Champion, Decring, McCormick, Milivaukee ir Osborne pjū
čiai mašinos ir rišimas virvuke, visuomet veiklios; šj metų jos 
yra geresnės, negu kuomet nors, nes kiekvienas javų bušelis 
yra reikalingas. Atsiminkite .šitų, kuomet jus ateisite pirkties 
rišėjų virvute sezono darbui. Taipgi atminkite, kad didesnė 
miera užčėdo darbų. 8 pėdų yra geresnė, negu 7 ir 7 yra geres
nė, negu 6, arba 5. Pirkite didžiaunf rišėjų, kokį tik jus galite 
vai tot ir pirkite naujų mašinų, jei kilty klausimas senos veik
lume. .Naujas International pjovimui rišėjas yra visiškai at
sakantis.

Per devyniasdešimta musų skyrių ir suvirs 30,000 vietinių 
išpardavėjy mes duodame greitų šios šalies ūkininkams pa
tarnavimų pjovimo mašinoms, virvute, ir pataisymais, .lys 
galite būt tikri, kad laiku gausite naujų mašinų, paduodant 
savo užsakų vietiniam pardavėjui taip greit, kaip jus galite, 
arba reikalaukite nuo musų katalogo.

Mintis — žmonių 
valdytoja.

(Tąsa).

Spėka įkalbėjimo, įtikinimo 
yra tikru stebuklu. Chroniškas 
paliegėlis, kurio visos ambicijos 
tapo suvilios, kuris mano, kad 
visos gyvenimo progos tapo iš
plėštos iš jo ir per eiles metų 
kentėjęs įpuola nusiminimai!; 
nes štai prisiskaiatęs apie ko
kius nors vaistus, kurie tiesiog 
stebuklus* daro, jis gatavas yra 
visakų paaukauti, kad tik įgi
jus tuos vaistus. Įgijęs juos, 
jis esti tokiame puikiame upe, 
kad jo kimo funkcijos urnai at
siliepia į paduotąsias mintis bei 
įsitikinimus, ir jis mano, kad 
priimtieji vaistai daro stebuk
lus.

International Harvester Co. of America J 
(Incorporated)

■ CHICAGO USA |
■ Champion Decring McCormick Milwaukee Osborne
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PRAKALBOS SU PAVEIKSLAIS

PeTNYčIOJE, gegužes (MAY) 31 DIENA
FRANK AND .JAMES SVETAINĖJE,

Kampas 23 ir Lake gatvių, Melrosc Park, UI.

SUKATOJE, BIRŽELIO (JUNE) 1 DIENA 
VVEST PULLMAN THEATRE

623 W. 119 Street, West Pullman, III.
Kalbės TADAS KUČINSKAS, Ados kolegijos studentas

i ■■ ■ ■ ■' ■ " " —' ' ' '■ ■T1!'.* ■

Pradžia 7:30 v. vak. Padengimui lėšų įžanga 10 centų.

Kviečia Sus. Laisvamanių.

Oainoriu Piknikas
Rengia

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ SOCIALISTŲ
DAINININKŲ AM. PIRMAS APSKRITYS

Nedek, Birželio-June 2,1918
LIEAFY (GIKOVE

A. B liestai po Darže

Pradžia 9 vai. ryte. Inžangu 25c porai
Pragrainas prasidės pirmų valandų po pietų

Gerbiami Darbininkai ir Darbininkės: —. 1-mas Ap
skritys rengėsi prie šio pikniko visų žiemų, ir galima 
tikėties, kad savo užduotį allįks kuogeriausia. Siame 
piknike dainuos vieny vyrų balsų ir maišytų balsų cho
rai. ('.boruose dalyvauja apie 300 dainorių.

Taigi, gerbiamieji ir gerbiamosios, nepraleiskite tos 
progos, o atsilankykite paklausyti Pavejančiu dainelių 
tyrame ore po žaliais medžiais. Su pagarba,

S. L. S. I). A. 1-mas APSKRITYS.

PASTABA:—.Imkite Areher-C.icero karus jr važiuokite 
kol sustos, paskui imkite \\ illow Springs karus arba 
Joliet karus iki Leafy Grove — ir daržas.

Didžiausias ir 
Puikiausias 
Lietuvių PIKNIKAS

Rengiamas Lietuvių Neprigulmingo Kliubo
NEDALIOJE, Birželio (.lune)T2-rų dienų, 1918.
GEO. M. CHERNAUCKO DARŽE, Lyons, UI.

Pradžia 11 vai. ryte. Tikietas 25c ypatai

Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant musų rengiamo 
pikniko. Praleisite linksmai laikų ir puikiai pasišoksite ant tyro oro, i 
prie geros muzikos. Kviečia .visus Komitetas.

Proto blaivumas, drąsą, viltis ir 
linksmas ūpas atsveria visokius 
vaistus ligonių gydime ir turė
tų būti jmukstinimu visose gy
venimo žinksniuose.

Kuomet mes tvirtai įsitikin
sime visu geru, kuomet mes su
prasime, kad mes įgyjame svei
katą ne iš mus apimančių ap
linkybių, bet kad mes patįs esa
me tąja sveikata; kuomet mes 
suprasime, kad mes nepersii- 
mame trupučiais teisdarystes 
čionai ir tuo pačiu tenai, bet kad 
mes patįs esame teisdaryste, ku
omet mes išvysime, kad mes 
nerankiojame trupučius teisy
bes, bet esame pačia teisybe — 
tuomet mes pradėsime gyventi 
tikrenybėje.

Ateis laikas, kuomet mes nc- 
pavelysime nesandaringoms su
nkioms mintims paliesti musų 
protą, — mintis atsispindi mu
sų kūne. Ateis laikas, kuomet 
liga bus vokuojama kaipo pa
sekme nepildymo musų prakil
nių gyvenimo pereigų ir tas at
spindės musų doroje: tai bus 
ženklas silpnumo arba prigavin- 
gumo. Negalės ir ligos parodys, 
kad mes nebuvome teisingi sa
vo mintįse — savo motyvuose, 
kad mes nuodėmiavome ir kad 
dabar mokame bausmę už nuo
dėmes.

Daugelis žmonių šiandie sar- 
matinas pasisakyti, kad jie ser
gą, todėl kad jie žino, kad tas 
reiškia nuodėmę kada nors — 
peržengimų įstatymų sandaros 
ir sveikatos. Mes pradedame iš
vysti, kad netik yra nereikalin
ga mums sirgti, bet kad tai yra 
pažeminimas gamtos vaikų: 
mes kankinamės, dejuojame ir 
skundžiamės, kuomet mes turė
tume tverti didelius darbus šia
me pasaulyje, kurių atlikimui 
mis esame sutverti. Mes turė
tume gyventi gausoje, ištekliu
je, kuris yra musų prigimtimi. 
Mes esame taip sutverti, kad 

vien gyvenimas šiame pasauly
je turėtų būti neišsiamiamu dž
iaugsmu..

Kuomet mes suprasime savo 
pašaukimą, kuomet mes tikrai 
suprasime savo vietų pasaulyje, 
mes griežtai atsisakysime sirgti. 
Mes taip gėdysimus pasisakyti 
sergą nuo šalčio, reumatizmo, 
dispepsijos ir kitokių galų, kaip 
šiandie mes gėdyjumūs vagys
tės. Ateinantis žmogus žėrės 
sveikata ir džiaugsmu kaip savo 
žiedus išleidusi rože. Jis žėrės 
gaivumu ir vikrumu taip natu- 
rališkai kaip ir kvėpuos. Ka
dangi jis mųslįs vien tikras ir 
sveikatingas mintis, jis nega

lės žiūrėti nei jokių nesveika- 
tingumų. Mes atspindžiame sa
vyje rezultatu musų minčių. .

Mintįs yra daiktai ir jos pa
lieka savo karakleriškas žymes 
musų prote. Nei jokia džiaugs
mo mintis negali pagimdyti liū
desį, taip-pat kaip sveikatingos 
mintįs negali pagimdyti ligų. 

Baime nuolatos palaikoma otne- 
nėje negali pagimdyti drąsos. 
Tiktai drąsios ir šaunios mintįs 
gali pagimdyti užsilikę j imą.

Tūlas garsus daktaras yra pa
sakęs, kad žmoguje randasi kas 
tokis,- kas nėra gimęs, niekuo
met neserga ir nemiršta, tai yra 
toji šventa, nepaliečiama ir vi- 
sagalinga spėka, kuri išgydo 
musų ligas. Nepaisant kuomi 
jų nevadinsite — principu die
vystės, Kristumi mumyse, gam
tos stebuklingu pajiega bet 
visvien ji yra tąja spėka, kuri 
tveria ir atnaujina musų kūną
— tveriančioji ir visatą palai
kančioji spėka.

Ta pati spėka, kuri sutveria 
mumis, lopo ir taiso musų kimų,, 
jeigu tik mes mokėtume sutai
kyti savo gyvenimą su tuo ne
mirštančiu principu, geriausių 
daiktų mumise mes atsiektume, 
augšč^iausį laipsnį išsitobulini- 
nto ir laimes; pukoliai mes ne
galėsime sulaikyti save su šituo 
vidujiniu principu, kuris negim
sta, nemiršta ir nenuodėmiauja, 
mes negalėsime būti tobulais nei 
labai laimingais. Tai yra viena*- 
tinę tikrenybė mumise — vie
natinė teisybe musų esybėje.

Hudįs, kurios palengvėlia pa- 
ėda piano stigas, negali suardyl 

didi įstatymų sanlydŽios-har- 
monijos. Ligos, kurios sunaiki
na dirksnių celes, audeklus pro
to ir raumenų, negali paliesti 
musų tikrenybę — vienatinę tie
są musų esybėje. Tai yra nesu
naikinama ir nemirštanti spėka,
— neprieinama įnirčiu vadina
mam apsireiškimui. Mes visi 
kaip ir tas garsus Vokietijos da
ktaras, jaučiame savyje ką to
kio galingo, kuris niekuomet ne
serga ir ligoms esti neprieina
mas, kuris yra nemirtinas kaip 
ir visata.

Žmogus yra protas. Tai yra 
didi gyvenimo tikrenybė. Kad 
atsiekus pastovią ir tvirtą svei
katą, reikia, kas valandą tvirtai 
tikėti, jog mes gyvename, juda
me ir kvėpuojame ln<> Nemirš
tančiu Princi|)u, ,‘iTaiyra pama
tinė harmonijos Keisybe. Kaip 
ir Povilas, tikėkime, kad jokia 
spėka pasaulyje negalėjo atsk
irti mus .nuo to švento meilės 
principo, tos visagalingos spė
kos. Meilė ir tiesa visuomet 
dirba musų labui. Neatlaidžiai 
tikėkime, kad šis Nemirštantis 
Principas yra vienatine pajiega 
visatoje. Visas pasaulis, visa 
gyvybe turi savo pradžią lame 
Nemirtingame Principe.

XVII
Kas tai yra pasakęs: “Priro

dykit man, kad jus galite valdy
ti save, ir aš pasakysiu, kad jus 
esate mokytu žmogumi; išski
ria t tai, kitas jūsų mokslas yra 
kaip ir visiškai nieko vertas.”

Nei vienas žmogus negali ti
kėtis nuveikti didžius darbus, 
jeigu jis nėra karaliumi ant sa
vos.

Delei stokos savikontrolės 
(savęs valdymo) gyvenimas 
daugybės žmonių augštos ambi
cijos, nepaprastų gabumų, — 
gyvenimas žmonių, žadančių a- 
teityje iš kiekvieno atžvilgio ta
po suviltas — viskas nuėjo vel
tui.

Kasdieną laikraščiuose gali
me patėmyti, kaip vienur 'tai ki
tur piktame upe užduotas smū
gis, bei mirtį nešantįs paleistas 
šūvis atima gyvastį jo draugo ir 
liuosybę bei gyvastį jam pačiam, 
i Paklauskite tų nelaimingų es
ybių valstios kalėjimuose ir ka
torgoje kaip brangiai jiems at
sėjo atsidavimas piktam lipui. 
|<iek tų nelaimingų esybių pra
žudė savo liuosybę atsiduodami 
blogam upui, kuris siautė tik vie- 
tių minutę! Revolverio gaidu
kas paspaustas, mirtį nešanti 

kulipka paleista arba taip mir
tinas smūgis užduotas drau
gas daugiau negrįžta ir blogas 
negali būti atitaisytas.

Ir kaip baisios tragedijos at
sitinka, kuomet kraujas užver
da pykčiu.

Daugelis žmonių netenka gerų 
vielų, paaukauja svarbias gyve
nimo progas pagavime blogo u-

True translation filed vvilh the postmaster at Chicago, May 31, 1918, as 
i*quired by the art of Oct. (J, 1917.

Monogram Theatre
3820 South Halcted Street

DIENI šį Nedėldienį, Biržclio2, ir Panedėlį, Birželio 3. DIENI

Belgija Nuliudimo Viešpatyste
Fredrick Russell Clark

PAAIŠKINS KIEKVIENA PERSTATYMĄ
Nepraleiskite nepamatę šių įžymiausių paveikslų kuomet nors parvežtų' } šią šalį, 

šie paveikslai parvežti čia Prancūzų ir Belgų valdžios. Visiškai teisingi.
Kiekviena scena yru visiškai tei

singa.
Pirma dalis šio paveikslo parodo 

kaip Belgija kovojo ir nukentėjo už 
savo neprigulmybę 1830, taip pat 
kaip mes darėme 1775.

Istoriškai teisinga kiekviename 
mažmožyje.

Nuo 1830 iki karūnacijos karaliaus
Alberto 1-mo 1909.

Padaryta viskas Belgų 1909.
Pamatykite pagarsėjusį liague Pa

lučių ir pirmą garinį lokomotyvą.
Pamatysit gen. Pershing ir mus kareivius ten esančius, gen Joffre ir kar. Albertą I.

, Inžanga vaikams 10c, Suaugusiems 15c
Durys atdaros nuo pietų karės mokesties 1c Karės mokesties 2c

šis yra tas pats pa
veikslas, ką buvo ro
dytas Auditorljuni Te
atre, Chicagoje, po va
dovyste Womens Com- 
inittee State Council of 
Defense Illinois Divi- 
sjon.

Antroje dalyje rodoma Belgijos 
griuvėsiai nuo rugpjūčio 1911 iki 
nuvažiavimo ten musų kariuomenės.

Sunaikinimas Louvain, Anlvverp, 
Alost, paėmimas Brussels, Ghcnl, 
Bruges ir Ostend. Smarkus apsigy
nimas talkininkų kovoje nuo Yser 
Canid.

20,00(1 vokiečių kareivių įžengia j 
BruMselį, pirmų sykį gauna užkan
džius, taip put parodoma kaip ir 
griuvėsiai Belgijos šiandieną.

II 1 *
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True transl. filed with the postmaster at Chicago, May 17, 1918, ns re<|tdred by the ari of Oct. 6, *17

A ukokite

Visos Raudonajam Kryžiui aukos eina pagalbai kares Lauke

KadKiti Aukoja 
savo gyvastį 
ką galit JUS 
duoti ?

ii 11 iiniiiiiun niiniinnniiiiiiinn iiiiniiiinniiiiiiiiniiiniiii iiiiniiiininniiiinninui  ̂s 
i i i inniniiiiiiiiiniinniiiniinniii iniiiiiiiiiiiiinnniiiiiiniiiiiiniiiiniinninniiiniiininn^

po. Momente šiaudinio, numeta 
šalin vaisių metų eilės darbo 
pajiegų, kurių atsiekti ėmė il
gus metus triūso ir prityrimo.

O.S. Marden rašo:

ktorių, kuris yra dir’bęs prie di
džiausių ir svarbiausių dienraš
čių šioje šalyje. Jis yra gabus, 
aiškiai dalykus pamatas ir nuo
seklus rašytojas daugelyje klau
simų, puikus istorikas ir pra

kilnios, sąjausmingos širdies

žmogus pasirengęs kiekvienam 
reikale esančiam žmogui pagel
bėti ant kiek jis lik išgali—bet 
vien lik delei jo karšto ūpo jo 
gyvenimas yra mpasekmingas. 
Pašokus pikiam upui jis nė va

žia savo vietą, kurią atsiekti jis 
pašventė keletą melų sunkaus 
darbo. Ir taip jis jausdamas sa
vyje gabumą, keliavo iš vienos 
vielos kiton vos lik pajiegdamas 

išmaitinti savo šeimynų ir jis

praleis visą savo gyvenimą jau
sdamas esąs vergu blogo ūpo” 

Visur mes matome aukas ne- 
suvaldyto blogo ūpo: jie žudo 
vienoje akimirkoje vaisius me 
tų net ir viso amžiaus darbo, jie 
nuolatai lipa augšlin ir tuo pa
čiu laiku nupuola atgal.

(Bus daugiau)

GARSINKITES
“NAUJIENOSE
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I KORESPONDENCIJOS
T

MONTELLO, MASS. 15 dolerių savaitėj.
— Kuųšėnų Studentas.

Choro Vakarėlis.
CEDAR RAPIDS, IA.

surengęs vakarienę ir prie to dar
<iegužio 19 d. vietinė LSS. 239

Šimui butų užkvietus daugiau
narių prisirašyti. Ištikrųjų, kiti 
vargiai jąją žino. Ir buvo pa-

kslais. Bet su laiku, be abejo-

darbas, kuri jie varo jau melai 
ir pusė Rackforde.

— Nekantrus.

kinio. 7 ŽMONĖS UŽMUŠTI

L. Klein pirkliavi- 
mo stempai

—ant visų pirkimų. 
Pilna knygute verta— 

$2.50 pinigais arba
$3 prekėmis Haistecl 14& Liberty^

atdara 9:15

publika jau pradėjo
kalbėtoju buvo drg. A. Slesariu- 

susirinkus, prasidėjo progra-l >as iš Brocklon, Mass. Kalbėto- 
in'as. .lo išpildvmc dalyvavo d. I »» išaiškino prasmę pirmosios 
.1. Bačiidis. J. Budrikis, M. Kem-I ‘‘gūžio kaipo darbininkų šven- 
zura (iutauskas, J. VuirailisI paskui kalbėjo apie Karolių 
(iš Boslono). dainavę solo ir dm I j» gyvenimų ir jo nuvei- 
etu plė E Stonkiutė skambino I (tus darbus. Užsiminė ir apie 
ant piano, pagalios gerb. Miko! Jduvos neprigulmybę. Kalba 
Petrausko vedamas Choras su-l mblikai patiko ir padarė gilų is-

Koncertinei programo daliai »"*<> renkamos aukos Sociali- 
pasibaigus svečiai pakviesU buvo I Apsigynimo Fondui. Auka- 
slalan, o po vakarienės vėl buvo •*> »><« JP*‘tos: po $1.00: P. Ba- 
įvairių pramogų ir žaismių. A- P° 50 c" A-

Publikos buvo iicpcrdaug.ple8ari,in,'»- A- Gustaviėia, M. 
Mat kili buvo nepatenkinti, kad iustavicienė. K. Armon. J. Za- 
,-engėjai valgymus buvo užsakę J- Savickas, F. Martin,
pas privatini valgių pampintoji. Martinienė. K. Miniolga; po 
...... 1...............Anto tntni nn-1 Miiknuskis, J. Pranskunas,

liška Purkų. Ten būrelis |'™kis, P. GojauskaS, J. Dollov, 
ir moterų susėdę šneku- <• Blnžaitis, M. Savickas, (i. Ta

mošaitis, W. Ncvcrauskas, O. 
Stupuraitė, J. Armau. Su vi
ltis smulkiais suaukavo $11.20. 
Visiems aukavusiems šinlingai

- klausiusiu. — J- Savickas.
' U

ST. LOUIS, MO.

čiuojasi.
Ar jau turite bilietus vaka

rienei? — klausia manęs.
— Turiu. O ką?
— O jus, ar eisite?

i ų.
ne. Mes neisim.

Mes nenorime eiti ten, kur Aukos LSS. Apsigynimo Fondui, 
rengėjai užsakymus duoda pri- Draugės K. Pctrikienęs prakal- 
vatiniams biznieriams, o ne ko-|bo§c gegužio 16 buvo renkamos 
operacijai...

paskutinę savo lekciją iš “Popie-

žmonėms energingai kovoti su 
Lietuvos pardavikais — klerika-

C1US.

kų davė, po $1.00: A. Damose vi- 
čienė, J. Storienė, P. Rasimienė 
V. Pacienė, K. Menčinskas, K 
Morkūnas, J. Čeponis, J. Gorčius 
J. Diečkus, K. Jankauskas, P. 
Bliekas; po 50 c.: O. Valiukoniu- 
lė, K. Brazis, A. Leponis, J. šul- 
dzickas; J. Dubickas 30 c.; po 
25c: O. Makarevičienė, V. čekai- 
čiutė S. Sudikienė, M. Dunaitie- 
nė L. Čepaitis, J. Dukauckas, A. 
Kirolis, M. Vaxaitienė, E. Mcn- 
činskienė, A. Andriukaičiulė, J.

Didelės Prakalbos. — Nedelioj 
birželio 2 dieną rengiamos čia

tainėj, kur pereitą subatą buvo 
Lavinimus Ratelio spektaklis. 
Pakviesti yra geri kalbėtojai iš 
kitur. Reikia todėl, kad torring- 
toniečiai kuoskaitlingiausia su
sirinktų. Prakalbos bus labai 
svarbios, kalbėtojai aiškins vi
siems rupinius, opius einamosios 
valandos klausimus.

loringtoniečiai, nepraleiskite 
progos ir ateikite visi į prakal
bas. — Korespondentas.

TTuc translation filcd with the post- 
mastei- at Chicago, III., May 31, 1918, 
is reųuirod by Užc uct of Oct. 6,1917.

KENOSHA, WIS.

Gegužes 27 dieną tapo išvež
ta iš čia į (iamp Grant, Rock- 
i’ord, III., 283 vyrai; iš* miesto

išvežta 17 lietuvių. Išleisti žmo 
hų prisirinko didelė*; minios 
trįs benai griežė išlydint.,

Šie lietuviai tapo išvežti:
Ignais Kretoyvicz, 
Tony Shidagis, , 
A n ton y Boubonis, 
Joscph Pcrgolis. * 
George M. Zudeika, 
Joseph Lukowski, 
Peter Yuts, 
Juo Wallis, 
Mike Sidorovvicz 
John Milkent, 
Joe Orlowski, 
Joe Mautach, 
Tony Juazepunas, 
Frank Yankauskas, 
William Sheštokas, 
John Shilaikis 
Tepti! lelenewskis*.

—Paul Simon.

ROCKFORD, 1LL.

Pert o ii nuėjęs bolševizmas
Jau bus koki metai ir pusė lai

to, kaip tūli kuopos nariai uže
ina nelemtu darbu. Jie netik ne

32 sužeisti susidaužius 
traukiniui

‘ WATERL()(), la., geg. 29.
Vakar ties Aplington susidaužė 
Illinois Central traukinys. Ne
laimėje užmušta 7 žmones, o 32 
sužeista.

............................... .

Tvėrėjai ir Ardytojai

Ar Tai Linksmai ir Puikiai Jaučiasi 
Turėdami Naujas Drapanas

Klaidintojas. — Vienas Mon to
lios biznierius laikraščiuose ske
lbia: “Kas mažai uždirbai, tai 
važiuokite j Montello; papras
tam dar iininkui moka $18 sa-

Taigi netiesa. Darbo nemo
kančiam batų išdirbystėj moka

Rasimas.
Viso labo su smulkesnėmis au

komis pasidarė $17.65. Pinigai 
perduoti drgči K. Petrikicnei.

Aukavusiems tariam širdingą 
ačiū. — LSS. 44 komitetas

M. F. Rasimas.

>on, ir tarpe tų pačių bando sė- 
i neapykantą. Neminėsiu toles- 
lės paeities jųjų pasielgimo, pa
žymėsiu tik paskutinį kuopos su
trinkimą, laikytą gegužio 19, 
uline jie, be aiškaus ištyrimo 
lalykų, nutapė suspenduoti tū
lis kuopos narius. Už ką jie 
apo suspenduoti, tatai negali 
niša kyli ne tik tie, kurie suspen-

Kokiu žmonių yra vykinami nau
dingi visuomenei užmanymai — o 
kokių jie yra ardomi aiškiausi pa
vyzdi suteikia A. ()lszewskio trusto 
kreditorių susirinkimas įvykęs Mil- 
los svetainėj, pereitų nedėlių.
<0 Susiriskitmis tapo sušauktas Komi- 
eto organizuojančio Mildos Teatro 
Bendrovę, su tikslu suteikimo pro
gos didesniam burini kreditorių vie
nu sykiu prie tos bendrovės prisira
šyti ir tokiu budu bėgyje kelių (Lič
ių atimti Mildos Teatrų iš Irusio 
kompanijos. ' ‘

Susirinkimo vedėjais buvo komisi- 
mieriai pasirašę ant Charlcrio bend- 
ovčs, visų žinomi ir gerbiami pilie- 

*iai—šlepųvičius, Azukns, (jaubis,— > > jiems pagelbėjo nariai bendroves arybos, gerbiami ttkęsui—Kinderis, 
1 iedvilas. Kvederas, Beinoris, Pakal
nis ir kili.

Ąr tai iš priežasties karščio ar dc- 
• ei kitos kokios—susipilkime daly- 
/avo vos tik *82 ypatus, daug mažiau 

1 negu buvo tikėtasi.
Pildydamas pareigas organizato- 

iaus, atidarydamas susirinkimų pa
uškinau kas ir kaip yra veikiama, 
(as jau yra nuveikta ir kas dar lie
ta nuveikti. Tame paaiškinime pri- 
niniau susirinkimų laikytų balan- 

! Ižio 22-dienų, kuriame dalyvavo arti 
>06 kreditorių, kurie rimtai apsvar
stę dalykus vienbalsiai nutarė su
verti bendrovę atėmimui Mildos 
’cnlro iš Irusio koinonni’jos. ir nu- 
rikimni lo darbo paskyrė Komisiją, 
tiri dabar ir darbuojasi.
Komisija šita jau gavo Charterį, 

arupina knygas ir blankas certifi- 
atų delei bendrovės šėrų ir veda 
•ganizavimo darbą, kurio pasekme 
ra prisirašyąias nuo laiko paminė- 
i susirinkimo 200 naujų narių su
lojusių Irusio certifikatų sumoje 
irš $30,000.60; ką pridėjus prie pie

niau suorganizuotų kreditorių suda- 
o virš 800 ypatų su Ippitalu arti 
415,000.00.

Prie tos progos perskaičiau laišką 
š truslo kompanijos ,rašytų l t dieną 
iovo mėnesio, j Houhgton National 
3ank, reikale kreditoriaus F. Mišin
io, norinčio sužinoti, kada bus mo
kami pinigai už tuos trust certifika- 
us. Atsakymas Uusto kompanijos 
skamba sekančiai:

•‘Gavome Tamistų laišką iš 12 die; 
nos kovo, paliečiantį A. Olszcwski 
irusių. Mes niekada nemokėjome 
lokių dividendų iš to trusto ir nega
lime mokėti pakol namai nebus iš
parduoti. Parduoti namus dabarti- 
liame laike yra beveik negalima ir

ra pr.isirašymas nuo taiko pani 
i susirinkiinh 200 naujų narių

Tiek ilgai vaikllčlo- 
jus apsivilkus storu 
žieminiu švarku.

vėsiosc savaitėse, 
apsivilkus sii viršu
tiniu š vark ų.

Ir tose dienose 
kuomet nuo lie
taus švarkas yra 
nuolat palydovu

iksinos
gūžes dienos pa

sibaigia ir jus apsi- 
rėdysil na i įju siutu

saulėtos K(.1 TVYBl TJ !~AR 
TAI NE PLIKIAI 
AS JAI čIUOSI.

Pirmas dalykas yra nusipirkti naują siutą. Antras dalykas pirkti siutą, 
kuris suteiks jums “didelį ir puikų jautimąsi” per ilgą laiką. Del ilgo, užga
nėdinančio patarnavimo jums reikia vilnonių materijų, pasiuvimo ir geros sta- 
ilės. Musų drapanos tas ypatybes turi.

The L. Klein “Aristocrat”
Pavyzdingiausi Siutai

/ i
Jie skiriami tiems žmonėms, kurie brangina 

drapanas ir turi supratimų mokėdami truputi dau
giau už extra išveizdų. .........Jie yra įvirtai dėviami irgi jie yra pasiūti is 
tvirtų vilnonių audeklų.

Ganėtinų prilaikymo ypatybės ir puikus ran
kų darbas, yra ypatybe “The L. Klein $ JA 
Aristocrat” Ww

Stailėjc, pasiuvime ir audimuose šie siutai vir

ką. Šios > ra ganėtinai prilaikytos dt ap Mes jas turime lokiuose modeliuose, k 
ma pritaikyti veik kiekvieną figūrą Apkai 
nuoki atigšČiau nuo

Jaunų Vyrų Siutai
Jus norite puošnių stailių, nežiūrint kur jus 

einate. ,
Jus rasite šiose stailėse ir visas šias ypatybes,— 

drapanos, kurios gali turėti gerą stailę — visi 
vilnoni audeklai, puikus pasiuyimas, teisingas 
pritaikymas.

Mes parodysime didelį įvairumą puikių pieši
mų parūpintų ypatingai jau- $15 $20
niems vyrams ■ ir

Manhattan 
marškiniai

Vertė yra svarbiausias daiktas, suma 
išleidžiatė, maža ar didelė, žiurint i lai 
jų gaunate.

Jus esate likt i kad gausite pilna ver! 
siutą pasiūt;) gražiausių imporlimiu *i < 
audimų už tų

Sic puikus 
lėse, audimo 
liktai

kų jus už 
e perknnt 

... ionykščių
kuiną, kuriu mes nnrdiiuditmei 
siutai parodomi čt.t įv;*'*iose stai- 
ir petrenų i,:i

Čia pirktas drapanas tai
some vienus metus dykai

John B.
Stetson skrybėles

Pardavimas Vyriškų Kosii:r.:i?r»škų \ j
Pasirinkimas iš velour arba Gunmeial ( aifski i 

ir viri kid koslumieriško darbo oxf*)rd i; in ii:*i-* Jy 
k .šių utie kojos arba angliško kurpalio, j vir! i pu- a
spadžiai. Kaina tiktai subaloje porai

Imant-gi namus, kreditoriai negali 
nei vieno cento žudyti, nes namai 
neša randas, kurios eis kreditorių 
naudai, o imant procentų už savo 
pinigus ir sulaukus geresnių laikų, 
tai nors ir pigiau namus pardavus 
vis vien bus jau galima išrinkti do
lerį už dolerį, lodei tai ir piltai ė 
kreditpriams rašylies prie Mildos 
Teatro Bendrovės ir imti tą is visą 
io namų puikiausių nuosavybę, km i 
(labar neša $10,006.00 ramios | me:

DYKAI

DUSULI KENČIANTIEMS
Naujas Naiuinis Gydymas, Kurį Kie
kvienas Gali Panaudot be Nesmagu

mo ir be Sugaišimo Laiko.
Me« turim Naują Budą, kuris gydo dusuli ir 

m.-, norime, kad jus tai pamėgintumėte musų 
Nežiūrint, ar jūsų dusulis butų jau 

ar tik naujai ilsi vys tęs, ar yra tik 
inis, ar ir chroniška* dusulis, jus turė- 
reikftlaiit musų metodo* dykai iėmėgi- 
Nežiūrint, kokiame klimate jus gyve- 

''paisant, koks jųsų amžius, užsiėmimas, 
esat dusulio varginami, musų būdas 

jus greit paliuosuftt.
labiausiai norėtume pasiųst atžkial ma- 

Nevilties ligoniams, kurie jau visas 
jkvėpavimo, Švirkžtimo, opiumo sutai- 

“patentuotus rūkymas” ir tt. iž- 
ir niekas negelbėjo. Mes kiekvienam 

avo kaAtais norime parodyt, kad žis 
būdas yra pritaikintas užbaigt visus 
dūsavimus, visti® Aniokavhnus Ir visus 

ilsius paroksizmus kartą ir ant visada, 
ai pasiūlymas yra pergeras, kad jj at
itars ant dienos. Rąžykite dabar ir 
pradekite būdą tuojau®. Nesiųskite 
Tik siųskite žemiaus esanti kuponą.

kitę tą šiandien.

nat; n

niern 
r mas 

garus,
rginc

DYKAI DUSULIO KUPONAS

RONTIER ASTHMA CO., Room 1$2 T 
išgura and Hudson St*., Buffalo, N.Y.
Siųskite savo budo dykai išmėginimą j:

htvo kalbamu apie kokius tai 
treikus, degtinę ir daugiau vi* 

„ , 14. 11* i nkių bet už kurį tikrai
Eavipimos Ratelio spektaklis.—1 n,.,Kjkt)WilH sus|ielltlavo _ ūc. 

Berodos ir Torrmgtoną kaip h. ncmanau kad,ir kUas 
kas ginli iš varilo. Bet kas ja- u> u)ane gcriaus galčjo sup. 
me veikiama lai vargiai kas gi-1
ixli. Vienok lorringtono bure-1 ar ga>į musų to*

TORRINGTON, CONN.

gerų norų.

vinimosi Ratelis statė scenoje 
veikalėli “Netikėtai”. Sulošė la- €

bravo. Buvo kelios klaidžiukės 
jųjų darbe, bet tai nieko. Pane
lė Piukiutė sūdeklamavo “Gegu
le užkukuos,” o paskui labai gra
žiai padainavo dainelę. Matyti

. yzdį? Kuomet kuopos susirin* 
ame primetama kalte seniau* 
iiam kuopos nariui: koki lai ne- 
>risidėjimai prie straiko, pirki
ny bosui dek tinęs ir kalektavi- 
ną pinigų prezento bosui, tai

ra dainininkė, nes jos balselis ir 
dabar, beklausant, žavėjo publi
ką. Rodos nebūtų buvę klaidos',

ką lauja, kad visus jam daromus 
užmetimus kaltintojas surašytų 
m t popieros ir butų visa kas 
trečiųjų teisino ištirta, tai į to
kį reikalavimą kuopa neatkrei
pia mažiausios atydos; priešin-

♦ M ♦ lu | * ! ■» I ♦ I d ♦ i -» i * h

Viena sauglausldfti Bankų
ATIDARYKITE ^AUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJB 

s»ncioje ir Tikroje įlankoje. 28 metus Teisingai Vedamoje BsnkoJ®.
f*«> >*rle£lura Valslljoa ir fiusi vieni ji mo Ilaf.ku (<Jl**rinac Houmo> 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampai 19 gatrčs. 

------R WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 
pirklys 
H. E. OTTE

W. KASPAR 
prezidentas 

TO KASPAR 
vice-prezidentas 

. II I.IAM OETTING 
prci.

CHAIU. 
viec-preziden tas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co 

~______ J. PESHEL ;
vice-prez. Nat. Citv Bank sekr. Turk Mnfa. CO 

GEO. C. WJLCE OTTO KUBIN
prez. Atlai 

[Brevving Co
GEO. C. WILCE 

Oeting Bros. Ice Co. vice*prez. T. Wilce Co. 
ES KRUPKA JOZEF SIKYTA 

kasierius 
PERVIRŠIJA $6,000,000.

piečiams šmeižti (o vienas dagi 
kumščiu pa grasino! j be mažiau
sio ištylimo. Šitokį darbu aš va
dinu purvinu.

Antras purvinas darbas biskį 
pirtniMit atliktas tų pačių narių, 
tik kitoj <iraunijoj- būtent, Lie
tuvių Darbininkų* Literatūros 
Draugijos 29 kuopoj. Bus koki

pos narį, d. J. M. Bacevičių, ne 
tik be minėto draugo pasileisi* 
nimo, bet ir be jo žinios.: Esu 
tikrai patyręs, kad d. Bacevičius 
nėra prasikaltęs nė prieš LDLD. 
principus ne prieš atskirus kuo
pos narius, Jo išmeti-

ur būt kad išeis daug laiko pakol $15,000.00 i metus, arba patiems vai 
^parduosime užtektinai namų, kad idant teatrų, galima į melus išrinkti 
Pokt'jus dividendas. Su pagarba. I $22,000.00, arba 10%, nuo įdėto 
įtc.” ’ kapitalo grynai, kas metą.

Iš to laiško yra aiškiai matoma Į --------
iad kreditoriai veltui tikisi gauti už I , . . .... r:.niniįayo trust certifikalus visus pinigus. I Iki tam la’kui viskas ln ♦
les ti nstąs ir nekalba apie visų pi- svarstoma ir susinnkin <.. • « _
ligų išmokėjimą, bet vien apie iš- pavyzdingai gražiai i I ’ (.1S
pokėiįiną dividendų. Kas reiškia I manymui, kyris jau y < 1 /
nukėlimas dividendų tegul žingei- 800 kreditorių jh’ie b*nr i-
lus paklausia TananeviČių bankų I rašiusių. Bet štai . i ‘n} ;sp 
>reditorių. o dasižinos. Bet ir di- tėjus rengties eiti P'ir ; bendro- 
Jidendas mokėti trusto kompaniją rašymui Pnę MtldoSi leano d nuiu 
iepažada, pakol namai nebus išpar- vės, arti durių ‘ iU1|
(uoli. Tas gali užimti dešimts metų Huvių žinomas Szaszkų. |< 
F ilgiau. Per tą visų laikų kredito- kojų ir su didžiausiu u . ‘ ••
riai turės džiaugties savo trust cer-lio yiską kas yra daio‘ l -‘ K - 
(lik dais, nematydami nei sumos nei I mui kreditorių nuo in . ...-V.mii 
M-ocento. Kinti. Rėksmui pradėjus cka h,
,'lokias tai aplinkybės pagimdė už-1 būrys kreditorių 
ųan.vmą nelaukt ilgiau, bet atimti išlkpis susipažinusių pra>(tej •
Isusio namus už Inos Irusio eerli-1 >i- Aplink Szaszk:) susulm e r>*.'M * 
likatus. Atėmę namus kreditoriai I ksnių ir pakilo le' mas. h./vo 
4įius iš jų randas, kurios eis už pro-1 kp rimtas svarstymas d U 
ęnlą. Pardavus-gi namus gaus jie I negalimas, j rasiik j<» a . 1 

u; sumų. Atėmus namus prasišalins I bo, kuris teikia kreditui < ■ 
lėšos trusto patarnavimo ir tokiu I lėlę proKU išvengimui ui l ių 
’hkIu visas pęlnas iš namų eis kredi-1 siūlių. Szaszkas kipo « • '
’oriams. Be to prasišalins pavojus! nelinčjimai krito is lupų - * * 
licitacijos turto, kuri įvykus suės ir *žių taip greitai kad • i * • 
lųunus ir žmonių pinigus1. I nebuvo galima. Giumoj <• . .

Atėmimui namų iš trusto kompa’-l ščiomis ()lszewskiui, 1 ' ■ p
nl.los yra reikalinga padaryti du da- rnan pačiam pasidarė a ■ .lyku: ■ sirinkimo. klaus ąu s ati a vi m.

1) Kreditoriai turi pasirašyti ant I riksmų, visų uzmctinejn1 ų> .. 
‘okio pareikalavimo ir sugrąžinti I nas Įkirsti nors vienų 1 80
t ;• u s t u i jo certifikalus; 2) Tu-1 įamatuolų įsvadzioj‘J’‘h 
i-ii būt sutvertos bendrovės ant kurių Iš daugiausiai v(.k*inčius*
vardo namai butų perrašyti, ir ku-| ‘zius įtarimų l,atcin' 
ripo.*> išduotų kreditoriams šėras, I j) Kokių teisę tuj *.. . i.- va
parodančias kokią dalį kapitalo I Mus .organizuoti ki citit 
kiekvienas kreditorius i namą vra | (Jintis “altorney in t<u t įdt-ięs. ' 2) Kokių teisę turėjo Heitmanav

pas viskas yra atlikta kreditorių Pilis inkorporuotii Mildos ea 14 « 
paėmusių namų po Nos. 3222-4-6 So. | sumos $150,600.00, . ličius” ’ • 1 • • ’’ ’ 1 3) Kokių teisę turi llertmanavK ius

-cikalauli atlvgimmo uz savo dalbų
4) Kokių teisę lierlmanavičius su 

Visbaru turėjo pereitą vasarą i- 
nėii dalykų stovi kada buvo įsunk 
‘ .4 Komitetas iš 16 kreditorių.

5) Kokia teisę turėjo Hertmanavi- 
čius išvadinti Szaszkus burutėmi.

Jeigu šitie visi klausimai butų pa 
statyti rimtai, be užsikarsČiavimo E>e i-llcsnio. ti»i atsakyti i JUOS butll .. , . galima lul>ai p'iiHya, n- is

Kręiąionams auuuoia. Sulig sa-|visi butų užganėdinti. ™. ’• 
pasinlijimu išmokėję 50% pini-Į tie vist klausiniai tfoh ži’ |uo. 
. o už kita 50% atidavė visa savo I kitus kreditorius, lodei < lonai n <tm 

siu pilnus atsakymus, šitaip.
1) lierlmanavičius būdamas pats 

kreditorių, turėfjo teisę neklausiau 
Szaszkaus leidimo sužinoti dalykų 
stovį, o kada atrado, kad už tuos 
trusto Certifikalus nebus galima gau
ti visų pinigų ir «ž 5 metu, turėjo 
teisę suprast, kad vienintėliu išėji
mu kreditorių yra susiorganizuoti ir 
virsti patiems savininkais ir gaspa- 
dorinis turto, kuris jų pinigais yra 
pagamintas. O kada llęrlmanavi- 
čius dasižinojo iš sekretoriaus valsti
jos Illinois, kad toks užmanymas y-

Vyrišku Drapanų Bargenai
Nauji, nealAnti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda pu $15 

Mat lierlmanavičius turėjo ir 25 dolerius.
............................... Nauji, daryli gatavi nuo $15 iki 

$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
8 dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš- 

y ovcrkolų.
Visai mažai vartoti siutai ir over- 

olai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
5 ir augščiaii. Kelnės nuo $1.50 iki 
1.56. Vaikinams siutai nuo $3.00 

k i $7.50.
Atdara kasdieną, nedčliomis ir va- 

arais.
S G O R I) O N

115 S. Ilalhted St_ Chicago. III.

ra įvykinamas sulyg įstatymu musų 
valstijos, tai jam nereikėjo jau kreip
ties prie Szaszkaus ir jo advokatų, 
kurie veikdami prie kreditorių la- 
ųanc.vičiaus ir kilų bankų vien 10 
centų nuo dolerio suteikė kredito
riams. i:,.:.....;... : :'
geriaus suprast visus kelius kaip rei
kia iš bėdos išeiti negu Szaszkus ir 
jo advokatai, kad 'jis surado bud; 
atėmimo turto iš truslo kompanijų 
ir atidavimo jo kreditoriams j pilni 
savastį, ir sutvarkymo dalykų lai] 
gerai kaip yra valstijinės banko* 
tvarkomos. O kada sumanymui Herl 
manavieiaus pritarė arti 1000 kredi 
torių, tai jis ir Im i teisę pasivadini 
‘‘allorney in fact”, nes sulig loki* 
būrio kreditorių įgaliojimo jis vis; 
reikalą ved:#. Čia mat ir be Szaszkt

iląlsted Št., ir tas yra dabar daroma 
paėmimui Mildos Teatro. . .

Man suteikus šituos paaiškinimus, | ir ekspensus? 
kalbėjo ponas A. Olszew.skis, nuro- 
dyjdamas visas aplinkybes delei ku
rių Irusio kreditoriais privalo orga- 
nizuoties ir imti namus už savo Irusi Į tas 
certifikaus, jeigu nori neprarasti sa
vo, pinigus. t

Tame paaiškinime ponas Olszeyvs- 
kis pabriežė faktų, kad iš jo kredito- 
riaj neicttll tikOtles i SniolcP.i i in<» 
HŲ. kadangi viskas kų jis turCjo jau | 
yra krerįtoriams atiduota ” 
vo guiji, o už kitą 50% atidavė visą savo 
turtų teisino paskirtam trustui.

.Paaiškino toliau, kad jeigu butų 
galima visą turtų išparduoti tokiomi 
kainomi kiek jis jis tikrai vertas, tai 
visi kreditoriai galėtų gauti visus sa
vo pinigus pilnai, bet atėjus karės 
laikams namų tų niekas neperka, ir 
kad jeigu bėgyje 5 metų namai ne
bus iš liuosos rankos išparduoti, ta- 

t.rustee turės pilną teisę išparduo
ti visų turtą iš licitacijos, o tada kre
ditoriai negaus už savo trusto cer- 
tiiikaus daugiau kaip 20 centų už do
lerį, o gal dar ir mažiau.

apseina. I
2) Inkorporavimas Miklus I cati’i Į 

Ijpndrovčs su kapitalu $l;)6.000 buv< I 
vienbalsiai nutarta 500 krcditorii 1 
dalyvavusių susirinkime balandžk I 
22 dieną. Iš tos sumos kapitula I 
$110,060.00 turi būt sudėtas trust* j 
cprtifikatais atėmimui Mildos Teatit I 
iširusio. Kadangi sutvėrimas bend I 
rovės lėšuoja kreditoriams kelis luk I 
sįančius dolerių, jie turi teisę už sa I 
vp pinigus gauti irgi seras, vertė g I 
imamo namo yra užtektina kad n I 
pinigai sumokėti atėmimui namo ii I 
sutvėrimui bendrovės dalininkam I 
sugrįžtų, už lai ir los visos serus bu I 
vęrtos tu pinigų, kokius kreditorių I 
sudės. Be lo, pasitaiko dažnai kai I 
trusto cerlilikalai nesueina lygiai I 
šorais, ir kad dapildymui tų .šeri I 
reikia damokėl kiek pinigais. Jeigt I 
nebūtų paimta tūkstantis šėrų dau I 
ginu lai sutvarkyti šitą dalyką ne 
bųtų galima. Pinigai-gi įplaukiau 
ieji iš dapildymo šėrų, eina iždai' 

bendrovės, ir gali būt suvartoti to 
';įcms tikslams, kokius bendrovė ma 
lys už atsakančius. Jie gali but .su 
vartoti sumažinimui pirmo mortgagę 
u’lia išpirkimui šėrų iš tokių dali 1 
ninku, kurie gali atsirasl vargingam* 
padėjime. Tas parodo, kad paėmi 
mas eharterio ant 1000 šėrų daugiai 
kaip kad reikia paėmimui namo i* 
Irusio kompanijos, buvo būtinai rvi 
kalinga. Tas tik parodo, kad pri< 
lokių darbų geresnių negu szaszkt 
galvų reikia.

3) Atlyginimą už darbą turi teisę 
reikalauti kiekvienas žmogus, ir rei
kalauti užmolcestieš nėra jokiu pra
sižengimu. Be to, organizuojant mi
nių žmonių ir tveriant korporacijas 
pasidaro gana įžymios išlaidos, ku 
rias lierlmanavičius padengia iš sa
vo kišenės tarnaudamas visuomenei. 
Todėl, nuošimtis pažymėtas organu 
zatoriui padengia ne lik jo darbą 
kuris ačiū tokiems szaszkams yr;>

reikalingas, jeigu 
u atida perskaitęs ru
leto pagarsint.*! laik- 
s luojaus po antram 
rinkimui. Mat Iš 16

■ inini daI \! 'lame Komitete da 
Vb baras, Kalėda. Simona

uomvičiir.. 
bdykns pas 
ce. Edslmai

šilus Komitetus ištyręs 
federalio teismo Refc- 
pas Trustee. Recorde-

er ir Slein atrado viską taip kaip 
hivo pirmi.’u Ilertmanavičiaus pa- 
•avadyla susirinkime 1 liepos. Ko- 
lilelas iš 16 turėjo putam savo sų- 
irinkimą, o vėliau, sušaukė stisirin- 
*II,i) kri'dilorių j Mildos švelninę, 

laiui kam Szaszkas žmones melais 
'nulkin<4?

•>) Kas link pavyzdžio llertmana- 
'ieiaus privesto, palyginančio pasuk
uos Juciu ir skruzdėlių darbo su 
'iiručių-čia iš tikrųjų Ilertmanavi- 
*ius yra nusikaltęs, ir pasiteisinimo 
ici a. I>urut*s turi pilną teise jsižei- 
I* nepriel.u'kia joms pastaba, ba
ilingi ardvlojaus žmonių vienybės 
r sukeltojais triukšmo susirinki-
miose \ r;i ne burulės, bet Szaszkąį. 
I'odt I I.ib.ii žemai persiprašau buru- 
■h.i už įžeidimą.

Reikia mic tos progos pastebėti 
nalonų apsireiškimą, kad pastangos 
Szaszkų suardyti pradėtą darbą vė
lais eina. Tame pačiame susirinki- 
'm*, nedelioj prisirašė prie Mildos 
lealro bendrovės keli desčtkai žmo
nių, ir sudėjo arti $16,000.00 tru>lo 
•ei Iiiikalais. Mat išmintingi kredi- 
’oriai paminą szaszkus po kojų ir 
attiks savo darą. Mildos Teatro ben
drove gali lik džiaiigties, kad jos 
narių tarpe szaszkų nebus. Bus vien 
rimti žmonės, kurie sau užsitarnaus 

misisaugos nuo nuostoliu
Jeigu szžišzkas norGtij patirti, kick 
toks darbus yru venas, gali pasitei
rauti kitu los rųšies korpora< i.ių. ir 
dasižinoti, kad už vien išpardavimą 
šėrų jau sutvertų korporacijų agen
tai paprastai gauna 16%. I lertiną- 
navičius-gi atlieka visa darbą už 3% 
arba daugiau negu tris sykius pigiau. 
Tokju budu patarnavimas Berlma- 
navičiaus yra pigesnis negu kredito
riai galėtų kur nors gauti. Be lo, be 
Ilertmanavičiaus ir pats Szaszkas per 
šimtų metų nežinotų, kad tokj darbą 
galimą atlikti. Juk ir jo advokatai 
to iki šiam laikui nežinojo.

4) Kas link nuotikių komiteto is 
16 kreditorių iš pereitų metų, klau-1

i i j*. .* a i FUI-
tųs kreditorius mes kviečiame nrf 
sidėti prie musų bendrovės, bet SZą- 
szkų nei iš tolu prisiarlinii iicura- sonie.

Prisirašyti galimą kiekvieną dieną 
mano otise, o kilogreičiau reikalin
ga suma Irusi certifikalų susid&j, 
Ino greičiau rimti kreditoriai džiaug
sis pasekmėmis savo Iriuso.

Su pagarba,
J. J. HERTMANOWfCZ,

Organizatorius, 
Emerald Avenue, Chicago, III,3133
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Skaitytoju Balsai Katrė susipurtė, užsiėmė akis, 
o jis mulkt, ir išgėrė. Ant jos 
veido pranyko ta maloni mergiš
koji šypsą ir ji tarė:

— Koks tu, Motiejau, nege*- 
ras!

tiejaus kepurę. Žiuri ir verkia. 
Jai gaila bernužėlio ir bijo, kad 
jis nenumirtų. Galų gale ji at
sigulė, bet iš rupeščio ir širdies 
skausmo užmigt negalėjo.

šliburis.

lietums. Nutarta susirinkti 2 v. i 
jo pietų. 1

Sesija 1L

Pirmininkas K. KažlauMkas a- 
tidarė antrąją sesija kaip 2:15 
p. m.

1. Nutarta vienbalsiai palikti 
tą patį pirmininką ir raštininką.

2. Tarta Sąjungos rekaluose, 
kad LSS. Centras privalo svar
biuosius Sąjungos reikalus pas
kelbti laikraštyje Laisvėje, nes 
daugumas sąjungiečių nęgauna 
Apžvalgos fr tokiu bildu pralei
džiama daug svambių Sąjungos 
reikalų.

3. Konfe^hcija nutarė reika
lauti, kad LSS. centras rūpintų
si daugiatis Dešimtu Sąjungos 
suvažiavimu, kuris įvyksta šiais 
melais, ir podraug praneštų, jei
gu jau ne Apžvalgoje, tai šiaip 
per kitus socialistų laikraščius.

4. Kuopų įnešimui: -*-;217 kp.
davė įnešimą, kad Rajonas ar
timiausiu laiku parengtų marš
rutą ir ypač nusiųstų kalbėtoją į 
tas vietas, kur dar nėra LSS kuo 
py- . r ‘ *

Ta pati 217 kp. davė Jnešimą, 
kad XII Rajonas Susijungtų su 
VIII Rajonu reikale rengimo 
prakalbų. Dalykas pavesta rajo
no valdybai.

5. Nutaria pranešti 209 kp. ir 
217 kp., kad jųjų proporcijona- 
liškos mokestįs yra užsilikusios. 
Pavesta rajono raštininkui. —

>erialistiško pavergimo 
prie dabartinių aplinkybių 
tegali būt tiktai susijungime 
stt kitomis tautomis, ku
rioms grasina to paties pa
vergimo pavojus.

Mes tečiaus Lematome 
priežasties, kodėl š tos pro
jektuojamosios konfederaci
jos (arba trumpiau: federa
cijos ) turėtų būti išbraukta 
Rusija. Federacija tautų, 
gyvenančių Rusijos pakraš
čiuose — kadir veikdama su
tartinai su Skandinavijos ša
limis __ butų persilpna gin
ties prieš Vokietijos imperi
alizmą. Rusijos spėka bu
tų labai svarbi pagelba šitam 
mažą tautų susivienijimui.

Ir ne vien tiktai spėkos 
žvilgsniu butų naudingas da
lykas, kad Rusija įeitų į mi- 
nętąją federaciją. Tautos, 
<aip Lietuva, Latvija, Len 
kija, Ukraina ir Finlendija, 
per ilgus laikus buvo. Rusi
jos valstybės dalimis; tarpe 
jų ir Rusijos užsimezgė tūk
stančiai kultūrinių ir ekono
minių ryšių, ir juos šiandie 

Į negalima pertraukti, nepa
darius skaudžių nuostolių ir 
žaizdų kaip toms mažes- 
niomsioms tautoms, taip ir 

(tai vieną, svarbiausią daly- Rusijai. Tad lengviausis 
ka: Lietuva randasi po šonu I būdas joms atsigaut u* su- 
gallngos imperialistiškos Vol1 virtėt po dabartinių baisių 
kietijos ir šalo visos eilės de-1 aikų butų laikantis krūvoje, 
mokratiškų, bet silpnų tau
tu ir tautelių 
kų, rusų, ukrainiečių ir tt.

jau negali skaityties ateities 
idealu. Geriausiame atsiti
kime nepriklausomybė gali 
būti tiktai laikinu praktskos 
politikos reikalavimu.

Bet jeigu nepriklausomy
bė yra praktiškos politikos 
reikalavimas, tai jos tinka
mumas arba netinkamumas 
priklauso nuo aplinkybių. 
Dėlto, kad nepriklausomybe 
nėra galutinas tautos tiks
las, tai dar nereiškia, kad 
mes privalome ją principia- 
liai atmesti (kaip klaidingai 
mano kaikurie neaiškiai pro-

Raivtojų ir korespondentu prąiome 
•iunčiunois »£spausdinimin laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Ntuiieny Redakcliii, o ne Bedakto- 
įlaus 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 snaudai raS- 
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
trnklelių pakankamai persiuntimo 
lėšom* apmokėti.

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

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

J

>

Redakcijos
Straipsniai

Tnie Iramdalion filod wilh thc post- 
nmster it Clmago, III.. May 31. I9IS, 
as rcųuired by the acl of Oet. 6, 1917.

Demokratinė Rusi
jos tautų federacija

Kuomet musų klerikalai 
su tautininkais skelbia Lie
tuvos “nepriklausomybės“ 
arba “pilnos nepriklausomy
bės“ obalsj, tai protaujan
čiųjų darbininkų simpatijos 
vis labiaus linksta prie fede- 
ratyvio Lietuvos susijungi
mo su kitomis tautomis, ki
tąsyk buvusiomis po Rusijos

lausomybė nėra v

1OS ist

tos \ 
sikir

is. Pilna tautos ne- 
>mybė reiškia, kad 
dia yra vvriausis v v
;mas. Bet kas da- 

iomet vienos tautos 
ra priešinga kitos tan
iai — kaip išrišti su

mą tar{>e dviejų nepri-

BOS

Jeigu ant tautų nėra auga
mo įstatymo už kiekvie- 

valią, tai priešin-

kumai iki šiol taip ir būdavo 
•išami: ir jie teberišami yra

t juk kiekvienas mato 
kitoks tarptautinių prie- 
imu rišimo

[Ut f irę Ikitas Siame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

“Aš esu kairysis bolševi
kas!”

aplinkybės yra tokios, kad 
tauta, pasidarius nepriklau
soma, įgytų patogesnes są
lygas gyvuot ir plėtoties, tai 
mes ne tiktai negalime prie- 
šinties jai, o ir turime stoti 
už ją.

Kokios tečiaus yra tos ap
linkybės, kuriose dabar ran
dasi* Lietuva—-ar jose nepri
klausoma, t. y. visiškai nuo 
kitų tautų, Lietuva turėtų 
geriausias sąlygas savo atei
čiai?

Nemėginant čionai nupieš
ti visas tas apystovas, į ku
rias dabartinė karė pastatė 
Lietuvą, mes nurodysime ti

Taigi mums išrodo ,kad 
latviu len-| >pie dabartinių aplinkybių 

patogiausias būdas sutvar- 
Visos šitos silpnos tautos! ^yt ateitį tautų, gyvenančių 

ir tautelės, kartu su Lietuva, anosios Rusijos ribose, yra 
yra (langiaus ar mažiaus nu-1 steigt demokratinę tų tau- 
keųtėjusios nuo Vokietijos;! fvdeiaciją. Ji užtikiins 
visas jas Vokietija dabarĮ 
stengiasi pajungti ir jau ga
na žymiam laipsnyje pajun
gė; ir ant visų jų bus uždė
tas nuolatinis jungas, jeigu 
jos nepajiegs pasipriešinti 
Vokietijos imperialistų pa
stangoms.

Atsispirti prieš Vokietijos 
imperialistus šitos tautos te 
gali tiktai bendromis jiego 
mis.

Latvių, lietuvių, lenkų,I LSS XII Rajono dvyliktoji 
suomių ir ukrainiečių pakliu-1 konferencija įvyko gegužės 26 
vimas po Vokietijos jungui iieną, 1918, K. Grikšto svetainėj 
prasidėjo tada, kada jos at-1 East Chicago, Ind. 
skiio nuo Rusijos ir pasiskel
bė “nepriklausomomis”; kai 
kuriuose atsitikimuose šita: 
“nepriklausomybės” paskel

vidujinio plėtojimosi sąlygas 
t padės joms geriausiai ap
sigint nuo užpuolimų iš lau
ko.

I I». .1 I a ■

LS. Sąjungoje]

XII Rajono 12tos konferen
cijos Protokolas

prie pavergimo vokiečiais 
arba net stačiai Vokietijos 
imperialistų padiktuotas.

Taigi dabartinėse aplinky
bėse stoti už “nepriklausomu

kaip stoti už kaizerišką jun
gą ant Lietuvos.

Sesija I.

1. Drg. J. Kondraška, XII Ra- 
•ono org., trumpa prakalba ati
tarė konferenciją 11 vai ryto.

2. Rinkimai. — Pirmininku iš- 
Jnkta (I. K. Kazlauskas; raštini
nku J. Dementis.

3. Komitetas priėmimui man
datų: — J. Juozevičia ir P. Ren- 
dokas. Delegatai su mandatais 
pribuvo šie nuo sekančių kuopų: 
Nuo 120 kp. Valparaiso, Ind.: B. I

. . žilvitaitė, J. Juozevičius, K. P.
Malonu mums yra pašte- Kazlauskas ir P. Mazūras. Nuo 

boti, kari šitą tiesą jau, mato-1 kp Tm.c Hnute hl(|. v Po I 
ma, eme suprast ir žmonės villtitis Nll<) 201 k|L E cilicago. 
ipsipazinusieji su dabartį-1 lll(1: A Kaziiulskas, Kaz. Kimša 
llldis Ali opos santykiais, it* | u. j Jurgelionis. Nuo 217 kp. I 
tautinmkų srovės. Štai ko Įhl(| nal.bor> |n(k: p. Rendokas| 
kią žinią paskelbė angly ir vk Kondraška.

įpie tik ką pagrįžusiu iš Eu

D r. Šliupas pasakė, jo- 
gei yra projektuojama, 
kad Lietuva, Latvija, Uk
raina, Finlendija ir Lenki
ja, kurios pirma buvo po 
Rusijos valdžia, sudarytu 
konfederaciją tikslu veikti 
sutartinai su Skandinavi
jos valstybėmis, idant ben
dromis jiegomis atsispy- 
rus prieš busimus Vokieti
jos pasikėsinimus.
Šliupas stoja už konfede

raciją, kurioje dalyvaus Lie-1 
tuva kartu su Lenkija! Tai 
yra beveik stebuklinga at
maina to žmogaus nuomonė
se. Bet ji tiktai pabriežia tą 
faktą, kad Lietuvos išgany- 

ba nepriklausomybė, šiandie mas — išgelbėjimas nuo im-

yra 
Didelė di

džiuma žmonių šiandie jau 
galvoja apie tai, kad po šios 
karės turės būt kitokiais pa
matais sutvarkyta tautų su
gyvenimas. Daugelis žmo-l 
nių iš įvairiausių partijų jau 
pripažįsta, kad karių išven
gimui ateityje tautoms rei
kės susijungti pastoviais ry
šiais (“Tautų Lyga”), ir kad 
ant atskirų tautų turės būt 
nastatvta virštautinė val-

skyrimas nuo viena kitos, ar

dybai pilnas balsas. Viso ėmė 
dalyviimo šioj konferencijoje su 
sprendžiamuoju balsu 14 drau
gų-

5. Pagal dienotvarkį, skaitytas
protokolas iš pereitos konferen
cijos. Protokolas priimta vien-| 
balsiai kaip skaityta. j

6. Raportai. — L.S,S. XII Ra
jono valdybos raportai priimti.

kurį išdavė d. .J. Kondraška, prii
mta. Raportas d. Kondraškos iš 
atsibuvusių vakarų rajono nau
dai davusių Rajono kasai $35.80

7. Raportai iš kp. darbavimosi, 
išduoti delegatų. Raportai išklau 
syta ir vienbalsiai priimta. Del 
Rajono likusios literatūros, ku
ri yra d. Varnaičio žinioje, nuta
rta draugiškai užklausta d. V.,, 
kad jis pasistengtų jų sugrąžinti. 
Posėdis pertrauktas vienai vai.

gatas, pavėlavo 30 minutų.
6. Nutarta pagaminti XII Ra

jonui taisyklės bei konstitucija. 
Rankraštis pavesta pagaminti 
120 kuopos draugams, po to eis 
kuopų nubalsavimui.

7. ši XII Rajumo konferencija 
išreiškė pagęiduvimą, kad kuo
pos laikytų du ąnsirnnkiinų kas 
menesis ir savo susirinkimus 
paskelbtų liUkhaštyje, taip kad 
progai pas
vau t i ir RaJbnCjJ 
ir padėti draugams dalykus tvar-F

ikius galėtų daly
bos nariai

8. Tarimas priimtas dauguma 
(balsų kad ateinantį rudenį butų 
I rengiama vakarai rajono nau- 
I dai. Į komitetą paskirti šie dd. 
I J. Kondraška, Ind. Harbor apic- 
I linkėję; V. Povllditis, Terre Hau- 
| te apielinkėję; P. Sakas, E. Chi- 
I cago apiel.; B. Žilvitaitė, Valpa-I 
I raišo; A. Valeika, Tolleston apie-| 
I linkėj.
I 9 Socialistų Partijos reikalais. 
I Nemažai kalbėta apie St. Louiso 
Į rezoliuciją. Nutarta laikytis di- 
Į džiumiečių pusės t. y. kad laiky- 
| tis tarptautišku principų, o ne- 
| paisyti ką tokie Dėbsai kalba; 

jie yra žmonės ir turi klaidas 
kaip ir visi kiti.

10. Nutarta, kad rajono valdy
ba stengtųsi iŠ arčiau susipažin
ti su Anglų Socialistų veikimui 
Ind. Valstijoje ir, sužinojus, pra- 

I neštų kuopoms, ypač rinkinių 
kampanijoje.

H. Nominuota trįs (3) vietos 
ekančiai musų rajono konferen
cijai: Terrc Haute, Ind., Valpa-Į 
raišo, Ind., ir Tolleston, Ind. I 
Kuopų referendumas nubalsuos I 
viena iš šių. |

12. Rinkiniai XII Rajono Vai-1 
Idybos: — Org. P. Mazūras; Rašt.I 
I B. Žilvitaitė; Ižd. P. Sakas. Agi-1 
I tacijos komisija darinkta: V. Po-1 
Įvilaitis; A. Kazlauskas. Kiti vi-1 
I si palikti tie patįs išėmus d. J. I
Kondrašką ir J. F. Zicką. I

13. Nutarta išmokėti d. J. I 
Kondraškai bilą $2.50 už spau-|

Idos darbą; rajono rašt. 61 c.I 
kasos išlaidų ir $1. kelionės lėšų. | jau pradedu gukčiot. 
Nutarta ateityje rajono valdybai 
užmokėti kelionės lėšas iš rajo
no iždo.

Konferencija uždaryta 6:00 v. 
po pietų.

Pirm. K. P. Kazlauskas.
Rašt.J. Dementis. i

t, «t A I

Taip save reklamuoja tūli mu-| 
sų draugai sąjungiečiai, bet už-| 
klausus jų, kodėl jus save vadi
nat bolševikais, didžiuma jų at-| 
sako. Todėl, kad mes kovojam 
su Grigaičiu.

. Tai tikra tiesa. Norint būt Į 
lietuvišku bolševiku, nieko daii-| 
giati nėreik, kaip tik šmeižti P. 
Grigaitį. Ir kuo didesnis šmei-Į 
žikas, tuo geresnis bolševikas.

Taip, draugučiai, šmeiškimeĮ 
savo veikėjus, kurie kai kuriais 
dalykais skiriasi nuo mus savo 
nuomonėmis, o tuo palengvinsi
me darbą klerikalams, nes jie 
vieni nepaiegia tatai atlikt.

Gal kas pasakys, kad aš patai
kaudamas tai rašau. Ne. Ne-j 
matau jokio reikalo kam nors 
pataikauti. Rašau tik tai, ką esu 
patyręs, ir to niekas negal užgin
čyk O jei kas norėtų persitik
rini, tai susiėję su kuriuo nors 
musų išdidžiai besivadinančiu 

save bolševiku nieko kita nekal
bėkit, bet pradėkit niekint drg. 
Grigaitį, o pamatysit kaip jus 
pradės karštai sveikint: “Brolu
ti, niekados nemaniau, kad tu 
esi toks revoliucionierius”...

Nieko kita pereik žinot nei su
prast, o tik mokėt juodinti as
menis, kurie ne taip mano, kaip 
jie, ir jau busi jųjų draugas, Tai 
įtoks kai kurių sąjungię&ų tarpe 
įišsivystęs kairumo supratimas, 
Bolševizmas.
j Kuris draugų manytų, kad tai 

I netiesa, patariu pasiskaityt Mo-. ( 
j jterų Baįso N.4. Ten rasit korės- Į Į>l,liai purto.
|)ondenciją iš Chicagos, kur vie- .......
^ias tariamas 'bolševikas, B. Fab- 
Hca, kandžioja drg. Grigaitį. Aš 
benoriu apgint drg. Grigaitį, ne 
nia no reik Alink Jis palšai'tuo
kės, jei matys reikalo, apsigint 
puo visokių kandžiotųjų. Kas 
inan rupi čia, tai tik pdžymėt 
faktas, kad taip yra. — Dagilis.

— Man gaila tavęs.
■— Na, lyg aš į grabą įlipau?
;— Koks tu neišmanėlis! Žmo

nės ant langų deda sietus, kad tik 
tų bjaurybių į grinčią mažiau 
tepatektų, o tu!..

— Kvaili žmonės, kad to ma
žo vabalėlio bijo.

. — O tu mulkiau, mulkinu! — 
ji atsakė ir tęsė: — Pernai Joky- 
nias sirgo, tai daktaras aiškino, 
kad musė esanti labai pavojingas 
vabalas.

Alus jau buvo nusistojęs. Jo- 
kymas atsiliepė:

I — Na, kas čia bus? Gerkime 
tą alų.

Katrė paėmus nusinešė ir iš- 
Į plovė Motiejaus stiklą. Dabar 
jie visi išgėrė po stiklą. Tuojau 

Mokymas pripylė daugiau ir tą 
I išmaukė. Motiejus vėl atsilie
pė:

— Na, ką pernai daktaras sa- 
Įįcė apie musę?

— Jis sakė taip: Girdi, nuspjo- 
Įvė džiovininkas skreplį. Musė 
Įsu savo šakotoms kojoms užtu- 
j)ia, išklampoja ir pačiulpus nu- 

| lekia. Atskriejus užtupia ant 
Žmogaus, ant valgomo daikto, o 

f kad ne, išsimaudo strovoje ir, 
[girdi, taip užkrečia pavojingiau-

FORT STANTON, NEW MEX.

į Fort Stau
čių man bis- 

Tuo tik 
vieno

nė su kuo savųjų su-

SKAITYK IR PLATINK

“NAUJIENAS.”

Langas
— Vaizdelis. —

i Ant skobnio stovėjo stiklinis 
11 pilnas alaus uzbonas. Jis per vi- 
I durį buvo susmaugtas, apačioje, 
I kai pūslė, o į viršų išėjo platyn ir 
I šu vambre, kad butų gerai pilt 
I skystimą. Alaus putos pripildė 
luzbono viršūnę ir atrodė, lyg 
I žiedų kekė.
I Stiklai ant skobnio da nebuvo 
I išgerti nuo pereitojo sykio. Jo- 
| kymas ir Brigyta jau buvo pusė- j 
I tihai išsirpę. Jiedu ^šnabždėjo 
■ sau patyloms. Gi Motiejus su 
| Katre pamatė, kad aluje maudo- 
I si niusėr
I —Tai gražu! Žiūrėk, Katru- 
I te, kaip ji, ta kvailė, brenda. Į 
| — Tai biaurybe! Palauk, ašį 
I išmesiu. Į
I — Ne, ne, ne. Į

Motiejus sulaikė Katrę ir sakė: Į 
— Ve, kaip ji klampoja. Ka<s-| 

žiu, kaip jai dabar atrodo?
į — Biaurybė! Net mano šir
dis pyksta! Pamatau strovoje 
musę, tai visą bliudą verčiu lau
kan.

— Na, tik tu, Katriute, žiūrėk! 
Ji dabar jaučiasi, kai ežere.

— Aš negaliu žiūrėt. Aš tuo-

Beje! Sakė, kad muse už-

;krečiama liga.
Daugiau nieko nesakė apie 

tįnusę?
Į
tupia ant pastipusios žiurkės, ar

baigiančios put katės ir ta pati 
Įnusė į bliudą įkrinta. O, aš ne

įgaliu šnekėt — mane visą šiur-

Chicagoj būdamas dirbau ant 
botų. Džiova susirgus, dakta
rai neapsiėmė ant vietos išgydy
ti ir atsiuntė į čia 
ton, New Mexiko.
ki geriau ir sveikiau, 
(bloga, kad čia nėra nė 
lietuvio 
sieiti, pasišnekėti. Norėčiau grį
žti į Chicagą, bet neturiu iš ko. 
Jau dirbti, rofdos, galėčiau, bei 
čia uždirbti nėra kur. Esu li- 
gonbutyj ir jame dirbu. Užtai 
gaunu valgyt ir dar 5 dolerius 
mėnesyj. Ligonių yra apie ketu
ri Šimtai — vis džiovininkai. 
Daug pasveiksta, bet ir daug mi
ršta.

Oras čia labai sveikas. Augš- 
ti kalnui, sniegas žiemą vasarų 
juos dengia, niekados nenutir|>s- 
ta. Lietaus maža. Vanduo bė
ga nuo kalnuose tirpstančio snie
go ir ledų. Dažnai esti labai di
deli vėjai. Tie pusto, nešioja 
smiltis taip, kad nieko nematyt.

Darbų Čia jokių nėra. Gyven
tojai daugiausia meksikiečiai. 
Verčiasi gyvulių auginimu, me
džiokle. Yra visokių žvėrių. Juos 
šaudo, mėsą suvartoja sau, kai
lius parduoda, ir taip sau gyve
na. Bet atrodo, kad gyvena la
bai vargingai. Po tuo pačiu stogu 
ir žmonės ir gyvuliai laikosi. 
Trobeles patįs sau pasistato, bet 
tos trobelės, tie namai tai lindy
nės: iš akmenų sukrauja, kaip 
paukščiai lizdus, biski moliu ap- 
lipina, ir taip gyvena.

— Tony Grigonis. 
Fort Stanton, Nc\w Mexico.

hnisės, kad nepatėmijo nė kur 
pradingo Jokymas su Brigyta. 
iVienudviein pasilikus, Motiejus 
nerdėjo per Katriutės petį ranką 

įjr tarė:
— Tai dabar jau nemyli ma-

• — Aš pykstu, ir gaila man ta-

I . O buvo labai šilta. Jis atsis- 
| jojo, apsišluostė prakaitą ir at- 
I ęisčdo lange. Sėdėdamas užsi- 
■ &engė bankrą ir sakė:
I j — Pasakyk! Myli mane, ar 
I ėe?
I Į — Ne! — ji griežtai atsakė.
I ; Ji8 gąsdindamas pasisvėrė į
I įmko pusę ir vėl atsiliepė:

Sakyk, ar myli? O kad he 
| ijš krisiu ir užsimušiu! ..
I : — Ne — ji atkartojo, 
r į — *u seniau juk sakydavai j 
I mylinti mane?
I ’ — Pykstu už musę. 
| ■ — 1 ai tokia tavo meilė. 
Į dpi musės išsižadi manęs?
| Kai aš permąstau — mano 
I širdis purtosi.
Į I u išsižadi manęs, tai man 
nįemielas šis pasaulis...

i Sėdėdamas langė jis atsilošė 
lauko pusėn, kiek tik galėjo, žiu- 

i ri,’ ar ji nešoks gelbėt jį, bet ji 
I sėdėjo ramiai. Kadangi jau jis 
buvo pusgirtys, tai susilaikyt ne
galėjo. Keveriaukšt, ir žnekšt I 
ant plytų, kai tešlos gniužulas. 
Katrė persigandus sukliko ir 
pro langą iškušus galvą šaukė:

— Motiejau, Motiejyti! Ar da 
tu gyvas?

Oi! — tas sudejavo.
Ji tropais, šaukdama, nubėgo!

Tu

Į (balnas, ir nė krust. Subėgo na- 
Įmiškiai ir paėmę įnešė į vidų. 
Kur buvęs kur nebuvęs atsirado 
šunytis. Lapt, lapt, lapt —- ra- 

I dęs šiltą kraują pradėjo lakt.
— Va-Jeztileliau, va-Jezau! 

Šuva Motiejaus kraują laka. i 
Akiemirksnyjei pribuvo ligon- 

bučio vežimas ir du vyrai, ant 
kėčių užsidėję, išsinešę Motiejų. 
Suskambėjo ir, kaip žaibas, ve
žimas su Motiejum pranyko. Ka-| 
trė šluostėsi ašaras, lipdama tre-

— Man visai nepikta. Kai ji 
išsimaudys aš kliukt, kliukt, ir 
išgersiu su muse. Lyg žinai

’ žmogus nuo ko tunki.
Eik jau! Bent ” nešnekėk 

taip!
Jis paėmė stiklą į ranką. Gi 

ji tarė: .
— Motiejyti, Motiejėli! Neži

nau, kaip mylėsiu tave, tik tu ne
gerk.

Duok kasžin ką — neklau
sysiu. Aš taip noriu būt riebus. l,ai8 Jdgrt* i viršų, čia rado Mo-

AUGINKIME LIETUVOS 
LAISVĖS FONDĄ.

Kam rupi tikra Lietuvos lais
vė — prisidėkite prie auginimo 
Lietuvos Laisvės Fondo.

Aukaukite ir rinkite aukas 
viešuose susirinkimuose.

Skirkite dalį pelno nuo savo 
)ramogų į Lietuvos Laisvėj Fon
dą.

Siųskite savo asmeniškas au
kas į Lietuvos Laisvės Fondą.

Lietuvos Laisvės Fondas ran
dasi Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos kontrolėje.

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

Geriausias būdas dėl įtrinimo 
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlchter'to 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikra* tiktai su pažymėta marke 
“JKARA”

35c. ir 05c. buteliuku vIrom aptlekoao arba 
■tėčiai nuo

F. A D. R1CHTER & CO. 
74-80 Waahln*toa Street. New York, N. Y.

Kazimieras Gugis

M Imto Ofisasi 
ftT N Deirbom it. 

III' -UUsity *Mg.
Te). Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip i.rintinališkttose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir f -opteras.

Namų Ofisas:
11211. Nalst»d lt.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1810

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Tclcphone Central 6390 

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockvrell 6999

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

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

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

GARSINKITE NAUJIENOSE!
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Jaunuomenes Skyrius
Klajun as.

; T N;Ą VJĮFN'1”( vnic. jv, Hl. - -----------

Seku Pasakėlę

Tylios vienbulybės laku... 
Ir tamsiąją naktį ir dieną 
Besekdams kartoju jai vieną: 

Vai, grįžkim, geroji, atgal!
Klajūnė, bevardė 'liėgziia 
Ach, jai niekuomet negana! 
Kelyj mano svajas ji skina.., 
Dainužėn man atsaką pina: 
Tau kelio neliko atgal. — /

Seku pasakėlę, seku 
Tylios vienbulybės taku------

Skaistesnis už visus minios 
džiaugsmus, buvo skaistusis nu- 
dšypsojimas mergikės, kuri nu
sipirko už skatiką švilpelį iš pal
mės lapo.

Skardus švipelio džiaugsmas 
'plaukė virš užnio ir kvatojimos.

Begalinė žmonių minia ėjo ir 
’rudosi į krūvą. Kelias buvo 
purvinas, upė patvino, laukai 

' skendo vandenyje 
jaučio lietaus.

Smarkesnis už 
nerimasčius buvo
.•imas -jis neturėjo skatiko nu
sipirkti išmargintą lazdikę.

Jo susimąsčiusios akįs žiurėjo 
į sankrovą ir liūdino visa šitą su
sirinkimą žmonių.

nuo nesiliau-

visus minios 
vaikiuko ne-

30—V—1918A

Rabindranatas Tagoras gi seku paskui šešėlio, kuris nuo 
manęs tola. ' ?

Jus' einat į mugę, perkat ir 
grįžta t namon apsikrovę, bet 
mane palietė vėju-klajunų mo
liai, aš nežinau, kur ir kada.

Aš neturiu jokio rupesnio sa
vo širdyje ir visi mano turtai li
ko toli užpakalyj manęs.

Aš bėgu kalnais ir kloniais, 
klaidžioju bevardėmis šalimis 
dėlto, kad aš genuos aukso brie
dį.

iš DARŽININKO
' ir GITANDŽALI.

Motin, jaunas kunigaikštis va
žiuos pro šalį musą durą kaip 
galiu aš šiandien rytą dirbti?

Parodyk, kaip supinti man 
kokiu rubuplaukus, ]

apsivilkti.
Kodėl žiuri į mane su nuosta

ba, motin?
Aš žinau, nemes jisai net žvil

gsnio į langą mano, aš žinau, a- 
kymirksniu išnyks jis iš akių— 
tik tilstančioji kirbinių daina 
raudodama skris iš tolo.

Jaunas kunigaištis važiuos pro 
šalį musu durą ir aš apsivilksiu 
visu geriausiu, ką turiu.

Motin, jaunas kunigaikštis 
pravažiavo pro šalį musų durų 
ir rytmetinė saulė žėrėjo nuo jo

Aš nubraukiau nuo veido už
dangą, aš nutraukiau nuo kaklo 
rubiną grūdinius ir mečiau ant

Kodėl žiuri į mane su nuosta
ba, motin?

Aš žinau, kad mano grandinis 
buvo ratu sugrustas ir paliko 
įradona dėmė dulkėse, ir niekas 
(nežino, kas buvo mano dovana, 
’ir kam.

Bet jaunas kunigaikštis prava- 
ir aš 
savo

jžiavo pra šąli musą durą 
mečiau brangenybe nuo 

fkrutinės ant jo kelio.

savo

pasauli!
Aš prispaudžiau jį prie savo 

širdies, ir įsmigo daigilis.
Kai išblyško diena ir sutemo, 

pamačiau, kad žiedas nuvyto, 
bet skausmas lieka. >

Daug dar ateis į tave žiedą 
skaisčialapių, puikią, o pasauli!

Bet mano laikas skinti gėlei 
praėjo ir tamsioj naktyj aš ne
turiu mano rožės, vien skaus
mas lieka.
| ; "H H’ * 1 1 •• f r •» < » < < ’ K > • • • - ‘

Kode! užgeso žiburys?
Aš pridengiau jį apsiaustu siu, 

vo, kad apsaugojus nuo vėjo,Jo-

Kodėl nuvyto gėlė?
Aš prispaudžiau ją prie širdie.** 

herimstančiai myluodamas, to 
lel gėlė ir nuvyto.

Kodėl išdžiuvo upelis?
Aš užtvenkiau jį savo naudai 

lodei upelis ir išdžiuvo.

Aš norėjau išgauti balsą per 
viešinantį jos galę, lodei styg; 
ir nutruko. •

Anksti rytą panėriau aš 
Hinklą jūron.

Ir ištraukiau iš tamsių gelmių 
f tabius daiktus ir stebėtino dai
lumo: vieni švietė it nusišypso
jimas, kiti žibėjo lig ašaros, o 
kai kurie kaito tartum jaunosioš 
skruostai.

Sugrįžęs namon su dienos na-1 siūlą auksinių svajonių, daili 
šta užėjau savo meilužę darže
lyj sėdint ir tingiai skubinant 
žiedo vainiklapius.

O moteriške, tu ne vien Dievo 
bet ir vyrų veikalas. Jie vis ta 
ve puošia savo širdies gražuma

Dainiai audžia tau audinį i.<

viau prie jos koją visa, ką ištrau
kiau, ir stovėjau tyliai.

Ji pažvelgė ir pasakė:—kas 
pi r keisti daiktai! Aš nežinau, 
kam jie dera?

Susigėdęs, nulenkiau galvą ir

įlinkai duoda tavo bruožams vh 
naują nemirtinumą.

Jūrės duoda savo perlus, ka- 
»vklos savo auksą, vasaros sod- 
uai savo gėles, kad dabinti tave

ją, aš nepirkau ją mugėje, tai 
netinkamos jai dovanos.

Kiaurą naktį mėčiau juos vie
ną po kito gatvėn.

, mano draugai

DATRIJOTIZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Kuomet aš atnešu tau išmar
gintus žaisliukus, vaikeli mano, 
aš suvokiu, kodėl toks varsų 
žaidimas ant debesų ir ant van
dens, ir kodėl gėlės išrašytos to
kia daugybe atspalvių—kuomet 
aš dovanoju tau išmargintus žai 
šliukus, vaikeli mano.

Kuomet aš dainuoju, kad pri
versti tave šokti, aš gerai žinau, 

•kodėl yra muzika lapuose ir ko
dėl vilnis siunčia savo balsų su
tartinę širdžiai jsiklaususios že
mės—kuomet aš dainuoju, kad 
priversti tave šokti.

Kuomet aš atanešu saldumy
nus tavo gobšioms rankoms, aš 
žinau, kodėl medus yra žiede 
taurelėj ir kodėl vaisiai paslap- 
,tom prisipildo saldžia sultimi 
kuomet aš atanešu saldumynus 
tavo gobšioms rankoms.

■r Kuomet aš bučiuoju ttivo vei
dą, kad priversčiau tave nusi 
šypsoti, meile mano, aš tvirta’ 
suvokiu, koks yra džiaugsmas, 
kuris čiurlena iš dangaus ryto 
šviesoj ir koks gaivumas, kurį 
itncŠa mano kūnui vasaros v?

didis - kuomet aš bučiuoju tave 
kad priversti tave nusišypsoti.

Iš ten ai

į, Miegus,,kurs sknku.-pkimiA J•: 
[kūdikio ar žino kas, iškur jh I 
nusklendžia ? O, taip, šnekama. Į 
kad jo būklė pasakingam kaime. I

■ kur tarp šešėlių miško, prieblan Į 
Idžiai nušviesto žibančiais vaba Į 
I liukais, kaba du droyingu, ža j. 
I vinčiu pumpuru.
Į krenda jis bučiuoti kūdikio a I

■ kis. I
I Nusišypsojimas kurs žaidžia I 
I mt kūdikio lupą jam miegant j 
1 ar žino kas, kur jis gimė? 0.1 
I taip šnekama, kad jaunas blan 
Įkus spindulys priaugančio mė I
■ nulio palytėjo kraštą tirpstančio I
I rudens debesėlio ir pirmą kartą Į 
I tuomet gimė nusišypsojimas I 
■svajonėse rasa nuprausto ryto— I 
I nusišypsojimas, kurs žaidžia antį 
■kūdikio lupų, kai jis miega. i 
I Meilus, švelnus skaidrumas, I 
įkurs pražydi kūdikio sąnariuo-i 
Įse—ar žino kas, kur taip ilgai! 
[slapstėsi jis. O, taip, kuomet I 
Fmotina jo buvo jauna mergužė, I 
[jis apimdavo jos širdį švelnia iri 
I tylia paslaptimi meilės—meilės, Į 
ĮŠvelnus skaidrumas, kurs pražy-| 
l lo sąnariuose kūdikio. iVyrą širdžių geismas apglau 

lė tavo jaunystę savo pagarba.
Ir tu pusiau moteriškė, pu-i' » . - , .. .■ Ant mares kranto beribių pašiau svajone. I; ... ... ...ipaulių susmuko vaikai. Bedug-* 

į uis dangus sustingęs ties jais ir 
i audra apimti netilsimi tie van- 
I lenįs. Ant marės kranto beri- 
Ibią pasaulių susirinko vaikai, 
nukaudami ir siausdami.
Į Jie statosi sau namukus iš 
unėlio ir žaidžia tuščiomis kria i L.
ušlėmis. Iš nuvytusių lapų jie 
linasi sau laivukus ir besišyp
sodami leidžia 
Vaikai žaidžia 
to pasaulių.

Jie nemoka 
moka tinklo užmesti, ženičiu- 
gininkai nardosi dėl žemčiūgo, 
pirkliai plaukia ant savo laivų, 
d vaikai rankioja akmenukus ir 
vėl išbarsto juos. Jie nejieško 
paslėptų turtų, jie nemoka už
plėšti tinklo.

Laikau jos rankas ir spaudžiu 
ją prie krutinės.

Aš j ieškau pripildyti mano ra
nką glėbį jos grakštumu ir pa 
bučiavimais nuskinti nuo jot 
švelnią skruostų nusišypsojimą 
ir gerti akimis jos tamsųjį žvil-

Bel argi tat galima? Kas ga
li atitraukti nuo dangaus jo hiel-

Aš noriu užlaikyti grožę, bet 
ji išslysta, o mano rankose te
belieka vien kūnas.

Kaip gali kūnas paliesti gėlę 
kurią vien dvasia liesti gali?

Buvo mugė ties šventove.
Nuo pat ryto lijo, ir diena pri-( 

ėjo savo galo. .

plačias sukurtas, 
ant mares kran-

plaukyti, jie ne-

(Seka ant 6-to pusi.)

Pilnos Mieros šmotas Smeetheart Toilet Heilo 2c
/

Pamėgink dėl savo už s iga vėdinimo kaip ištikrųių yra geras 
Smeetheart Muilas. Iškirpk apatinį kupoką-nuneškite jį 
savo groserninkui. Primokėkite tiktai 2c ir gausite pilnos 
mieros šmotų Siveetheart Muilo. Paprasta kaina 7c-mes 
mokame pardavėjui likusius. Leiskite mus pertikrinti jus, 
kad pinigai negali nupirkti geresnio muilo.

Karaliene Toiletinių Muilų
P. ' O) '

Pakol jus nevartojate Swcetheart muilo, ar jus galite apkainuoti jo gerumą. Sweethcart yra 
ganėtinai geras toiletinis muilas. Jis yra absoliutiškai tyras, skaniai kvepiantis ir išduoda tir
štas, kaip smetona, Putas. Patėmyk parankią formą ir gausų didumą.

Daugiau kaip milijonas namą, Sweetheart yra 
yra tvirčiausia priežastis visame sviete dėl ko

daugiau pageidaujamas toiletinis muilas. Tai 
jąs turite nors pamėginti Sneetheart muilą.

Sweetheart muilas parduodamas daugiau kaip kitas toiletinis muilas dėlto, kad jis viršija ko
kybę ir vertę.

Jūsų groserninkui bus malonu, kad jus nueisite j jo krautuvę ir parduosite savo kuponą. Ne
praleiskite šio nepaprasto Pasiulijimo.

Iškirpk ši Kuponą DABAR!

n

326 River St., Chicago.

m
rt

z

šis pasiūlymas apribotas ne daugiau kaip vienas 
kuponas šeimynai

Vertelgai: Atplėšk viršutinį gal;) šios popieros (dalį 
sn “S” pažymėta linija) Šis kuponas (su atskirta vir
šuje <lėiė) išperkamas už 5c. aprių)ina visas virš-- 
minėtas sąlygas pilnai pa
duotas sykiu. Kiekvie
nas peržengimas virŠmi- 
nėlu salvgų šį kuponų 
PADARO RE VERTES. 
Siųskite kuponus tiesiai į 
mus dėl išpirkimo.

Manhattan Soap Co.,

C3 <U 
O 
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Paduok sį Kuponą su 2c savo groserninkui laike 10 dienų ir gausi 
pilnos mieros šmotą SVVIsETHEABT Toiletinio muilo.

henri Muilo už šį kuponą ir 2c
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(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Marė kilnojasi besik va loda
ma, ir išblyškusiu šypsuliu mir
kčioja jura. Mirtį sklaistančios 
bangos pliuškena vaikams dai
lintos, kaip motina, kad supa kū
dikio lopšį. Marė žaidžia su

ir nentmainoinas atša

mi jam paprastu žodžiu li

ndrgčioja jura.
Ant mares kranto beribių pa- tokio padaro (dūšios), kuri, 

žmogui mirus, apleistų jį per 
Inkus paiuelusios blaškosi aud-lblinil} nrba kib} kl|rj ..gejbj» ir

yvena

Oi, drauge Pašulnieli! Berei- 
kalo sveikas eikvoji savo jaunas

šauki. Tamstos, drauge, bal
sai yra balsu pustynėj šaukian
čio. .. Ir dėl dviejų sekamų prie-

Pirma, 
nors ir gerais norais, vistik 
negali išpildyt sveiko reikalavi
mų. Palyginus su “mielų bro
liukų” skaičiumi čia, Ameri
koj, jos yra didelėj mažumoj.

eras 
aspadorius
erai

!T

G
erai apsirokavęs 
SjSoj ir 

reitai veikia
i

ros, be pėdsako skęsta laivai 
gelmėse; mirtis siaučia, o vaikai 
žaidžia. Ant marės krJnto be
ribių pasaulių renkasi didelis su
sirinkimas vaikų.

(Iš “Pirmasai Baras”)

visiškai nėra ir negali būti. Tai 
yra žmonių nežinos, jų fantazi-

kaip kad iš vyrų, yra negalimu. 
Sulig abdnu savo skaičiumi mo
terų Sąjungoj priklauso gana Geriausiai šiandie gyvena ukinnihi I

Vaidonis.

žmonės nevienaip mano ir san- 
protauja apie tų tariamųjų “dū
šią”. Vieni jų, pavyzdžiui, m a

Antra, “mielos sesutes” dar 
tebemiega .saldžiu-gardžiu mie
geliu - kunigėlio sterblėj. Šau-

r"* • 4 • f _ llillciilolill I > IK (. 111K l |N'
SlS-tRS flpic psycrio=||7()gtas jr j stengias priparodyt

logiją
Netik Jaunuomenės Skyriuj

bet apskritai visuose musų laik

kad dūšia tai yra viena musų or
ganizmo veikimo forma. Mu
sų organizmo veikimas apsirei
škia kvėpavime, kraujo cirku-

Tai, be abejones, yra stambi niu-

dėlė didžiuma pažangiųjų laik
raščių skaitytojų šiandie rimtai 
interesuojasi žmogaus dvasios 
arba “dūšios” reikalais. Nors, 
tiesa, tas interesavimasi dažnai

Dūšia gi, pasak jų, nervų siste
mos — galvos smegenų veiki
mas.

Taigi materialistai sako, kad

mdaiiios tuo jie ir tvirtina, kad

Kei kiau lis dvasiško tėvelio bal-

ir iki šiol, ašaros klausydamos 
“graudžių pamokslų” apie vel
nius. pragarų ir visokias svieto 
“marnastis”.

Išmintingas žmogus neprivalo skursti dirbtuvėje
i

pažinimu dūšios, tariant kriti
kavimu ar užtarimu “kunigų 

mokslo”. Bet tatai juk rodo, 
kad musų žmonės nori sužinot 
tiesą. Jeigu tuo savo noru jie

tai tame ne jų kaltė, bet tik, pa
sak tos senos patarlės, — kaip

tik taip, kaip

mokslas”, bet kunas-medžiaga 
yra viršesniu. Ir gaištant kunui 
neišvengiamai turi pragaišt ir 
jo “dusia”.

Taip sako materialistai. Ir 
jie turi daug tiesos.

Bet randasi dar žmonių, ap
sišvietusių žmonių, kurie nevi

ešai sutinka su materialistų nuo- 
! nioneinis. Tie žmones vadinasi 
e k s p e r i m e n t a I i s t a i s.

Neperprask mane, drauge 
Pašulnieli. Aš kalbu apie šau
kimą laikraščiuos, kurių “mie
losios sesutės”, bent didelė jų 
didžiumą, neskaito ir nemoka 
skaityti, šaukti “mieląsias se
sutes”, žinoma, galima ir reikia 
šaukti, 'lik kitokiu bildu: su
sirinkimuose, viešose draugiš
kose ir privatinėse sueigose ir tt.

tik reikia darbininkų reikia dir
bti.

su gailesnieji mano draugai jau
nuoliai, ypač mokiniai, 

sys mano paklaidas.

laikraščiuose — užsiimkite pra
ktišku darbu švietimu musu 
moterų ir mergelių jų namuo 
se. O laikraščiams — rašykite 
kaip tatai geriau atlikti, kaip 
pasekmiugiau varvti ta švieti-

patai-

Pirmiausia, ką reiškia žodis

ir “Jogos”, arba, lietuviškai ta-

teisingiau — apie žmogaus dva
sios veikimo įstatymus, sutru
mpinant psychologija.

Bet dabar mes privalome ži-

me žodžiu “dūšia”. Tikintis 
žmogus, kur, kaip yra sakoma, 
suka “kunigų mokslą”, klausi
mą išrištų greitai. Juk jisai yra

sakant, kad “dusia” yra toks pa
daras. kuris žmogui numirus,

kur dievulis jai

Amerikos daug lietuvių skursta, nes nemoka gyventi. Dirbtuvė
se bei nuliuose paprasti darbininkai gyvena kaip vergai. Jie uždirba 
liktai ant paprastos duonos. Jų ateitis niekuomet nėra geresnė už jų 
praeitį. Toks padėjimas yra beveik visų dirbančių už algų. Vicnin- 
tėlis išėjimas iš to keblaus padėjimo šiandien yra būti išdirbėjti-sa- 
vininku reikalingu žmonijai Imlu.

Tokiais i.šdirbėjaisrsavininkais šiandien yra ūkininkai. Jie paga
mina ir turi reikalingiausių daiktų — maistų.

Maisto šiandien trūksta, lodei ūkininkai už savo produktus paima 
didelius* pinigus.

Musų bendrovė lietuviams suteikia gerų neprigulmingų gyvenimų. 
Nekuriu Iš lietuvių, kurie keletu metų atgal skurdo dirbtuvėse taip 
pat, kaip ir jus, šiandien yra pasiturinti darbdaviai. Ant savo ūkių

.Jei jus turite progą, jus taip pat galite būti išdirbCjais-savininkai.s,

K UPONAS
GERBIAMI TAMSTOS:—

Malonėkite prisiųsti man visus informacijas apie jūsų 
ukes, kurias jus garsinate.

Vardas ir pavardė

Geras žemes galite pirkti nuo .Sanborn žemės Kompanijos, nes 
mes turime suvirs 30,000 akrų, musų žemė v i;i prie Plielps miestelio, 
ir miestelis yra labai puikus, ant krgšlo ežero, ten yra puikus fabri- 
kai ir ant geros transpoi tacijos, kur Norlb VVe.stern Linija eina per 
vidurį jo. Musų žemės yra prie gerų kelių, netoli mokyklų, ir netoli 
miestelio. Mes turime vikių grąžei išdirbių, su sodais, namais, gy
vuliais ir visokiais iikininkiškais Įtaisymais. Ir turime žemės neiš- 
dirbtos, liktai apaugusi mažais krūmeliais, kur galima lengvai nuva
lyt. Galite pirkti tikus nuo musų už taip žemas kainas kaip nuo 
$15.00 iki $25.00 už akrų. Mes parduodame žemę ant lengvų išlygų.

ATVAŽIUOK, O PERSITIKRINSITE PATS SAVE

Jeigu norite daugiau informacijų, kaip ta), apie orą, žemę, pro
duktus, kaip čia ūkininkai apsidirba ir daugiau kitokių dalykų, tai iš
kilokite tą lakšteli, kur rašosi “KUPONAS” ir parašykite savo visų 
antrašų ir pasiųskite.

SANBORN IAND 00
išbandytais faktais paremtu, ty
rinėjimo metodu. Jie sako, kad 
pati “dusia”, kaip tatai pas mus 
priimta vadint, arba dvasia-min- 
'tis, tuo tarpu mokslui yra ir 
pasilieka paslaptis. Mdhis yra 
žinomas lik dvasios-minties vei
kimo procesas. Taigi jie ir re
miasi tik tuo, kas yra prieinama 
žmogaus sąmonei, kitais žod-

mo-lavinimo darbu.
4. •

Juk patįs matote, kad per tą 
kelintą metų, kaip lapo įsteig
tas Jaunuomenės Skyrius, jo

Adresas

M icslas

tyrinėjimų ir bandymų eile.

BAI SAS PUSTYNĖJ 
ŠAUKIANČIO

grau-

tis “Naujienų” nr. 126 — Jau
nuomenės Skyriui. “Mielos se
sutės” esą turinčios veikti, taipgi

Phelps, Vilas County VVisconsin
A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius

sumažėjo. Kame priežastis kodėl 
taip dedas? čia yra užtenkamai 
medžiagos. Pašykite apie tai. 
Gvildenkite kitus svambius ei
namosios valandos klausimus. 
Tai bus sveikiau ir jums ir skai
tytojams. O “mielosios siau
tėti” — bent laikraštyj jų neba- 
deriuokime

Angliakasiai /

T

1 ei. PulliiuHi 3IŽ.
O. .L Bagočius, M. I).
LIETUVIS GYDYTOJAS IK

CHIRURGAS
10731 So. Mieli iy n n Avė.

Itoseland. TU.

Norinticji"kauti KASDIENINI DAUBA ir uždirbti gerus pi
nigus turi uleilpį NEW BIVI’B DtS IKlC.T West \ ilginiu. ANG
LIS BĖGA NUO KE'ri KV •*<! PENKIŲ PĖDU AUKŠTUMOS, 
kasmim pilims ir mušimi ir mokamu už lomi. Musu Gl,’l'.l ANG- 
LEKAŠIAI UŽDIHBA NUO $I(HH)() iki $125.00 KAS DVI SAVAI;

Transpoi locija uekjla. Platesnių žinių klauskite ypatiškai 
vo prigimta kalba į: 
MII. P. ANDEBSON, DEP. N.

MCDONALD, \\. Virginia.

M

---------o ■ ■

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

--- o---

Penkta Savaite Musu Pavasarinio 
Pratuštinimo Išpardavimo

Musų didelis sandėlis čeverykų ir šliperių yra dar pilnas, ir Čia 
dar \ra gerų daiktų su tuo pačiu užtikrintu sutaupymu 25 iki 33ir treč
dalio procento ant kiekvieno pirkinio. Tuzinai naujų numerių par
vežta ir jie yisi paskirti pardavimui. Mes turime naujausios mados 
avalines, kuri kada pirmiaus buvo parodyta ir dabar visa j ra ant par
davimo.

Mes pasiūlome keletą numerių jūsų patvirtinimui.
Moteriški tamsiai rudos skuros osfordai žemomis ar aukštomis 

kulkomis — labai slailiški, verti $5.50„ dabar specialiai tik- $085 
lai po ...............................................   w

Moteriški juodos patentuotos skuros oxfordai, geros kumelio sku
ros. augštais l’rancuziškais arba žemais kulnais ,labai klesiški $JUI5 
veri i $6.50, specialiai po ..................................... "f

Vyriški tamsios skuros oxfordai, naujausios spalvos vyriška ava
linė, rankomis sinti, užtikrinti iš vis ųatžvilgių, verti $6.85, $i85 
specialiai po .......................................... ................. .

Moteriški rudi ir pilki patentuotos kumelio skuros oxfordai, auk
štais ir žemais užkulnais, naujas dalykas moteriškoje avalinėje $J|85 
stebėtinai puikus $7.0(1, specialiai po................ . ...............

Mes turime lik užtektinai vielos aDgarsyti keletą šių numerių, bet 
dar yra šimtai geriausių pirkimų, kuriuos galima čia gauti už tą patį 
sutaupymą ant kiekvieno pirkinio.

Mes užlaikome pilną eilę čeverykų visai šeimynai ir atminkite, 
mes visai gvarantuojame kiekvieną dalyką nuo musų pirktą.

Visa, ką mes prašome jūsų —ateiti ir apžiūrėti musų languose 
pirm negu pirksite ir mes jaučiamės užtikrinti, kad jus susitaikysite 
su musų sutaupymu.

— i D i i

SUSIVIENIJIMASLIĘTUVtU
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1836 METAIS'.

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

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

ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

ku^ ir kulturiškus reikalus.

i

WARSAWSKY'S RELIABLE SHOE STORE
1311 So. Halsted St. Chicago

AR TURITE NESTROPŲ SKOLININKĄ?
Mes iAkolektuojume nuo ncstropii) skolininkų senas ir ne- 

ntvaiinnrnu< skola.', notas ir visokius beraštiAkus skolų iš- 
jieškojitnus Hit palūkint.' ant nuošimčių, nuo privatinių ypa
tų, biznierių, koiniuinijit ir kilų. Nepaisome kok a skola 
j ra ir už kų. bile tik teisinga, mes galime jums I6kolektuoti 
liet ini ant nuošimčių nereikalaujant nei vieno cento išaugė
to. I’amėgin.ntas ir rodą jums nieko nekaštuos.

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir ištikimus ad
vokatus, kurie veda visok.ua provas civiliškuose ir krimtnališktiose teis
muose už prasikaltimus, sužeidimus fabrikuose ir kitokius nuostolius. 
Reikalaujantiems gero ir gabaus advokato, musų ofise visados atrasite 

ant kiekveno jūsų pure kaiavimo. Už pasitarimus ir rodą nieko neimamo. Rašy
kite arba ateikite pas mus šiandie.

MUSU OFISAS YRA ATDARAS dėl ypfitiškai atsilankančiu: Panedčliais, Se- 
redom 1 ir Pčtnyėioms nuo 1 po pietų iki f> vak. Utarninkais, Ketvergais ir Suim
toms nuo 1 po įlietų iki 9 vakaro. Su viršmįlietais reikalais kreipkitės pas mus 
ypatiškai ar laiškais nnt sekančio antrašo:

INTERSTATE l.EGAL £ERVJCE AGENCY
3114 South Halsted Street, Chica»o, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
t2th 8t. Tel. Kedzle 8902 
Paulina, Tel. VV^tern I& 
MU 16 W. IZth St., arti 
8t. Lobia A v t. Ir 11)517 
80. J’autlrt* St, arti IZth 
St., Chicago, III.

/i

t

L o K I s
Lietuvių Legenda.

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee> 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.
“NAUJIENOS”

, Chicago. UL>; . 1840 S Halsted St.,_ .„ Chicago. DL - $

ĮMONIŲ tfpšvictai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
trtiotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

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 vietinės kuopos, arba nogėdamas pla-

>tesnių informacijų, .rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:-

į A. B. STRIMAITIS
j,307 WEST 30TH STREET,*NEW YORK CITY.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
nnt Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiete

SPECIALIAI: Maleva malevojimui Htubų Tšvidaua, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

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

; Moralybes Išsivystimas
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora-

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

; “N A U J I E N O S” .
1840 So. Halsted St., Chicago, 411.

Ti.rfL ilt. 3ž «t: II . <U. , -i. i T .................  .

visok.ua


Pėtnyčia, Gegužės 31, 1918.c i
.  ...........— ...........................................................-    .......................... ...............—- I ■ .............—

I SEIMĄ-
Delegatų Išvažiavimas.

Tolus kelius j 1*1 >ilu«iepi»i it' kttthtu^i isiisivituiijimo I.i<? 

tuviu Amerikos Seimas prasidės ten pnntdėlyj, birželio 3 die

kini e, laikytam PalhUT House 
svetainėj.

Daugelis suliuiiinkų betgi spi
riasi. Jie nenori padidint kai
nas. nes bijosi neteksią “koštu- 
merių’*, liet nutarimas jau pa
daryta ir rasis tokių, kurie jį 
pildys, ypač dar ir todėl, kad 
pinigas yra labai viliojantis dai
ktus. Kus uito t<» nukentės -----

spręsti ncapaiinuuu.
na. tai Chicagos delegatams 
lenką apie porų dienų anks
čiau išsirengti, kad suspė
jus laiku nuvykti. Jie taip 
ir daro. Kai kurie jau va
kar iškeliavo, kiti išvažiuo
ja šiandie, dar kiti vėl ta
riasi, kad pilnai suspėsiu 
seiman, jei išvažiuosiu iš 
Chicagos subatoj.

Del kelio tolumo ir su
rištų su tuo didelių išlaidų, 
daug delegatų seiman chi- 
cagiečiai, žinoma, ncgal pa
siųsti. Kaikurios kuopos, 
negalėdamos iš savęs dele
gatui)! i atstovo, susideda su

KLt JURGELIONIS 
Delegatus nuo 36 kp.

kuria nors kita kuopa ir 
bendrai viena delegatu 

siunčia; tik 36toji kuopa, kaipo 
didžiausioji ir stpriausioji Ch- 
cagoj, sunčia net du savo dele
gatu j e, ir tai dagi įžymiausiu 
vyru ne tik pačioj kuopoj, bet 
aplamai Chicagos lietuvių judė
jime, būtent, Kleofą Jurgelionį, 
paskutiniais rinkimais kandida- 
vusį ir be-maž neišrinktų S.L.A. 
prezidentu, ir adv. F. P. Brad- 
chulį, S. L. A. Įstatų Komisijos 
pirmininkų.

Tarp kitų delegatų, kiek suži
nome, važiuoja: poni M. Dami- 
jonaitienė, S.L.A. Prieglaudos 
Namo Komisijos narė, nuo mo
terų 279 kuopos; Dr. Gurskis 
nuo 194 kuopos (Cicero); Do
mininkas šatkus nuo 139 kuo
pos, Hosclnnde.

F. P. BRADCHULIS,
Delegatas nuo 36 kp.
Šiandie taipjau išvažiuoja į 

gi ne delegatė ir ne i Scimą-va 
cijoms pas tėvelius pasisvečiuoti

Rytus poni P. Gugienė. Ji bct- 
žiuoja, bet j VVaterburį—rvaka-

Laukiama naujo ' 
skandalo.

Meta daug nuožiūros ant 
Funkhouserio.

10 užreiškimas vistiek duoda pa
mato manyti, kad Funkhouse- 
ris buvo nebegrieko... Tuola 
Iriau, kad ir pats majoras Tho- 
mpsonas nusiplauna rankas ir 
.ako, kad su Funkhouserio sus-

Policijos departamente lauki
ama naujo skandalo. Naujojo 
skandalo karžygiu šį syk bus su- 
spi nduotasai antras policijos su
perintendentas bei moralybės re
ikalų inspektorius, maj. Funk- 
houseris. Pasirodo, jo suspen
davimas turi svarbių priežasčių. 
Tuo tarpu tos priežastįs dar nė
ra žinomos: policijos viršininko 
pavaduotojas, Alcock, atsisako 
jas išduoti pirm, negu bus pada
ryta atidus ištyrinėjimas. Vis 
dėlto, užreiškimas, kurį vakar 
davė vienas Alcocko asistentų, 
meta daug nuožiūros ant suspe
nduotojo. Jisai, pav., užreiškė, 
kad Funkhouserio užtarėjai, tai
gi ir klerikalai, kur tiek daug šu

kavę! delei jo suspendavimo,

Mndaviinu jis neturįs nieko be- 
įdra. * Jisai, girdi, manus, kad 
Milicijos viršininkas “turįs pil
dos teisės daryti permainų“, i- 
lant tuo “apsaugojus gyvento
ms nuo įstatymo mindžiotųjų“. 
\r juo esąs Funkhouseris, ma
joras nežinąs. Tai parodysiu 
tyrinėjimai.

Tie tyrinėjimai, kaip sako 
pats policijos viršininkas, mis 
gerokai laiko — apie porų me
nesių ar daugiau. Bet; suspenda
vimo kaltinimas busiu paskelb
tas apie už trejato savaičių. Pa
lauksime ir pamatysime.

Kova prieš šilkines 
panČiakas, ,

I • J
Kurios puldo žmonių 
dorų. ’ '

r į k
Būrys aristokratiškų bobų ir 

Kristaus metelių mergų, kuriom 
dievas nelėmė “išsirinkti sau be
rniukų“ ir dėlto dabar jos “my
li katę ar šuniukų“, baisiai pasi
piktino šilkinėm pančiakom. Už
vakar jos taigi susirinko vienos 
aristikratiškus davatkos name 
ant Sheridan Boad’o ir nutarė 
įaskelbt mirtinų kovų prieš tų 
nedorų svieto marnastį.

— Tai yra negera, kad musų 
jaunosios mergelės avi šilkinė- 
m pančiakom... pradėjo vie

na.
— Taip, taip, — pritarė jai 

kita. “Ir dargi tas pačias pigią
sias, kurios taip skystutės kad 
viskas per jas matyt...

— Ir augščiau kelių pančęko- 
>e yra įausta visokių viliojančių 
paveikslų... skundėsi trečia.

Nedora! nedora! nedora!. 
šaukė visos. Panaikint ploną
sias šilko pančiakaites, o jų vie
ton aust ir avėt tik storas-sloras 
vatines, taip kad butų apsaugota 
netik jaunosios gentkartčs dora, 
o kartu ir jos tausumas etc.

Aristokratiškos bobos ir mer
gos pagalios nutarė ve kų: Krei
pties į augėlesniųjų mokyklų 

vyriausybes, idant jos teiktųsi 
pradėt tų “mirjtinų kovų“ prieš 
šilkines pančiakas—nepriimant 
i mokyklas jų savininkių-nvėto- 
jų mokinių.

Ko tik tas margas svietelis ne
prasimano.

Pasikorė.
Užvakar vakare pasikorė 68 

metų senis, Herma n Lindemer, 
savo name 2446 W. Madison gt. 
Saužudybės priežastis nežinoma.

Vikrus banditai.
Trįs jauni banditai, važiavę 

dideliu juodu automobiliu, va
tai- naktį bėgiu 15 minutų api
plėšė vienų vaistinę ir tris sal
dainy krautuvėles. Laimėjo 
56 dol. pinigais ir tris auksinius 
aikrodžius. Policija j ieško blo- 

gadarių.

Pavogė 10 automobilių.

tęs pianas. NeS vos vienas jų 
paleidžia iš rankų, capt kitas. 
Ir taip iki 12 valandai.

Daugiausia prikankino nes
kaitlingų publikų p. A. Raškau
skas, su savo “Anykščių šileliu”, 

net 40 minučių.
Beje, skambino ant piano ir 

p-lė P. Ži niaičiutė, Lietuvių So- 
cialistij .liuifiiiomcnr'R Lygos 1 
kp. nare. Nugi, paniislijau, tai 

socialistai dalyvauja progratne. 
Bet vėliau, dasiprotėjau kame 
dalykas: katalikų moksleiviai 
“provijasi”... Ir p-lė Žemaičiu- 
tė paskambino jiems galui gra
žiai.

Bravo, katalikai moksleiviai! 
Glauskitės prie socialistų, o daug 
ko nuo jų pasimokinsite. Pirmų 
žingsnį jau padarėte, nesusto
kite, eikite ir toliau: visados, 
rengdami kokį vakarėlį, kreip
kitės į LSJL 1 kp., nes tenai ra
ndasi gabių draugų ir draugių, 
kurie nepatingės jums pianu pa
skambinti, “spyčių“ pasakyti ir 
lt. O su laiku ir jus pačius gal 
padarys tikrai civilizuotais žmo
nėmis. — A. Dvylis.

M. J. TANANEVIČIAUS BANKO TURTO 
LIKVIDAVIMAS.
I - r 1 2 - rrk/u jr ■ ■ 1

Turto Globėjų raportas.

(žr. nr. 124)
Sausio 10, Barlholomay-Darling Co., rabatus ant Insu

rance premium...........................................................  $11.24
Sausio II, William Giraitis, už lotus Lake Co., Ine........ 105.00
Situsio 26, Paul Butkowski, už 6 Lnkexvood lotus............1(M).(M)
Sausio Paul KutkoAVski u>. 1OO Šerų l.iucolii Mining

' nnd Milling Co..................................   42,00
Sausio 26, Paul Rutkowski už 5 Šerus National Painting

and Roofing Co., ........................................................... 10.00
Sausio 30, Paul Rutkovvski, už namus 1633 S. Ganai st. 5.300.00 
Sausio 30, Paul Rirtkowski už namų 1747 S. Halsted st. 4,100.00 
Sausio 30, John Cochinsky, už 670 W. 181h st., $10,500.00 

alskaitant kas mokėta spal. 2.......................300.00

$10,200.00
alskaitant rentų ir abstraktą ......................... 10.50

10,189.50

Elevatorių baronai 
nusileidžia.

Neužsltikėkit savo regfjlmo pir- 
muium by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar keliau- 
junčiam pardavčhii, nes jie ru- 
leiks jus aklins tik danginu blogo.

Aft turiu 15 melų patyrimą Ir 
galiu i&tyrt jus akis ir pririnkti 
tums Akinius tikrai. Darbą ulbė

ti belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

J801 So. Ashland Avė. Chicar 
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek.'* 
Tėmyldte j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ita 
8 vai. vakaro. Nedalioje nuo A 
va], ryto iki 12 valandai dieną.

bus nustebinti, kada jie patirs 
apie jo žygius“.

Fina gandas, kad maj. Funk
houserio raštinėj butą “puikios 
politikos“. Funkhouserio špie- 
gai, kurių uždavinys yra dabo
ti ištvirkavimo įstaigas, sako, 

slaptai sekioję neištikimus Fun
khouserio raštinei aldermanus 
ir šiaip Įžymius piliečius, kurie 
leidę Sau paabejoti pioralybės 
reikalų inspektoriaus nuoširdu
mu. Tie špiegai dargi klausęsi 
jų kalbų ant telefono, ir viskų 
raportavę savo viršininkui Fun- 
khouseriui. Dar blogiau—^skirti 
doros reikalų dabojimui pinigai 
dažnai, sako, buvę panau

dojami kaip tik priešių reikalui: 
Funkhouserio investigatoriai— 
špiegai imstpirkdavę jais vyno 
tose pačiose “netvarkiose įstai
gose.“

Kiek tuose ganduose teisybės, 
o kiek prasimanymo, supranta
ma, sunku pasakyti. Bet minė
tas policijos viršininko asisten-

Padidina darbininkams algas 
po... 2c valandoj.

Aurora-Elgin elevatorių kom
panijos prezidentas, ponas Wolf, 
nusileidžia. Jisai sutinkąs padi
dint darbininams algas po... 3 
centus valandai. Darbininkai, 
kaip žinia, reikalauja po 10 cen
tų valandai, ir jie nežada dary
ti nusileidimų. Jeigu kompani
ja neišpildySianti jų reikalavi
mų iki pėtnyčios vakaro — su
katoj visi tos linijos karai turė
sią sustoti.

Sudie, “viskč“.
Bėdos visiems, ir “viskės“ my

lėtojams. Nuo ryto dienos pi
giausias “drinksas“ bus 20 cen
tų. “Džine” ir visos “užpečėty- 
tos“ bei importuotos “viskės“ 
busiu po 25 centus ir augščiau už 
vii nų “drinksų”. Taip užvakar 
vakare nutarė “olseiiniai“ likie- 
rių pardavinėtojai savo susirin-

Policijai ir vėl nebesiseka. 
Bėgiu pastarųjų 24 valandų va
giliai nuvažiavo dešimt naujų 
automobilių. Nei vienas nepa
gauta.

BRIDGEPORT
Moksleivių, vakarėlis.

Nedėlioj, geg. 26 dienų, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėj Ry
mo Katalikų Moksleivių Susiv. 
2 kp., iš Valparaiso, Ind., suren

gė pasilinksminimo vakarėlį. 
Žingeidumo delei atsilankiau ir 
aš. Nors buvo garsinta, kad pro
gramas prasidės lygiai 7 vai., 
bet prisiėjo palūkėt net iki pu
sei po astuonių. Pagalios pasi

rodė pirmininkas ir pranešė, 
kad programas “jau prasidės“. 
Pirmiausia sudainuota tautiškas 
himnas. Toliau lošta veikalas 
“Dėdė Atvažiavo“. Svarbiau

sioji rolė “dėdės buvo atlikta 
tikrai “smart“. Tas “dėdė” sa
vo nesvietišku šukavimu tikrai 
įvarė nemaža baimės susirin

kusiai publikai, ypač moterims.
Po lošimo buvo “šiaip gabalė

lių“ nuo kurių betgi labiausiai 
nukentėjo tas nieku neprasikal-

MELROSE PARK
Brangus karvelis.

Čia buvo toks atsitikimas. 
Kiek laiko algai lietuvio, J. Go- 
mbrio, vaikas užmušė savo kai
myno, taipgi lietuvio J. Januš

kos, karvelį. Karvelis, sako, 
buvęs vertas daug — vieno dole
rio. P-as J. Januška pareikala
vęs, kad kaimynas nupirktų vie
loj užmuštojo kitų tos pačios 
veislės karvelį. Gombris suti
kęs ir pradėjęs jieškoti pirkinio. 
Suradęs reikiamąjį karvelį jis 
pradėjus derėtu Pardavėjas 

gi, žinodamas p. Gambrio prie
puolį, pareikalavęs už savo kar
velį kalakuto kainos — penkių 
dolerių. Pirkėjas, nenorėdamas 
pyk ties su netekusiu karvelio 

kaimynu, pasiūlęs .pardavėjui 3 
dol. Pardavėjas "nesutikęs ir 

biznis iširo. Tada p. Gombris, 
sako, pasiūlęs kaimynui atsiim
ti pinigais už nudaigotąjį karve
li. šis betgi nesutikęs ir dargi 
pagrūmojęs .teismu. Nebuvo 

kas daryt. Grįžo pas karvelio 
savininkų ir jau besirengęs mo
kėti reikalaujama sumų, bet pa
starasis dabar kitų giesmelę už
giedojęs: nebodavęs karvelio nei 
už penkis dol. Nebuvo kas be- 
daryt, — p. Gombris atsidavęs 
dievo valiai.

Dalykas atsidūrė teisme. Kai
mynai ilgų laikų tųsęsi nuo vie
no džiodžės pas kitų. Skundė
jas, sako, turėjęs dargi advoka
tų, o skundikas — peršnekėtojų. 
Bet už lai pastarasis, sako, pirm 

“sūdo“ stengdavęsi pamatyti 
ponų teisėjų. Pagalios, gegu
žes 23 dienų įvyko ta “didžioji 
byla“ dėl karvelio. Ji buvo Ri- 
ver Forest miestelyj. Teisėjas, 
išklausęs skundėjo ir skundžia
mojo “pasiaiškinimų”, uždarė 
knygų ir pasakęs, kad dol tokių 
niekų nei knygų neverta tepti... 
Jis paliepęs, kad p. Januška užsi
mokėtų 5 dol. ir eitų namo pa
silsėtų.

Vadinas, byla užsibaigė be 
nieko. Laimėjo 'tik p. Januškos 
advokatas ir Gombrio peršne- 
kėtojas. Vis dėlto, p. Januška 
tuo dar nepasitenkinus: žadąs 
traukt kaimynų į augštesnį tei
smą.

Keista, kad musų žmonės dėl 
tokių mažmožių bylinėjasi ir 

mėto savo sunkiai uždirbtus ska
tikus. Reporteris

Vasario 2, K. Jamontas, sausio rentos $276.50, išlaidų 
............ ..........................................................  50.44

Vasario 2, Depozitas Fred Burkhard ant suderėtų už
$15,(MM) namų 1749 S. Halsted St., ..................... 1,500.00

Vasario 20, Fred Burkhard, balansas už namus 1749 S.
Halsted St.......................................     13,500.00

Kovo 1. K. Jamontas, rentos 1749 So. Halsted st., $149. 
išlaidų $39.08 ..................................................... 109.92

Kovo 4, Eastman, White and Hawxhurst, re Gedville,
Coli. $150.00, com. $22.50, Clerk $7. Bailiff $1, Vi
so $30.50....................................................................... 119.50

Kovo 1. Ft. Dearborn Natl. Bank, nuošimčiai už depozi
tus nuo sausio 1917 iki vas. 1, 1918 ................. 41.37

Kovo 5, Ft. Dearborn Natl. Bank, nuošimčiai už vasarį 19.29
Kovo 5, Michael Rozcwski parduota kontraktas Western

Realty Co.,...................................................................  150.00
Kovo 14, John A. Cochinsky, už permokėta bilų............. 15.00
Kovo 29, Ft. Dearborn Natl. Bank, nuošimč. už kovų mėn 26.08
Balnndžio 19, Chicago Title and Trust Co., 10% diskonto 

už abstraktų ............................................................ 2.45
Balandžio 23, Eastman, White and Hawxhust, (McKey

vs. Dapp) $100 atimant kolektavimb lėšų $15............85.00
Gegužės 1, Ft. Dearborn Natl. Bank nuošimčiai už balandį 26.85

Viso surinkta..........$41,992.92
(Bus daugiau)

Darbo Žmonių
KNYGYNASBRANGUS DRAUGAI IR DRĄUGES:-

Jau atėjo momentas taip įdomus, taip interesingas, kad net ir tie, 
kurie nei svajot nesvajojo apie inokinimąsi skaityti knygas bei laikra
ščius, šiandie skaito ir svarsto, kas loliaus dėsis, kas buvo ir kas bus. 
Dėlto pranešu jums, kad aš įsteigiau grynai darbininkišką knygyną, 
kad aprūpinus naudingomis knygomis kiekvieną darbo žmogy. .Jau 
dabar gana daug šiame knygyne randasj knygų, kcletos kurių žemiau 
paduodu surašą.

Francijos Revoliucija......... 40c
Krikščionybč ir Socializmas 15c 
Nuo ko priklauso žmonijos nuo- 

tikiai. Kaina............................. 10c
Belo turiu dainą, eilių monolo

gų ir deklcmacijų, kurias delei 
vietos stokos čia ncrninCsiu.

'l'aipgi turiu gražių, puikiai nu
pieštą Rusijos Revoliucijos pavei
kslą: Kaip Rusijos Caras Mike 
nusirito nuo sosto. Kaina 25c.

NAUJIENŲ STOTIS
I žrašan ir kilus laikraščius me

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

Laiškus ir pinigus siųskite šiuo 
adresu.:

J. B. AGLINSKAS,
3346 So, Halated St., Chicago, Illinois.
Tel. Boulevard 7328. Atdara kiekvieną dieną.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2225 Sh. I.eavitt St.
Suite 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 Iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phoųe Haymarket 2563 Phone Ganai 4626 į

Nedėldieniais tik pagal sutartį

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

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

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

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

Senmergėms. Kaina .............. 35c
Kareivis..............................    10c
Parlamentari.šką Tiesų Knyge

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

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

Rezidencijos Telepbone Albany 5546

Dr. A. R. Bhimentha! į

Dykai
yra 

kada pra 
regėjimą, 

vartojame 
pagerintą Oph- 
thalmcmeter. Y- 
1)atinga doma at
kreipiama j vul-

kus. VuL: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldieti. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. karnp. 47 st 

Telepbone Yarih 4317

DR. G. M.GUSER
•j Praktikuoji: 27 melai 

Gyvenimas ir Ofisas
3149 S. Morgan Si. ket.ė 32 st.

Chicago, JP.
į SPECIALISTAS

Moterišku, Vyrišku ir Vaikų 
•' Taipgi ChioniŠk’.i Ligų 
n OFISO VAI ANDOS:

iki 9 rvfo, nuo 12 iki 2 po piet 
£ ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 

mis vakarais ofisas uždarytas.
•? Telepbone Yards 687

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- ' 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. -

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telepbone Canal 3110.
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—» ryto, tiktai.

T1"................  1..................

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

rusiškai.
Valandos: 10—12 rylą; 6—9 va
kare. s Tel. Canal 4367.

Pranešu visiems giminėms, 
kad gegužio 16 d. likosi už-! 
muštas anglių kasyklose

JURGIS JUKNA

Velionis turėjo apie 50 metų 
amžiaus; patfjo iš Kauno gul).,

Dr. A L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Halsted at. 
Telepbone Cunal 2118

Vai t—u ryuj 1—S popkt: 7—• va*.

Ofisu:
1900 S. Halsted SL 

Virtoj HbchofFa Aptlokoa. 
Tehphooa Conol 114.

Valandos 3—6 po pieta 
IMkUlant N114Uolu* įr 8orod»

Rezid. 933 S, Ashland B)vd. Chlc«g« 
Telephoiic tlayn»vket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišką.
Vaikų ir visų chronišką ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted Si.. Chicsgt 
Telephon* Ilrover Mt»3

VALANDOS: 10 11 ryto; 2 ? popt.tu
7--H JA- lį

OMUMMSBNKSMaNUNSMKMMUMSMMMMbMN

TELEPHONE YARDS *U4 į 

D r. P.G. WiegBer ? 
Priėmimo valandos auo 8 iki 1> -į 
it ryto Ir nuo 7 iki • vai. vak ■ 
1325 So. Halsted St., Chicago. ■

Raseinių pavieto, Ratakių pa
rapijos, Kasbarėnų sodžiaus. 
Girdėjau, kad jo brolis gyvena 
Pittsburge. Teatsišaukia jo gi
minės. Likosi $1000 piningų. 
Apart gindiuų niekas kitas ne
galės paimli.

Norintieji platesnių žinių 
kreipkitės į

Leonas Peleckis, 
Lafferty, Ohio.

Telepbone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

1847 W. 14th Street, Cicero, III 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piet 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 0 vai: 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 v. dieną.

TmSuSmHAETuvoS)
LAISVĖS F0NDAN.

Aplit'kos Tel. Drover 8118 
Rezidencijos —Boulevard 9812

D8.A.J. KARALIUS
Gydylfljas ir Cltagis

X-SPINDULIAI

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

2—9 vakare.
.......... . ,



Pranešimai
RANDAI

Draugiją pranešimus apie mi- 
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal L>06) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
l’.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numery j.

ATI!)OUDAMA rendon — 4 kam
barini ir toiletas. Naujai dekoruo
ta. Puikus šviesus flatas, gera su- 
siedija, liktai $12.00 — 456 XV. 42 St., 
rauktas sankrovoje S. XV. Kampas 
Normai avė ir 42-ros gatvės.

ATIDUODAMA randon 5 kamba
riai maudynė ir toiletas, 1117 XX'. 
57 St., kieto medžio grindįs, puiki 
vieta, 1-mas augštas .tiktai $14. Pa
matyk šį fialą. Jus panorėsite. 
Mayes, 35 So. Dearborn str., Chicago 
Tel. Central 6310.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA vyrai ant burdo. 

6.00 i savaitę su valgiu. Gera vieta 
pakeleiviams. Tel. Canal 5512.

Lietuvių Hotelis, 
1606 So. Halsted St., Chicago

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI — Aštuonių kamba

rių namelis, augŠtu apatnamiu prie 
3326 Auburn avė. ($1450.00) Cash. 
Telephone l)rex 7840

DRAUGIJOS
i. pirm, pagelbininkas, 

1060 Noble St 
lauskas, nutarimų rašt., 

2228 Coblenz st

REIKIA mašinistų prie medžio iš- 
dirbystės mašinerijos.

Chauncy Body Corp.
2661 Archer avė., Chicago

Roseland. — Vielinė LSS. 137 kp. 
ir XVest Pullmano LSS. 235 kp. bend
rai rengia draugiška išvažiavimą su 
programa i \Vest Pullmano miškus— 
nrie 126 gatvės ir Michigan avė., bir
želio 9 d. Meldžiame vietinių drau
gijų minėtą dieną nerengtiV Pi
ningų. —r. r.uryu..

Uorkfcrd, lll.-UIM-P. ?» 
sirinkimus įvyks btrželto 2 d., 7.. 
vai vakare "Vega" Hali, kampas l.dh 
avė. ir 91h Street. —Draugai ir drau
gės. atvykite, nes yra daug svariną 
reikalu. Norintieji prisirasyh taip
gi ateikite. A. Meldažis

A I ĮDUODAMA rendon — 4 kam
bariai ir toiletas, $8, taipgi 4 kam
bariai ir toiletas $9. Taipgi 7 kam
bariai ir toiletas ir inamG’nė—$16. 
Viskas naujai dekoruota. Geras mū
rinis namas. Šie Hutai iums patiks. 
Joe, Reminsvvki, 3559 \Vallace str., 
2-ras augštas užpakalyj.

Al ĮDUODAMA rendon sankrova. 
3108 S. Halsted St., Klauskite: 
.>49 XV. 30 st. arba Tel. Drover 6304

REIKIA darbininkų prie “shect 
metai” jaunų vyrų molcyties mecha
nišką amatą ir darbščių vaikų.

Paashe Air Brusn Co.
1219 XV. VVashlngton Blvd.

REIKIA šėpų dirbėjų, gera inokes- 
stl laike mokinimosi * body” dirbi
mo.

Chauncy Body Corp.
2601 Archer avė., Chicago

Parsiduoda gražus medinis namas 
ir 4 apsūdyti lotai, gražioj Lietuvių- 
l^nkų apygardoj. Pigiai. 156th Stumi 
Page Avė., Harvey, III. —Imkit Hal
sted st. karą iki 63rd si.; paskui im
kite Harvey karą ir išlipkite ant 
154th St. ir paeikite 2 bloku iki Page 
avė.

J. čepelis, pirm.
Ig. Dumblauskas,
M. Žukas iždininkas,

1608 North avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

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

Parsiduoda Cigarų 
Išdirbystė

AUTOMOBILIAI
PARDUODU Limousine.

Arcade Garage, 
7516 So. Halsted St., 

Tel. Stewart 6532.
■ p ■. .................. ..... mm,—. ■> ■

Jauną Liet. Amerikoje I nutinkąs 
Ktiubas praneša visiems gert). Kliu- 
Ih) nariams, kad būtumėt nialonųs 
atsilankyti gegužės 30 d.. (Memorial 
day ) ant l ietuviu Tautiškų Kapinių, 
10 vai. išryto. Kliuhas dalyvauja tą 
dieną in corpore kapu apvaikščioti-. 
me. Su pagarba, M. M. Youdia, prez.

Teisybės Mylėtojų prane.sa 
,. idant daly- 
Lieluvių Tnn- 

ketverge. 30 gegužio 
d Dav); npvaikščiojimas 
10 vai. rvto pertai kiekvie- 

pasirūpinti kad nepavf- 
Kviečia Valdyba

Drtė 
visiems savo nariams 
vantų ap vaikščiojime 
|i<ku kapiniu, * "*....
< Memori.d 
prasidės 1 
iias turi 

luotų.

REIKIA DARBININKĮp
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR

BO* PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Free Employment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės

I adresais:
I 843 S. VVABASH AVENUE. 

arba
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
Į 524-526 SO. DEARBORN ST. 

arba ■
105-107 SO. JEFFERSON ST.
t ž darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
• Ųšies darbininkų — j fabrikus, j kn- 
s\ klus, j ukius, j šiaip įvairias įstai
gas kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

šiais

REIKIA anglių metėjų, $50 mėne
syje, kambarys ir valgis.

Chicago Bench Hotel, 
51 and Cornell avė., Chicago

REIKIA vaikų .gera mokestis lai
ke mokinimosi. Geros sąlygos. At
sišaukite į Turner Mfg. Co., 1444 So. 
Sangamon St., kampas 14to piure

REIKIA merginų. Gera mokestis 
laike mokinimosi. Geros sąlygos. 
Atsišaukite i Turner Mfg. Co., 1444 
S. Sangamon St, kampas 14to plaee.

REIKIA merginų prie prosijimo. 
Gera mokestis.

American Clraners and Dyers 
4252 XV. Lake St., Chicago.
------------------------------------------ 4ll ,

REIKIA tvirto žmogaus j liktorių 
sankrovą ir išvežiojimo alaus. Turi 
Imt blaivus ir ščyras. Gera mokes
tis ir pastovus darbas.

II. B. Silverman,
3322 S. Halsted SI., Chicago:

EXTRA
PARDUODU automobilių “Hay 

nes”, 'Puriu greit išeiti i karinome 
nę. Parduodu už pusę kainos.

B. Maskoliūnas, 
2344 XV. 23rd Plaee.

RAKANDAI

PASINAUDOKITE PROGA

Pardavimui rakandą krautuvė. Par
davimo priežastis — savininkas pi
na į kariuomenę. Pasiskubinkite. At- 
}išaukite laišku arba ypatiškai į K. 
amontą nuo 7 iki 9 v. ryte, nuo 11 

iki 1 vai. dieną ir nuo 5 iki 10 vai. 
. _L. 1840 S. Halsted St. Chicago.v ak.

Brighton Park—šiuo pranešu vi
siem*. Keistučio Kliubo nariams ir 
inuėms, kad visi turi dalyvaul ka
pinių a))vaik$čiojime ketverge, de
koracijos dienoj, gegužės 30, kaip 
9:30 y ai. išryto. Visi nariai turite 
būti ant'tautiški) kapiniu kad daly
vavus auvaikščiojime visiems in co- 
roore. Taip nutarė Draugijos susi
rinkimus. - —Valdyba.
P S. Važiuojant imkite Archer-(J- 

karus ir važiuokite kol sustos. I 
1‘askni imkite Willo\v Springs ka
rus iki Leafy Grove ir kapines.

REIKIA moterų aroa merginų |- 
siuyimui guzikų, andarokų nudirbi- 
mui ir rankomis sinti prie moterų 
kautų ir siutų.

Pcrcival B. Pnlmer and Co., 
367 XV. Adams St., Chicago

$55.00 nupirksi mano $250 Victro- 
lą $215.00 paimsi mano $850 playcr 
piana, 1918 mode) mandoliną prie
dais. Taipgi 6 kambarių rakandai, 
vartoti vos tik 90 dienų. Parduosiu 
atskirais šmotais.
3222 Jackson Blvd., Chicago.
. ..... — —.. ............

MOKYKLOS

Gary, Jnd.—Lietuvos Brolių Moks
lo Draugystės pusmetinis susirinki
mas ivvk^ birželio 2 d., 1 vai D<> pie
tų, Sūnaičio svetainėj, 1109 Madison 
Gary. Imi. Bus rinkimai naujos val
dybos. Nariai būtinai turi atvykti.

— Rašt., N. Homenko.

Beekfordo LDLD. 29 kp. nariai 
: teikite visi i susirinkimą, kuris į- 
v\ 1 s birželio 2 <1., 7:30’vakare, Vega 
Hali. Yra atėję knygos Ant Rytojaus 
po socialės Revoliucijos, kurios bus 
dalinamos nariams už 1917 metus.

Raštininkas A. Meldažis.

ISJI,. 1 kuopos pusmetinis susi
rinkimas iv\ks subatoj. birželio 1 d. 
8 \ vak. Aušros svet.. 3001 S Halsted. 
Visi nariai malonėkite susirinkti — 
\ ra daug svarbių ir netaidėtinų rei
kalų. —Valdyba.

I SS. 37 ir LSS, 234-tos kuopą ben
drai komisijų posėdis reikale ren
giamojo pikniko liepos 4 dieną, j- 
vvks birželio 2 d. kaip 8 vai. ryto, 
1810 So. iialsted gi Komisijos nariai 
būtinai privalo dalyvauti.

Jamontas.—K

Sąryšio de- 
šiandie, ge-

North Sidės Draugijų 
legatų susirinkimas bus 
gūžės 31 dienu, Viešo Knygyno šve
ntinėje, 1822 \Vabansia avė. Pradžia 
kaip 7:30 v. vakare*. Visi delegatai 
maloniai kviečiami atsilankyti, turim 
daug svarbių reikalų. —Valdyba

LMPS. 58 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioję birželio 2 d., kaip 1 ^ąl. 
I-o pietų. Davis SiĮiiare Parko svet.. 
kertė Paulina ir 15 gatvių. Narės 
kviečiama atsilankyti, turim svar
biu reikalų valdybos rinkimas se
kamam pusmečiui ir tt.

Org. —L Vasiliauskienė.

L.MPS. Illčio Rajono reikalu. Rei
kalinga I.MPS. 17-los kuopos, XVau- 
kegan, III., sekretorės adresoi Daly
ką; svarbus ir labai prašau atsišau
kti. I.MPS. 1 ličio Rajono sekretorė

J. Vasiliauskienė,
1300 So. Central Park Av. Chicago III

J IEŠKO DARBO

l’A.IIEŠKAU darbo už šoferį (ir 
kaipo už mechaniką). Turiu šoferio 
Inisnj. I'su blaivas vaikinas. Geisti
na ne ant truko. Dirbęs prie kepyk- 
lii viduj ir ant lauko. Moku kelias 
kalbąs. Atsišaukite tuojau ypališ- 
kai ar laišku. Pužymėkit kiek galė
site mokėti. Antanas Mikelionis, 
4133 So. Maplesvood Avė., Chicago.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU pinigus gegužės 26 d., 

Chernaucko darže Lyons, III. Kas 
radote malonėkite sugražinti, gausi
te 5.00 radybų. A. Vilulis, 
4906 yVabansia avė., Chicago.

Tel. Belinont 2698.

JIEŠKO KAMBARIŲ
NAŠLYS .ĮIEŠKO KAMBARIO pas 

tokia gaspadinę, kuri galėtų apžiū
rėt du vaiku — t“ 
nėkile 
adresą j Shoe Repu iri n 
S. Halsted St., arba pas 
1334 S. Turner Avė.,

19 ir 6 metų. Malo- 
atsišaukti bei priduot savo 

i, Shop, 3244 
l.eon Jarusz, 
Chicago, 111.

RI IK1A Zinc kasėjų, prie kasimo 
rudos, išsiunčiam kasdien po 3 po 
pietų. Už rudos ševelavimą 9 vai., 
darbą mokama $3.50. Nuo saiko 
darbininkai uždirba nuo $5 iki $9 j 
dieną.

DIAMOND AGENCY
557 XX’. Madison slr., Chicago, III.j

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moteris prie Švaraus supos da
rbo. Algos $12.00 į savaitę ant pra-< 
džius. 900 XV. 18th Si. Chicago.

REIKALINGA ledų traukėjų ir*! 
darbininkų j ledų svirnus, 35c j vii 
landa, 10 ir 11 valandų darbus. At- 
sEmikile j Consnincrs Co.. j
35Hi Si., ir Normai avė., Chicago.

REIKIA leibprių. Gera mokestis. 
Aermotor Co.,

2500 XV. 12 St., Chicago.

REIKIA leibetių į liejyklą, pasto
vus darbas. Gera progų į ateitį.

Link Beit Co.,
39‘h St. and Stexvart Avė., Chicago

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

Elmers Lubor Agency, 30 South 
Canal St., Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARDUODU Garage 

. Arcadė Garage, 
7516 So. Halsted St..

Tel. Stew«rt 6532.

SEIFAS
PARDUODU už pigia kainą seifą. 

39 coliai augŠtumo ir 25 platumo.— 
Malonėkite atsišaukti šiuo antrašu: 
M. P. .laukaitis, 4837 XV. 141h St., 
Cicero, III. — Tel. Cicero 2051.

Į “Audros” Mokykloje nuo gegužėH 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no- 
riučiua inokintiės meldžiame pradėt 

I tuojaus. nes taip — naudingiaus, 
I kalp mokihiamfi taip ir mokykloj. 
I • Kilos mokslo šakos išguldoma po 
seąąyfi. yj ><-4001 8. Halsted Str.

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stčs Virinto įabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos 'dienomis ir va
karais ,* riiokfestis $15.00; ga
lite užsidirtffi pinigu mokin- 
dainieši ; patirkite savo dra
ugams taipgi niokytis; mo
kame kbmišlhą.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

........................ .Iri---------- - ------------ --- --------------- ------

REIKIA medkirčių, $45 iki 55 mė
nesyje, valgis ir kambarys; prie tur- 
lokų $2.50 iki 3.50 j dieną. Pamaty
kite superintendentą čia. Siunčiama 
kasdien į Michigan ir XVisconsin 
Lumber Company. Augščiausios al
gos. Gera mokestis. Išsiunčiama 
kasdien! atsišaukite.

DIAMOND AGENCY
557 XV. Madison str., Chicago, III.

REIKALINGAS barberis greitu 
laiku. Darbas ant visados ir gera 
mokestis Atsišaukite greitu laiku.

Chas. Stonaitis, 
10722 Michigan Avė., Chicago.

REIKIA žmogaus dirbti prie drug 
store: darbas lengvas ir pastovus. 
Turi mokėti rašyti ir rokundas.

J. Baltrėnas,
1707 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Canal 6417

REIKAI.INGA geri, teisingi, blai
vus leiberiai prie trokevimo ir lio; 
davimo vagonų verhauzčj. $2.75 į 
dieną 10 valandų, 6 dienas savaitėj. 
Ateikite prisirengę dirbti

Joseph F. Herrnann and Co. 
3209 XV. 30th St., Chicago.

REIKIA inteligentiškos jaunos 
merginos, kalbančios lietuviškai, an
gliškai ir lenkiškai, kuri galėtų pn- 
ęelbčli dantisto ofise, nuo $18 iki 
$20 i savaitę ant pradžios.
Dr. Zipperman, 1401 S. Halsted St. 
Atsišaukite Subatoje nuo 1 iki 9 v. 
po pietų. Nedėlioję nuo 9 ryto iki 
3 vai. po pietų.

REIKALINGA porteris ir pagelbi
ninkas prie janitoriaus. 6222 Har- 
per avė., 3rd floor, rear.

REIKIA prityrusių vyrų į yardą ir 
karpytojų i serap iron yard.

Feffermnn Morris Co1., 
2627 W. 12th St., Chicago

EXTRA
PARDUODU kriaučių šapą, prosi

jimo ir valymo. Savininkas eina į 
kariuomenę.
1700 S. Halsted St., Chicago

Tel. Canal 7270.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
loj, biznis išdirbtas per tris metus.

Ištaisytas—.pirmos klesos saliunas. 
Laisnis užmokėta už šešis mėnesius 
nuo May t iki Oct. 31, 19Į8. Parda
vimo priežastis—turiu išeiti į karino 
menę. Kreipkitės šiuo adresu: /

C. Burbulis,
725 W. 119 St., W. Pulhnan, III.

PARSIDUODA kriaučių dirbtuvė, 
vieta ‘jau per 8 metus išdirbta. Biz
nis gerai eina, turiu greit parduot— 
važiuoju kariuomenėn. Arba atiduo
siu atsakančiam žmogui ant raudos 
ant lengvu išlygų. Atsišaukite adr.: 
3310 So. Halsted St., Chicago’.

Phone Yards 6789.

NAMAI-ŽEMft

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

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

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

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

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

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

3041 XV. 42 Str.
Draugystė savo mėnesinius susi

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

LIETUVI! 
S. P. VIRi

U KRIAUČIŲ K LIUKO 
IŠ1NINKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 XVubansia 

.1. Dauginis, vice-pirminlnkas, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rali.,

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 Marshfield
J. Antanavičių, iždininkas,

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredf), vakare, 1822 
W:d>ansia avė.

Avė

avė

avė

Kazimieras

Kazimieras
■Tanciškus

TALBNTiNĖ DRESSMAKING l 
COLLEGE8 \

6205 S«. Halsted st., 2407 W. Ma
ri i so n, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo-
la išmokinti jus pasiūti suknea u* 
*10. Phone Seeley 1643

BARA PATEK, Pirmininkė

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
17ii XVabansia avė.

Antanas Andriauskas, pirm, pageli)., 
2300 XV. 23rd St. 

Jonas Slancnuskas, nutarimų rašt., 
3316 XVallace St. 

Koslanlas Vaitkus turtų raštininkas, 
2617 40th Street 

Chapulis, iždininkas, 
1840 So. Halsted st.

Yaras. kasos globėjas.
1742 S. Union Avė. 

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

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė.

Susirinkimai atsihuna kas antrą' 
subatą po pirmai dienai kiekvieųo 
mėnesio, 8 vak vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Rėgyje ke
lių mėnesiu Draugystė numažino i- 
stojimo mokesti lik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

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

10707 W«!)ash avė.
Fr. Grigulii; vice-pirmini^kas, 

10449 XVer)tworth avė.
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, 

335 Kerisington avė. 
Vladislovas Markauskis, kasierius, 

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

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

rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 
kiekvieno mėnesio. 7:30 vak vakare. 
F. Shedwil1o svetainėje. 341 Kensin- 
glon avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į I)r-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON. 1LL.
D. Shatkus, pirmininkas,

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

324 E. 116 St.
K. Balt romas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė.
A. Norbutas, finansų raštininkas,

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

341 Kensington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

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

LIETUVIŲ JANITORIU VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

FABMOS
Centralėje XVisconsin, išdirbtos su 

namais, barnėmis, šuliniais, tvorom, 
prie gerų kelių, arti mokyklų ir mie-, 
sto. Tuvio r, Lincoln, Lonplade, Mo- 
raton, Price ir Clark pavietuose, su 
arba be stako. Kainos $1,000.00 ir 
nugščiau. Mes skiriame 10 metu iš
mokėjimui. Galima mainyti. Par
duodame arklius, karves įr tt. ant 
lengvo išmokėjimo.

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

LOEB-HAMMĖL REALTY CO 
(Not inc.)

2209 W. 23rd Plaee Chicago, III.

| MOKYKIS KIRPIMO IK DEB1GNING 
I VYRUKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ
| Mudu ilntern« ir ypatlikan mokinimu pa
I <1ary» Jus žinovu į trumpą laiką.

Mm turime didžiausius ir gerlaneiua kirpk 
I mo-designfng ir siuvimo skyrius, kur mes su* 
1 teiksima praktilką patyrimą kuomet jų mo 
I kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky- 
I riuose.
Į Jus Mate užkviečiaml aplankyti ir pama- 
I tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va- 

■I karais ir gauti specialiikal pigią kainą.
I Patrenos daromos pagal Jūsų mierą —• 
|stailžs arba dydžio, ii bile madų knygoe.

MA8TER DEBIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnlcka, Perditinis,

I III N. La Baile Otvi, Kambarys 414-417. 
nriei City Hali.

bil«

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS.

Juozapus Užubalis, pirmininkas, 
2823 Jackson Blvd.

Povilus Atkočiūnas, pirm, pageli).. 
312 S. Cmvford avė. 

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

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

Mykolas Kaziunas, iždininkas,
1501 S. Harding avė.

Susirinkimai atsibuna 29 dieną 
kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 XV. 12lh St., 7:30 v. 
vakare ant antrų luini. Musų Kliu 
bas sumažino mokėsi j jstojimo per 
6 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mfn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

Amerikos Lietuvių
Darbininkų Taryba.

Negirdėtas iki šiol 
Bargenas.

5-kių akerlų farma valanda važia- 
svimo gatvekariais nuo vidurmięs- 
čio Chicilgos ant Kedzie gatvės. Ge
ras juodžemis, grynai lietuviška a- 
pietinkė, 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 
kaip patiks.

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
$1475 žiūrint į vietą. Reikia įmokėt 
$150, ItKusius gi lengvu išmokėjimu.~ Iinu.iiup R' i>iinvnvjuiiUi

REIKIA lietuvio prityrusio apie platesnių žinių ateikite arba ra-
šykite į

HU PORCERI
mėsą, kuris moka rokundas, prie ve
žiojimo automobilio.

Gable Packing Co., m
221 N Peoria St., Chicago 106 N La Šalie gatvė, kambarys 40

Laiklnasai Komitetas:

...i
GRIGAITIS, Prezidentas,

1840 S. Halsted St., Chicago,
K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,

3138 Emerald Avė., Chicago,
A. LALIS, Sekretorius,

1840 S. Halsted St., Chicago,
K. GUGIS, Iždininkas,

127 N. Dearborn 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, DJ.

P.
III.

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

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 XV. 15th St., Cicero, III.

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

.1. Kalninė, raštininkas,
1965 Evergreen uve.

P. Galskis, fin. rašt. Ir biznio agent., 
Ofisas: 1579 Milwaukee avė., 

Telefonas llumboldt 182.
J. Katilius, iždininkus,

1685 Mihvnukee avė.
Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtnv- 

čia kiekvieno mėnesio Unijos Salėje 
1579 Milvvaukee avė., 7130 vai. vak 
3-člą subatą kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
«t., 7:30 vai. vak.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGUOS 
SAVITARPINĖS PATALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
I PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA:
J. Petrauskas, pirmininkas, 

1747 North Avė.

Chicago, Iii

Iš priežasties, kad savininkui trumpu laiku rei
kia išeit j kariuomenę, parsiduoda labai pigiai 
cigarų išdirbystė. Biznis išdirbtas labai gerai 
per keletą metų, ir parsiduoda už prieinamą kai
ną. Prašom tuojaus atsišaukti. Nepraleiskite 
progos.

F. KAZLAUSKAS,
922 W. 33rd St.

DRAUGIJOS S.I..A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, W1S.

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

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

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

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

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

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str. 

Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas, 
653 Garden str 

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

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne Street 

Ant. Pakšis, iždininkas, 
462 Jenne Str. 

Juozas Lcsčauskas, iždo globėjas, 
165 I’leasant St 

Pranas Kimonlas, iždo globėja, 
730 Engei 

Jonas Kasiulis, maršalka, 
653 Garden 

Mikolaš Nakrušas, maršalkas, 
420 Orange 

Ant. Bubele, teisėjas
• 313 Qiiince 

Juozas JureviČia, vėlavnešys, 
152 Main 

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

’etras Rimkevičia, durininkas, 
424 N. Pleasanl Str. 

Nikodimas Janavičių, durininkas, 
614 Markei Str

II. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward Street 

Baubonis T,, Vice pirmininkas, 
„ „ 728 Park Cl.
r. Basčius, prot. sekretorius, 

50 Havvland Avė.
Kaz. Brazevičius, fin. sekr, ir iždin., 

402 Lincoln Street 
Tadas Varanavičius, iždo globėjas, 

63 N. Sheridan Rd.
L. Šulskis, iždo globėjas, 

462 Jenne Street 
VI. Bielskis, literatūros pardavėjas.

267 Milwaukee Avė. 
Dr. L N. Palt, daktaras kvotėjas , 

165 Main Street.
S. J. Balčaitis, organiz. ir kp. koresp. 

P. (>. Box 62.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

si r.

Str.

S t r.
str.

Str

Lietuviškų Tautiškų Kapinių

VALDYBA 1918 METAMS

BEN. LIUBINAS, pirmsfdis, 
919Q W 91 st St

KL. BUOZIUS, pirmėdžio^agelb., 
634 W. 18th

JOS. SKUTAS, iždininkas, 
3106 So. Halsted

S. DANTA, raštininkas, 
812 XV. 19th

St.

st.
st.

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
• Lithuanian National Cenietery. 

Summit, III.
Phone XVilIoxv Springs 10.

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

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETUS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

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

T. Pubarškienė, nutarimų raštininkė.
3429 Wallace str.

E. Ulkutė, finansų raštininkė, 
2137 XV. 21

P. Baleckienė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškicnė, iždo globėja
5417 Shields

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

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

Pi.

avė.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

L. Burba, pirmininkas

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

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

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

900 West 191h St
A. Strole, kontrolierius-rašlininkas 

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

3253 So. Halsted St., Chicago.

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

V. Ascila, nutarimų raštininkas.
1649 Girard St.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SREBOYGAN. W1S. VALDYBA

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

W. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
fH>0 XV. 19th St.

Juozapas Zilro, nnt. raštininkas, 
1919 S. Union avė..Chicago

B. Rusgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbašailskas, 1-mas iždo globėjas 
I). Chepela, 2-ras iždo globėjas, 
J. Skvrius. 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.
“Naujienų” distrikte

St. žvirgždėnas, frosernėj, 1131 Clin- 
ton str., Chicago.

Chas. Yutelis, barbernėj, 733 \Vest 
14th Plaee.

J. F. Mally, saldainų štorelvj, 633 \V. 
181h Str.

“Naujienų” Ofise, 1849 S. Halsted st.
Bridgeporto diatrikte 

Damijonaitis, 901 W. 33rd Str. 
Marčiukaitis, štore, 3500 Emerald av. 
Sanowski, 3222 S. Auburn avė. 
Guzfevičia, 704 W. 35tli St, barbernėj. 
Staniulis, 3220 S. \Valliice St. 
Vladis Bučernėje, 2801 S. Union avė, 

prie 28 gatvės.
Distrikto stolyj pus J. B. Aglinską, 

3346 S. Halsted St., galima užsipre
numeruoti Naujienas ant ilgiau ir 
gaut pavieniais numeriais. Taipgi 
musų agentas .1. B. Aglinskas norin
tiems pristato Naujienas i namus, 
kaip nuo Morgan St. iki Wallace st. 
ir nuo 27 iki 37 tame plotyj.

North Sidės distrikte.
.1. Sirupas, barbernėje, 1656 \Vaban- 

sia Avė.
VVilberty Strege, (išnešiotojas), 2018 

Greenvvich St.„
Taipgi ant nekuriu gatvių kampų.

Brihton Parko distrikte
Smilho barbernėj, 3813 S. Kedzie av. 
J. Mankevičia, 3848 S. Albany avė.,

Cjij vaikai išnešioja j namus)
A. žiurauskas (btlČernėje), 4053 So. 
.Maplevvood avė.
J. Zubris, 3948 S. Rockvvell st., išne

šioja po stabas.
Diktavičia, 4417 S. Washtenc\v avė , 

išnešioja po namus.
Atlantic City distrikto.

A. Janausko barbernėj, 4563 South 
Wentworth avė.

J. Legeiko grosernėje, 6002 S. State s. 
A Kasinski, bučernėj, 6104 & State s 
V. Saudargas, 5118 S. Princeton avė., 

išnešioja po stabas.
Vasilkaus grosernėj, 5914 S. State St.

Englewood distfikte.
M. Dūda, 8143 Vincennes avė , išne

šioja po stabas.
Town of Lake distrikto

John Karnclski (kriaučių Šapėj) — 
4601 S. Hermitage avė. ir XV 46 st. 
yra Naujienų stotis.
Musų agentas A. Bartnšius prista

to Naujienas j stubus, kaip nuo XV. 
43-čios iki XV. 48-tos ir nuo Ashland 
avė., iki Vancester avė. Kitur mes 
siunlinčjame pačiu.

XVc8( Side distrikto.
A. Ambrazevičius (shoe shop), taipgi 

jis išnešioja po siutins visur.
Cicero distrikte

.1. Matulis (Bartkaus kriaučšapči), 
yra Naujienų stotis ir Liet. Koope
racijos bučernėj galima gaut pa\ ie- 
nių numerių.
Visi lietuviai, gyvenantis viršmi- 

nėluose distriktuose malonėkite gaut 
Naujienas iš paminėtų vielų.

Juozas Bukauskas, pirmininkas,
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičio, padėjėjas,
1618 Huoran Avė. 

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

Justipas Taukevičia, turtų rašt.,
1023 Broadway avė.

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

Andrius Jakučionis iždo globėjas,
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 High avė.

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadvvay avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą n- mauison gatvių 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eaglei Naujienas kasdien. 
Hali svetainėje.

Nauja “Naujieną” stotis vidur- 
miestyj

Ant pietrytinio kampo kertės Clark
ir Madison gatvių galima gauti

P. F. Grybas, 
“N-nų” Cirkuliac. Užžiurėtojas

prane.sa



