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Didele amerikiečiu 
pergale 

PaBmeJrisjniestus 
Francuzaijaimej£2 miestu
Vokiečiai visai sustabdyti 

60 nuoš. vokiečių submarinų pa
skandinta

SVARBI AMERIKIEČIŲ 
PERGALĖ

Sumušė 36,000 vokiečių, pa
ėjo keturias mylias ir paė
mė du miestu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 8. 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKOS ARMIJA ANT 
MARNE, birž. 7. — Amerikos 
jurininkai, kurie vakar vakare 
pradėjo antrą ataką prieš vo
kiečių linijas, paėmė Torcy mie
stelį ir įsimušė į miestelį Bourc- 
schcs, į šiaurvakarius nuo Cha
teau Thierry. šįryt nežiūrint 
pakartotinų kontr-atakų jie lai
kė Torcy ir stūmė vokiečius at
gal Bouresches gatvėmis. Bet 
visi siekiniai šioj atakoj tapo 
atsiekti.

į amerikiečių pienus neįėjo 
paėmimas Torcy, bet jurininkai 
įsiveržė į jį ir išvijo iš ten vo
kiečius.

Viena vieta, kur tikslas ncat- 
siektas, yra dešinėj atakos pusėj 
ant Belleau miško. Smarkiausias 
mušis čia tebesitęsia'.

Amerikiečių jurininkai perei
tą naktį pasiekė pakraščius 
Bouresches, į šiaurvakarius nuo 
Chateau Thierry ir atidengė bai
sią kulkosvaidžių ugnį, pridary
dami didžiausių nuostolių. Dur
tuvai 'buvo 1 iuosai vartojami 
prieš daugelį vokiečių, kurie ba
ndė atsilaikyti gatvėse. Auštant 
šiandie jurininkai pamažu stū
mė vokiečius atgal.

Laimėjimai.
Pertrauka musių šįryt leido 

trumpai apskaitliuoti pasekmes 
keturių dienų didelio veikimo.

Dabar tikrai žinoma, kad a- 
merikiečiai sumušė tris divizi
jas (36,000 kareivių) Prūsijos 
ir Bavarijos landvero laike pa
starųjų trijų dienų. Jie suėmė 
šimtus belaisvių ir paliko lau
kuose krūvas užmuštų vokiečių. 
Jurininkų nuostoliai tečiaus bu
vo mažesni.

Smarkiausias mušis vakar ki
lo iš priežasties smarkių vokie
čių kontr-atakų. Vokiečiai pra
liejo savo užpuolimą kada juri
ninkai rengėsi prie naujo ant
puolio. Jurininkai atmušė juos 
ir nuvijo atgal.

Kuomet jurininkai buvo tuo 
užimti, amerikiečiai iš dešinės 
prasimušė beveik keturias my
lias vieton dviejų ir pusės, kaip 
buvo paliepta.

Jurininkai laiko Bouresches 
stotį, kuri yra didelės strategiŠ-

AMERIKIEČIAI DAR PA
ĖJO PRIEKYN.

Paėmė dar vien; miestą.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., June 8, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, birž. 7. — Karės 
ofisas šiąnakt paskelbė, kad fra- 
ncuzų-iuncrikiečių kareiviai šia
ndie dar padidino savo laimėji
mus, prasimušdami iki Chezy 
rubežiui. Jie paėmė Veuilly-La- 
Poterie ir Bouresches. Jie taip
gi pagerino poziciją tarp Torcy 
ir Boureschess.

Amerikiečiai suėmė 300 
belaisvių.

True translation filed with the post-’ 
mastei* ai Chicago, III., June 8, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6,1917.

SU AMERIKOS ARMIJA ANT 
MARNE, birž. 7. — Amerikos 
jurininkai antrame užpuolime 
prieš vokiečius, kartu su fran- 
euzais ant Marne, suėmė dar 
200 belaisvių, taip kad į dvi die
ni suėmė viso 300 belaisvių ir 
atėmė virš 20 kulkosvaidžių, ne- 
kurie kurių tapo atkreipti prieš 
priešą.

FRANCUZŲ LAIMfiJIMAI.

Francuzai paėmė du miestu ir 
atsiėmė kalvą.

True translation filed with the 
mastei* at Chicago, III., June 8, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 7. — Ka
rės ofisas šiandie skelbia, kad 
esantįs vyriausiame musių fro
nte amerikiečiai kareiviai laimė
jo žemės Torcy-Belleau ir Bou
resches linijoj, į vakarus nuo 
Chateau-Thierry.

Į vakarus nuo Noyon ir į šia
urę nuo Monotididier, Picardy 
lauke, franeuzams pavyko loka
liai veikimai ir suimta bealisvių.

Mūšyje į šiaurę nuo Aisne, 
francuzai paėmė Le Port mieste
lį, į vakarus nuo Fontenoy.

Marne fronte į šiaurvakarius 
nuo Chateau-Tierry, francuzų 
kareiviai paėmė miestelį Vinly.

Francuzai taipgi atsiėmė kal
vą 204 tarp Marne ir Rheims.

Anglą kareiviai atsiėmė atra
mą Bligny miestelyj, pasidary
dami priešui didelių nuostolių.

šaudėsi su submarina.

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, III., June 8, 1918, 
as requii ed by the act of Oct. 6, 1917.

kos svarbos. Nekurios kulko
svaidžių guštos vis dar prisiei
na išvalyti iš Belleau miško.

ATLANTIKO UOSTAS, birž. 
7. - Francuzų apginkluotas
pirklybinis laivas šiandie atvy-

ko į šį uostą ir pranešė apie su
sirėmimą su vokiečių submari- 
na ties Virginia priežemiu. 
Smulkmenų apie mūšį stokuo- 
ja, bet sakoma, kad mušis išti
ko tuoj už priežemių. Kiek nuo
stolių padaryta laivui, nepatir
ta.’

7 žmones ap
kaltinti

Už ŠNIPINĖJIMĄ DEL 
VOKIEČIŲ

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj

Tarp apkaltintojų yra airių 
agitatorius O’Leary ir 

1 moteris.

Austrai neri
mauja

SLAVAI ŽUDO KAREI- 
i VIUS.

S.L.A. Seimas

True translation filed with the pnst- 
master in Chicago. III., June 8, 1918. 
as rcųtiircd by Ihe act of Oct. 6,1917.

WĄSHINGTON, birž. 7. — 
šios dienos Suv. Valstijų armi
jos nuostolių sąrašas paduoda
18 vardus. Nuostoliai toki: 

karės lauke — 17 
žaizdų................ 12Mirė nuo

Mirė nuo
Mirč
Sunkiai sužeisti

nuo ligų • •

Georgij Valentinovič 
Plechanov

Gimė 1857. Mirė birž. 1918

48
Šiame sąraše pastdbianios se

kamos lietuviškai skambančios 
pavardės:

MIKE SINKEVICH, Easton, 
Pa. Kareivis, užmuštas karės 
lauke.

60 NUOŠ. SUBMARINŲ 
PASKANDINTA

Kariuomenės gabenimas ne
bus sustabdytas.

True translation filed with Ihe post- 
masler at Chicago, UI., June 8, 1918, 
as required by Ihe act of Oct. G, 1917.

WASHINGTON, birž. 7.*— 
Senatorius Swanson, veikianty
sis pirmininkas laivyno komi
teto, po konferencijos su laivy
no viršininkais šiandie užreiškė, 
kad talkininkų ir Amerikos lai
vynų spėkos sunaikino 60 nuoš. 
visų pabudavolų vokiečių sub-l 
marinų ir sumažino laivų nuo
stolius pusiau.

Senatorius sako, kad mano
ma yra, jog veikiančios Atlan- 
tiko pakraščiuose submarinos 
tapo nuvytos nuo pakraščių, tai-j 
pgi nuo svarbiausiojo Amerikos 
laivų kelio.

Jokie Amerikos karinki lai
vai, esantįs užjuryj, nebus iš
traukti į šią pusę delei vokiečių 
užpuolimo.

Senatorius S\vanson sakosi 
gavęs tas žinias nuo augštų lai
vyno departamento viršininkų.

Senatorius sakė:
“Laivyno departamentas nėra 

susirūpinęs ir daro viską gali
mą, ir aš esu tikras, kad vokie
čių submarinos negalus padary
ti dideliu nuostolių šioj pusėj. 
Kariuomenes ir maisto! gabeni
mas tęsis nesutrukdytu”.

800,000 JAUNUOLIŲ UŽSI
REGISTRAVO.

True trinshition filed with the post- 
masler ai Chicago, III., June 8, 1918, 
as rcąaired by tne act of Oct. 6,1917.

Birželio 5 dieną.
WASHINGTON, birž. 7. — 

Provosl Marshall gautosios ži
nios apie registraciją karinei 
tarnybai jaunuolių, kuriems su
kako 21 m. nuo pereitų metų 
registracijos, parodo, kad skai
čius užsiregistravusių siekia 
apie 8 nuoš. pereitos registraci
jos, arba 800,0(X) žmonių.

ORAS 1

~.. ...................... ..

Kruvinoji 
puota

Į ’

FINŲ BURŽUAZIJA IŠ
SKERDĖ 7,000 REVOLIU

CIONIERIŲ.

Kitus siunčia Vokietijos 
vergijOn

True translation fifedflRdth the post- 
nihsler at Chicago, III,,, Juąc 8, 1918, 
pi reųuired by the act or Oct. u, 1917.

COPENBAGEN; birž. 6. — Iš 
Helsingforso (Finlandijos sosti
nes) pranešama šiandie, kad 

baltoji gvardija nužudė 7000 
raudongvardiečių 'belaisvių.

Finlandijos valdžia mano pa
siusi! 7,000 kitų raudongvar
diečių į Vokietiją kaipo darbi
ninkus.

Rusijoje
True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., June 8, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6,1917.

NĘW YORK, birž. 6. — Žy
dų dienraštis “Forverls” gavo 
nuo savo korespondento Mask
voj šitokių žinių kablegrama:

Maskvos gyventojai dabar 
gauna dvigubai didesnę duonos 
porciją nekaip pirma.

Maskvoj dabar renkamas fo
ndas revoliucijos paminklui pa
statyti. Daugelis gatvių Mask
voj gavo naujus revoliucinius 
vardus. /Netoli Maskvos valdžia 
pastatydino daug vasarnamių 
(dačų) neturtingiems gyvento
jams.

Anarchistai visur tapo nugin
kluoti, bet anarchistų spauda 
vis dar grūmoja smarkavimais.

Revoliucionieriai Martov’as 
ir Dan’as lapo iš sovietų egze- 
kutivo pašalinti.

Saratove lapę areštuota šim
tas lobininkų, dėlto, kad jie at
sisakė išpildyti sovieto reikala
vimą duoti dešimt milijonų 
rublių kontribucijos.

50,000 benamių Stambule.

True translation filed with the post- 
itiastcr ai Chicago, III., .Time 8, 1918, 
as tequlred by the act of Oct. 6, 1917.

ĄMSTERDAM, birž. 7. — 50,- 
000 žmonių liko benamiais iš 
priežasties gaisro Stambule,

True translation filed wlth the post- 
muster ai Chicago, III., June 8, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

NfEW YORK, birž. 7. — Fe- 
deralis grand jury šiandie ap
kaltino šešis vyrus ir vieną mo
terį už valstybės išdavystę.

Tarp apkaltintųjų yra airių 
agitatorius Jercmiah O‘Leary, 
dabar esąs pasislėpęs. Kitais ap
kaltintais yra Maria K. Di Vic- 
torica, dabar esanti sulaikyta 
Filis Island ir Paul Rodicker, 
kurie yra kaltinami kaipo Vo
kietijos valdžios šnipai; Albcrt 
Paul Ficke, W. J. Robinson, E- 
inile Kipper ir John D. Ryan.

Jie yra kaltinami suteikime 
karinių ir laivyno žinių priešo 
šalims; priėmime ir tvarkyme 
pinigų dėl aprūpinimo priešo 
propagandos; pastatyme šnipų 
į amunicijos ir kitokias dirbtu
ves, ir priėmime ir tvarkyme pi
nigų dėl aprūpinimo bombų 
sumoksiu Amerikoj.

SEMI0N0V RENGIASI 
BĖGTI

Paleisiąs sako reakcinę 
kariuomenę

True translation filcd wilh the post- 
master at Chicago, III., June 8, 1918, 
js required by the act of Oct. G, 1917.

SHANGHAI, Chinija, birž. 7.
— Pranešama, kati vadovas 
prie bolševikų spėkų, gen. Se- 
nionovas, rengiasi paleisti savo 

spėkas ir bėgti į Mongoliją.

UKRAINAI NENORI TAI- 
KINTIES SU RUSIJA

True translation filed with the post- 
ir.aster at Chicago, II!., June 8, 1918, 
as retjuired by the act of Oct. 6,1917.

LONODNAS, birž. 7. — Reu- 
feris praneša iš Maskvos, kad 
kapt, ščiasnik, komanduotojas 
Rusijos Baltiko laivyno lapo a- 
reštuotas ir kaltinamas kursty
me j urmininkų prieš Sovieto 
valdžią.

Pifsak Daily Times Stockhol- 
mo korespondento, Beribio Lo- 
kal Anzeiger užginčija, kad yra 
padaryta slapta sutartis tarp 
Vokietijos ir Finlandijos apie 
įsteigimą Finlandijoj monarchi
jos, pavedimą Finlandijos ka
riuomenės vokiečių kontrolei ir 
neleidimą atiduoti Aland salas 
Švedijai.

Finlandijos baltosios gvardi
jos komanduotojas gen. Man- 
nerheim pasitraukė ant pensi
jos. Elgimasis su gen. Man- 
nerheim sukėlė neužsiganėdini- 
mą.

Rusijos Sovietų valdžia susi
tinka su vargu jos pastangose 
padaryti taiką su Ukrainos val
džia ir neleisti vokiečių ir uk- 
rainų kareiviams toliau verž- 
ties į Rusijos teritoriją. Taikos 
konferencija Kijeve atidėlioja
ma, o tuo laiku vokiečių ir uk- 
rainų kareiviai užima naujus 
distriktus Rusijoj. Vokiečių 
komanduotojas užreiškė, kad 
“nepatogu” daryti taiką dar ne
užėmus visų svarbių Ukrainos

Giedra šiandie, galbūt nepas- mahometonų dalyj Konstanti- distriktų. Taip praneša Excha- 
tovus vakare ar nedėlioj; bis- nopolio. Gaisras sunaikino vi-’ nge Telegraph telegrama iš Ma- 
kį šilčiau. są rytinę Sultan Šalim dalį. skvos.

True translation filed with the post- 
lu r ler ai Chicago, III., June 8, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. G, 1917.

BERNE, birž. 7. — Pasak iš 
Vienuos sugrįžusių keleivių, Aus 
trija arti tų pačių sąlygų, ku
rios buvo Rusijoj, kada caras 
lapo numestas nuo sosto.

Jie sako, kad yra reikšmin
ga tas, kad buvo daug pasikėsi
nimų prieš karinius darbus ir 
įstaigas. Adriatiko apygardoj 
slavai sunaikino minas uostuose 
ir Dalmatia ir Kriatijos pakraš
čiuose kanalus. Bosnijoj tapo 
išskersti vengrų palroliai ir la
bai apardyti geležinkeliai

Maisto padėjimas yra labai 
grasus ir valdžia iškabino nuo 
Gratz iki jurų dekretus, kad su
kilimai, pabėgimai iš kariuome
nės ar dalyvavimas kariniame 
prasikaltime yra baudžiami pa
korimu ar sušaudimu.

Munich, Grefeld ir Dessau 
burgomiširai tapo uždaryti ka- 
lėjiinan už spekuliacijas.

Muniche burgomistras vos 
ištruko nuo nulinčiavimo. Mi
nia, kuri kaltino jį susikrovi
me namuose valdžios maistą, 
užpuolė ant jo namų, bet jis 
pabėgo. Ji užgriebė maistą ir 
pardavė jį su dideliu pelnu.

Maisto padėjimas niekuriose 
Vokietijos dalyse irgi blogėja. 
Cologne minia užpuolė ant ne
saugomo maisto traukinio ir 

jeveik jį ištuštino.

VOKIEČIAI GALUTINAI 
SUSTABDYTI.

Talkininkai laimi kontr
atakose.

True translation filed with the post- 
nn.ster ai Chicago, III., June 8, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

SU FRANCUZŲ ARMIJA 
FRANCIJOJ, birž. 7. Abcl- 
nai manoma, kad vokiečiai da
bar yra sulaikyti kiekvienoj sa
vo pastarojo besiveržimo vietoj. 
Išrodo, kad nieko daugiau ne
gali padaryti, kaip menkesnes 
atakas, kurios visuomet atmu
šamos, kuomet talkininkų daro
mos konlr-atakos yra ypač pa
sekmingos ir beveik visuomet 
pagerina pozicijas.

TURKŲ KARIUOMENĖ 
PERSIJOJ.

Turkai dusyk atmušti nuo 
miesto Urumiah.

True translation filed with th post 
mastei’ at Chicago, III., June 8, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, "917.

WASHINiGTON, birž. 7. — 
Valstybes departamentas šian
die paskelbė, kad 5,000 turkų 
kareivių įėjo į Persiją iš Kau
kazo, užėmė miestus ir kaimus į 
šiaurę nuo ežero Urumiah ir 
tapo du sykiu persų atmušti a- 
takoje ant miesto Urumiah, į 
pietus nuo ežero.

[Naujienų korespondencija].

j II, III, IV ir V sesija.

Seimas skaitlingas, bet apati
škas. Nėra to ūpo, koks buvo 
pereitame Pittsburgho seime.

Visą dieną panedėlyj, visą die- 
yą utarninke ir seredos rytą bu
vo skaitomi raportai. Kiekvie
nas valdybos narys, kiekviena 
komisija turėjo po raportą, vieni 
po ilgą, kiti po trumpą. Jokio 
raporto nebuvo nuo Apšvietos 
Komisijos nė nuo Prieglaudos 
Namo Komisijos. Apie Apšvie
tos Komisijos raportą buvo pra
nešta, kad jis esąs ant kelio ir 
kada nors pribusiąs. Prieglau
dos Namo Komisijos nėrė p. M. 
Darnijonaitienė, pasakė, kad ji 
nieko nežinanti, o kitas komisi
jos narys, p. Liutkauskas, kaip 
reikėjo raportą duoti, kažinkur 
prapuolė. Ant rytojaus Liut
kauskas buvo užkluptas, ir atsa
kė, kad jis per dvejus metus ne
žinojęs, kas iš komisijos pirmas 
turįs pradėt ką nors veikti, ir 
todėl per dvejus metus jis nieko 
ir neveikęs.

Daug ginčų, pasiteisinimų ir 
pasiaiškinimų įšaukė Kontrolės 
Komisijos raportas, kurį davė F. 
Živatkauskas ir papildė J. Na- 
veckas. Raporte buvo mažų ir 
sunkių kaltinimų ant S. L. A. 
prezidento, sekretoriaus ir reda
ktoriaus, ir kiekvienas kaltina
mųjų būtinai bandė aiškinties ir 
teisipties. Prezidentas buvo kal
tinamas, kad neprižiūrėjo sek
retoriaus ir kasieriaus kaucijų, 
taip kad tūlą laiką tie viršinin
kai buvo be kaucijų per suvir- 
šum du mėnesių, kas reiškė teo
retišką pavojų SLA. turtui. Prezi 
dentas St. Gegužis pasiaiškino, 
kad jam senasai prezidentas, F. 
Živatkauskas, jokių instrukcijų 
nedavęs ir net atsisakęs perduot 
dokumentus. “Tėvynės”’ redak
torius labiausia buvo kaltina
mas už Kontrolės Komisijos be- 
rtaininių raportų cenzūravimą, 
apkarpymą, ir už nespauzdini- 
mą tų raportų laiku. Sekreto
rius ir redaktorius abu buvo kal
tinamu už suvėlinimą kalendo
riaus, bet jie patįs bedą metė 
viens ant kito.

Po ilgų ginčų Kontroles Konfi- 
sijos raportas buvo priimtas, pa
liekant užmetimus tolesniam 
svarstymui.

Taip pat ginčų sukėlė Įstatų 
Komisijos raportas, kurį davė 
Bradchulis. Vėl buvo kaltina
mas sekretorius A. B. Strimaitis, 
šiuo syk už tai, kad atmetęs Įs
tatų Komisijos pagamintus įsta
tus, o pavedęs įstatus parašyti V. 
K. Račkauskui, ir juos atspauz- 
dinęs. — Dalykas paduotas Ko
misijai ištirti.

(Seka ant 4 pusi).

vokiečiai susitaikę: 
APIE TAIKOS PA

SIŪLYMĄ.

True translation filed with the post- 
inaster ai Chicago, III., June 8, 1918, 
as required by the act of Oct. 6. 1917.

PARYŽIUS, birž. 7. — Echo
De Paris šiandie rašo:

‘‘Pranešama, kad didžiūnu

Vokietijos politiškų partijų su
sitaikė apie geislinumą pasiūly
ti taiką talkininkams. Kancle
ris Hertling neužilgo pasakys 
reichstage sensacinę kalbą”.

ATLANTIKO UOSTAS, birž.
7. Bevieliu pranešama, kad 
aliejinis laivas yra paskandintas 
už 100 mylių nuo Capc Benio- 
pen. •.« < * ųfft

ši žinia atėjo tuoj po žinios 
apie paskandinimą norvegų lai
vo Vįnland. 19 išsigelbėjusių 
nuo Vinland išsodinta.

Sulig gauto kabelio, Ameri
kos laivo Argonaut tapo torpe- 
udotas vokiečių submarinos ties 
iScilly salomis birželio 5 d« j



NAUJIENOS, Chicago, I"., Subata, Birželio 8, 1918.
—

Iškilmingas Mintis — žmonių 
valdytoja. Didelis Iškilmingas

(Tąsa).

Su Dovanomis ir Prakalbomis

Parengtas Draugystės Lietuvos Mylėtojų, atsibus

Ned., BirželiO’June 9 d,, 1918
BLINSTRUPO DARŽE, LEAFY GROVE

Willow Springs, UI.

Pradžia 9 vai. ryte. Inžanga 25c porai
Kurie turite dovanoms serijas, taipgi geros įžangai j daržą

Žmonėms yar lemta gyventi 
utaikoje, vienybėje ir meilė

je, tik tokiu bildu jie tegalės at
siekti laimę, užsiganėdinimą, tik 
tokiu būdu jie lengviau atsieks 
savo tikslus ir lengviau apsigins 
nuo išlaukinio priešo. Bet pa
žiūrėkime mes viešuosna žmo
nių susirinkimuosna bažnyčio
se, svetainėse, dirbtuvėse, krau
tuvėse, gatvėse, gatvekariuose— 
žodžiu, prisižiūrėkime žmonėms 
kiekviename gyvenimo žingsny
je, nekalbant jau apie šeimyniš- 

visur mes atra- 
žmones pasišia-

ĮpiknikašĮ
Rengia Leib. G v. D. L. K. Vytauto 1-ma Div.

Ant Bridgeporto

Nedalioj, Birželio-June 9 d., - - - - -  = 1918 =====
G. M. CHERNAUCKO DARŽE, Lyons, III.

Piknikas prasidės 9-tų valandą iš ryto.
Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites Ik* skirtu

mo, atsilankyti į šį puikų piknikų, nes lokio dar nebuvo surengia 
nė Chicagoj, nė apielinkėje. Nepraleiskite tokios progos, nes jame 
dalyvaus daug jaunuomenės iš apielinkių miestelių. Atvažiuokite.

PASARGA Imkite Jule kokius karus iki Ogden avė. ir važiuokit 
iki 48th avė., o paskui imkite Lyons, Ui. karus. KOMITETAS

šiame piknike kalbės visiems gerai žinomas kalbėtojas draugas P. 
Kukutis, todėl gerbiama Ghiragos ir apiellnkią visuomenė kviečiama 
skaitlingai atsilankyti į šį musą iškilmingą pikniką. Tik šiame piknike 
jaunuomenė turės progos pažaisti ir pasišokti prie linksmos muzikos. 
Tiktai šiame piknike visi suaugusieji, senukai ir senutės rasite gardžių 
gėrimų ir skanių užkandžių; liktai šiame piknike jus, vaikine, rasite sau 
puikia mergaitę, o mergaitės — puikų vaikinų. Touel nepraleiskite pro
gos visi kas gyvas atsilankyti. Visus kviečia D. L. M. KOMITETAS.

PASARGA: — Areher-Cicero karais iki sustos, o iš ten paimkite Jo- 
liet karus, kurie daveš iki daržo.

Didelis Metinis Piknikas
Parengtas L. T. Draugystės Liuosybės, įvyks

Ned., Birželio-June 16 d., 1918 m
A. BLINSTRUPO DARŽE (Leafy Grove)

Wi)low Springs, 111.

Pradžia 9tą valandą išryto. Inžanga 25c porai

Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites 
j musų Pikniką, kur bus puiki muzika ir kitokių pasilink
sminimų. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

PASARGA:—Važiuokite iš visų dalių miesto iki Archer Avė. ir Archer- 
Cicero iki City Limits, paskui Joliet Larais iki Leafy Grove.

PRAKALBOS PAVEIKSLAIS

SUKATOJE, Birželio (June 8 d.
K. of P. Svetainėj, . .11037 Michigan avė., Roseland, III. 

PANEDĖLYJ, Birželio (June) 10 d., 
Liuosybės Svet., 1822 VVabansia avė., Northsidėj.

Kalbės TADAS KUČINSKAS, Ados kolegijos studentas

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

Kviečia Sus. Laisvamanių

gą spėką — prakilnius jausmus, 
kurių spėka yra drūtesnė už 
kraštutiniausius y blogiausius 
geidulių užsidegimus. Jeigu tik 
žmogus išvystytų tą galingą spė
ką ir paąinaudotų ja, jis liautų 
buvęs vergu blogų papročių.

Sliakespeare sako:
“Pasisavink dorybę, jeigu

sime tą patį
ušę yt ežiai, lupos sukąstos, vei
dai raukšlėti, pilni pikčio, nea
pykantos ir tuščio pasididžiavi- 
,mo. Mažiausias nesusipratimas, 
mažiausias kumštelėjimas bei 
kliokis tam panašus nuotikis es
ti šaltiniu baimių, keiksmų, nie
kinimų viens kito ir net pešty
nių. Draugijiniuose susirinki
muose kįla ginčai už mažiau
sias smulkmenas, kurie tankiai 
virsta ypatiškais ir net apsireiš
kia neapykantoje vieno kito. Ir 
kaip keistai gyvena prakilniau
sieji ir tobulinusieji gamtos tva
riniai. Mindžioja vienas kitą, 
pešasi, akis badosi už menknie
kius, kuomet visako yra pakan
kamai visiems: — ir vietos šia- 
me pasaulyje, ir maisto, ir dra
panų ir turto. Tik žmonių pro
to žiaurumas, tuštgarbystė, sa

li mylyste ir nekontroliuojami li
po užsidegimai, padarb juos to
kiais silpnučiais ir menkais.. Tai
gi nėra nieko stebėtino, kad 
žmonių gyvenimo aplinkybės y- 
rą nepakenčiamos, nes jie patįs 
aptveria save taja tvora.

jums stoka”.
Eniersonas toje pačioje temo

je sako: “Dorybe, kurią jus gei- 
stumėte turėti, prisiimkite ant 
savęs ir nuduokite, kad ji ran
dasi jumyse, įžengkite ton ro- 
lėn ir gyvenkite tame karakte- 
ryje taip, kaip didis aktorius 
persiima tuo karakteriu, kurį jis 
vaizdelio’’. Nepaisant kaip di
dis jūsų silpnumas nebūtų, kaip 
didelės jūsų ydos nebūtų ir kaip 
labai jus tai apgailestautumėte, 
nuolatai ir ncatlaidžiai palaiky
kite savo a lydą, savo mintis at
kreiptas į priešingas ypatybes, 
sudarykite paprotį palaikyti tas 
mintis savo omenėje arba ki
taip sakant, gyvenkite ne silpnu
me, bet piln£bėje ir tikrenybėje 
visako.

(Bus daugiau.)

Žmones Privalo Apsižiūrėti Kad Bankas
Kame Pasideda Pinigus Butų Saugus

o saugus Bankas toks, kurį Valstijos Valdžia prižiūri ir kontroliuoja.

Šitas didžiulis Valstijinis Bankas ant Bridgeporto, kurio paveikslėlį čia matote, yra
Central Manufacturing District Bank 

Su kapitalu ir perviršiu $350,000.00
Yra valdžios pfižiurimas, todėl pilnai gvarantuoja 
saugumą pasidėtų jame žmonių pinigų.
Čia yra sudėti miesto, vulstijos ir viešpatystes pinigai. 
3 nuoš. moka už padėtus pinigus ir abelnai atlieka vi
sokius bankinius reikalus.

t

K.

Banko Turtas Virš $3,000,000.00 
šitame Banke įtninyta LIETUVIU SKYRIUS. Tą ukyrių pri- 
žiuri G. A. ŠUKYS. Jis suteikia visekių informacijų lie
tu via iuh.
Atdara kasdieną nuo 9 iki 4 ir Subatomis VAKARAIS nuo 6 
iki 9 valandai.A STATE BANK

Central Manufacturing District Bank
(A STATE BANK)

1112 Wcst 35th St., netoli Morgan Gatv., Chicago.
, ant pat 35tos gatvės strytkarių linijos.

*

Lietuvos Laisvės Fondas aukos

p?j, karščiuojasi ir duoda pilnų 
galę jausmams bei blogam tipui, 
mažai tenuvokia apie baisias 
pasekmes tokio ūpo; jis anaiptol 
nesupranta, kad atsiduodamas 
savo jausmams netik netenka 
progos linksmo ir sandaringo 
gyvenimo, bet ir sutrumpina sa
vo gyvenimą, suardo savo svei
katą.

I Mokslo ir auklėjimo metodos 
tur-bid yra netikusios, kadangi 
daugumas žmonių nepajiegia 
suvaldyti save, kadangi daugu
mas žmonių yra priversti prisi
pažinti, kad jie esą žmonėmis 
tik laikotarpiais, kuomet kitą 
dalį esti žvėrimis, kad labai'tan
kiai gyvuliški jausmai pasiliuo- 
suoja, sukelia audrą ir užviešpa
tauja. Jo protiškoje karalystė
je pilnai siaučia, daro ką nori, 
koliai nesti suvaldomi arba ke
liai patįs per save nenutįla ir 
žmogus vėl tampa savimi.

Fiziognomistas Lopyrus tarė:

Courtney, Pa. — Įvykusiame 
čia Lietuvių Darbininkų Draugy
stės piknike surinkta Lietuvos 
Laisves Fondui prie Am. Liet. 
Darbi Tarybos aukų $4*50. Va
rdai aukotojų nebuvo rašomi, to
dėl jų čia nepaduodu

~*rD. Lekavičius.
$4.50 gavome ir persimi lėni L. 

Laisvės Fondo kasieriui K. (in
giui. — N. Red.

Delsi p. Hertmanavičiaus už 
slkarščiavimo ir dal p. A. 

kreditorių ralkaly.

kad jis yra bukaprotis, žiaurus, 
geidulingas ir yra linkęs prie gi
rtuokliavimo”.

Į tą analizį Socratas atsake 
taip: “Iš prigimties aš esu linkęs 
prie tų visų ydų, bet joms ke
lias buvo atkirstas ir jos tapo 
galutinai pašalintos neatlydžia 
spėka moralių siekimu’’.

Gamta užslėpė žmoguje galin-

tikro yra tveriama kreditorių ap
saugojimui nuo nuostolių. Jo paaiš
kinimas, trumpai suglaudus, yra 
toks: Jis kreditoriams yra viską 
jau atidavęs ir nėra nieko jiems 
skolingas; neatmokėtus kreditus jie 
gali gauti tik susiorganizavę į ben
drovę ir paėmę jo buvusias nuosa
vybes. Jo buvusioji nuosavybė, Mil
dos Teatro namas, ketvirtainėmis ir 
kubinėmis pėdomis skaitant jam at
siėjus $204000.00, bet dabar drąsiai 
esanti verta $600000.00. Jei visų tur
tų galima butų išparduoti tokiomis 
kainomis ,kiek jis tikrai vertas, tai 
visi kreditoriai galėtų gauti savo pi
nigus pilnai; bet karės laikui užė
jus, namų niekas neperka ir todėl 
parsieitų jie parduoti per licitacijų 
ir tąsyk kreditoriai gautų už savo 
pinigus gal kokį 20 nuošimtį, ar ma
žiaus. Kitaip sukant, kreditoriai ne
gali tikėtis savo pinigus gauti, nors 
ju kreditai ir didele verte yra užtik
rinama. Bet sulyg tos nuosavybės 
vertės didumo taipgi kįla abejoji
mas. Visi gerai žino Mildos Teat
ro statymo istorijų, kuri traukėsi du 
metu: pirma pradėta mažesnis na
mas, tolinus tas griauta ir statyta di
desnis, paskui visai sustota ir byli
nėtųsi su architektu. Visa tai atsi
ėjo p. Ališauskui didelė daugybė pi
nigų, kuri nieku neprisideda prie 
minėtos nuosavybės vertės pakėlimo. 
Taigi p. Ališauskui padavus skaitli
nes nuosavybės vertės, buvo pilnai 
vietoje jo paklausti, ar tos skaitli
nės apima visas tas lėšas, kurias jis 
dęl savo neapsiskaitymo ir neapsi
žiūrėjimo turėjo panešti. Ir aš to 
pas ji paklausiau. P-nas Ališauskas 
gi, vietoje rimtai atsakyti į mano 
klausimą, užsikarščiavęs pasakė, kad 
jam kreditoriai jau vienų skūrą nu
lupo pernai, kitos jau nenulups.

Žinoma, tas sukiršino susirinku
sius. Jie atminė, kų jis pernai bu
vo kalbėjęs jiems šv. Jurgio para
pijos svetainėje, valstijos bankų be- 
organizuodainas. Ten jis sakė jiems, 
ašaras šluostydamas: “Jus mane pa
žįstate per dvidešimts du metu; visų 
tą laiką aš dirbau dėl jus ir dabar 
viskas, ką aš turiu, tai šitas kotas. 
Bet aš noriu dirbti dėl jus tolinus, 
tik duokite man progų; aš jums as
lą šluosiu, pečius kursiu, busiu jusu 
džianitoriu, tik duokite man progų.” 

Gal toj valandoj šitos jo ašaros ir 
sugraudino kai-kų, bet dabar jas at
siminus kiekvienų jos į piktumų va
ro. Visi žino, kad p. Ališauskas be 
savo “koto” turCJo ir turi ir kni-kų 

tveri-1 daugiau ir jo žadėjimas džianito-

P-nas J. J. Hertm'anavičius “Nau- 
įienųp numeryje už gegužio 31 d. 
šių metų, straipsnyje “Tvėrėjai ir 
ardytojai”, aprašydamas Mildos Te
atro bendrovės susirinkimą, daug 
neužpelnyto nuopelno priskaito sau, 
daug ašarų išlieja dėl “šaškų” ardy
mo jo darbo ir daup klaidinančių 

i aiškinimų paduoda, tik vieno daly
ko nepasako: teisybės.

Jis sako, kad minėtame susirinki
me aš su didžiausiu riksmu pradė
jęs nįekinti visa tai, kas yra daroma 
apsaugojimui kreditorių nuo nuo
stolių; kad aplink mane pasidaręs 
ratas rėksnių; kad aš virstu jų va
dovu ir kad iš Šeškevičių lupų už- 
metinėjimai kritę taip greitai, kad ir 
suprast jų nebuvo galima.

Kad aš p. Ifertmanavičiaus ne
skaitau savo, ar kitų darbo žmonių 
draugu, tai tas tiesa. Taip pat tie-, 
sų, kad aš buvau priešingas leisti I 
jam iš kreditorių bendrovę tverti, 
nes žinojau ir žinau, kad jis sutvers 
,i<l ne ki-e<litoriu. I*k si»vo minčiai. 
Bet h.š niekuomet nebuvau ii* nesu j 
priešingas tokios bendrovės l,~.. . , 
mui; jo tvirtinimas, kad aš kredito-1 naiiti savo kreditoriams buvo tik 
rių organizavimų trukdžiau, ar truk- ..............  "
dali, yra grynas melas.

Jo aprašyme susirinkime ne aš ir 
ne Šeškevičiai, kaip jis vadina žmo
nes reikalaujančius išaiškinimų, tru- 
kšmą sukėlė, bet jis pats, ne vietoj 
atsistodamas savo draugų p. Ališaus
kų teisinti.

Dalykas buvo toks:
Kuomet p. Hertmanavičiui išdavus 

raportų iš savo veikimo bendrovės 
organizavimo reikalais, p. Ališaus
kas ėmė aiškinti, kaip kreditorių da
lykai stovi, tai daugumas pradėjo 
abejoti, ar tveriamoji bendrovė iš-

COOK PAVIETO
Socialistų Partijos Piknikas
NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO (JUNE) 16 d., 1918.

RIVERVIEW PARK — DIDELIS DARŽAS
Weštern, Belmont ir Clyborn avės., ir Roscoe Blvd.

SANTERINU0RTEVA v A‘ nuo
Kalbės anglų, finų, rusų ir švedų kalbose

Šokiai, pasivažinėjimai ir jvširioa žaismės.

Valkam Iki TIRTĖTAS • 22c karės VISO 25c. S i !?J1 
limijl/lD. taksai 3c. inui i par

ką Ir daržą

500 tikietų randasi “Naujienų” ofise. Todėl kas norite išanksto 
Įsigyti tikietus malonėkite užėję nusipirkti.

12 m. dykai

| graži pasaka.*
Šita pasaka patiko jain pernai, bet 

J šiemet jis jos nenori girdėti. Todėl 
I num jo paklausus tikresnių žinių 
I apie jo paduotas skaitlines, tuojaus 
I nušoko jo draugas p. Hertinanavi- 
I čius ir ėmė šaukti, kad aš peniai su-J 
I sirinkimus ardęs ir šiemet tų patį 
darįš. ; 4

Kuomet po tokio užmetimo man 
I aš. pasiprašęs gavau balsų ir pra- 
I dėjau aiškinti, kad p. Uerfmanavi- 
I čiaus daromas man priekaištas ne
turi oainalo, tai kili šitų dviejų drau
gų draugai, kurie susirinkimą vedė, 
pasakė jog susirinkimas yra jau už
darytas ir mano aiškinimas yra ne 
vietoj.

Į Galbūt, kad mano aiškinimas pp. 
Ališausko ir Hertmanavičiaus žvilgy 
sniu ir nebuvo vietoj, nes jis juos į 

' nepageidaujamą jiems padėjimą sta
tė. bet susirinkimas buvo ne p. Ali
šausko ir Jo draugų, tik jo kredito
rių ir todėl tas mano aiškinimas bu
vo labai vietoje, nes jiems svarbif 
buvo žinoti kaip tikrai dalykai stovi 
su jų likusiais heišmokėtais pinigais.

P-nas Hertmanavičitis ramina juos, 
kad jei tik jie pirks dalis už savo 
trusto certifikatus jo organizuoja
mo! Mildos Teątro bendrovėj ir jam 
i.šanksto užmokės už jo triūsą 3% 
to, ką Mildos Teatro nuosavybės ver
tė išneša (Mildos Teatro vertė skai
toma sumoje $204,000.0(1; 3% tos su
mos padaro $6120.00), tai jie nelik 
visus savo ninigus atgaus, bet dai
gaus 10% dividendo kas metas*.

Tai yra didelis pažadėjimas; bet 
p. Ališauskas žadėjo savo kredito
riams daę daugiau,; jis žadėjo jiems 
netik viską gražiai atmokėti, bet dar

ir ją džianitoriu Imli, o šiandien kų 
jis jiems sako? Jis sako, kad jam 
kreditoriai pernai skūra nulupo!

Kas gali pasakyti, kad p. Ilerlma- 
navičius už metų kiti; nepasakis to 
paties savo tveriamos bendrovės na
riams, kuomet jis turės juos pilnai 
savo rankoj ir jų noro nereikalaus 
klaustis? Jis jau šiandien vadina 
juos buriutčmis, uždaro susirinkimą 1 
nedavęs progos jiems išsireikšti ir 
net i susirinkimų neįsileidžia tų, ku
rie jam išanksto 3% neužmoka, 
Kuomet bendrovės organizavimas 
pasibaigs ir jis pasijus esąs pilnu 
ios bosu, tai jis atras daugiau sky
lių, kurioms užkimšti bus reikalingi 
bendrovės narių pinigai ir jie vieto
je dividendus imti turės dar iš ki- 
šeniaus pridėti kas metas.

Ne, vyrai, nors mes ir buriulėmis 
esame, nesiduokime tiems ponams 
savęs. Jei mes tikėsime j). Herlma- 
navičiaus žadėjimais ir atsidėsime 
ant 'jo sąžinės, lai sulauksime to pa
lies, kų ir nuo p. Ališausko. P-nas 
Ališauskas žadėjo mums antrų pusę 
išmokėti už dviejų metų; dabar jis 
suko, kad jis mums viską yra atida
vęs ir nieko mums nėra kaltas. Gal 
jam tas-taip ir atrodo, bet mes ži
nome, kad ištikiu yra kitaip.

Taipgi nepasiduokime ant antros 
meškerės. Paimkime pavedamąją 
nuosavybę, bet paimkite ją patįs be 
neprašyto organizatoriaus pagelbos. 
Visi, kurie nenorite, kad jums mu
sų “geradėjai” antrą kailį luptu, at
sišaukite tuojau po num. 3416 Wal- 
lace St., susieikime visi į krūvą ir 
aptarsime tą dalykų taip, kaip butų 
geriau mums, o ne organizatoriams, 
ar kam kitam. Jurgis šeškas,

Juzaps Urbutis, 
S. Birontt 

(Apgars.)

3343 So, Union Avė.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subaloj 

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

1c ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir GATVES

Užtikrinu, kad smui
ką ir mandolina graji- 
si j 4-rias lekcijas pei 
pus-halso systemą — 
kad ir nežinai nei vie
nos notos. Taip aiški 
ir lengva pus-halso sy- 
slėnia, kad net dyvai 
kaip, muzikos kompo
zitoriai nesinaudoje 
jąja anksčiau.

KRANK

1 ei. Pidlmun 342
Dr. J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

10731 So. Michigan Ava.
Koscląnd, TU.

AyiCTOR Grafafonal

kordai- h 
augščiau.
Roseland 

Music 
Shop

11146 S. Michigan Ate., Chicago, III.
Telopihone Pullman 6BS

Dr. D. H. SCHNEIDER
Gerai patyręs gydytojas mo

terų ir vyrų chroniškų ir ner
viškų ligų. Taipgi yra specia
listu akių, nosies, gerklės ir lt. 
ligų.

Valandos nuo 9 iš ryto iki 9 
vakare. Nedėliotais nuo 9 iš 

ryt' iki 1 po pietų.
1553 \V. 47th si., Chicago 

Kampas Ashland Avė.

Tel. Armitagv 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIEN8

Snffabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir žiaip įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, 111. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Halsted st.
Telcphone Canal 2118

Ofisas:
1900 S. Halsted St 

Virtoj BiachofF* AptltoM.
Telephona Canal 114.

Valandos 3—6 po piety 
llaklnaMt NedėMiaaloa ir Bartoaa

Reumatizmas Sausgėla.
Ncsikankykite snves skaus- 

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

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

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

Knyga:“SALTIN1S SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

J

Vyriškų Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
Iki $7,50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted SU Chicago. 111.
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KORESPONDENCIJOS
True iranslation filed with the post- 
mastėr ut Chicago, III., June 8, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Dr. J. Šliupas Brooklyne.

(Tąsa)

Karei prasidėjus Prūsų lietu
viai nukentėjo nuo rusų armijos, 
kuomet rusai buvo įsiveržę į ry
tinę Prūsija ir su visa armija ga- 
spadoriavo, baisiai žiauria elgda
miesi. Daugelį žmonių, vaikų, 
moterų ir vyrų išvežė į Samarą 
ir Sibiru. Rusų kariuomenė daug 
nelaimių mums pridarė Lietu-

varta išvežė, iškraustė į Amūro

tis į Lietuvy, atsitiko visko, čia

jo, pasidarbavo šnipinėjimu ir 
išdavinėjimu įsibriovusiems vo
kiečiams. Pavyzdžiui, apie Ma- 
riampolę sušaudyta apie 300 mu
sų brolių lietuvių. Tai ačiū pa
sidarbavimui musų davatkų. Di
džiausi prieš vokiečius pasiprie
šinimai įvyko apie Anykščius. 
Ten veik viskas sugriauta ir iŠ-

King Midas
Geriausi Skustuvai

Amerikoje

r*
T.“

KIETAI BARZDAI
KING skustuvai yra gvarantuo- 
ti. Parduotu 3IHI0 lietuvių san
krovose Chicagoje, Milwaukee, 
Pittsburgh’e. Buffalo, Detroit,

nai inla...
Vokiečiai užėmę Lietuva, už

dėjo savo jungų, fime koloni
zuoti vokiečių Šeimynomis Lie
tuvos žemę. Kauno gu’beN 
nijoj greitai apgyvendino 600,- 
000 vokiečių kolonistų; Vilniaus 
gub. 100,000; Gardino g. — 200,- 
000, ir tt. Lietuvius išklaistė, ’ • • ♦ 
kaip Grigo bites, po visus kraš
tus. Vokiečiai atėmė iš žmonių 
galvijus, avis, karvutes ir viskii 
paleido su durnais, sudegino su
naikino. Kaimiečiai buvo pri
versti pristatyt vokiečiams tam 
tikrų skaičių kiaušinių, nežiūrint 
iš kur juos imtum, sviesto ir pa
našiai. Visi šitie produktai bu-Į 
vo dėl užlaikymo armijos. Kada I 
armija nesuvartodavo visų pro-j 
dūktų, tai atgal parduodavo 
žmonėms už dvigubų, trigubų, 
keturgubų ir penkiagubų kainų.

Kada vokiečiai pabūgo did-r 
žiosios Rusijos revoliucijos, pra
dėjo ir į lietuvius žiūrėti kitaip. 
Vokiečiai išleido didelį laikraštį 
savo pinigais, kuris ir dabar te
beina, lietuviams klaidinti.

Pereitais metais, rugsėjo mė
nesyj įvyko lietuvių konferenci
ja. Ta konferencija buvo leista 
sušaukt, kad lietuviai pasisaky
tų ko jie nori. Konferencija iš
rinko komitetą iš 20 žmonių, ku
ris pasivadino Lietuvos Taryba. 
Jai vokiečių valdžia pripažino 
tam tikras teises, reikalaudama 
nuo jos atsakymo ko lietuviai 
norėsiu. Ta Taryba išnešė sa
vo rezoliucijas prielankesnes Vo
kietijai. Jių bijojo, kad nepate
kus vėl po Rusija, šita Taryba 
neturi galės ir šiandie. Vokie
čių armija viskų kontroliuoja.

Sausio 8 d. š. m. aš prisiunčiau 
kablcgramų pranešdamas, kad 
Lietuva nori neprigulmybės. Tai 
buvo išneštas tos Tarybos nuos- 
jjreiuiis Lietuvos likimo klausi-, 
mu. Balsavo 16 už laisvų res- 
publiška Lietuvą, o 4 prieš. Ži-

— ’-riRiii?i-bwn^k«liSwr'’Kaibi>jo 
as mačiau esant man Europoj... * _ \... ... . . ..v, • tTv- Varnams, L. Lekavičia ir J. Vir-Jie buvo labai patriotiški. \ŽC;
jau ir 
nesidrovėjau nusiimt kepurę. 
Bet Rusijoj padėjimas kitoks.

rITiusianties tarp bolševikų vis
ko mačiau. Jie eksproprijavo, 
atėmė turtų iš Centralio Komite
to. l'lždafė geriausius lietuvii,

I laikraščius, Lietuvių Balsų, ka
reivių Laisvų Žodį ir kitus. Pa
siliko tik Tiesų ir kitus, t.y. Kap
suko laikraščius. Laikraščių cen- 
zuru Rusijoj šitokia: jei kas nę- 
patiko bolševikams, tai atėjo ka
reivis j spaustuvę, raides sumai
šė, mašinas sulaužė, ir viskas. 
Prie bolševikų prieit negalima. 
Toks Kapsukas jums gerai žino
mas • kas jis yra. Tai baisus 
žmogus. Daugelį suareštavo mu-

[sų tautos narių, kartu ir profe
sorių Jablonskį senų žmogų.

Bolševikai nepaiso nė kunigų. 
Jei kunigas pasipriešino — mir
tis. žinojau vienų kunigų, ku
ris buvo nuteistas nprtiiK Bet 
kas yra teisėjas? Tai paprastas 
kareivis, taip pasako, taip ir 
turi būt. Nors tam kunigui vė
liau tapo atmainyta bausmė.

Kitas kunigas, M induti,.' btfvo 
po teismu, tai bolševikai nak
čia išvilko už miesto, nurengė, 
subadė durtuvais ir paleido. Pa
skui kunigas parėję namo.

Vilniuje dirba visi sykiu, ka
talikai, tautiečiai ir socialstai. 
Toks vekimas turi rūpėti ir mu
ms (plojimas).

. . „. ; . Anckas.. Tarpais dainavo LMI).ir Rusijoj tokių, prieš kūnas rf. T r o • u_. * .. \ , Birutės Choras J. L. Semuho ve___________ _______ ve
damas, taipjau vaikų orchestra 
po vadovyste J.Kazlausko. (Mat 
tos visos trįs dailės draugijos tu
ri prieglaudų pfie L.M.D., tai jos 
ir dalyvavo prakalbose).

— Birželio 2, LMD Birutes 
Choras turėjo išvažiavimų į far- 
mas. Gražiai besilinksminant, 
rinkta ir aukos. Surinkta $17.05 
Neprigulmybės Fondui. Nuo 
koncerto 12tų gegužio liko $56.- 
25 šelpimui nukentėjusių nuo 
karės lietuvių. Pinigai pasiųsta 
į S.L.A. Seimų, Philadelpijoj

— Pittsburgietis.

AKRON, OHIO.

L.S.S. 244 kuopos vakaras.

Pirkliai, pasirašykite čia.

Vardas ...

Adresas ..

iškirpkite šį apgarsinimą ir 
nusiųskite į
KING RAZOR MANUFACTUB- 

ING C<K
31 N. 9 St., Indiana, Pa.

Telefonas Lawndale 9321
dėl pardavėjo 

Chicagoje ir apielinkėje

tung. Hertligas pripažino Lietu
vai neprigulmybę. Bet vokiečiai 
vartoja labai nešvaria politikų.

Buvo taip, kad labai maža pa
rtija nori monarchjos, ir vysku
pas (Karevičius?) nuvykęs į Be
ribių nusilenkė prieš Hertlingų ir

Leiskite man ištarti žodį apie 
kunigus, čia, Amerikoj, yfa kun. 
Kemėšis ir Dobužinskas, kuriuos

Atsisveikinimas
Aš, Petras A. Paliulis, šiuomi pranešu visiems savo 

Draugams, kad aš persikeliu iš (’Jiicagos į Woodboro, Wis., 
kur, tikiuos, kad į trumpų laikų visi mano Draugai persikel- 
site. Nes čia jau yra uždėtas fundamentas Lietuvių milži
niškai Kolonijai, kur Liberty 4Land and Investment Kom
panija užpirko apie 20,000 akrų labai puikios žemės tarp 
gražių ežerų ir miškų.

Užtai širdingai visus kviečiu, idant atsilankytumėt čia 
ant vakaeijos. Atsilankiusiems užtikrinam, kad busite la
bai užganėdinti ir nelabai norėsite grįžti į tų pilnų durnų ir 
dulkių (’.liicagų. Čionai atidariau labai puikioj vietoj ant 
puikaus ežero kranto Summer Resortų, adresu:

Woodboro Summer Resort, Woodboro, Wisconsin
Atsisveikindamas dėkuoju visiems širdingai, su kuriais 

taip meilai perleidau apie 15 metų ir jeigu kurį biznyj bū
damas užrustinau, meldžiu atleisti. Su godone P. A. Paliulis.

įlinkas leidžia tuo tarpu pakalbė
ti p. Šimkų, šiam kiek pakalbė
jus ir savo kalbų užbaigus dal

ina: “Broliai, žirgus bahiokit, j 
I tėvynę jokit, antru syk kalba
Dr. šliupas:

Mieli broliai ir sesutes... Lie
tuvos kariuomenė yra pasidali
nus į du pulku, stovi po koman
da generolo Kanuiičio. Karino-

I ’ 1 1 ’ • ‘
menė yra vokiečių globoj ir su 
vokiečiais... Lietuvių kariuome
nė narsi ir šautuvo nepardavė už 
rublį ir 25 kapeikos, kaip darė 
rusai kilus revoliucijai.

Vokiečiai išvarė daug lietuvių 
į Daniją, kur jie kenčia didžiau- 
sį skurdų. Page|bos jiems nie
kas neduoda. Gal daug jau mi
rusių bus. Amerikoj rinkta au
kos, bet ten niekas nenusiuntė 
neliek. Danijoj lietuviai pabė
gėliai ar išvaryti iš kitur gavo tik 
vienų dolerį aukų nuo Amerikos 
lietuvių. Nelaikąs gelbėti dabar 
tokius Kapsukus, reikia duot pa
geliai kur reikia. Beikia gelbėt 
Lic tavos Taryba kokiais keliais 
nepagel botume. Pinigų duoti 
kįekvieno pereiga, o antra — gel
bėt musų politikos palaikymų 
vairių reikalų delei, kaip ūkės 
tvarkymui, ubagų pašelpai ir tt. 
Nebūkime vaikai, duokim^ visi. 
Reikės Lietuvoj telefonų ir tele
grafų. Jeigu jus esat tikri Lietu
vos sunųs, pasirauskite savo ki- 
šeniuose. Mes pešamės dėl nie
kų partijose, pasirodykime vy
rais, remdami reikalų moraliai 
ir materialiai. Tautietis turi pa
daryt Lietuvę laisva šiandie ar
ba niekad. Jeigu jus neparemsi- 
te mano darbų, jie negali būt at-< 
siekti.

Birželio 2 dfčnų vietos LSS. 
244 kuopa buvo sutaisius vaka
rų. Scenoj buvo statoma ketu- 
Hų veiksmų drama. “Pirmi ži
ngsniai”. Patsai lošimas išėjo 
kiek silpnokai, daugeliui akto
rių truko drąsos, ypatingai ne
dryžai veikė ir kalbėjo tie, ku
rie dar pirmų kartų pasirodė ant 
pagrindu. Bet tai nieko. Su lai
ku pasilavins geriau ir ne vienas 
jų gal bus šaunas aktorius.

Pertraukomis Mirtos Choras 
iš Cleveiando, dgo J. P. Valanti- 
navičiaus vedamas, sudainavo 
keletu darbininkiškų dainų. 
Choras gražiai išlavintas, susi
dainavęs, ir todėl padarė garų 
spūdį į akroniečius. Be to, bu

vo dar ir “Maikio su tėvu” pasi-‘ 
kalbėjimas, kuri neblogai išpil-

plė V. .lyanauskytė, vaikinu per
sirengus, Maikio rolėj. Abudu 
aktoriai iš Cleveiando.

Malonu paminėti ir tai, kad vi
sas Mirtos Choras atvyko iš Cle- 
vclando savo lėšoms. Tuo būdu 
Mirta netiktai buvo dideliu va
karo papuošimu, bet matrialiai 
daug pagelbėjo “socialistų kuo
pai shštiprcti. '^UŽtat L£S 244 
kuopa labai dėkinga šaliniam 
Mirtos Chorui, kaip ir visiems 
sprktaklyj dalyvavusiems lošė
jams ir lošėjoms.

Spektakliui ir dainoms pasi
baigus buvo dar šokiai, kurie tę
susi iki vėlos nakties.

Publikos buvo atsilankę gana 
djiug, tat atskaitant išlaidas kuo
pai liks apie šimtas su viršum

Dabar kuopa stovi gerai ir pi- 
nigiškai ir narių skaičiumi.

— Darbininkas.

VALPARAISO, IND.

Draugams išsiskirstant.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE 

saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje.
Fo Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearlng House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų,

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

W. KASPAR WALENTY SZYMANSKi --------------------
pirklys 
H. E, OTTE 

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

Bros. Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co. 
JOZEF SIKYTA 

kasiterius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

W. KASPAR 
prezidentas 

)TT(> KASPAR 
vice-prezidentas 

WII.LIAM OETTING 
prez. Oeting Bros. 

CHABI.ES KRUPKA 
vice-prezidentas 

padėjimas 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Limiber Co 

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Go 
_ OTTO KUBIN 

prez. Atlai 
[Brevving Co

♦ Ą Ą Ą.ąr.ąc 4 f.* 4 * + + +

Sutaupyk $10 ant apsirėdymo

$30 Siutaiuž
ATEIK IR UŽSISAKYK DABAR

EMOKĖK augšats kainas už drapanas, 
ES dabar yra sunkus karės laikai.
E PIRK gatavas drapanas.
ES jos netiks ant jųsų ir nebus pigiaus. 
EIK pas prastus nepatyrusius siuvėjus, 
ES negausit to ko j ieškot.

ANO darbas ir pritaikymas gvarantuotAs. 
lyH ANO kostumeriai yra pilnai užganėdinti. 
X JL ANO drapanų kainos $20 ir augščiaus.
hi/. • | >

TSITIKIME neužsigančdinimo gausi pinigus atgal.
Š užlaikau visokios rųšies vilnonių materijų sandėlį, 
š turiu dirbtuvę įrengtų kuogeriausiai, moderniškai.

K Š esu baigęs siuvimo ir kirpimo geriausias mokyklas.
MgH Š esu praktikavęs prie siuvimo ilgus metus, 

užlaikau darbininkus kuogeriausius ekspertus.

A. MAUSNER
3239 SO. IIALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Phone Yards 4608
Vyrų drapanų Siuvėjas, Lietuvis

Storas būna atdaras nuo 8 ryto iki 9 valandai vakaro.
Nedeldieniais atdara nuo 9 išryto iki 12 vai.

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj

PEARL QUEEN KONCERTINA

Nemokėk Pinigus Bereikalo
Musų Krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj

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

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 So. Ashland Avė., Tel. Drover 7309 Chicago, 111

b

Tokia buvo Dr. J. Šliupo pra
kalbti. Poni Šliūpienė ragino: 
“Duokit auksu tai dievo smeto-

Ir žmonės davė.na.

PITTSBURGH, PA.

Gegužio 26 LMD. Svetainėj 
buvo prakalbos A. P. L. A. 7tos 
kuopos. Kalbėjo K. Varašius. 
dainavo LMD. Birutės Choras, 
p, J. L. Sesniulio vedamas. Labai 
puikiai dainavo.

— Gegužio 29 toj pačioj Sve
tainėj buvo Rimkos koncertas. 
Dainavo Pr. Rimka, J. Žiūronas 
ii? plė M. Juozevičiukė. Kadangi 
tų vakarų labai lijo, tai žmonių 
vįsai mažai buvo. (

’— Gegužio 30 LMD-jos sve-

Lig šiol LSS. 120 kuopa turė- 
o daugiau kaip trisdešimt narių, 
tame skaičiuje buvo trįs mergi
nos ir viena moteris. Bet šiam 
pavasario bertainiui pasibaigus 
keletas draugų apleidžia moky
klų, o kartu ir kuopų, būtent, 
dd. J, T. Vitkus, J. Dambraus
kas, J. Demęnti^, J. Bajoras, J. 
Kaunas, Alb. Razimavičius ir 
dgė Pušiniute.\ Is jų tik vienas 
d. Vitkus pabaigė Valparaiso 
mokyklų ir persikelia Chicagon 
studijuot mediciiių. Kiti gi drau
gai priversti apleisti mokyklų 
dėl neturto.

Dg. Vitkus, čia besimokinda- I
mas pats, buvo kartų ir lietuvių 
kalbos mokytojas, ir. užtai užsi
pelnė pagarbos nuo savo, moki
nių.

Visi apleidžlahtieji Valparaiso 
draugai yra stropus ir pasišven
tę dirbti žmonių la'bui. Todėl 
tikimės, kad kur jie apsigyvens 
tarp lietuvių, jie padės nemaža 
vietos ddraugam veikt šviesesnei 
žmonijos ateičiai. Apleidžian- 
tiems draughms linkime geriau
sios kloties. —LSS. 120 Kuopa.

---- —
GARY, IND.

prastas Lietuvių Ukėsų Komer
cijos ir Pašelpinio Kliubo susi
rinkimas P. Jonaičio svetainėj. 
Be. kitų svarbių klausimų, buvo 
perskaitytas p. Jasiulio iš Indi
ana Harbor atsiųstas laiškas, 
kur jis kviečia Kliubų dalyvau
ti apvaikščiojime liepos ketvir
tosios Indiana Harbore. Pak
vietimas didele balsų didžiuma 
buvo atmestas. Kliubo nariai 
'buvo tos nuomones, kad visai 
nėra reikalo važiuoti į kitus 
jųiestus, nes jeigu kų rengus, tai 
užteks ir Gary. —Ten Buvęs.

■ i, iii ■ ' '

Dr. K. Drangelis
DENTISTA6

Birželio 4 dienų įvyko nepa-

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockvvell 6999

Aš. ADOMAS A. KARALAUSKAS. SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų. Nervu w 
abelnas spčkų nustojirnas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gytluolės, tai po suvartojimui 
nnnčtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą- 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa* 
vaitė po buteli Salutaras, Bilteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjlstei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdiai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 8o. Halsted SU Telephone Caual 6417. Chicago, III.

Patarimas Cicero Gyventojams
Patarimu Cicero gyventojams, kad apsirūpintumėte su anglimis • 

ateinančiai žiemai. Jus turite Ciceroj gerą žmogų, pas kurį galite 
gauti gerų anglių ir daug pigiau negu “koljarduose” — pas Rudgal- Į 
vj. Jisai perka karais tiesiog iš mainų ir parduoda daug pigiau, I 
negu kol jarduose, jisai nepriklauso prie kuljardų unijos, gali už tai 
pigiau parduoti.

Nelaukite ilgiau, bet nueikite tuoj pas F. Rudgalvi ir užsiorde- 
rinokite anglies. Jo adresas:—

F. Rudgalvis, 1334 So. 48th Avė., Cicero, III. j 
fe---------------  ------------------------ -1

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

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

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

STOCKAI IR BONDSAI.
Noriu pirkti už grynus pinigus Li

berty Bonds. Ateikite 
grynus pinigus.
118 N. La Šalie st.,

Perkame Fruncijos, 
Canados bondsus.

ir gaukite

Room 312.
Anglijos ir

CHABI.ES
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šimtm. materialistų ir švie-t Bet nemaža Plechanovo lenui sakoma,' kad “norintį*” 
tėjų mokymus, palygi’nda-J darbų dalis jau ir dabar gali minėtos rųšics organizaciją arba 
mas juos su marksizmu-; ji-,būt apvertinta, kaipo istori- bendrovę steigti, turi kreipties į

šimtm. materialistų ir švie-

Ttdephone Canal 150G

*imi kasdien, išskiriant 
. Leidžiu Naujienų Ben- 
S. Halsted St., Chicago, 
onas: ('anai 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagojc—pačiu:

Metams ...............   $6.00
Pusei meto ............................3.50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiam .............. 1-45
Vienam mėnesiui..................... 75

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija .............................02
Savaitei 
Mėnesiui

Naujienos 
nedėldieniu 
drovė, 1810 
III. — Telc

...............50
ne Chicagoj,

įmetu

Pusei melo ................
Trims mėnesiams ...
Dviem mėnesiam ...
Vienam mėnesiui ....

Kanadoj, metams ........
Visur kitur užsieniuose

$5.00
3.00

1.25

7.00 
. 8.00

Pinigus reikia siiisti Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Kaišytoji) ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia imtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
ses, be to paliekant platesnius tar
inis tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
Ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

sai davė filosofišką anarchi
zmo kritiką klesiškai para
šytoje knygelėje “Anarchiz
mas ir Socializmąs” (nesenai 
išversta į lietuvių balbą); 
bet daugiausia jo raštų yra 
pašvęsta literatūros temoms 
ir Rusijos revoliucinių ir ki
tokių rašytojų kritikai. Ple- 
chanovas buvo labai gilus 
Rusijos literatūros žinovas, 
ir kaikurie jo veikalai apie 
ją (ypač jo knyga apie Čer- 
nyševskį ir jo straipsniai a-| 
pie Bielinskį) neturi sau ly
gių nė vienoje kalboje.

Jisai savo raštais padėjo) 
teoretišką pamatą Rusijos 
Social-Demokratų Darbinin
kų Partijai ir buvo vienas 
jos Įsteigėjų; jisai skaitosi] 
tos partijos “tėvu”. Ant ne-1 
laimės tečiaus, paskutiniais 
savo gyvenimo metais Ple- 
chanovas nebuvo tokiojb 
garbingoje vietoje R. S.-D. 
D. P-je, kokia jam priklau-

jos palikimas. Jisai yra L.S.S., kad ji referendumu nuta- 
milžiniškas. Kaipo drąsus rtų, “ar galima, ar ne”. Iš šitų 
ir pasišventęs kovotojas-re- žodžių išeina, kad “pataisymo” 
voliucioni'erius, kaipo didis autoriai turėjo ominėje, jogei 
galvotojas ir mokytojas, kai-'minėtų organizacijų ir bendro- 
po be galo gabus naujos pa- Vių steigimas turi lbut ne apskri- 
saiilio idėjos pionierius, G.V.’ tm uždrausta, o tiktai pastatytas 
Plechanovas visuomet paliks 
(žmonijos atmintyje, greta 
Bebelio, Jaures’o ir kitų pra
kilniausiųjų proletariato va
dų.

jos palikimas. Jisai yra

Apžvalga
—.............. —~~T—-----

NAUJI L. S. S.
ĮSTATYMAI.

Tik-ką apturėjome 4 numerį 
LSS buletino, “Apžvalgos.” Ja
me, tarp kitko, paskelbta rezul
tatai keturių referendumų, per
leistų per Sąjungą. Iš tų rezul
tatų matyt, kad trįs įnešimai re
ferendumui tapo priimti, o vie
nas (kad sąjungiečtai mokėtų po 
5c. mėnesyje extra ir už tai gau
tų dykai “Naująją Gadynę”) at
mestas.

Asmeniškai Bedaktorių matyt gali 
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

“Vigų kraštų proletarai, vie
nykitės”. —K. Marks.

į| Redakcijos
!| Straipsniai Į
True translation filed with the post- 
muster at Chicago, III., June 8, 1918, 
us reųuired by the net of Oct. 6,1917. 

ičr. P/echano^

Vakar musų skaitytoja 
patyrė iš “Naujienų”, kad 
mirė didis rusų socialistas 
Georgij ValentinoviČ Ple- 
chanov. Tai buvo vienas tų 
asmenų, kurių vardai bus 
užrašyti stambiomis raidė
mis darbininkų Internacio
nalo, ir Rusijos istorijoje.

Tarptautiniame socialistų 
judėjime, G. V. Plechanovas 
užima vietą tarpe pačių įžy 
miausųjų vadovų; o Rusijoj 
jisai savo darbais ir minti
mis uždėjo galingą žymę ant, 
revoliucinio judėjimo keleto 
dešimtmečių.

G. V. Plechanov priklausė 
prie tų nedaugelio musų die
nose gyvenančiųjų žmonių, 
kurie mokinosi socializmo 
mokslo tiesiog iš pačių to 
mokslo įsteigėjų. Jisai as
meniškai pažinojo senį Frie- 
drichą Engelsą ir naudojosi 
jo nurodymais, studijuoda-| 
mas marksizmo idėjas. Ir 
jisai pasirodė esąs vienas pa 
čių gabiausiųjų Engelso mo
kinių.

Dar prieš karę už keleto 
metų jisai pertraukė ryšius 
su menševikų srove, prie ku
rios jisai buvo prisidėjęs, 
kuomet nerado galima veik-l skamba taip: “Kaip tik bus gali- 
ti išvien su Lenino frakcija ma leisti “Kovą”, tai ji turi eiti 
Jisai ėmė “bombarduot” me- du kartų savaitėje.” Prie šito 
nševikus už tai, kad jie nevaĮ įnešimo yra “pataisymas” (tik

rinus sakant, visai naujas įneši
mas), kad “kaip tik “Kova” bus 
leidžiama du kartu savaitėje, tai 
LSS. narių mokestįs pakils 5 c. 
mėnesyje, o “Kovos” prenume
ratos kaina 50 c. metams, taigi 
metinė prenumeratos kaina bus 
$2.50.” Ir įnešimas ir “patai
symas” gavo didžiumą balsų.

Bet daug įdomesni, negu šitie, 
yra kiti du priimtųjų įnešimų. 
Apie juodu verta šiek-tiek plax

Iš priimtųjų įnešimų vienas

norį “likviduot” partiją ir 
pasidaryt ramiais reforma
toriais. Šitame žygyje prieš 
“likvidatorius*’ Plechanovą 
karštai rėmė bolševikai. Bet 
štai atėjo karė, ir R. S.-D. 
D. P-jos tėvas atsidūrė opo
zicijoje prieš menševikus ir 
prieš bolševikus.

Plechanovas griežtai sto-j 
jo už karę, stengėsi pri- 
traukt prie talkininkų Itali 
ją ir ragino Rusijos darbi-pinus pakalbėti, 
ninkus susilaikyt nuo viso- Referendumas I. 
kių žingsnių, kurie apsun
kintų kovą prieš Vokietiją. 
Pritarėjų šitoms idėjoms te
čiaus atsirado labai nedaug 
abiejose Rusijos social-de- 

mokratų srovėse, ir jisai fak
tiškai paliko už partijos ri
bų. Kada pernai kilo Rusi
joje revoliucija, ir Plechano
vas pagrįžo iš užsienių, kur 
jisai buvo išgyvenęs didesnę) 
pusę amžiaus, dalykai jam 
nepasitaisė, 1 bet greičiaus 
dar pablogėjo. Joks socia
listų vadovąs neturėjo tiek 
mažai įtekmės tarpe revoliu
cionierių, kaip jisai; joks so
cialistų laikraštis revoliuci
nėje Rusijoje neturėjo to
kios menkos cirkuliacijos, 
kaip Plechanovo “Jedins

po tam tikra sąlyga, būtent: kad 
steigiant tas orgimizacijas ir be
ndroves, reikia gauti visos Są
jungos leidimas. ’

Aišku tad, jogei “įnešimas” ir 
“pataisymas” prieštarauja vie
nas antram: pirmasis visai atima 
iš atskirų sąjungicčių, kuopų ir 
rajonų teisę steigt tam tikros 
rųšics organizacijas ir bendro
ves, ir paveda tą teisę vien tiktai 
Sąjungai; o antrasis palieka tei
sę nariams, kuopoms rajonams, 
tiktai aprubežiuoja ją tam tikra 
sąlyga (Sąjungos leidimu).

Vadinasi tas “pataisymas” nė
ra pataisymu prie įnešimo, o ti
ktai nauju, “pagėrintu” įnešimu 
(“substitute”), ir priimtas galė
jo būt tiktai vienas iš jų, o ne 
abu kartu. Priėmus-gi juodi 
abu kartu, netenka reikšmės ne 
vienas jų. Tai turi būt aišku, 
kiekvienam, kuris turi bent kiek 
logikos. *

Referendumas I nelegalia

Bet tas referendumas, be visa 
ko, da yra ir nelegalia. Jisai ta
po praleistas priešingu Sąjun
gos įstatams budu.

Mes neturime po ranka to “Ko 
vos” numerio, kur buvo paske
lbta įnešimas kalbamam referen 
dūmui, bet mes randame, ka< 
L.S.S. sekretorius paskelbė 12 d. 
spalio mėn. 1917 m., jogei tas 
įnešimas tapo paremtas. Paga 
L.S.S. įstatus, įnešimas referen
dumui tilri būt perleistas per 
balsavimą ne vėlinus, kaip bėgii 
trijų mėnesių, pb jo parėmimo. 
Taigi šito įnešimd’balsavimas tu
rėjo pasibaigti iki 12 sausio 191f 
m„ o tuo tarpu sekretorius pra
neša, kad balsavimas įvyko ko
vo 16 d. ir balandžio 25 d., t. y. 
daugiaus kaip du arba net puske
tvirto mėnesio vėliaus, negu lei
džia įstatymai! i

Vadinasi, tie nelogiški riutari-

sąjungiečiams.
Štai kokį “paaiškinimą” jisai 

deda prie ref. III:
“Visos tos L.S.S. kuopos, 

kurios yra prisidėjusios prie 
Amerikos Liet. Darb. Tary
bos, turi iš jos išstoti, ir atei
tyje nė jokia kuopa oficialiai 
(? “N.” Red.) kuopos vardu 
negali prie min. tarybos dė
tis”.

Visų-pinna, kuopos dedasi ne 
prie Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos, o prie vietinių 
Tarybų, kurios organizuojasi 
atskirose kolonijose.

Antra, kaip sakėme, tas visas 
“nutarimas” neturi jokios ver
tės, kaipo įvykęs nelegaliu bu
du. * • '

Bet nuostabiausia yra ve kas: 
pasiremdamas “nutarimu”, ku
ri draudžia kuopoms dėties 
prie Am. L.D.T., sekretorius lie
pia išstot iš A.L.D.T. toms kuo
poms, kurios jau prisidėjo! Ar 
jisai nė to nežino, kad įstaty
mas neturi atbulos galios? 
Idant įstatymas padarytų nele- 
gališku tuos darbus, kurie įvyko 
pirm jo pasirodymo, tai jame 
turi būt tatai aiškiai pasakyta; 
priešingam atsitikime jisai tu
ri reikšmę tiktai ateičiai.

Ką pasakytų Stilsonas, jeigu, 
išėjus įstatymui apie tai, kad 
svetimų kalbų laikraščiai nega
li spausdint straipsnių be ang
liškų vertimų, — valdžia imtų 
uždarinėt tuos laikraščius už 
tai, kad jie nedarydavo vertimų 
pirmi to įstatymo paskelbimo? 
Ką jisai pasakytų, jeigu, įvedus 
kokią-nors mokestį, valdžia im
tų kolektuot iš žmonių tą nu
kęsti už visus praeitus laikus?

Aišku, kad ta Stilsono “inter
pretacija” (paaiškinimas) yra 
ne nutarimo prasmėje, o visai 
naujas, paties sekretoriaus pa
darytas “įstatymas”. Pasirodo, 
Sąjunga susilaukė savo “samo- 
deržco”, kuris nori valdyti ją 
pagal savo’ valią ■ ir f‘iš Dievo 
malonės”!

kio suvaržymo nėra jokioje par- Į 
tijoję; net klerikalai, pas ku
riuos dvasiškija autokratiškai 
valdo tikinčiuosius, žmonės tu
ri dauginus laisvės.

Ir toks suvaržymas, kokį siū
lo “refer. I”, yra stačiai negali
mas ir juokingas. Įsivaizdinki
te sau šitokį dalyką: būrys są- 
jungiečių sumano, besiartinant 
rudens sezonui, įsteigt lavinjmo- 
si ratelĮ. Jiems nevalia to da
ryt, pagal “referendumo” 
mą!

MERGAITĖMS JAKUTe.
—Pavyzdys No. 8835.\

telj, 
gos

įneši- 
0 pagal “pataisymą”, jie 

organizuot lavinimosi ra- 
bet turi pasikahist Sąjun- 
pritarimo, kuris turi būt

suteiktas visuotinu balsavimu 
— už penkių mėnesių laiko! 
Taip-pat nevalia steigt (arba ne
valia be visuotino balsavimo 
sankcijos steigt) knygynų, orga
nizuot “socialistams pritarian
čių” susišelpimo draugijų; ne
valia organizuot bendrovių lei
dimui socialistiškų laikraščių 
(nesocialistiškutf laikraščius są- 
jungiečiams leist neuždraus
ta!)...,

Kas čia darosi su tais musų 
sąjungiečiais? Juk ištiesų šito
kie “nutarimai” — nors, ant lai
mės, jie kolkas neturi vertės — 
baisiai žemina socialistų vardą. 
Kuo socialistai pasirodo, apreik- 
šdami šitokius savo palinkimus? 
Nejaugi jų idealas yra ne lais
vas asmens ir visuomenės plė
tojimąsi, o kazermės?!

8855'

S.L.A. Seimas
(Tąsa nuo 1 pusi).

buvoIndomiausias raportas 
D-ro Matulaičio. Jis buvo pil
nas indomios statistikos ir gerai 
nušvietė S.L.A. apdraudos “pa
tyrimą”. Tokio raporto nė vie
nas Susivienijimo daktaras-kvo- 
tėjas rods dar nebuvo pagami
nęs.

Pirmas tų įnešimų (referen
dumas) 1 skamba sekamai:

“LSS. pavieniai nariai, kuo
pos ar rajonai neturi teisės or
ganizuoti naujų organizacijų, 
pavadindami jas socialistiško-
mis arba socialistams prita-I mai, ant laimes, nupuola patįs 
riančiomis. Taip-pat neturi I savaimi. Bet keista, kad L.S.S. 
teisės susidėjusios kuo-1 sekretorius laužo organizacijos 

, pelės iš atskirų narių, taip ir I įstatus tokiam svarbiam reikale, 
kuopos ir rajonai, tverti naujų | kaip referendumas.
bendrovių “socialistiškų laik
raščių leidimui.

Prie šito įnešimo pridėta pa
taisymas:

Norinti (noriu tįsi? “N.” 
Red.) panašią įstaigą, ar orga
nizaciją tverti, turi kreipties į 
L.S.S., kuri savo referendumu 
nuspręs, ar tokia organizaci
ja, ar įstaiga, galima tverti ar 
ne.

Nelegalia ir referendumas III.
Į Tdks-pat priešingas L.S.S. įs

tatams buvo ir kilo įnešimo bal
savimas — referendumas III, ku
ris skamba:

“Nė viena L,S.$. kuopa ofi
cialiai kuopos vardu negali 
dėties prie‘Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos’ ir nė 
joks narys negali organizuot 
jokios politinės orgapizacijds

šis paveikslėlis parodo dailų jaku- 
tės pavyzdį mokyklos amžiaus mer
gaitėms. Tinka šilkinė arba ir med
vilnių materija. Jakutė gali būt da
roma neplačiu apskritu kalniečiam, 
susegamu augštai pagurklyj, arini 
iškirptu pavidale V gorsu, ir tada 
dedamas platokas smailiais galais 
kalniečius. Rankovės gali būt ilgos 
arba trumpos, bet abiem atvėjais pa
sibaigiančios giliais užlenktais ant
rankoviais. Juostoj įdedamas elas
tinis dirželis.

J akutės pavyzdys No. 8835 sukirp
tas šešeriopo didumo, mieros 4, 6, 
8, 10, 12 ir 14 metų mergaitėms. 
Kaip paveikslėyiyj, 8 metą mergai
tei reikia 1% jardo materijos 27 co
lių pločio, arba 1% jardo 36 colių 
pločio.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai jakutei su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom iš
kirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo pavarde 
ir aišku adresą ir, įdėjus kariu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešini 
tuką), pasiųsti šiaip užadresavus: 
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1840 
S. Halsted Street, Chicago, III.

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

Čia įdedu 10 centų, ir prašau at-
Sųsti man pavyzdį No. 8835. — 

ergaitei metų..........

(Vardaa if pavardė)

(Adresu)

tvo'”. : • į i

Paėmus-gi valdžią į savo 
rankas bolševikams, Plecha 
novas buvo stačiai apšauk
tas “kontr-revoliucionieriu” 
ir bolševikų kareiviai kelete 
kartų vaikščiojo į jo butą 
darė kratas ir klausinėjo jf 
— ligonio, gulinčio lovoje—^ 
kur jisai laikąs sandėlį gink 
lų, paskirtų “kontr-revoliu

Iciniam suokalbiui”!
Taip jisai ir mirė beveiki 

visų apleistas ir neapken
čiamas daugelio tų, kurie 
mokinosi iš jo raštų.

Mes čia konstatuojame ti
ktai faktus. Bešališką nuo
sprendį apie Plechanovo po
ziciją dabartinėje karėje te
galės išduoti tiktai istorija.
Kas gali žinot, koks jisai 

bus! Juk jau šiandie mato 
me, kad daug dalykų, ku
riuos daro žmonės, apšauku 
šieji senąjį socializmo teore
tiką “kontr-revoliucionie 

riu”, nėra taip geri, kaip I 
mes norėtume; ir daug daly
kų, kuriais niekas netikėjo, 

klausimo apie išsiplėtojimąl kuomet juos skelbė Plecha- 
monistiškos pažvalgos į isto-* novas, šiandie virto tikreny-’

Plechanovas turėjo prie f i 
losofijos, ir, kaipo marksis
tinis filosofas, jisai yra nu
veikęs daugiaus, negu bent 
kuris kitas, išimant tiktai 
pačius Marksą ir Engelsą. 
Filosofiški Plechanovo raš
tai yra šiandie neapsieina
mas dalykas kiekvienam, ku I

mokslinio socializmo pama 
tus.

Plechanovas ne tiek sten
gėsi pagamint užbaigtą filo
sofijos ‘‘sistemą”, kiek ištirt 
atskiras žinojimo sritis pa
gelba marksistinio metodo 
(turinėjimo budo). Jisai pa
rašė puikų veikalą “Prie,

Originahs įnešimas priimtai . v. , , ,... • * • I Sis įnešimas tapo paskelbtas5b.i balsais prieš 435, o pataisy-Lt_, . .. v; . . . | Kovoje rugsėjo' (sept.) mėne-I inas — 924 balsais prie 295. | . „ t ' T . .n. . . ... . , , 11 si° 7 d., 1917 m.. Nuo paskel-Pirnuausia reikia patebet, kad I.. v. _...... . . _ | bimo įnešimo LSS. įstatai duodašitų dviejų nutarimų prasme yra 1.2 .... , .... .7... UT , | du menesių laiko jo parėmimuilabai neaiški. “Įnešimas sako, |/x .. . _ . . ,“ * .. . ... I (t. y. iki 7 d. lapkričio); iio tokad ne! pavieniai nariai, ne kuo-| . , „ .L.. ' . ._ . . A T T .*.1 duodama ne ddlidiauš kaip vie-pos, ne rajonai NEGALI steigti „ . ,¥ . r., »... ...... I nas mėuesis išsiuntinėjimui baltam tikrų organizacijų ir bend-| ...« . • », • . . IsaVimo blankų (t. y. iki 7 d.rovių, o pataisymas sako, kad | 1V. . ; . .. . . .... | gruodžio); po to ne vėliaus, kaipapie minėtų organizacijų ir ben-1 . . . ..... , . y .. . ,** ... o |dviejų menesių begiu, turi užsi-drovių steigimą sprendžia Są-1. ...... . (,T .. . _ .. .. j » * | baigti balsavimas (t. y. iki 7 d.jungos referendumas. Bet kam-1 t .v.... .. „ ... |vasario). () tuo tarpu tas ineši-gi reikia sprendimo apie dalv-1. • . . T • I,nas buvo balsuojamas tiktai koką, kuris uždrausta daryt? Jei-1 . .. . ,.. . . £ I vo mėnesio antroje pusėje ir ba-gu referendumas ir nuspręstų, L 1X. . , ,, , . . .. . .. | landžio meheisy ė!kad tokią ir tokią organizaciją| „ . . v . . .. _ .. . . .. ..... I Balsavmlas netitn vertės. Betarba bendrovę galima steigt, tai I .. . , . . T o „. . . . . v.. .. .. |miisvelstebina,kaipL.S.S.sek-juk visviena tuo užsiimti negale-1 . ... . . . y ... ^ . . . . . . . | retomis galėjo taip laužyti ortų ne atskiri nariai, ne kuopos, | ... . . t JI . . 1 |gamzaCijos įstatus!ne rajonai. I ?
Tv . . ... „I Sekretoriaus “interpretacija.”
Pagal tiesioginę “įnešimo” I

prasmę, socialistiškas organiza-1 Bet J. V. Stilsonas moka da ir 
cijas ir bendroves leidimui so-1 didesnių šposų iškrėsti. Jisai ne 
cialistiškų laikraščių nuo dabar I ^ktai laužo įstatus, savotiškai 
gali steigti TIKTAI PATI SĄJU-Į darydamas “referendumus”, ir 
NGA
luusantįs Sąjungai).

Vienok “pataisyme,” matoma,
norėta pasakyt visai kas kita, valia leidžia naujus “įstatymus’

(arba socialistai, neprik-| ne tiktai paskui tuos be vertės 
“ referendumus” skelbia, kaipo 
“įėjusius* į galę”, bet <la ir sava

Anti-demokratiška dvasia.

Bet, kaip jau parodėme, tie 
visi nauji “nutarimai” yra pa
daryti nelegaliu budu ir todėl 
be vertės. Į juos prisieina žiū
rėt tiktai, kaipo į tam tikrą do
kumentą, parodantį kokia dva
sia viešpatauja tūloje L.S.S. na
rių dalyje. Šituo žvilgsniu te
čiaus tie “referendumai” yra 
gana įdomus.

Vienas jų turi aiškaus, niekuo 
nepridengto frakcionizmo dė
mę: tai “referendumas” apie 
A.L.D.T. Sąjungiečiai, kurie da
lyvavo šitame “referendume,’’ 
gerai žino, kad A.L.D.T. nedaro 
jokios skriaudos nė socialistų 
judėjiiAi, nė Sąjungai. Jos 
principams jie nieko negali už
mesti; jos veikime dar jie iki šiol 
neatrado nieko bloga. Prie to- 
gi, jie patįs yra daugelį kartų 
parodę savo pritarimą pana
šiam dalykui, kaip A.L.D.T.: 
Brookylne ir apielinkėse tapo 
pernai įsteigtas “Taikos ir teisių 
komitetas”, susidedąs iš kelių 
dešimčių organizacijų; Mass. 
valstijoje gyvuoja panašus į 
tą Komitetą “Kalinių šelpimo 
Komitetas”. Bet prieš A.L.D. 
T. tų organizacijų šalininkai 
stoja piestu — ne tiktai patįs 
neorganizuoja jos skyrių, o ir 
nori kitiems tatai uždrausti. Ir 
visa priežastis tame, kad A. L. 
>.T. tapo ne bolševikų sutver-

VI sesija.
J šeštoj sesijoj teprasidėjo kuo- 
pu įnešimų svarstymai. Ir čia 
tuojau pasirodė laibai keistas 
tautininkų partivumas. Visai ne- 
partyvius klausimus jie balsavo 
partiviai. Jeigu socialistai bal
suoja už, tai jie prieš, jeigu so
cialistai prieš, tai jie už, nežiū
rint ar klausimas partivis ar ne. 
Iš to taip aišku buvo, kad jiems 
Susivienijimas, kaipo toks, visai- 
o-visai nerupi. Jiems Susivie
nijimas turi būt jų partijos įran
kis — and that‘s all.

Juokingiausia išėjo su įneši
mu “sustabdyti dėl popieros bra
ngumo mėnesinį priedą skiria
mą moterims ir vaikams.” Tas 
įnešimas buvo paduotas nuo tau
tininkų kuopų iš New Yorko ir 
Brooklyno (126 ir 213 kkp.), 
kurių delegatais seime yra A. B. 
Strimaitis V. K. Račkauskas, Pi
lis Norkus, Juozas Ambraziejus. 
Dar dieną atgal kai-kurie jų tvir
tino, kad priedas turįs būti sus
tabdytas be jokio klausimo nes 
jis atsieinąs su viršum $2000 per 
metus, ir mažai teesąs pageidau
jamas. Bet kada tas įnešimas 
buvo paduotas svarstymui, tai jį 
parėmė socialistai, prirodinėda- 
tni, kad tas priedas ištikro yra 
nereikalingas — ypač dabar, ka
da popiera taip brangi. Jr kaip 
lik socialistai pradėjo tą įneši
mą remti, pasiprašė patariamo
jo balso Dr. šliupas, kurs buvo 
atėjęs sesijom Jis smarkiai su
rėkė, kad moterų psychologija 
reikalauja moterų laikraščio —, 
ir atliktas kriukis. Tautininkų 
protai nuo to šurėkimo apsiver
tė viršun kojom.

Tuojau pasiprašė balso Rač
kauskas, ir pasakė, kad jam esą 
nesmagu tai pasakyti, bet jis tu
rįs pasakyti, kad noterų priedas 
reikalinga esą leisti ir tolinus. — 
Atsisėdo ir pasižiurėjo į šliupą.

Pasiprašė balso A. B. Strimai
tis, ir užreiškė, kad jeigu truk
siu pinigų moterų priedo leidi
mui, tai galima busią paimti iš Į

(Adresu)
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šlės ir našlaites iš to turėsiančios 
morališką pagelbą vietoj pinigi- 
škos, o morališka pagelba esanti 
dar svarbesnė negu pinigiška. — 
Atsisėdo ir pažiurėjo į šliupą.

Susivienijimo nariai šitos St
rimaičio veidmainystės turėtų 
neužmiršti.

Kada įnešimas buvo paduotas 
balsavimui, visi tautininkai, iš
skyrus kokius du, pas kuriuos 
dar buvo kiek sąžinės, balsavo 
prieš įnešimą, tai yra, už palai
kymą moterų priedo. Už įneši
mą buvo paduota 32 balsai, prieš 
—39. Prieš balsavo ir Strimai
tis, ir Račkauskas, ir Ambrazie
jus, kurių kuopos tą įnešimą bu
vo padavusios.

Kada lobaus buvo paduotas 
įnešimas “leisti Tėvynę maga
zino formato ir turinio” — tau
tininkai balsavo vėlgi prieš tą 
įnešimą, tik dėlto, kad jį rėmė 
socialistai. — Kerštavimas, bet 
ne Susivienijimo gerovė jiems 
rupi.

Tų f rakcionierių logika: kas 
man nepatinka, tau nevalia, o 
man valia viskas! Ir šitokį 
“principą” jie nori padėt į L.S.S. 
tvarkos pamatą.

Bet negana to. Kalbami “re
ferendumai” rodo, kad didžiu
ma sąjungicčių nori atimti vi
są iniciatyvos teisę iš atskirų L. 
S.S. narių ir net iš kuopų ir ra
jonų. Jie nori uždraust jiems 
steigt organizacijas ir tvert ben-' 
droves laikraščių leidimui. To- Našlių ir Našlaičių Fondo.. Na-

Aukų į seimą kol-kas prisiųs
ta:

Lietuvos Laisvės Fondan: 90 
kp. $4.50; 3-Čio Apskr. valdyba 
$5.00; 70 kp. Cliffside, N. Y. $2.

Lietuvos Neprig. Fondan: iš 
Ne|w? Britain, Conn., $13.00; 
Omaha, $12.50; N;dw Phila. $26.- 
56; Cleveland $4.00.

Prieglaudos Namui: 36 k p. 
$10.00; 50 kp. $1.00; 216 kp. $5; 
212 kp. $50.00.

Be to, seimo rengėjai ir ve
dėjai beveik kiekvienas gavo po 
laiškelį nuo Dr. Graičiuno su 
įvairiomis instrukcijomis. Tai 
visiems davė progos pajuokauti.
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Serenada.
(Eilės prozoje)

Tegul kukuoja gegutė!"
Vasaros naktis šviesi ir aitri. 

Tegul* kukuoja gegutė, nes jos 
balsas ką tai pranašauja ir skve
rbiasi širdin. Lyg kokis nepa- 
gerklėj; ji kukuoja toli, o gir- 
gerklėj; jinai kukuoja tili, o gir
disi arti, širdyj! Ar egzistuoja 
gegutė? Tas inetališkas balsas 

paukščio daina, o gal tai flei
tos muzika? Fleita, švilpynė, 
paukštelis -- ką tu kalbi tanku
myne po atviru dangų, kur žvai
gždės mirksi, tarytum, tyčioda
mos iš šen t i mentališkų šešėlių? 
Ką tu kalbi, gegute? Niekas to 
nežino. Bet pražydusios širdįs 
atspėja; ir. sustojusios pasiklau
syti tavęs, jos užduoda sau bai
sų klausimų. Pameluok joms, 
gegute! Pameluok joms 
fleita! Meiliškoji daina, pakar
tok joms saldų melų! Eikš su 
manim, pagelbėk man pasakyti 
joms: “Viskas, apie kų jus sva
jojote, .— išsipildė! Visas jūsų 
širdies darželis sužydo.“ Ir ne
sakyk joms, kad tie žiedai—žie- 1 
dai tuščių svajonių — prigavys- 
tė, atspindis šviesos nuo van
dens burbulų. Tegul kukuoja 
gegutė! Kas atsakys j tų balsų? 
Kas lai skamba nakties tylumoj? 
Vanduo upėj? Fontanas? 'lai

juokias' sužtiedotine! Naktis 
šilta, šviesi ir aitri. Jeigu dan
gus blaivus, jeigu glamonėja vė
ją lis, jeigu žvaigždės mirksi vie
nu kitai, jeigu kukuoja gegule, 
ir užgimė meilė, — kodėl gi ne
sijuokti įsimylėjusiai? Šalin, 

romantiškos ašaros! Tegul gy
vuoja romantiškas juokas. Km-I 
da juokias: lupos, širdis plaka

Thedford’a

Buk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir

škinto maisto nuodams 
susirinkt i savo žarnas, 
kurie esti įsinėrę j jųsų 
syširmų. Nevirškinimas, 
užkietėjimas viduriu, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kily bėdy paseks. Lai
kyk savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kily daro, imant retkar
čiais po dožų senų, atsa
kančių, iš daržoviy šei
myniškų kepeny gyduo
le,

Black-Draught
Mrs. W. FJ Pickle iš 

Hising Fawn,.Ga., rašo:, 
___“Mes vartojame Tlied-' 

■Mk ford’o Black-Draught, 
W M kaiP(> šeimynos gyduo- 

te- Mano vyro motina! 
negalėdavo imt Calomrl,* 
nes tas būdavo |>erstip-I 
rus jai, todėl ii varto-1 
davo Black-Draught,: 
kaipo švelny, vidurius 
liuosuojantj ir kepenas 
repuliuolantj... Mes var
tojame jj šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada
ryta gyduolė.” Mėgink 
jų. Reikalauk tikro- 
Thedford’o 25c už kre- 

butę. E-75AfL & a #

0&

smarkiau, muša laimes momen
tus... Juokiasi sužiedotinė. Ty
li naktis, o jos juokas kįla vis 

augščiau, augščiau, augščiau. 
štai pradėjo kristi ir žvaigždės. 
Galvočiai nežino kodėl tai da
rosi, bei merginos gudresnės už 
galvočius. Jos sako: “Kada ma
tai puolančių žvaigždę, tark šna
bžda savo troškimų, ir jeigu li
kimas panorės — tavo noras iš
sipildys.” Jau vasara, mano 

meile, ir puola žvaigždes. Ei
kime pažiūrėti į jas ir šnabždė
kime savo troškimus. Gal jie 
ir išsipildys... Dainuok, siela, 
savo tyrų, gaiVių, graikščią ir 
linksmų serenada apie linksmas 
valandas, mėnesėtų naktį. Van
duo liūliuoja, siūbuoja medžių 
šakos, šnabžda kų tai vėjalis...

Tegul juokiasi sužiedotinė! 
Tegul kukuoja gegutė!

■■ ■ ■ « 
Iš Olive Schreiner’o “Dreams”.

Sugriautoj Koplyčioj,
“Aš negaliu dovanoti—aš myliu.”

Ant koplyčios apgriuvusių sie
nų matosi nukrvžiavotas Kris
taus, Madonnos ir Komos karei
vių paveikslai. O kitoje vėl vie
loje Kristus stovi su surištomis 
rankomis. Stogo jau senai ne
bėra: koplyčia klota mėlynu, 
skaisčiu Italijos dangum. Lie
taus audros išmušė sienose sky
les, iš kuriu birsta tinka. Kop
lyčia stovi vienui viena ant ma
rės kranto. Didžiulės vilnįs plau
na jos pamatus. Kai kurie sa
ko, kad koplyčių pabudavojo vie
nuoliai artimos salos. Esu ma
rui užėjus jie gabendavo jon li
gonius. Kiti vėl tvirtina, kad ji 
IrkoTiMiblnhivota tuo tikslu, idant 
praeiviai vienuoliai ir kunigai 
turėtų kus pasimelstų. Dabar 
niekas nebeina čia melstis ir 
niekas nebeneša gydyti ligonių.

Užpakalyj koplyčios eina ke
lias. Kada sėdi šalyje jo tary
tum, ir girdi einant Komos ka
reivius. Mintis parsineša į se
nus, žilus laikus.

Dabar ramu. Karlais praei
na mergina varydama asilukų 
buri; tai girdisi sunkus mulų žiu 
gsniai; retkarčiais galima patė- 
myt senų moterį su žolių našta 
uit pečiu arba besiskubinantį vy
rų su plėšikiška veido išraiška. 
Bet šiaip koplyčia stovi nuošaliai 
prie juros kranto ir tarp dviejų 
už takų.

Aš atkeliavau į tą vietą žie
mos metu. Buvo pusiaudienis. 
Saulės spinduliai kaitino orą. Aš 
jaučiaus nuvargusiu ir norėjau 
miego. Inėjęs į koplyčią susto
jau prie lango. Toli, toli už mė
lynų vandenų matėsi miestai ir 
kaimai; augštai kalnai kįlo į pa
danges, — jų viršūnes dengė 
debesįs.

Kabiai, tarytum, vadino mane 
savęspi, bet aš žinojau, kad nie
kas nepraties tilto nuo kalno iki 
manęs; niekuomet, niekuomet, 
nie uoniet! Aš uždengiau akis
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ir atsigrįžau. Nyku pasidarė.
Apžiūrėjęs koplyčioj esančius

paveikslus, aš išėjau ant gonkų 
ir atsisėdau ant akmens. Iš ša
lių stovėjo maži namukai pas
kendę alyvos medžiuose. Van
duo beveik pasiekdavo kojas; 
bangos užbėgdavo ant kranto ir 
dingdavo palikdamos baltas pu
tas. Aš parėmiau galvą. Jau
čiau nepaprastą nuovargį. Ban
gų ūžesys, alyvų Šiltinėj imas, vė
jo malonus kutenimas migdė 
mane. Aš užmigau ir sapnavau 
sekamų sapną.

Žmogus maldavo pagalbos. 
Dievas išklausė jo prašymo ir 
pasiuntė angelų. Bet pastarasis 
sugrįžo ir tarė:

— Aš negaliu pagelbėti tam 
žmogui.

Dievas užklausė:
—Kodėl? Kas yra su tuo žmo-

— Jis vis skundžiasi, kad ka
žin kas nuskriaudęs jį ir kad jis 
nieku bildu negalįs dovanoti ka- 
vo priešui.

Tuosyk Dievas paklausė:
— Kokiu bildu tu stengiais pa

gelbėti jam.
— Visaip. — Aš paėmiau jį 

už rankos ir tariau: klausyk, jei
gu kiti žmonės blogai kalba apie 
tave, tu kalbėk vien tik gerą apie 
juos; maža to, jiems nežinant 
dačyk jiems gerą. Dalykis su 
jais tuo, ką ypatingai brangini. 
Tuo būdu tu užmirši padarytas 
tau skriaudas ir dovanosi jiems. 
Jis atsakė: ‘Aš darysiu taip’. Tė
čiai!, kada aš sugrįžau naktį, tas 
žmogus įširdusiai šaukė: ‘Aš da
riau viską, bet tai negelbėjo. 
Mano geras atsišaukimas apie jį 
neneša jokių rezultatų. Jei aš 
pasidalinčiau net savo širdies 
krauju, — ar nuo to sumažėtų 
mano kančios. Aš negaliu dova
noti; aš negaliu dovanoti! O Die
ve, aš negaliu dovanoti!’

— Aš tariau jam, ‘atsižvelk j 
savo praeities gyveninių. Prisi
mink visas klaidas, visas nesą
mones, kurias tu papildei nuo 
pat mažens. Ir akyva iždo j viso 
to, negi tu nematai, kad kiekvie
nas žmogus yra tavo brolis? 
Nejaugi tu taip tobulas, kad ga
lėtum smerkti, ir nepakęsti ki
tų?

“Jis pasižiurėjo į mane ir ta
rė: ‘Taip, tu kalbi tiesų; aš ir-gi 
padariau daug klaidų ir tode 
atleidžiu priešams. Gali sau ei
ti, aš patenkintas; aš daugiau ne
bepyksiu.* Rodės, kad tikslas at
siektas. Bet nespėjau išskėsti 
sparnų, kaip vėl išgirdau ant že
mės šauksmą, ‘Aš negaliu dova
noti! Aš negaliu dovanoti! O 
Dieve, Dieve, aš negaliu dovano
ti! Geriau numirti negu t neap
kęsti! Aš negaliu dovanoti! Aš 
sustojau prie jo durų ir ėmiau 
klausytis. Girdėjos balsas: ‘Aš 
neprasikaltau taip didžiai, aš ne
prasikaltai!. Jeigu aš ką sužeid
žiau, tai ant kelių atsiklaupęs aš 
bučiavau žaizdą, kol ji neužgijo. 
Aš niekuomet negeidžiau, kac 
nors vieną sielą pražūtų dėl ma
nęs. Jeigu žmonės manydavo, 
kad aš juos nuskriaudžiau, tai 
aš parpuldavau ant žemės. Ma
niau, jogei, matydami mano nu
sižeminimą, jie nepanorės žu
dyti mano sielos savo neapykan
ta. Apsirikau, jie nepaisė to; jie 
nenorėjo suteikti man pagalbos; 
jie neužsitarnavo to, kad aš jie
ms dovanočiau!’

Taip ^'aimanuojant aš palikau f 
į ir atvykau čia. I

Dievas tarė: ‘‘šito žmogaus Į 
siela privalo būti išgelbėta“.

“Kokiu bildu?” — klausia an
gelas.

“Grįžk pas jį ir išgelbėk,“ bu
vo atsakymas.

“Bet kaip tai galiu padary
ti?“ klausė angelas. I

Diėvas pasilenkė ir tarė ką tai į | 
angelui į ausį, ^atdarasis tuoj 
nulėkė ant žemės.

Aš valandėlei atsibudau, bet 
dėl nuovargio nesinorėjo keltis. 
Aplinkui šlamėjo alyvos lapai, 
juros vilnįs ūžė, ir aš vėl užmi
gau.

Kada angelas sugrįžo ant že
mės jis atrado įširdusį žmogų. 
Jis paėmė jį už rankos ir nusi
vedė į tūlą vietą.

Žmogus nežinojo, kur jis esąs 
ir ką angelus. j«m parodys. Ka
da jie pasiekė tą vielą, angelas 
uždengė sparnu įmogui akis. 
Kuomet sparnas liko atitrauktas 
žmogus išvydo ką tai nepapras
tą. Mat Dievas suteikė gulę an-|| 
gelui atidengti žmogaus sielą; 
nuimti nuo jos visus konvencio- 
nalius supratimus apie lytį, am- | 
žiu ir kitus atributus, kuo vie
nas skiriasi nuo kito; jie pama
tė siela pilname nuogume.

Jie pamatė jos praeitį, jos kū
dikystę; jie pamalė jos jaunystę, 
kuomet mažules lupos atsivėrė, 
kad gerti iš didelio indo; jie pa
matė jos svajones, kurios nie
kuomet neišsipildė; jie pamatė 
jos intelektualio vystimos kelią; 
spėką, kurią ji valandomis jau- 
zdavo, ir jos bejiegį padėjimą, 
kuomet ji parpuldavo ant že
mės; žodžiu sakant, jie pamatė 
tai, kuo ji galėjo būti ir kuo ji 
niekuomet nebus.

Žmogus nulenkė galvą.
— Kas darosi su tavimi? už

klausė angelas.
— Tai perątato mane! Toki 

jau siela randasi manyj;
sakė žmogus; i Ir su miliudusia 
širdžia Jis norėjo eiti pirmyn. 
Bet angelas sulaikė jį ir uždengė 
sparnu jo akitL

Dievas suteikė angelui galę 
dar labiau atverti žmogaus sielą, 
nuimdamas visus atributus, ku
rie skiria vieną invidualą nuo ki
to.
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Dabar žmogus pamatė gamtos 
stebuklus. Jis suprato, kad net 
mažas lašas vandens yra savo 
rųšies pasaulis, kuriame atsis
pindi visatą; jis pamatė veikmę 
mažų mikrobų ir suprato, kodėl 
naujai gimęs kūdikis jjidina ra
nkutes.

Ir žmogus įsmeigęs akis žiu
rėjo į visą lai.

Angelas palietė jį. Bet žmo
gus nulenkęs galvą sušnabždėjo 
— “Tai yra pats Dievas!”

Po to angelas atėmė galę nuo 
žmogaus matyti sielą. Toli, to
li malėsi koki tai figūra.

— Ar tu pažįsti ii? — užklau-

Mes turime (langiaus 
lietuvių pardavėjų ne
gu kokia kita sankro
va Chicagoje.

KLEIN BROS.
ilALSnn A 2111h STS.

Išpardavimai Panedf- 
lyje, Utarninke, Sere- 
doje ir Ketverge.

Musu Didžiausias Išpardavima šilku
6.000 jardų atlikusių puikių Šilkų supirktų iš vieno didžiausio wholesuie namo Chicagoje pardavimui už mažiau negu išaudimus kainuoja!
Kiekvienas jardas turi būt parduotas viena diena už kainų po $1.29. Apmąstykite kiekvienų reikalavimų 
šilkų, pulkus sunkus taffetas, nauji Georgette crepes, crepe de chlnes, poplinai, kaki vėsus, ir tt. spalvos 

ir audimai kokių jus reikalaujat.
$2 visas šilko georgette crepe, 40 col. ploč. 
$3.56 visas Šilko, 40 colių charrneuse satin 
•Y2.,)O visas Šilko 36 colių satin lnxon 
$2 visas šilko, 36 colių plaujainas šalin 
$2.50 visas šilko, 40 ei sun. crepe de chine 
$1.75 visas šilko, 36 ei. satin messaline 
$2.25 visus šilko, 36 cl. sunk, imperini šalin 
$1.75 visas Šilko, 36 ck marškiniam šilkas 
$2.50 visas šilko, 40 colių crepe meteors 
$2.50 visas šilko, 40 col. spaustas foulard 
$2.50 visas Šilko, 40 colių kaki vėsus 
$2.00 visas šilko, 32 cl. embr. shantung 
$2.00 visas šilko, 36 col. penu de cygne 
$2.50 visas šilko, 36 col. tyro dažo taffeta 
$2.00 visas Šilko, 36 col. tvviil taffeta 
$2.00 visas šilko, 36 col. gross de laundre

ut-
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Vardas

Stebėtinas čeveryku pirkinys
Ta, visas sandelis dviejų geriausių Udlrbėjų pardavimui už mažiau negu kainos du melu algai.

Motęriški Čeverykai 
balti, audeklo vir
šeliais, po- $4 69 
ra i ......... I
Vaikams ir mergai
tėms ant basu kojų 
avimi čeverykai o- 
dinės apačios, mie
la iki 2, po- 59

Moteriški čevery
kai iš gun meta], lė
liuko arba patenhio 
tos kumelio $4 69 
skui'os I

Moteriški oxfordai, 
baili, audeklo vir
šeliais, porai $039 
tik ........

j
Vaikams šliurės, pa 
tentuotos 
arba dūli 
mieros iki 
tiktai.......

kumelio 
kidskin 

8 85c

Kūdikiams minkš
tais puspadžiais če- 
verykai ir šliurės, 
mieros iki 4, 29
Vaikams š I i u ris 
b a 1 t o audeklo, 
rnieros iki 8 CQ(‘ 
po............ OiJ

Moteriški oxfordai 
rudos arba pilkos 
kidskin po- $050 
ra i ......... C>

Parduodama Rakandai Lengvais Išmokėjimais

Minkštas supa
masis krėslas, su 
springsuis, —i- 
mituotas ispani-

Pasirinkimas Sin- 
ger, \Vheeler and 
\Vilson, Domėsite 
arba New Home — 
truputj po dirbtuvę 
aptrinti,

Trijų šmotų Kroehler Kodavę 
setas—Kodavę atidarius pasi
daro didelė paranki lova, nu
dirbta ąžuolu arba nia- $£/Į 
hogany ................ W"r

7 šmotų Valgomo kambario ra
kandai, stalas dideliu viršum, 
gero ąžuolo, išplečiama iki 6 
pėdų Ir 6 col. prie to tikros 

škas'nudi-* $(>90 1 skaros sėdynėmis krė- $OQ50 
rbimas šiai, visas setas ..

3-—t
T

Kelyj sutikau vaikėzą, kuris 
vedė asilą. Ant asilo nugaros bu
vo uždėti du dideli krepšiai.

Niekuomet aš nemačiau tą 
vaikėzą pirma; bet man norėjos 
paimti jį už rankos ir eiti šalia 
jo — kad jis tik nesužinotų, ko
dėl aš tai darau.

Iš A. Čechovo.

PASIMATYMAS NORS IR 
ĮVYKO, BET...

Mildos Teatro Bendrove.

glIlIlillUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHIIIIIIN
t /darbia po 3 nuoš. j melus išmokama už sučėdymama padėlius.

| The Roseland State Savings Bank
11500 MKHIGAN AVĖ., CHICAGO, ILLINOIS •

Kovo 10. 19051
KOVO 30-tų, 1918 BIZNI 

ATSAKOMYfifiS
Kapitalas    $200,000.00 
Perviršis  .............. 50,000.00
Nepadalinti uždarbiai 15,313.00 
Neišmokėtas dividend 2,500.00 
pid iikoini taksoms

ir uždarbis ......... 5,051.25
Vcrielgystės padėliai 575,000.84 
Sučėdynio padėliai 681, 975.37

Suorganizuota
ATSKAITA UŽBAIGIANT

TURTAS
Paskolos ir atitrau

kimai ... ......... $643,814.11
Suv. Valstijų ir kili

Bondsai .. /....... 562,416.00
Real Eslale ir Bu-

dinkai.............. i
Priklauso nuo kitų

bankų ................ 200,704.06
Cash ant rankų .... 102,906.29

20,000.00

$1,529,840.46 $1,529,840.46 ==S

S Apsaugos Padėliams Dėžutės Payirandavoia

iihiiyihiiiiihiuiiiiiihiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

‘‘Tuosyk aš tariau jam: ‘Buk 
patenkintas; niekuomet ; neat- 
leisk: užmiršk sielą ir jos skriau
das; eik savo keliu. Aname pa
saulyje galbūt —*

“Jis sušuko: ‘Eik nuo manęs, 
tu nieko nesupranti! Ką reiškia 
man ateities gyvenimas! Aš esu 
žuvęs dabar, šiandie. Aš nega
liu matyti saulės šviesos, mano 
gerklėj yra dulkės, o akyse smil- 
tįs! Eik nuo manęs, tu nieko ne
žinai! O, kaip trokštu dar nors 
kartą prieš jinirtį pamatyti pa
saulio grožybes! O Dieve, Die
ve, aš negaliu gyventi ir nemy
lėti. Aš negaliu gyventi ir neap
kęsti. O Dieve, Dieve, Dieve!

sė angelas.
-r- Aš pažįstu jį — atsakė žmo

gus, žiūrėdamas į krutančią fi
gūrą. i . '

— Ką-gi-ar dabar dovanosi 
jam, tęsė angelas.

— Kaip nepaprastai gražus 
yra mano brolis; ištarė,žmogus.

Tuosyk angelas pasižiurėjo į 
žmogaus akis ir šypsodamos ap
leido jį.

Po to žmonės pradęjo gyven
ti santaikoj.

Aš pabudau. .
Virš mano,galvos matėsi mė

lynai skaistus* dangus, o juros 
vilnįs šniokšdamos plovė kran
tus. Aš vėl inejau į koplyčią ir 
dar kartą apžiurėjau Kristaus, 
Madonnos ir Komos kareivių pa
veikslus. Paskui išėjau į kelią. 
Iš abiejų pusių augo alyvos la
pai ir juodos uogos traukė savę
spi praeivius. Man rodės, kad 
tuo laiku, kada aš miegojau, lijo. 
Taipjau r(xlėš,.kad pirmu to da
ngus ir žemė niekuomet nebuvo 
taip gražus, kaip dabar. Aš žin
gsniavau keliu. Nuovargio lyg 
ir nebuvo.

Išlaikęs kvotimus, Gvozdiko- 
vas sėdo į gatvekarį ir nutraukė 
namo. Prie namų jį patiko šei
mininkė, jauna moteris. Jos sū
nui jis išguldinęjo aritmetiką, už 
ką ir gaudavo valgį, kambarį ir 
5 rublius į mėnesį.

— Na, ką, kaip? — užklausė 
šeimininkė*ištiesdama ranką. — 
Laimingai? Išlaikei kvotimus?

— Išlaikiau.
— Bravo! kiek gavote?
— Kaip ir paprastai... Pen

kis ... Hm...
Gvozdikovas gavo ne penkis, 

bet tik tris su pliusu, vienok... 
kodėl gi nepameluoti, jeigu ga
lima? Laikantįs kvotimus taip 
jau meluoja, kaip ir medžiotojai. 
Savo kambaryj ant staliuko, 
Gvozdikovas rado laiškutį. Ten 
buvo parašytas sekamas daly
kas:

“Tegul jau taip būna. Atvyki
te lygiai aštuoniuose. Aš patik
siu prie to grovio, į kurį vakar 
įkrito jūsų kepurė. Aš sėdėsiu 
ant suolelio po medžiu. Ir aš 
jus myliu, tik bukite žvalesniu! 
Keikia buti mitriu. Laukiu ne
kantriai vakaro. Aš jus baisiai 
myliu. Jūsų S.”

“P. S. Mama išvažiavo, ir mu
du vaikščioaiva iki pusnakčio. 
Ach, kaip aš laiminga! Bobulė 
tuo laiku miegos, nepastebės.”

Perskaitęs laišką, Gvozdiko
vas nusišypsojo, pašoko į augš-:

(Seka ant 6-to pusi.)

šiuomi kviečia rimtus kreditorius A. Olszewskio 
trusto prisidėti atėmimui Mildos Teatro iš trustee.

Bendrovė yra inkorporuota ir tvarkoma sulyg įsta
tymų valstijos Illinois, ir teikia dalininkams pilną naudą 
už įdėtą kapitalą nuo laiko atėmimo teatro iš trustee.

Kapitalas bendrovės yra sumokamas A. Olszevvskio 
trusto certifikatais ir dalinasi į Šeras po $10.00. Tie 
trust certifikatai yra šiandien menkos vertės, nes nene
ša jokio procento o išmokėjimas ju nėra užtikrintas. Ben
drove yra sutverta prašalinimui pavojaus kreditoriams 
gręsiančio nuo licitacijos turto. Mildos Teatro Bendro
vė yra paskutinė bendrovė organizuojama paėmimui na
mų iš trustee už trust certifikatus. Kas nesuspės prie 
tos bendrovės prisirašyti tas sulauks išpardavimo atliku
sio turto iš licitacijos, kurį įvyks už trijų metų ir kelių 
mėnesių, atgabendama attikusiems kreditoriams paminė
to trusto praradimą didesnės dalies sumos parodytos 
trusto certifikatuose, ir viso procento už tuos kelis metus.

Trust Certifikatai bus priimami už Mildos Bendro
vės seras pakol suma $140,000.00, reikalinga atėmimui 
teatro nesusidės. Potam bendrovės šėras galima bus 
pirkti tiktai už pinigus, iš prisirašiusiųjų kreditorių.

Mildos Teatras yra vienas iš pasekmingiausių mieste 
Chicago, ir užtikrina dalininkams gerą pelną. Teatrai 
yra statomi turtingų žmonių kada pinigai į teatrus įdėti 
duoda geriausį pelną. Išpirkimas Mildos Teatro už Tru
sto Certifikatus yra vienatinis būdas suvartojimo tų tru
sto certifikatų su nauda.

Vertė Mildos Teatro, iš priežasties pakilimo iškaščių 
namų statymo, yra šiandien dviguba negu buvo laike jo 
statymo. Mildos Teatro bendrovės šėros sugrįžus geres
niems laikams bus vertos daug daugiau negu po $10.00. 
Kas dabar prisirašys prie Mildos Teatro Bendrovės ir 
gaus už Trusto Certifikatus tos bendrovės šėras, tas 
džiaugsis ir bus dėkingas tos bendrovės tvėrėjams.

Prisirašydami prie Mildos Teatro Bendrovės kreip
kitės į bendrovės ofisą, pas organizatorių, sekamu adresu 

J. J. HERTMANOWICZ,
3133 Emerald Avenue, Chicago, III.

Pasitikėdami, kad visi rimti kreditoriai pasiskubins 
prie tos bendrovės prisirašyti, ir tokiu budu pirskubins 

! laiką atėmimo teatro iš trustee, pasiliekame,
Su tikra pagarba,

S. I. SHLEPOWICZ,
LAWRENCE AZUKAS,

JOHN PRUSS (PRUŠINSKAS), 
JOHN GAUBAS,

J. J. HERTMANOWICZ, 
ANTON TUMAVICHE, 

JOHN KULIŠ.



6- I .....    —
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Ii ir iškilmingai ėmė vaikščioti 
po kambarį.

Mylim! Mylim!! Mylim!! 
Kaip aš laimingas, trauk mane 
bala! O-o-o! Tru-lia-lia!

Gvozdikovas dar kartų per
skaitė laišką ir pabučiavęs jį in- 
dėjy į stalčiukų. Atnešė jam 
į kambarį pietus. Laimės ap
svaigintas jis užmiršo viską pa
saulyj, suėdė viskų kų jam atne
šė: i
Paskui jis atsigulė ir pradėjo 
svajoti apie visokius daiktus: ap
ie draugiškumų, meilę, tarnys
tę... Sonios paveikslas stovėjo jo 
akyse.

“Gaila, kad neturiu laikrod
žio, galvojo jis. —r Jeigu tu
rėčiau laikrodį, tuosyk žinočiau, 
kiek dar man reikia laukti. Lai
kas kai tyčia, einą pasiutusiai iš- 
lengva.“

Kada jam į k irę jo gulėti ir sva
joti, jis atsikėlė, pavaikščiojo, o 
paskui liepė atnešti alaus.

“Kol ateis vakaras, — galvojo! 
jis, mes biskulį išmesime ant 
sveikatos. Greičiau laikaš pra-Į 
bėgs.” . . :

Atnešė ir alų. Gvozdikovas Į 
atsisėdo, sustatė į eilę visus bu-Į 
lėlius ir, maloniai žturėdamas į 
juos, pradėjo gerti. Išgėręs tris

atsikimšo penktų butelį. Paga-' 
lios, išgėręs penktų ir šeštų, jis I 
nulindo ir pradėjo mąstyti apie 
visatos menkumų aplamai, o 
žmgaus ypač. Mąstydamas, jis 

ir.Z!!|,ę- ir inašinaliai statydavo kamituką
ant butelio ir taikydavo į jį spro
gtų, norėdamas užduoti į žalių 
taškų, mirguliuojantį prieš jo , 
akis. Juodi, žali, mėlyni taškai! 
pasirodė jo akyse, kada jis pa
taikė kamštuku į žalių taškų. 
Gvozdikovas pajuto, kad jo akis 
pradeda lipti. ..

“Mano akyse kas tai cypia! — | 
maste jis. Reikia išeiti oran, I 
priešingame atvėjyj dar galiu I 
apakti. Reikia pa... pavaikščio- I 
ti... Čia trošku. Pečiai vis ku- I 
renasi... A-asilai! Cypia ir pe- I 
čius kutena! Kvailiai!“ I

Gvozdikovas užsidėjo skrybė- I 
' lę ir išėjo lauk. Buvo jau de- I 
šimtą valanda. Tamsu Ant da-1 
ngaus mirksėjo žvaigždės. Mė
nesio nesimatė, buvo galima lau
kti tamsios nakties. Jį patiko 
visi atributai meiliškojo rendez- 
vous: ir lapų šnabždėjimas, ir 
lakštutes daina, ir... dagi susi- 
mąsčiuis, baltuojanti migloj 
“jinai”. Jis, neatiduodamas sau 
atskaitos, daejo arti tos vietos, 
kuri buvo paminėta laiške. Ji« 
nai pasikėlė ir pradėjo eiti lin-

mą-

krūtinėj ir galvoj uždegė po la- 
mpą: pasidarė taip šilta, šviesu, 
gera.

“Jinai yra mano laimė 
slė jis, atkimšdamas antrų bute
lį. — Ji... ji būtent ta, apie ku
rių aš svajojau. O, taip!“ ,

Kada liko užbaigtas antras 
butelis, jis pajuto, kad jo gal
vų užgesino lempų ir pasidarė 
tamsoka. Tečiau buvo taip lin
ksma! Gerai gyventi šiame pa
saulyj ištuštinus du buteliu! 
Ruošdamos prie trečio butelio, 
Gvozdikovas gestikuliavo ranka 
ir tikrino, jogei nieko nėra lai
mingesnio pasaulyj už jį. Tik
rino jis, žinoma, pats save fr ti
kėjo tam be apeliacijos.

Aš žinau, kų jinai manyj 
myli! r- sumurmėjo jis. — ži
nau. Jinai pamatė manyj nepa
prastų žmogų! Taip tai. Ži
no, kų mylėti ir kaip mylėti...

kokis ten... tokis... Aš Gvozd.. 
Aš... bet aš. Tuštindamas ket

Įėjo jinai manyj... Genijų, Geni
jų! Pasaulinį genijų! Kas aš 
tokis? Jus manote Gvozdiko
vas ? 1 aip, aš Gvozdikovas, bet 
kokis Gvozdikovas? Kų jus ma
note?

Išmaukęs pusę ketvirto bute
lio įtalpos, jis sudavė kumščiu į 
stalų, suvėlė' plaukus ir pasakė:

Aš jiems parodysiu, kas aš to
kis! Duokite man lik užbaigti 
mokslus! Aš mokslavyris... 
Jinai pamylėjo manyj moksli
ninkų. Ir aš darodysin, kad ji
nai neklysta, jus netikite? šalin! 
Įr jinai netiki? Jinai? Sonia? 

velniop ir jų! 
Tuoj pradėsiu

Tame atvejyje. 
Aš darodysiu!
mokytis!... Išsausinsiu tik stik
linę.. . \ isi jie niekšai!

ittens
Lygybė

,F. Solagubo pasakaitė

Atsakanti Viduriam Gyduole
Viduriams skaudant jęnis reikalinga gyduole, kuri ne tik sustip- 
rinhi ytsr) sistemų, o įr reguliuotų visos sistemos darbų, ir visus 
virškinimo aparatus. Seni žmonės labiausia reikalingi tokio toni
kų. Jei jus nebejaučia! alkio, turite užkietėjusius vidurius. Jei jū
sų liežuvis \ ra aiUrauklns, jei jus turite blogų skonį burnoj, arba 
jeigu Jus kenčiate dėl nevirškinimo, tuomet

Severus
Skilvio

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

Tau specialiai rekomenduojama seniems ir nilpniems žmo
nėms ir sveikstantiems kaipo lengvas liuosavimui tonikas. 
Net ir sveiki žmonės kartais privalo priimt po dožą šio 

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

kad jūsų nptiekorius tuo kart jo neturi, prašyk jo nupirkt tai dėl 
jūsų. Jeigu jis to nedarytų, mes tiesiog jums gyduolę pasiųsime, 
kaip tik nulaikysime pinigus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

ir

Gvozdikovas supyko, išgėrė 
alų, paėmė' knygų ir ėmė skai-

“Iš... išsisukti smakrą gali-' 
ma puolant ant žemės... . |

Niekai! Smakras... Žemė...' 
šis ir tas... Niekai...

Gvozdikovas uždengė knygų ir
UKES ARKLIAMS

Šimtai žmonių atrašo mums klausdami: “ar tai gali, 
jūsų Kompanija pagelbėjo ūkininkams dėl prasidėjimo?” Ir kaip 
tai gali būt, kad jūsų kompanija parduoda ūkės taip pigiai i^ ^bt 
tokių lengvų išmokėjimų. Gal būt, kad žemė nėra labai gera, ir 
gyvenimo negalima padaryti?

Butų didelė musų klaida, kad mes garsintume per laikraščius 
ir skelbtume laiškuos, jog taip yra, mes taip darom ir išpildom, o 
ištikrųjų yra kitaip ir mes neišpildytume to, ką sakom. Nes toks 
pasielgimas mums naudos neatneštų. Žmogus atvažiavęs sužino
tų, kad taip nėra ir kad musų kompanija neišpildo to, ką skelbia, 
tai ne tlrf ką jis nepirktų, bet ir savo draugui pasakytų.

Mes turime šimtais žmonių, kuriem mes esame padare ir taip 
darom taip, kaip mes skelbiame. Visi džiaugėsi atradę tokią pro
gą kaip musų I__ xj ' * ..
mą nuo savo ūkininkų, bet ir nuo Wisconsjn valstijos, 
labai gerai musų kompaniją ir musų žemę, ir jie myli musų kom
panijos pardavimo būdą.

—Jurgi! — tarė jinai kvapą 
laikydama. — Aš čia.

Gvozdikovas sustojo, pasik
lausė ir ėmė žiūrėti viršum, į 
medžių galūnes. Jam pasirodė, 
kad jo vardų ištarė kas tai vir
šuj. r

Jurgi, tai aš! — pakartojo 
jinai, prieidama dar arčiau.

— Tai aš.
— Kų? Kas čia? Ko?

sisėsiva.
Pralrinęs akis Jurgis ėmė žiū

rėti į jų..(.
— Ko reikia?

Nejaugi jus nieko nematote?
Aa-a-a... Pavelykite... Jus 

kokių turite tie... ties... tiesų 
nakties laiku vaikščioti po sve
timų sodnų? Gerbiamas pone! 
Atsakykite gerbiamas pone, prie
šingai, aš kir... kir-r-siu jums

Jurgis ištiesė rankų ir sugrie
bė jų už peties. Jinai sukvatojo.

- Kokis jus juokdaris! Cha- 
cha-cha. .. Kaip gerai mokate lo-

—» Plepėti? Kų plepėti? Jus 
dulko? O aš delko? Juokiatės? 
Jinai dar garsiau ėmė kvatoti, 
sugriebė jį už rankos ir pradėjo 
tempti. Jis spirės.
- Man... man miegot norisi... 

Leiskite, — sumurmėjo jisai. — 
Aš nenoriu užsiimti tais nie
kais. ..

- Na, gana, ganav. Kodėl jus
pasivėlinote? Mokinotės?

NAUJIENOS, Chicago, III.

Atsakymai ir Darodymai
šimtai žmonių atrašo mums klaufflami: “ar tai gali būt, kad IZn/lal mac nraKmo inln n

jp mes skelbiame. Visi džiaugėsi atradę tokią p 
kompanija duoda. Netikėtai gali duoti paliuodiji- 

. .  . Jie žino

KUPONAS
GERBIAMI TAMSTOS A--

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

Kodėl mes galime parduoti taip pigiai
Kožno verlelgyste yra prakilnesnes organizacijoj kurios stovi augš- 

čiau visų kilų, organizacijos, kurios žino ir yra išsilavinusios tam tikslui, 
ir kurios užsidirbusios sau vardų per teisingumų, nepailstančiu patarna
vimu dėl žmonijos labo, tai tokia organizacija gali gyvuot tarp žmonijos 
per metų metus.

Ką tokios organizacijos reprezentuoja į laukus vertelgystės Sanborn 
Žemės Kompanija, reprezentuoja pardavimui žemes, ukes-farmas.

Šita oiganizacija turi lukstančius akrų žemes, prie gražaus miestelio 
Phelps Vilas County*VVisconsin.

M *s esame didelė organizacija ir valdome didžiausius jilotus žemės, 
bet mes atjaučiame žmogų kuris nori 40 akrų, ir duodam tokį pat patar
navimų kaip ir katras nori 100 akrų ar daugiau, pas mus abiejų srovių 
žmonės yra taip pat užganėdinti, taip biednas kaip ir bagotas.

Mes turime ukėš žinovus ir jie visada yra pasirengę naujam gyven
tojui u.jlarnauti, ir tą viską atlieka jis jam be jokio'atlyginimo.

Mes hkolinam pinigus savo naujiems gyventojams pirkimui gyvulių, 
statymui daugiau triobų ir dėl pagerinimo ūkės ir už mažą nuošimtį.

t 1; i:z *
Mes duosime jums daugiau informacijų jeigu iškirpę tą KUPONĄ at

siusite mums adresuodami:
* ’ ’ i'

SANBORN LAND CO.
Adrcsas.................
Miestas.................
DEPARTMENT 2.

Mokinaus... Aš visuomet 
mokjnuosi... Smakro išsisukti 
galima... Karčiamose smakrus 
išsisuka. Aš noriu alaus... Juo
do.

Jis ir ji šiaip taip dasivilko iki 
suolo ir susėdo. Jis parėmė ku
mštimis veidą ir suniukę. Skry
bėlė nuslinko nuo galvos ir nu
puolė ant jos rankų. Jinai pa
silenkė ir pažiurėjo jam į vei
dą.

— Kas su jumis? — tyliai pa
klausė ji.

— Ne jūsų, ne jūsų dalykas... 
Niekas neturi tiesos kišties į ma
no reikalus... Visi jie kvailiai 
ir jus... kvailiai.

Valandėlę patylėjęs, Gvozdi- 

užklausė jinai.
Gavau... Nuo Son. ..kos... 

Nuo Sonios. “Jus — Sonia? Na 
ir kų? Kvailiai. Žodis “nekant
riai“ rašosi išvien, o ne skyrium. 
Nemokšos! Kad jus velnias vi
sus pakalėdotų!..

— Jus girtas, ar ką ?
— N-ne... Bet aš teisybę sa

kau. Kokią jus turite t. t... 
tiesą... Nuo alaus negalima lik
ti girtu... A? Kuris?

— O kodėl jus tokius niekus 
pasakojate, jeigu ųs negirtas.

— N,-n-ne... Vardininkas • 
aš, kilmininkas—manęs naudi
ninkas — man, vardininkas... 
Procossus coiuliloideus et mus- 
etilus sterno cleide) mastoideus.

Gvozdikovas nusijuokė ir jo 
j(M galva nusviro ant kelių...

— Jus miegate? užklausė 
j jinai.

Girdėjos tik knarkimas. So* 
nia atsikėlė.

— Niekšas!! - sumurmėjo ji.
|— Bjaurybė! Tai štai kokis tu? 
'Štai tau! štai tau!

Ir Sonia savo maža rankute 
palietė Gvozdikovo pakaušį, ir 
kaip palietė! Jos kojos pradėjo 
trypti jo skrybėlę. Kerštingos 
moters!

Ant rytoaus Gvozdikovas pa
siuntė Soniai sekamo turinio lai
škų :

“Meldžiu dovanoti. Vakar ne
galėjau alęiti, dėlto kad basiui

|>idelė žuvis pasivijo mažų 
norėjo praryti ją.

Mažytė žuvis sucypė:
— Tai- neteisinga, Visos žu-rj 

vįs lygios prieš įstatymus.
Didžioji žuvis atsakė:
— Ką jau padalysi: turėkime 

lygias tiesas. Jeigu nenori, kad 
aš tave suėščiau, lai ėsk mane 

Mylintis Gvozdikovas.”' ant sveikatos, nesadrųvėk, aš,

Atsakymu/skambėjo šiaip:
“JusųSki^mėlė guli netoli gro- 

vio. Galite jų pasilipti. Alų ge
rti maloniau, negu mylėti, todėl 
gerkite alų. Nenoriu jums kliu
dyti.

Jau ne jūsų S.”
“P. S. Neatsakinėkite man, aš 

jus neapkenčiu.“

Akmuo._____ 1

Sologubo pasakaitė.

Viename’ mieste buvo gatvė. 
Vežimas išspaudė iš jos akmenį. 
Akmuo ir ųiano, — neužsimoka 
man būti su kitais, ten ankšta, — 
velyk gulėsiu skyrium.

Atėjo vaikėzas ir pačiupo ak- 
menį.

Akmuo ir mano: panorėjau ir 
keliauju, — reikia norėti. Vai
kėzas sviedė akmenį į namų. 
Akmuo ir mano: užsimaniau ir 
lekiu, — labai paprasta, mano 
valia.

Pataikė akmuo j stiklą stik
lus sudužo ir surėkė:

— O tu, bjaurybe!
Akmuo gi atsako;
— Reikėjo pasišalinti iš kelio! 

Aš nemėgstu, kad man kliudytų, 
viskas turi eiti pagal mano norą, ‘ ■
štai koks as!

• * A ? i • i •

Nupuolė akmuo ant kauro ir tepjaus savo intelektualiu 
v « 4 a ■ I M a 11 . Imano: prisilakiojau, o dabar pa

ilsėsiu.
Atėjo šeimininkė ir išmetė ak

menį į gatvę.
Jis ir šaukia kitiems akme

nims:
— Žinote ką, draugai, — bu

vau aš pas ponus paluociuose, 
bot nepatiko man ten: vėl užsi
norėjau pas jus...

Aš ta ta.

nicko neturiu prieš tai.
Mažoji žuvis bandė ir šiaip ir faktai išmėtyti 

taip, bet negali praryti didžiosios 
ir gana.

Atsiduso, ir sako:
— Tu išlošei, — gali ryti!

—Aš tata.

Lavinimos klausiniu
Pastaruoju laiku vis labiau ir 

labiau pradedama kreipti domos 
į lavinimos reikalus. Išreiškimą 
daug įvairių nuomonių, j ieško-* 
ma naujų būdų. Tečiaus, sut
raukę daiktan visa, kas buvo ka
lbama tuo klausimu, mes gauna
me sekamų formulę: tiesiausias 
kelias prie išsilavinimo yra skai
tymas, r

Kadangi skaitymas statomas 
pįnnon vieton, tai neprošalį apie 
jį bus šis-tas pakalbėti.

JVigu skaitymas yra ištikrųjų 
tiesiausias ir tikriausias kelias 
prie išsilavinimo, tai pati savimi 
turėtų ištekėti išvada, jogei la
biausia išsilavinusiais žmonėmis 
yra tie, kurių erudicija (apsiskai 
tymas) yra plačiausias. Vienok 
tikrenybei nėra taip. Tankiai gy
venime mes sutinkame taip vadi
namų “knygvėdžių”, kurie gali 
mus nustebinti gili tik savo bu
kumu. Iš kitos pusės, randasi 
daugybė tokių, kurie mažai tes- 

išsilavinimu jie gali užkišti už 
diržo “knygvedžius.“

Nesupraskitė manęs klaidin
gai, Aš toli nuo tos minties, kad 
pasmerkus skaitymų. Viskas, kų 
aš norėjau pasakyti, susiveda 
prie to, jogei pats skaitymo pro
cesas nėra dar vieniutėlis kelias. 
Svarbu ir tai —4cas skaitoma ir 
kaip skaitoma.

Vieni skaitytojai negalvoja 
apie tai kų skaito: jie stengiasi 
atminti tik knygos įtalpų. Pasak 
Nekrasovo, kų jiems paskutinė 
knyga pasako, tai ant širdies ir 
užgula. Tokie žmonės perstatų 
savimi tik vaikščiojančias enci
klopedijas. Jie žino viskų, kų 
kiti pasakė, bet uždai nieko netu
ri pasakyti savo, originalio. Gy
venimo bėgančiuose reikaluose 
jie visai negali orienjuotis. Jie 
priprato prie knyginio mąstymo 
budo: ten, kai žinia ,viskas sut
varkyta sistematiškai. Tuo tar
pu gyvęnįmns yra toki knyga,

Phelpž, Vilas Co. Wisconsin
A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius.

kur trūksta to sistemališkumo: 
priepuolamai. 

Prisieina pačiam rinkti tuos fak
tus, tvarkyti ir sistematizuoti - •.
juos.

Čia tai ir apsireiškia didžiau
sias skirtumas tarp “knygved- 
žio“ ir mąstančio skaitytojaus. 
Mąstątis skaity|ojas Jie tiek sten
giasi atsiminti išskaitytus fak
tus, kiek suprasti ir pravesti gy
venimai! juos. Tuo būdu kny
gos jam tampa realiu gyvenimo 
komentarais.

Dabar, kų skaityti? šis klau
simas ytin svarbus. Bandoma 
patiekti sistematizuotą knygų są
rašų. Girdi, štai jums. Jeigu 
norite išsilavinti, lai pradėkite 
nuo šios knygos, o užbaikite anų. 
Nesamoningesnio dalyko negali 
ir būti. Tuo keliu teikiama pa
nacėja nuo visų ligų. Su atskiro 
žmogaus ypatybėmis nesiskaito 
ma. Bandoma užmauti vieni ir 
tie palįs čeverykai ant yisų ko
jų. Suprantamas daiktas, kad 
iš to nieko gero neišeina: kas 
vienam yra mėsa, tas kitam ga
li būti nuodai. Užtai šis klausi
mas reikėtų pakeisti. Vietoj, 
kų Skaityti, turėtų būti — ką 
neskaityti. Reikėtų iškirti tik 

kekvienas renkasi tas, kuriąs la
biausia jam atsako, kurios sutei
kia daugiausia jam išsilavinimo. 
Rinkdamos drapanas arba mais
tų kiekvienas naudojasi savo sko 
niu. Individualia skonis taip jau 
privalo lošti svarbių rolę ir kny
gų skaityme. K. A.

> ■ 1

Kur Jie?
KUR JIE.?

Poetiškai kartais mokama nu
pasakoti apie moksleivių gyveni
mų. Esu jie mokslo kankiniai, 
dvasios galiūnai. Su gyvenimo 
aplinkybėmis kovoju, kai liūtai, 
kas gražu, prakilnu, dora. ] gy
venimo “marnaslis“ jie žiūrį per 
pirštus: svetima jiems tai. Ir 
tur byli taip — 
žmonių idėjos

prakilniausių
- jų geriausi

Koki puiki idilija! Koki tur
tinga įkalba!

Skaitai tuos aprašymus ir gal
voji: ar tie dailinnkai kartais ne
pagelbėjo Viduriui “Prabočių še
šėlius“ rašyti?

Kalbėkime šiaip, kalbėkime 
taip, bet jie apsriko savo pašau
kime: ėmė šnekėti poetiškai apie 
prozai skus dalykus.

Žinoma, jei tai butų tik “poezi
jos”, aš nieko nesakyčiau. Nič
nieko. Aš jų nesuprantu. Kada su 
“pozicijų” pagalba norima nuš
viesti realis moksleivių gyveni
mas, tai ir aš negaliu tylėti. Tik
rai negaliu. Nenaturališkumas 
duria man akis.

Ir taip, apie kokius mokslei
vius K. Krokas kalba? Kur jie?

Pažinau ir pažįstu daug Ame
rikos moksleivių, bet tokių “to
bulybių” mažai teteko sutikti. 
Didžiuma moksleivių — tai pa
prasti mirtini žmonės. O kai- 
kurie jų turi net pastebėtinai or- 
dinariai — miesčioniškas sielaš 
ir siekinius.

Kam tai slėpti?
Galop, pasižiūrėkime į buvu

sius moksleivius, o dabar (Šan
čius inteligentus. Bet geriau apie 
tai /tekalbėkime: jie pyksta. 
Hm... Žinoma... į privatiškus 
dalykus negalima kišties...

O gal taip jau išeina: kol ma
ži, tai jaučiamies sakalais, o ka
da paaugame — virstame tikro
mis vištomis...

Pas mus juk ne naujiena gir
tis diplomais.

Ryškiai primenu vienų atsiti
kimų. Kiek laiko atgal tinas 
žmogus drįso paabejoti apie vie
no “didžiai“ mokyto inteligento 
nuosakunią. Ir kokį atsakymų, 
jus manote, jis susilaukė? Nu
gi, girdi, aš lankiau du universi
tetu ir paliudijimui to, turiu dip
lomus!

Akivaizdoj to, vadinasi, nedrį
sk abejoti apie mano nuosaku
nią.

Taip tai moka galvoti tie ex 
prakilnieji moksleiviai.

Suprantama, yra ir kitos rų- 
šies moksleivių. Bet jų nedaug. 
Oi, nedaug.

Butų daug sveikiau visuome
nei, jei mokyklos išleistų ne “pa
tentuotus” intelegentiLs, kurie 
tik ir moka dabinti sienas savo 
diplomais, bet’ išsilavinusius 
veikėjus. Kol kas tokių veikėjų 
prisieina vidurdienyj su žiburių 
j ieškoti. ..

jau naudos, kaip iš ožio tekio:

Aš tatai.
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Naujienų Bendrovės 
šėrininkų domai.

Visuotinas Naujienų Bendro
vės šėrininkų susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, birželio 9 d., M. 
Meldažio svetainėj, 2244 W. 23 
pi.

Šis susirinkimas turi didelės 
svarbos, todėl butų geistina, kad 
visi Naujienų Bendrovės šeri- 
ninkai jame dalyvautų ir pasis
tengtų pribūti laiku. Važiuoda
mi susirinkimai), šėrininkai tu
ri pasiimti serų certifikatus, kad 
nebūtų keblumų užsiregistravi
me, nes tik šėrininkai tegalės da
lyvauti. Susirinkimas prasidės 
kaip 10:30 vai. ryto.

Dienolvarkis bus paskelbta 
ant vietos.

J. šmotelis,
N-nų B-vės sekr.

Truc translation filed with the post- 
ni.i^er a t Chicago, III., 8. J OIH, 
as rctiuircd by the act of Oct. o, 1917.

Skerdyklų darbininkai 
grįžo darban.

Arbitratorium bus teisėjas 
Alschuler.

Cnion Stoekyards and Tran- 
sit kompanijos daift>ininkų 
streikas užsibaigė. Streikininkų 
skaičius, kaip žinia, buvo pasie
kęs 1,500 žmonių.

Valstijos darbo komisijos me
diatorius, Ernest Whitall, turėjo 
pasimatymo su abiejų besigin
ei jaučių pu.sių atstovais, kurie 
taigi ir suliko susirinkt j bendrų 
posėdį First National banko 
budinke. Konferencijoj daly
vavo kompanijos prezidento, 
Leonardo, įgaliotiniai: adv. Ši
las II. Strawn ir John Black. 
Nuo darbininkų buvo: J. W. 
Johnston, šėrikų unijos prezi
dentas, \Villiam Z. Foster, stok- 
jardų darbininkų tarybos sek
retorius, ir keturi kiti.

Svarbiausis ginčo punktas, 
darbininkų reikalavimas padi
dint algas 15 dol. mėnesyj, su
tarta pavesti teisėjo Samuel Al
se ule r nuosprendžiui.

Apkaltino šešis barzdasku
čių unijos narius.

Laukia teismo.

Prisaikintieji teisėjai vakar 
apkaltino šešis t. v. Journeymen 
Barbers’ International Union 
of America penktojo lokalo 
narius. Tarpe apkaltintųjų ra
ndasi ir pats lokalo preziden
tas Arthur Kaymond ir biznio 
agentas Ray VVilIiams.

Kai kurie kaltinamųjų, sako, 
jau prisipažinę, būtent mėty
me bombų ir abelnai kituose 
nelegaliuose žygiuose prieš bar- 
zdaskutyklų savininkus tikslu 
priversti juos išpildyti streiki-

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. HUsM ».

JONAS
JONAS

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios Ir Bati
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šių Tvirtų Lietuviškų Bankų, 
kur yra gvaranhmjania, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti Ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigui.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis iki 9 valandai vakare. 
Pancdėliais, Scredomis ir Pėtnyčiomis ik! 4 valandai Po pietą.

VYRIAUSYBĖ:
RRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, KnieHus 
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGEL1S, Asilt. Kas.

- DIREKTORIAI:
PRANAS GEIS 
ST. SZY “ ~ 
ANT. itf 
JULIUS

JONAS RRENZA
KROTKAS

ANTANAS (MOŽIS 
KAZ. MATULIS

ninku reikalavimus, t
Kaltinamuosius teis prišau

kiu tieji teisėjai. Kaip greit pra
sidės byla, dar nežinoma. 
Brangi byla.

Miesto byla prieš gaso kom
paniją dar negreit užsibaigsian
ti. Apskaitliuojaiha, kad šiemet 
bus išleista nemažiau 150 tūks
tančių dol. niin. bylos vedimui. 
Kaip žinia, iki šiol ji miestui 
kainavo virš 300 tūkstančių do
lerių. Vadinas, bylos vedimas 
miestui kaštuos arti pusę mil. 
dolerių.

Tariasi apie suvienijimą 
gatvekarių ir elevatorių.

Miesto valdžia ir gatvekarių 
bei elevatorių kompanijos jau 
senai tariasi apie- suvienijimų 
gatvekarių ir elevatorių, taigi 
kad pasažieriai galėtų pasimai
nyti nuo gatvekarių ant elevato
rių už tų pačių kainų. Be to, 
norima dar pravest ir požemi
nių linijų — subways. Iki šiol 
betgi tarybos nedavė lauktų pa
sekmių. Kompanijos mat rei
kalauja iš miesto valdžios dide
lių užtikrinimų — ilgų metų 
kontrakto, leidimo padidinti 
važinėjimos kainas ir tt.

Pradės rinkimų 
kampaniją.

Majoras Thompson, dar ne
užbaigęs, savo tarnystės miesto 
rolužėj, jau rengiasi pradėt na
ujų kampanijų — “runija” į S. 
Valstių senatų. Šiomis dieno
mis ponas Thompson rengiasi 
pavažinėt po Illinois valstijų ir 
graudent rinkėjus, idant jie rin
ktų į kongresų tik “gerų, teisin
gų ir patyrusį žmogų“ — Wil- 
liam Hale Thompson ą.

Nubaudė tris automobilių 
vagilius.

Teisėjas Crmves vakar nutei
sė ilgiems metams kalėjimo tris 
automobilių vagilius, jų tarpe 
pasižymėjusį jų pravadyrių, tu- 
Ir Leonard Olsonų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., .Tune 8, 1918, 
as rcųuired by tne act of Oct. 6,1917.

Bijojo patekti armijon — 
nusižudė.

EdSvard Luye, kuro pardavi
nėtojas, gyvenęs 1134 E. 82 gat
vėj, sako, bijodamas patekti ar
mijon laike sekamo draflo, va
kar paleido smilkiniu šūvį ir 
ant vietos mirė.

Gompersas “bara” telegrafo 
kompanijas.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, Samuli Gompers, 
kuris čia vakar buvo sustojęs 
kelyj į Federacijos konvencijų, 

St. Paule, per laikraščių kores
pondentus smarkiai išbarė Wes- 
tfern Union ir Postai Telegraph 
kompanijas, los kompanijos 
esą sužiniai ardo vienybę tarpe 
“darbo ir kapitalo” atsisakyda- 
mos Išpildyt darbininkų reika
lavimus arba pravest klausimų 
arbitruloriaus nuosprendžiui.

True translation filed with tne post- 
nwl* r id (.b’ciigo, III., Junc 8, 1918, 
as reųulred by the act of Oct. 6, 1917.

Lietuvis pateko bėdon.

Pardavinėjęs kareiviams 
svaiginamųjų gėrimų.

Suv. Valst. komisioniorius 
Foote užvakar areštavo lietuvį 
Michael Abaravičių, 4459 So. 
\Vood gatvėj. Reikalauja 1000 
dol. kaucijos. Kaltinamas par
davinėjime svaiginamųjų gėri
mų kareiviams ir jūreiviams. 
Arcštuotasai prisipažinęs prasi
žengime.

Trauks tieson duonkepį.
W. C. Gibbs'o devynių metų 

sūnūs, 601 Ehmvood gt., vakar 
vakare, bevalgydamas ruginę 
duonų, suslpjaustė 'burnų. Duo
noje rasta daugybę stiklų. Vai
kas tuoj nuvežta į ligoninę iš- 
egzaminavimui, o policijai pa
liepta padaryt atidų tyrinėjimų 
kepykloje, iš kurios Gibbs pir
kosi duonų. Gali būt, kad 
duonkepys neteks biznio.

Schuettleris arti mirties.
Policijos viršininkas, Hermiui 

Schuelltlcr, silpnėja. Daktarai 
išreiškia didelį abejojimų begu 
jis galės išgyventi dar dienų-ki- 
tų. Jisai dabar randasi Alexi- 
an Brothers’ ligoninėj.

Suvažinėjo vaiką.
Ant kertės Lawrcncc ir Le 

Claire gatvių vakar naktį mir
tinai suvažinėta 6 metų vaikas 
John Fink, 5137 S'trong gt. Au
tomobilio vežnyčia, Anthony 
Johnson, areštuotas ir bus tei
siamas kaipo pirmo laipsnio 
kriminalistas.,

Daktarų konvencija.
Panedėlyj, birželio 10 dieną, 

čia prasidės šešias dešimts de
vintoji metinė Amerikos dakta
rų draugijos konvencija. Kon
vencijoj, manoma, dalyvaus apie 
septyni tūkstančiai daktarų. 
Daugelis jų jau yra atvykę.

Rengiasi pakelt pieno 
kainas.

šiomis dienomis Elgine laikė 
>avo konvencijų Illinois, India
na ir Wisconsin valstijų pieni
ninkų asociacija. Konvencijoj 
atstovauta apie pustrečio šimto 
lokalių organizacijų. Konferen
cijos tarimai kol kas viešai dar 
nepaskelbti. Yra betgi žinių, 

kad pienininkai nutarę padidin
ti kainas po 50 centų už 100 
svarų. Tatai reikštų, kad už 
kiekvienų 100 svarų dabar bus 
imama po $2.87, arba visu dole
riu daugiau nei praeitais metais. 
Kiek tuomet turės mokėt pieno 
su naudoto j ai už bonkų? Juk 
pieno išvežiotojų kompanijos 
irgi norės “savo dalies”.

Good-bye, šilkinės 
pančiakaitės.

Pirmoji ataka prieš šilkines 
pančiakas davė kuopuikiausių 
pasekmių: Evanstono augštes- 
niųjų mokyklų mokinės sume
tė jas gurban ir nusipirko sto
rų vatinių. O senos aristokra
tiškos davatkos ir senmergės la
bai džiaugias, kad kartų jauno
sios šelmės susipratę, jogei plo
nos pančiakos lik piktina “ge
rų žmonių jausmus”.

Cihcagietės betgi vis dar “ne
susipranta”. Ponios todėl žada 
kreipties į mokyklų valdybas, 
idant jos panaudotų reikiamų 
priemonių prieš jaunąsias užsi
spyrėles.

Sužeidė moterį
Užvakar po pietų šiaurinėje 

miesto dalyje siautė didoka au
dra su lietumi. Išversta nema
žai medžių. Vienoj vietoj vėt
ros nulaužtas medis pavojingai 
sužeidė senyvų moterį, p-ių Ben- 
jamin K. Smilh, gyvenančių 597 
Fir gatvėj.

Pripažino
Ežere, ties 85 gatve, užvakar 

buvo surasta nepažįstamo žmo
gaus lavonas. Pasirodo, kad 
tai butą tūlo Harry B. Lucas’o, 
gyvenusio 824 So. Halstcd gat
vėj. Saužudystes auka.

Areštavo žmogžudą
Policija vakar areštavo tūlų 

Deiinis Coughlin. Tai yra pa
bėgęs iš Kansas City kriminulis- 
tas-žmogžųdis.

Ir barzdaskučiai
Kad viskas brangsta, lai ne

gali atsitikt ir barzdaskučiai, 
ciacija praneša, kad nuo seka- 
Barzdaskutyklų savininkų aso- 
mo pancdė'lio, birželio 10 dienos, 
už plaukų nukirpinių bus ima
ma po 40 centų; barzdos skuti
mų — 20c.

įžymus svečiai
Vakar Chicago  j buvo apsilan

kę du “įžymus svečiai” — bu
vęs Suv. Valstijų prezidentas 
Tadas Rooscveltas ir Hovardas 
Taftas. Laikraščių reporteriai 
laibai gailis, kad jiedviem nete
ko pasimatyti: 3 vai. pirmiau 
negu spėjo atvykt garsusis pul
kininkas — ponas Taftas jau 
buvo apleidęs (’hieagų — “die
vas žino” kur.

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
VEIKIMAS.

Aštunto Rajono kuopų domai.
Šiuo pranešu visiems L.S.S. 

Aštunto Rajono kųopų delega
tams, kur yra išrinkti. į busimų 
Soc. P. Konvencijoj nomina- 
viniui soc. viršininkų į įvairias 
valdvictes, kad susirinkimas 
įvyks birželio 9 dienų 1:30 vai. 
po pietų Flcincrs Hali svet., 
1638 N. Halstcd st. Delegatai 
prašomi susirinkti laiku.

-Sekretorius.

Padidins važinėjimos 
kainas.

Gauta iš Springfieldo žinių, 
kad t. v. valstijos viešųjų įstai
gų komisija pripažino Aurora- 
Elgin elevatorių kompanijos rei
kalavimų padidint važinėjimos 
kainas. Nesenai mat niin. kom
panija buvo priversta išpildyt 
savo darbininkų — kondukto
rių ir motormanų — reikalavi
mus: padidino algas po 10 cen
tų valandai.

Norėjo pasirodyt, bet...
Ponas Pa t riek Mulcay, 7710 

So. M,ay gt., pakvietė keturias 
savo kaimynes pasivadinėtų au- 
tomobilium. . Ųe], smagumo 
šaunioj moterų kompanijoj, po
nas Btftrickas įsimetė porų “bur
neliųi '. fsėdęs automobiliun jis 
tuoj pasigyrė moterims parody
siąs ką galįs. Ir pradėjo muš
trą vo t automobilių zigzagais. 
Nabagas, ant Lake ir Wells gat
vių jisai užvažiavo ant stulpo. 
Automobilius ant vietos sukiu
žo, o ir pats Patrickas su savo 
pasažierėm vos išliko gyvi. Da
bar policija jį laiko šaltojoj. 
Sako, kad turėsiąs užsimokėti 
“fainą” už norėjimą “pasirody
ti” neišsipagiriojus.

Spaustuvninkų streikas bus 
užbaigta susitaikomu.

Gręsiantis spaustuvninkų 
streikas tur-but bus užbaigta 
susitaikymu. Apie. 215 spaustu
vių savininkai vakar kreipės j 
pressmanų imijpa..valdybą pa
šildymu pavest ginčus arbitrato- 

riaus nuosprendžiui. Spaustuv- 
ninkai, kaip žinia, reikalauja 
IHididint algas po 5 dol. į savai
tę.

Statys “Paskandintąjį
Varpą’”.

Gavome žinių, kad Dramos 
Draugija rengiasi statyt G. Hau- 
ptmann’o penkių veiksmų pa
sakos dramų.

Apskelbimas
Visų draugijų, ratelių, kliubų, 

kuopų, susivienijimų ir šiaip į- 
vairių organizacijų nariai, ku
rie savo mitingus laiko lOtoj ir 
11 toj \vardoj teiksis atkreipti 
domos į tai, kad greitu laiku 
bus laikomas bendras susirinki
mas kurioj nors patogioj salėj, 
kur galėtų tilpti visų tokių orga
nizacijų atstovai.

To susirinkimo tiklas bus pa
sitarti apie tai, kaip geriau iš
plėtojus lausumo ir karės taupo
mųjų ženklelių pardavinėjimo 
reikalų. Todėl visų tų įvairių 
organizacijų nariai prašomi pa
sirūpinti, kad jų atstovai daly
vautų susirinkime. Visų musų 
priedermė stengtiee šaliai padėti 
laimėt karę ir remti musų jau
nuolius, kurie kaujasi su prie
šu.

Del artimesnių žinių kreipki
tės į Joseph A. Brabcc, Dešim
tojo Wardo Pirmininkų, 1428 
W. 18 gtv.

VERTA APIE TAI 
MUMS PAGALVOTI.

Jeigu jus kenčiate nuo vidu
rių ligų, nevirinimo, galvos 
skaudėjimo, tuosyk kiekvienam 
labai yra svarbu, kad ši gyduo
lė, kuri išvalys gerai vidurius, 
ir tuo pačiu laiku sutaisys virš
kinimo sistemų, suteiks pagelbų 
nuo varginančių sųlygų.

Trinerio Amerikoniškas Eli- 
xiras Karčiojo Vyno susideda iš 
karčiųjų žolių ir gęrps mędi.ka- 
lės vertės, kuri išvalo vidurius 
ir iš tyro raudonojo vyno, sus
tiprinančio systemą. Tai yra 
labai svarbus sutaisymas ir jus 
busite patenkinti šiųja gyduole. 
Gegužio mėnesio medikališka- 
me žurnale rašoma: “Viskas 
yra gera, kas tik išeina iš Tri
nerio laboratorijų”. Kaina 
$1.10 apickosc.

Trinerio Linimcnt yra nesu- 
lyginaamas nuo reumatizmo, 
neuralgijos, lumbago, niksterė- 
jimo, suputimo, skaudėjimo 
muskulų, nuvargimo kojų ir tt. 
35 ir 65c. aptickose, krasa 45 ir 
75c. Joseph Triner Company, 
1333—1343 So. Ashland avė., 
Chicago, III.

(Apgarsinimas).

NAUJA KNYGA PO 
VARDU “VYRAS”.
Pirmu sykiu lietuvių kalboje išei

na šitos rąšies knyga, kurios užda
vinio yra, dėl naudos lietuvių vyrą, 
išaiškinti, plačiai ir atvirai visus 
svarbiausius vyriškos lyties dalykus: 
kaip tai, kode! vyrai netenka vyriš
kumo |)irma negu sulaukia vidutinio 
amžiaus, nusilpsta lytiškai, kaip ap
sisaugoti nuo daugelio nesmagumų, 
su kuriais kiekvienas šiandieninis 
vyras susiduria. Kaip apsisaugoti 
nuo nekuriu ligų, ir daugelį kitų da
lykų, kas paliečia vyro lytišką kūno 
sudėjimą, dėl kuriu vieno tik neži
nojimo, daugybė lietuvių vyrų pa
tenka į rankas svetimtaučių gydyto* 
jų, kurie, be abejonės, moka pui
kiai pasinaudoti iš *jų nežinystės.

.šitoji knyga bus sykiu įdomi, pa
mokinanti ir neatbūtinai kiekvienam 
vyrui, kaip jaunam taip ir serinin, 
reikalinga: ji pilna daugybės moks
liškų paaiškinimų ir patarimų su 
daugeliu paveikslų, kurie čionai ne
galima suminėti.

Jos autorius daugeliui lietuvių ži
nomas. Dr. A. J. Karalius, netik kad 
pats (Įėjo visas pastangas, kad pado
riu ją pilnai atsakančia užimtame 
klausime, bet dar pasikvietė anglų 
Dr. nrofesorius, kaip tai Dr. Robjn- 
son ir k.

Knygos didumas 9x5 su 250 pusla
pių.^ Kaina prenumeratos keliu 
$1.25, o kaip išeis iŠ spaudos, apie 
gruodžio mčn., bus $1,50.

Šitoji knygą nebus pardavinėjama 
viešose agentūrose kaip ir nelaiko
ma knygynuose, užtat vienatinis jos 
kelias įgijimo per prenumeratą: kas 
įdomaujate ir norite augščiau minė
tus ir daugybę kitų dalykų žinoti, 
siuskite prenumeratą pas leidėjus 
arba reikalaukite platesnio paaiški
nimo adresuodami:

K. Barncs,
4»I4 W. 35th PI., Chicago, III, 

, Kuo greičiau prisiųsit. tuo grei
čiau galėsime pradėti darbą.

(Apgars.).

| Sergėkite savo akis

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

Aš turiu 15 metu patyrimą ir 
galiu ištyli jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. ChicaT 
, Kampas 18-tos gatvės 
3-čios lubos, virš Platt’o aptiek '* 

Tėmykite j mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

| Dr. A R. Blumenttal | Skyrius

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egtanrfauoja Dykai

Gyvenimas yra | 
tuščias, kada pro t 
nyksta regėjimą. į 
Mes vartojame 

pagerintą Opb- 
thalmometer. Y- 
patinpa doma at
kreipiama i vai- 
9 ryto iki 9 vak.kus. V d.: nuo 

ncdčldien. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 S. Aahland Av. kamp. 47 at

Telephone Yards 4317

DR. G. M.GLASER 
Praktikuoji. 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisas

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Tclephonc Yards 5032

3109 S. Morgan st. Chicago

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

DR. M. HERZMAN :
Gerai lietuviams iinomns per 16 mc- Į 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ( 
ir akušeris. )

Gydo aštrias Ir chroniškas ligas, vy- J 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias . 
metodas X-Ruy ir kitokius elektros prio- J 
tnisus. |

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th < 
St. netoli i r K St. ‘

VALANDOS; Nuo 10—12 pietų, ir J 
6—8 vakarais, Telerhonc Canal 3110. |
GYVENIMAS: S412 S. Hahted Street į

VALANDOS: 8—n ryto, tiktai.

Aptiekos Tel. Drover 8448 
Rezidencijos —Boulevard 9812

DR. A. J. KARALIUS
BjrdytoJas Ir Chirurgą

X-SPINDULIA1
3203 So. Halstcd St.

Valandoj: 9—12 ryto;
2—9 vakare.

Dr. Leo Avvotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halstcd St0 Chicago. 
Kalba lietuviškai, latvišką! ir 

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

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagf 
,Tel«phon« Haymarket >544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ?

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką Ilgą 

Ofisas: 3354 S. Haisted SU Chicag< 
l'dephonv Drova* MUJ

VAIjANDOH; lh- 11 .ryto; >—I vvvbitų

TELEPHONE YARDS 4X14.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo v olando* nuo 8 Iki II 
U ryto Ir nuo 7 iki • vai.
M25 BO. Hniated SL Chl

Naujienų
Smulkiųjų

Apgarsinimų

Didysis Kontoras jųsų rei
kalavimų pirkti, parduoti, 
arba pasamdyti.

Ar Jus Norite
Darbo ar darbininkų?

Ar Jus Norite
Pirkti ar parduoti far- 
mą?

Ar Jus Norite
Pirkti ar parduoti 
mą?

na-

Ar Jus Norite
Išmainyti kas jums 
reikalinga ant to, 
jums butų reikalinga?

ne
kas

Naujienose smulkus apgar
sinimai suartina parda
vėją ir pirkėją.

Ar jųsų Victrola perdide- 
lė ar per maža dėl jūsų na
mo?

Pirkite naują ir parduoki
te seną.

Iš tūkstančių “Naujienų” 
skaitytojų keli nori turėti 
Victrolą. Jie geriau norėtų 
pavartotą negu dėti didelius 
pinigus už naują.

Tas pats su automobiliais, 
pianais, siuvamomis mašino
mis, rakandais. Jūsų susie- 
dai turi ką jus norite. Nau
jienų paskutinis puslapis 
kasdieną atsiliepia į jus.

Skaitykite smulkiuosius 
apgarsinimus. Išklausykite 
—Naudokitės jų pasiūly
mais.

Skaitykite
Smulkiuosius

Apgarsinimus
šiadie ir Kasdie
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Pranešimai JIEŠKO KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ NAMALŽEME MOKYKLOS 1

LDLI). 70 kuopos susirinkimas i- 
vyks nedėlioj, birželio 9 d., 10 va. 
ryte, K. Grikšos svetainėj, ant 15' 1 
St., ir Northcote avė. Visi draugail 
malonėsite atsilankyti susirinkiman, 
nes bus dalinamos nariam naujai iš- 

Ant Rytojaus imi so- 
belo lar yra ir

leistos knygos _
cinlės revoliucijos”; belo lar yra i 
kitokių reikalų. —Rašt. P. J. Sakau.

LDLI) 19 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj 9 d birželio, 1:30 vai. po 
pelų. Mark Whitc S. Club room sve 
lainėj, kaip visuomet. Turiu prane
šti, kad atėjo iš centro knygos, ‘‘Ant 
rvlojuus po socialčs revoliucijos”; 
Todėl, draugai, malonėkite ateit į 
susirinkimą, ir atsiimti jums pri
klausančias knygas. —M. T.

LSS. 22 kp. mėneainis susirinki
mas šiandie, birželio 8, neįvyks. Bu
vo klaidingai pranešta. Susirinki
mas jvyko praeitą k et vergą, birželio 
6, Draugai prašomi tai atleisti.

—Komitetas.

Cicero, IIL — LDLI). 92 kp. susi
rinkimas įvyks nedėliok. birželio 9 
d., 9 vai. išryto, Tanudiunienės svet., 
1447 \V. 49th Avė. Būtinas reika
las. LDLI). 92 kp sekr. Shileika

LiepoR (July) 7 dieną Jaunų IJctu- 
vių Amerikos Tautiškas Kimba* ren
gta dideli pikniką Blinstrupo darže. 
I.cafy grove. Pradžia 9 vai. ryto.

Draugystė IJetuvos Mylėtoją ren
gia piknikų ryto, birželio (June- 9. 
Blinstrupo darže, Leafy Grove, Wil- 
|ow Springs, III. Pradžia 9 vai. ry
to. Inžanga 25c porai. —Komitetas

LSJL. 1-moa kuopos, LSS. 4 k p. ir 
1 MPS. 9 kp. bendras lavinimus su
sirinkimas įvyks nedėlioj, birželio 9, 
10 vai. ryto, Aušros svet.. 3001 So. 
Halsled gtv. — Skaitymai bus iš 
gamtos mokslų. — Visi draugai ir 
draugės malonėkite susirinkti laiku.

Smulkus Skelbimai
Smalkiems pasiskdbimamt kalno* 

I colis, syki, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą Ilgiau, ui kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms Įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Jiei- 
ko Įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauta darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausiu pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Haisted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canai 1506.

VSMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau pusbrolio Kazimiero 

.laso, Kauno gub., Panevėžio pavie
to, Romigalos valsčiaus, Karvedžių 
sodžiaus. Kas jį žino, ar jis pats, 
malonėkit atsišaukti, nes turiu svar
bų reikalų.

B. Budris,
8009 S. Vinccnnes ave., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio, Jono 
Pcckausko, iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Papilės parapijos. Girdėjau, kad 
gyvena rytinėse valstijose. Jis pats 
ar kas žino malonės atsiliepti.

Kazimieras Peckauskas, 
1524 S. 51st Ct., Cicero, III.

JONAS BARAKAUSKLS, pabėgęs 
iš vokiečių nelaisvės į Olandiją, pa
einąs iš šaudininkų sodos, Raseinių 
pavieto, jieško Amerikd] savo dėdės 
K nimiero Baltrušaičio, gyvenusio 
pirmiau Chicagoj. Prašo atsišaukti 
adresu: Jonui Barakauskiui, Tolhui- 
yhin 13 b. Katendrecht, Rotterdam, 
Jhdland, Europc.

VINCAS URBONAS, pabėgęs iš 
v kiečių nelaisvės ir paeinąs iš šau- 
d'ninku sodos, Raseiniu pavieto, jie
ško \merikoj savo pažįstamų: Vin
co Grėmelio, Stanislovo Anušausko, 
Juozo B Tlašiauo Prašo rašyti ad
resu: Vlncent Urboną, Tolhuislan 
13 b, Katendrecht, Rotterdam, Hol
land, Europc.

vokiečių nelaisvės ir paeinąs iš Pa- 
Šaltunių sodos, Raseinių pavieto, jie- 
ško savo draugu Jono Jurgaičio, J. 
'ramulio; B. Labanausko ir Tamo
šiaus Savickio. Adresas: Anton Sa
vickis, Tolhuislan 13 b. Katendrecht, 
Rotterdam, Holland, Europc.

Visi tris augščiau minėti pabėgė
liai rašo Naujienoms, kad jie yra la
bai suvargę, badmiriauja, todėl Šau
kiasi savo pajieškonių Amerikoj gi
minių ir pažįstamų pašalpos.

Pajieškau Petro Reškaus ir jo se
sers Magdės Reškaitčs, Kauno gtib., 
Telšių pav., Kantačių parapijos, Paę- 
vacų sodos. Tris metai algai gyve; 
no Chicagoj. Malonėkite atsišaukti 
arba kas juos ž'no prašenkite jų ad
resai Petrr Burtaski, 
79 W. Purk St., Portland Or.

škau Jokūbo Juskio, savo žento, 
Kauno gub., Ra- 

Jokubo Valatiejaus, 
gub, Tauragės valsčiaus, Ra- 
pa vieto.Stasvs Lukošius,

21 Dorothy W. Va.

Antano Laugalio.
M>inhj pavieto
Kauno

JIEŠKAU (vaikinas) švariai už
laikomo kambario su valgiu. Pagei
daujama prie mažai burdlngierių> 
Malonėkite atsišaukti laišku. J. P., 
4625 So. Richinond St., Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS atiduodama randon 

vienam arba dviem vaikinam, arba 
'jaunai porai. Ruimas švarus, yra 
maudynės, gesas. Geistina be val
gio, arba kad ir su valgiu.

R. Krichuskas, 
1514 S. 48th Court, Cicero, III

REIKIA vyru užimančių vietas ra
štininkų, iždinnikų, arba kitas drau
gystės valdybos virtas arba or
ganizacijų ir klubų, taipgi forema- 
nų, darbininkų ir pardavėjų arba 
pašildytojų nuo fabrikų, dirbtuvių 
ir sankrovų, dirbti laikinai arba 
nuolatos*. Geras pasiūlymas tiems, 
kurie yra priimti. Rašykite arba 
ateikite tuojaus.
Room 311-110 S. Dearborn SI.,

Chicago, III.

ATIDUODAMA randon — švarus 
kambarys su valgiu dėl dviejų vai
kinų, gražioj ir ramioj vietoj, prje 
laisvu šeimininkų. Kreipkitės adr.: 
3254 Lowc avė, 3-čios lubos, Chicago

REIK ALINGAS mokantis darbų 
bartenderis; išpradžios mokėsiu $20 
į savaitę, tolinus mokėsiu daugiau. 
Turi būti blaivus. Atsišaukite adresu:

J. K. Jutelis, 
B.x 266 Divernow, III.

• FARMOS
Centralėje Wisconsin, išdirbtos su 

namais, barnėmis, šuliniais, tvorom, 
prie geru kelių, arti mokyklų ir mie
sto. Tavlor, Lincoln, Longlade, Mo
ralini, Price ir Clark pavietuose, su 
arba be stako. Kainos $1,060.00 ir 
augščiau. Mes skiriame 10 metų iš
mokėjimui. Galima mainyti. Par
duodame arklius, karves ir tt. ant 
lengvo išmokėjimo.

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

LOEB-HAMMĖL REALTY CO 
(Not inc.)

2209 W. 23rd PJacc Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, nirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietvstės, dailiarašys- 
tės.

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

FARMOS FARMOS
Šiame laike farma tai yra ramiausia, saugiausia ir 
geriausia biznis. Jeigu nori gyventi ramiai ir užtik
rinti sau geresnį gyvenimą ateityj, tai nusipirk sau 
ūkę derlingoje dailioje North Dakotos lietuvių ko- 
lionijoje. Inteikdamas krasos ženklelį kreipkis dėl in
formacijų pas: P. J. GABRIS Dogden, N. Dak.

RANDAI
ATIDUODA RANDON saliuną prie 

gero 
Ass’n 
skite 
2900

kampo, kur Building Loan 
laiko savo susirinkimus. Kian
čiu.
Union avė., Chicago

ATIDUODAMA randon — geras 
campas dėl aptiekos, $20.00.
3658 So. Union ave. Tel Yards 6802.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR

BO PBIBODYMO BIURAI 
(U. S. Free Employmont Service) 
Jieškimticji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. \VABASII AVENUE. 

arba
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
524-526 SO. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
UŽ darbo parupinimų visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt. !

Yra daug vielų, kaip Chicagoj, 
laip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

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

Elmcrs Labor Agcncy, 30 South 
Canai st,. Chicago, III.

R E l K A LIN G A S V A RGONININ K AS 
Lietuvių šv. Kryžiaus parapijos. — 
ant greitųjų. Kuris galėtų atlikti vi
sus bažnytinius reikalus ir mokyti 
chorą. Gera mokestis ir butas prie 
bažnyčios. Malonės atsišaukti kuo- 
greičiausia. Adresuokite taip:

Rev. J. E. Strazdas, D.C.
111)8 E. 77lh Str, Cloveland, Ohio.

REIKIA leiberių. Gera mokestis. 
Acrmotor Co.,

2500 W. 12 st., Chicago

REIKIA greitai atsakančio barbe- 
rio. Darbas nuolatinis. Mokestis $19 
savaitėje ir komišinas.

J. K. Malda,
3336 So. Ilalsted St., Chicago*.

REIKIA vyrų, vaikų ir merginų— 
dirbti prie mašinų spaustuvėse. Pri
tyrimo nereikalinga. Mokama gera 
mokės’is pradžioje. 
2150 Blue Island Avė. Chicago

REIKIA operuotojų siuvėjų ir mer
ginų dėl nubaiginio. siuvėjų šapoje. 
3-ėias augštas užpakalyje.
54!) W. 13 st., arti Jefferson, st.

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

REIKALINGA darbininkų prie 
balno arklių į barnę. Moku pirmų 
mėnesį $85.00 ir potam dauginus. 
Darbas ant visados.
112!) So. Emerald ave., Chicago, III. 

Phone Yards 1076.

REIKALINGA vyro prie senu po- 
pierų. 613 W. Van Buren Si., Chicago

REIKALINGA duonkepys antra- 
rankis, prie juodos duonos.

A. Petrošius,
139 E. 107 St., Roseland, III.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininku j ledų svirnus, 35c į va 
landą, 10 ir 11 valandų darbus. At
sišaukite į Consumers Co., 
35th St., ir Normai avė., Chicago.
--------------------------------———f--------------------------------

REIKALINGA mergina arba mote
ris prie lengvo naminio darbo prie 
saliuno. Atsišaukite greitai.

Mrs. Mary Gadeiko, 
2858 Emerald avė., , Chicago

REIKALINGOS moters išsimokyt 
“wood finishing”, užsiėmimas kuris 
yra interesingas ir suteikia pastovų 
darbų Turi būt stiprios ir norin
čios dirbti. The Clemetsen Co., 
2111 W. 20th St., 2nd floor. near 
VVestern Avė Chicago

REIKALINGAS stiprus vaikinas 
apie 17 metų, dirbti viduje krautu
vės Gera mokestis.

Max Rosengrad, 
1918-20 S. Ilalsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA namai ir saiiunns 

tame name randas. Pardavimo prie
žastis — 6 mėn. kaip sergu reuma
tizmu, turiu važiuot ant fanuos. At
sišaukite šiuo adresu: 1337 So. 49th 
Ave., Cicero, III. Rendos neša virš 
$72.

ATKREIPKITE ATIDAI -—Pirmos 
klesos grosernė ir bučernė sn namu 
randasi naujoje lietuvių apielinkėje, 
turi būt greitai parduota. Nebus at 
mesta teisingas pafriuiymas. Balti i 
rengimai. Ateikite ir papurtykite.

A. Prazsky
Drover 1376. 2856 Emerald Ave.

ANT PARDAVIMO
HA5TER 5Y5TEH

PARSIDUODA Čcverykų taisymo 
supa už žemi) kaina, lietuvių apgy
vento] vietoj; biznis išdirbtas per 
daug metų. Priežastis—kariuomenė. 
Kreipkitės ypatiškai ar laišku.

Joe Janušauskis, 
3244 So. Halsled Str., Chicago, IH.

ČIA yra jūsų paskutine proga nu
sipirkti šių nuosavybę už tokių pi
gių kainų su remia $46.00 į mėnesj.

2 aukštų medinis namelis su mu
ro nameliu užpakajyle. Savinin
kas 
2909 Emerald ave Chicago

PARSIDUODA groS'ernė .geroj liet, 
apgyvento] apielinkėj. Priežastis,— 
važiuoja kitan miestan.

Petras Grakauskas, 
1827 S. Union Avė., Chicago.

1
PARSIDUODA valgomųjų daiktų 

ir saldainių bei kendžių krautuvė, gc 
rbj, lietuvių apgyvento] apielinkėj. 
Parsiduoda delei labai svarbios prie
žasties. 3220 Wallace St.

PARSIDUODA kriaučių biznis — 
vieta jau 8 metai kaip Įsteigta. Biz
nis gerai eina. 'Puriu tuojaus par
itinti. r “s išvažiuoju kariuomenėn 

15 birželio. Arba atiduosiu geram 
7 Dogui rendon. Atsišaukite šiuo 

adresui 3310 S. Halsled St. Chicago 
Phone Yards 6789.

Parsiduoda RIMKAUS BROS, be
kerti?. Gera vieta lietuviu-lenkų ap
gyventa. Per 20 melų išdirbtas biz
nis. Priežastis — paskutinis savi
ninkas išvažiavo Į kariuomenę. At
šutinkite greitai. 906 \V. 31st Str., 
Chicago. Tel. Drover 5935.

ANT PARDAVIMO grosernė ir bu
černė lietuvių angyvenloj vietoj, bi
znis verai išdirbtas. Parsiduoda už 
*3(10 00 12107 So. Ilalsted St.,
Wcst Pullman, III.

PARSIDUODA valymo, taisymo ir 
prosavojimo kriaučiaus šapa .geroj 
lietuvių apgyvento] apielinkėj ,iš 
priežasties išvažiavimo ant fanuos. 
Parsiduoda pigiai. 1936 Canalport 
Avė., Chicago.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė geroj vietoj lietuvių, lenkų ir ki
tokiu tautų apgyvento]. Biznis gerai 
išdirbtas per keletu metų. Norinlįs 
ueros vietos, pasiskubinkite. M. R., 
732 \V. 19th Str., Chicago. ,

PARDUODU restorantų labai pl
ytai. Vieta mano išdirbta per sep
tynis metus; tarp lietuvių ir kitų tau
tu. Gera proga norintems tokio biz
nio. Nesigailėsite. Važiuoju ant faC- 
mos. 1619 S .Ilalsted St., Chicago, III

RAKANDAI
$55.00 nupirksi mano $250 Victro- 

lą $215.00 paimsi mano $850 playcr 
pianu, 1918 model mandolinų prie
dais. Taipgi 6 kambarių rakandai, 
vartoti vos tik 90 dienų. Parduosiu 
atskirais šmotais.
3222 .Tackson Blvd., Chicago.

PARDUODU rakandų krautuvę už 
nigiausią kainų iš priežasties 2-jų 
bizniu. Savininkas nespėja apsidir
bti. Kreipkitės Šiuo adresu:
2418 W. 47 str., Chicago.

AUTOMOBILIAI

Parsiduoda labai puikiai aptaisy
tas automobilius—Ford—daug daik
tų prie jo yra ekstra. Arba mainau 
ant kokio mažo biznio. Parsiduoda 
labai pigiai. Savininkas nori pirkti 
Atidesnį karų. J. Baudoti, 1 fl. f r. 
933 W. 34th pi. Chicago, III.

NAMAI-žEMft
DVIE.IV Datų medinis namas, po 

keturis ir penkis kambarius, kaina 
$1700.00: įmokei i reikia tik $300.

ANT dvieju aukštu (stories) mū
rinis namas ant keturių pragyveni
mu. Kaina $2800.00.

DVIEJŲ pragyvenimų mūrinis na
mas ant Lime ir 33-čios gatvės ant 
lengvų išmokėjimų.

ANT trijų pragyvenimų su štoru 
namas ir du lotai, 47-ta gatvė netoli 
Wcstern. Pigiai. Taipgi mainys 

ant loto.
DU geri mediniai namai. Rendos 

neša $684.00 per metus; mažai įmo
kėkite, o kitus kas mėnesį.

A. PETRATIS & CO.
751 W. 35th Street. Chicago. 
Telefonas: Drover 2463;

Boulevard 6349.

PARDUODA du nameliu labai pi
giai. Turi būt greitai parduoti. Gal 
j jus dalj pinigų priimsiu lotų. Na
mai randasi vienas prie 40 st., arti 
2928 So. Sacramento avė., kitas prie 
4238 So. Sacramento avė, prie pal 
Archer avė. Namai baigiami būda
vot!, nenorėtume atiduoti į randų. 
Atsišaukite 4238 So. Sacramento avė.

REIKALAUJAMA šeimynų dirbti 
ant farmų. Mes taipgi samdome ir 
pavienius, ir našles su vaikais. Ge
ra proga pasidaryti pinigui Mes ap: 
mokame transportaciią iš namų Iki 
darbo vietai. Neveik užmokėt už 
darbo gavima. Del informacijų atei
kite šį nedėldienį, birželio 9, 1:31) v. 
po pietų, po No. 1820 S. Ashland av„ ................ ..........................................
arba 1642 Orchard Str., ir pašinui- namo savininko, kuru) galima pirki 
tykite su representantu Michigan kartu su namu arba Skyrium. 
$ugar Co. W. 34th Place, - -

PARSIDUODA (arba išsimaino 
ant mažesnio) naujas, 3H melų, mū
rinis namas, geroj lietuvių apielin- 
kėj. Ant pirmo flioro yra grosernė

PARDAVIMUI — 2 
Sankrova ir 2 fialai, 
mėnesį. Kaina $1800. 
likusius mortgage. 
3656 S. Union Ave,

iiigšlų namas, 
rendos $30 j 
įmokėti $800

Chicago.

PARbAVIMUI: naujas 4 kambarių 
medinis namelis, aukštas apatnamis, 
allika, vištų gardas, sodnas, 5147 So. 
Euclid ave. $1000. ant išmokėjimo. 
Rakiai ofiso. McDonncll, 
2630 \V. 38th SI r., Chicago

PARDAVIMUI — Donore arti 62- 
ros gatvės, 5 kambariai concrctc pa 
matas, karštas vanduo, elektra, skal
bykla, cementinis apatnamis, mau
dynė, kieto medžio grindys, $3,000. 
$500 grynais pinigais, $L).0() į mė
nesį. McDonncll,
2630 W. 381h St. Chicago

PARDAVIMUI — $400 grynais pi
nigais, $12.00 į mėnesį 6 kambarių 
namas. $1650. Pečium apšildomas. 
McDONNELL, 2630 W. 381h SI.

PARDAVIMUI 1 kambarių mūrinis 
namas, $200 įmokėti, $7.00 j mėnesį. 
$1.400.00. 35th and Western ave, lo
tas 25x125, visai pataisyta ir išmokė-

McDONNELL, *2630 W. 381h St.
PARDAVIMUI 6 kambarių name

lis, augšlu apatnamiu, nudirbtas, 
maudynė, gesas, skalbykla, garage 
$1800, lengvi išmokėjimai.
M 'L'ONNICLL, 2630 W. 38th SI.

PARDAVIMUI — 2232 W. 37th st. 
prieš McKinley Parka, 6 kambariai, 
mūrinis. Lotas 25x205, $2950. Leng
vi išmokėjimai.
McDONNELL, 2630 W. 381h

PARDAVIMUI 2 fialų mūrinis 
mus Mc Kinte v Park, — $6200. 
McDONNELL, 2630 W. 38th 
Atdara 9 ryte iki !) vak. ir nedėli

PARDAVIMUI —$300 įmokėti gry
nais pinigais, $11.00 į'mėnesi, 4 kam
barių, allika, apatnmnis, $1,800, iš
taisytos gatvės.
McDONNELL, 2(į30 W. 38th St.

PARDAVIMUI 39lh si. and Rock- 
vvell 7 kambarių rezidencija pečium 
šildoma. Elektriką, $500 grynais pi
nigais, likusius lengvais išmokėji
mais, $3000. — Bargenas. 
McDONNISLL, 2630 W. 38th St.

PARDAVIMUI arba išmainymui— 
>2nd ir Harper ave. 6 fintai, rendos 
$3000. Kaina $22,5(MK0O 
McDONNELL, 2630 W. 381h St.

st:
na-

St 
din

Negirdėtas iki šiol 
1 Bargenas.
5-kių akerių farma valanda važia- 

syimo galvekariais nuo vidurmies- 
čio Chicagos ant Kedzic gatvės. Ge
ras juodžemis, grynai lietuviška a- 
pielinkė, lietuvių parapija, mokyk
la ir sankrovos. Arli daugelio di
delių fabrikų ir užvedimu, kur dar
bininkams geriau mokama negu Chi- 
eagoie ir pėsčias gali nueiti į darbų. 
Parduosiu 5, 10, 15 arba 20 akrų laip 
kaip paliks.

Kaina už 5 akrus liktai 1275 arba 
$1175 žirnini į vielų. Reikia įmokė! 
$150, likusius gi lengvu išmokėjimu. 
Del platesnių žinių ateikite arba ra
šykite į

106 N La Šalie gatvė, kambarys 40

MOKYKLOS

»
“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 

28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Vįsus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kilos mokslo šakos isguidoma po 
senovei. 3001 S. Ilalsted Str.

Z VALENTINE DRESSMAKING ! 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Pe t r enų* Kirpimas, De- 
signing, dcl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtUALŲ

M>iku nMemii ir ypntiikas mokinimu p» 
lnryi» jtn> tlr.ovu j trumpa laika.

turima <1 i<ltiauniun ir Reriau»iu« kirpt 
mo-dedgning ir aiuvimo nkyriun, kur miia •■> 
teiksime praktišką patyrimą kuom«t Ju m<> 
kyaltša.

Elektra varomo* inašitio* munų aiuvtmo *ky 
riuona.

Jų* utkviečiami aplankyti Ir pama
tytl mu*ų mokyklų bllc laiku — dieną Ir va 
karai* ir gauti' spccialitkni pigią kainą.

Patrono* daromo* pairai Ju*ų mierą — i»t)< 
*taiba arba dydkio, ift bilų madų knygo* 

MASTER OE8IGNING BCnOOL
J. F. Ktmnicka, PerdMinb,
L* Kalia gatvė. Kambary* 416-4x7 

nrįei City Hali.

Netoli nuo Chicagos, didelėje lietuvių kolionijuj labai pigiai 
parsiduoda REAL ESTATE and INSURANCE: ofisas ir spaustuvė, 
viskas įrengta pagal naujausia mada. Spaustuvė susideda iš vieno 
Gordon press, 8x12, du kabinetai raidžių, vienas popierų kapojimo 
peilis, 22 colių ilgio (paper eutter), stalas, elektros motoras ir kiti 
įvairiausi įrankiai.

Apdraudos agentūra per kelinis melus išdirbta tarpe lietuvių, 
lenkų, rusų ir kitataučių. I'riežaslis—savininkas turi į trumpą lai
kų apleisti biznį. Kareivyslčs amžiaus.

Kurie neturi patyrimo, pardavėjas supažindins su dalykais, be 
atlyginimo.

Kreipkitės į Naujienų Ofisų nevėliau kaip birželio 11, 1918, 
nes vėliau savininkas darys kų kita. Pažymėkite: C. V. Kareivis.

ii b N.

PĮ R [/ saugius ir
1 IV 1Y pelningus

investmentus, nešančius nuo 
27% iki 35% ir daugiau. 
Dividendai mokami kas mė
nuo arba du kartu į mėnesį. 
KaiiiGs kįla sparčiai. Juo 
greičiau pirksi — tuo dau
giau pelnysi. Rašyk arba 
ateik pasiteirauti. Ofisas 
atdaras ir nedėliomis nuo 
10 iki 3 vai. po pietiji 

343 S. Dearborn St.
Room 1200. Chicago.

Tclephonc Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 14th Street, Cicero, UI 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 Drieš piel 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vai; 
Ncdėldieniais nuo 9 iki 12 v. dieną

Tel Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs, A. VIDIKAS
iaigusi Akušerijos Ko- . 
legiją; ilgai praktika-1 

usi Pennsylvanijos
hospitalėse ir Phila-, 
dclphijoj. Pasekmin-'
gai patarnauju prie 

imdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
rims Ir merginoms. 
3113 So. Haisted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Phone Canai 1258

ŠOKIŲ MOKYKLA

r/,:

Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
los gatv. Chicago]

Ateik į vienintėle 
Šokiu Mokyklą. Vi
si šokiui mokinamu 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin 
siu i trumpų laiką, 

kas panedėlį ir ket-tokiai atsihuna
'ergą; pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojas JOS URBANAVIČIUS su 
oagelbininkėm.
1900 S. Union avė., Chicago,

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokytiem 
čia barzdaskutystės amato.

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- f 
te su mumis tuojaus.
BIIRKEBARUERSCHOOL

Chicago, m. 612 W. Madison St., Chicago.

Parsiduoda Koljardas
Parsiduoda Coal and Wood jardai su visa praperte ir įtai
sais. Biznis per daug metų išdirbtas. Turiu parduoti iš 

! iiriežasties sūnaus išėjimo kariuomenei), o levas senas, ne- 
pajiegia dirbti. Atsišaukite šiuo adresu:

F. J. KOZLOWSKI,
12.315 Lowe Ave., West Pullman.

Phone Pullman 633.

IZth 8L Tel. Kedsle 8M2 
Paulina. Tel. Weatern 15 
1514-16 W. 12th 8t., arti 
St. Louli Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
SU. Chicago, III.

VIENINTELE Pirtis

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Z RUS $1A N 
tURKlSM^

ŠIOJE APIELINKĖJE
Kiekvieną dieną
Moterims Panedėliais ir Kotvergais

2448 W. 47th St., kampas Campbell ave. Chicago

VOBNATINIB tKUTMUOTAl KUBA* AFTinOBIUI ANT BBIDGKPOKTO

VYRĄMS IR SLAUGIEMS
▲kiniai aukao rltaooaa nuo SS.H te M- 
•rtčiau. Sidabro rėmuoM nua Sl.M te 
augičian. Pritaikoma akinius uM/ką. 
Atmiakltt Galvoa ropėjinuu, uorvUkv- 
naa. akių •kaudijimaa, uivilkimas te 
tt. yra vaisiais įvairių lirų, kuris gaM 
būti pralalintos goru akinių pritaiky
mu. lityrimas utdykų. joi porltl •» 
skauda akis. J oi joo raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jai aklo 10- 
psta. neteik ilgiau, o jiedkok pagalba* 
aptiakoj, kur kiekvioniun pritaikoma •- 
kiniai uldykų. Atmink kad ame kod- 
nam gvarantuojam akinius te IdaakSa- 
nsm gersi prironkam.

B. M. BttBIMOFF. Bkaaertaa Optftaa,
Jei jus sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AĮMbąvm t*. 
ttekorius Rusijoj viri 10 motų, Amerikoj 1» motų. Ai duodu patarimus DYKAI. GaN« 
padaryti bile kokius rnsilkue vaistus. Ai rekomenduoju tik 0BRU1 daktarus. Al esu 
drsugaa imonių B. M. MMlIROFr, jlij^BO. MORGAN

DOCTOR-I-LAYTON
Gydo ligas vyrų ir moterų su vaistais iš musų pačių laboratorijos. 
Seno krašto metodą gydymui vidurių, plaučių ir specialių ligų 

Naujausi įrengimai dėl gydymo elektra.Tel. Drover 6369

CONRAD Chicago, III

eikite į tns gųkro

vas, kurios skelbia

si jūsų dienraAtyje

NAUJIENOSE

Moka pomirtinių $150,-$3<x>.‘I^oo 
ir $1.000. Moka ligoje, pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

Val. 9 ryto i-
740 W. Madison St., kampas Ilalsted st Į ki « vak. Ne- 

dėliom 9—1<J

Kapitalas x Sausio, 1917, $i45-o°° 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ..........      $52.813

Moksleivius, Politiškus Kanki-g 
prakilnius lietuvių. tautiŠ^

Fotograflsas, 
Mes traukiama 
paveikslus dien < 
mis ir vakaris

.L'iimavedž'iams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Parbą at
liekam gerui ir 
pigiai.
3130 S. Hal'ited 
St., šalę Mildoj 
teatro.

SUSIVIENIJIMAS WIW
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE *$36 METAIS j

ELPIA Našles, Našlaičius,
nius, Imigrantus ir remia visus 

kus ir kulturiškus reikalus.

ŽMONIŲ flpŠvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” suJlius-g 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai^tąj 

gauna dovanai. ’ Leidžia kningas, kurias nariams duodama UŽ į 
pusę kainos.

Susivienijimas lietuvių Amerikoje yra seniau-^ 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros f 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas^ 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla4 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo 'adresu

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




