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Amerikiečiai tvirtai laiko 
si ant Marne

Anglai paėmė Hamel miesteli
Prancūzai irgi laimėjo

jo nekurias patogesiu's vielas.
Per daugiau kaip dvi savniti 

laiko vokiečių armijos nebandė 
nė vieno žymesnio veikimo. Ka
dangi kiekviena praeinanti dit> 
na sumažina jų progas, š| stp? 
ka iniciatyvos turi būti skaitoma 
kaipo ženklu pavargimo nuo jų 
pirmesnio veikimo.

Blaivus tėmytojai apskaito, 
kad vokiečių nuostoliai nuo pra
džios ofensivo kovo 21 siekia 
baisios skaitlinės 
muštų, sužeistų
Daugelis jų, suprantama, yra 
lengvai sužeisti ir neužilgo bus 
eilėse, bet laike trijų ir pusės mė
nesių įvyko didglės permainos 
prospektuose. Perviršis spėkos, 
priešo įgytas Brest-Litovsk išda
vyste, yra beveik išeikvotas.

Vokiečiu komanda pilnai mer 
tų prekyje nuo Francijos, pavar
tojo 70 nuoš. 1919 klesos. 1920

- 800,000 už- 
ar belaisvių.

Vokiečiai vis dar neprįsta pradėt1 
laukiamą užpuolimą

KRŪVOS VOKIEČIŲ LA- 
VONŲ DENGIA MŪŠIO 

LAUKĄ.

daliai šiąnakt paskelbta, kad 
Amerikos infanlerijos pulkai ge
lbėjo australiečiams paimti Ra
inei miesteli.

Kaina nevykusios vokiečių 
kontr-atakos. ANGLAI PAĖMĖ MIESTELI 

IR MIŠKĄ.

III., prapuolė karės lauke.
Jušeph Kowaleski, 

Conn., prapuolė kares lauke. 
, Joq, Zbrowski, Kast Chicago, 
Und., prapuolė karės lauke

Meridcn,

..  bl ' I ,4iįi

Rusijoje

Prezidentas skelbia tai 
kos pamatus

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III., July 5, 1918, • 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

SU AMERIKOS ARMIJA FRA
NCIJOJ, liepos 3. — Smarki vo
kiečių knotr-ataka prieš ameri-

’aėjo pusantros mylios priekyn

ryta 1 vai. šį ryt, ta|x> atmušta 
su dideliais priešui nuostoliais.

Nei vienos pėdos amerikiečių 
panedėlio naktį laimėtos žemės

True translation filed with the post- 
inaster at Cnicago, III., July 5, 1918, 
as reąuircd by Ihe act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liepos 4. — Fiel- 
dmaršalas Ilaig praneša, kad 

anglai ala'-.uodami beveik 4 my
lių fronte tarp Villers-Bretonn-

Į - (Archangelsko apygardoj, ku
riai dabar grąsina vokiečių ir fi
nų armija, bdlševikų valdžia ke
letą dienų atgal paskelbė karės 
stuvyj. Daugybe pasiųstų, talki
ninkams sandėlių yra ten, taip

ogi amerikiečių spėkos yra ten 
tarp kitų saugojimui).

Archangelsko gubernijoj Suv.
VĖL NAUJAS CARAS RUSIJOJ I VaIstiJV thlkininkų jurininkai 

______ daboja didelius sandėlius kares
šį sykį vra Midhail Aleksandro- ,ne(ieKŲ Koloi ir palei geležinke- 

lį pietų link nuo to uosto. Vielos 
valdininkai tik gali spėlioti ko
kius ryšius, jie yra, gali turėti 
areštas Archangelsko valdžios 

su buvimų laivyno spėkų.

Kontr ataka prasidėjo po sma
rkaus vokiečių bombardavimo 
Va»»?ū ir BoLs I><- I-u Rocli^. K;i- 

d:i vokiečių infantcriJa iššoko iš 
tranšėjų, kareiviai atėjo suglau
stomis eilėmis.

Nekurtuose atsitikimuose išti
somis rotomis leista prisiartinti 
prie amerikiečių linijos, tada a-

vidutiniškai pusantros mylios 
paimdami miestelį Hamel.

Patirta iš autoritetingų šalti- 
uiy. kilti tingini tnapįgi i>ii«?rno 

\aire mišką.
Vaire miškas yra už 1 wylios 

į pietus nuo Rainei.

varlot i rugsėjo is spalio inėn. 
Ikišiol apskritas skaičius vokie
čių divizijų išlaikyta, nors ma
žesni pulkai tapo išskirstyt už- 
kamšyniui skylių.

Po beveik keturių melų kovos 
pilnomis spėkomis, franeuzų ar
mija yra pilna pasitikėjimo, 
kaip ir bile valandoj nuo Mar
ile upės mūšio. Italų pergale 
ant Piave buvo stambiausiu su
stiprinančiu dalyku. Ji įsteigė 
lygy! ę ir bendrą pasiiikėjimę 
tarp talkininkų ir po to nebeliko 
abejonės apie tvirtumą vakarų 
linijos

True Iranslation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III., July 5, 1918, 
!is rei|iiircd by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, liepos 3. — 
Pasak Ukrainos telegrafo biuro 
Kijeve, brolis buvusio caro Ni- 
kolai, didysis kunigaikštis Mi- 
chaift Aleksandrovič, tapo pas
kelbtas Rusijos caru. Jis eina 
su Čccho-slovakais ant Maskvos. 
Didysis kunigaikštis Michail po j 
caro Nikolai abdikacijos buvo 
įvardytas regentu.

Prašo talkininkų pagelbos.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., Julv 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

’ ARCHANGELSK, liepos 3. — 
Francijos, Su v. Valstijų ir An
glijos konsulai šiandie priėmė 
deputaciją Murmansko ir Bal
tųjų jurų pakraščių atstovų,

MICHAIL ALEKSANDROVIC 
PABĖGO.

True Iranslation filed with the post- 
naster ai Chicago, III., July 5, 1918, 
as re(|uire<l by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, birž. 19 (suvėlin
ta). — Pertogrado Sovieto po- 
sėdyj Zinovjev paskelbė, kad 

didysis kunigaikštis Michail, bu
vusio Rusijos caro brolis du mė
nesiu atgal pabėgo iš Periu, į 
kur jis buvo ištremtas.

ČECHO-SLOVAKAI valdo 
VLADIVOSTOKĄ.

gynimo.

LENKŲ SUOKALBIS VAR-
ŠAVOJE.

4

Prieš savo valdžią ir vokiečius.

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, III., July 5, 1918, 
as reąuircd hy the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, liepos 4. — 
Pas^k žinios iš Vienuos, Varšu
vos valdžia susekė ten suokalbį

ANGLAI SUĖMĖ 1,500 
BELAISVIŲ.

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj
Apie juos spiečiasi kontr-revoliu 

cionieriai.

Turi būti užtikrinta 
pastovi taika

Tiesa turi viešpatauti

Iki kol tas nebus atsiekta 
karė turi tęstis

PREZIENTAS PASKELBĖ 
TAIKOS PAMATUS

Negali būti taikos, nė kompro
miso, kol ne|bus atsiekta pas

tovi taika.

kompromiso negaili būti. Joks 
pusinis išrišimas negali būti to
leruojamas. Joks pusinis išriši
mas negali būti priimtinas.”

65 NUOš. VOKIEČIŲ SUBMA- 
RINŲ PASKANDINTA

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 5, 1918, 
as recpiired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, liepos 4. — 
Stovėdamas prie George Wa- 
shingtono kapo Mount Vernon 
šiandie prezidentas Wilsonas 
vėl išdėstė pamalus, ant kurių 
turi rymoti pasaulio taika.

Klausant atstovams 32 šilių 
ir tautų, prezidentas tuos pama-

Vokiečiai nespėja jų budavoti.

vo paslėptų guštų paleido didelę 
krušą kulkų, išskindami priešo 
eiles ir nuklodami visur žemę 
užmuštais.

Amerikiečių artilerija suteikė 
gerą pagelbą galutiname sunai
kinime priešo atakos, kuri buvo 
padaryta naujais šturmuotoji! 
pulkais.

Vokiečių nuostoliai užmuštais 
yra nežinomi, bet belaisviai sa
ko, kad jiems buvo paliepta at
stumti amerikiečius atgal nežiū
rint kainos. Jie užmokėjo 
gščiausiai galimą kainą, bet 
įstengė atlikti jiems pavesto 
Ivko.

True translation filed with the post- 
uiaster at Chicago, III., July 5, 1918, 
as reąuircd'by the act of Oct. 6, 1917.

SU ANGLŲ ARMIJA FRAK
CIJOJ, liepusi. — Anglai suėmė 
daugiau kaip 1,500 belaisvių sa
vų atakoj ant Hamel.

P RANCŪZAI LAIMĖJO.

Paėjo priekyn 800 mąstų.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 5, 1918, 
as reąuircd by the act of Oc^. 6, 1917

Amerikos ekspedicijos spėkų 
nuostoliai ikišioįl siekia 10.695. 
Iš to skaičiaus 9,371 buvo armi
joj, o 1,324 jūreivių korpusuose. 
Nuostoliai tokie:

Armijoj.
Užmuštų karės lauke ..1,222 i
Žuvo jurose.................. 291
Mirė nuo žaizdų .......... 508
Mirė nuo ligų.............  1,295
Mirė nuo šiaip atsitikimų 480

I'rue Iransliilion filed wilh the post- 
niaslcr at Chicago, III., July 5, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, liepos 3. — 
Nelauktas išsivystymas spėkų 

čecbų-slovakų bandų, kurios ei
na per Siberijos lygumas iš Eu
ropos Rusijos, atkreipė vietos 
valdininkų atidą ir sudarė pama
lą ankstyvai konferencijai tarp 
tallkininkų diplomatų.

bų, kuriame yra įmaišyta daug 

vadovų lenkų partijos. Žinią a- 
pie konspiruoją išspausdina 
Zeit, kuris sako, kad suokalbis 
buvo atkreiptas prieš ccn trali
nes valstybes.

ROLANDUOS KABINE
TAS REZIGNUOS .

Dabar eina visuotini 
rinkimai.

ROTTERDAM, birž. 3. —1Nie- 
uwe Rolterdamsche Courant ra- 

Šiandie gauti oficialiai prane-Ho, kad ryto Holandijos kabinė
simai patvirtina ir praplečia pre- las {teiks karalienei Wilhelmi-

iuos susivieniję pasaulio žmonės 
kariauju ir kurie turi būti pripa
žintais, pirm negu gaili buti tai
ka:’

1. Sunaikinimas kiekvienos 
sauvališkos valdžios visur, kuri 
gali atskirai, slapta ir savanoriai 
suardyti pasaulio taiką; arba 
jei negalima dabar sunaikinti, 
mažiausia, jos visiškas susilp- 
ninimas.

2. Išrišimas kiekvie no klausi
mo, ar tai teritorijų, viršenybes, 
ekonominių susitaikymų, ar po-

True translation filed vvilh Ihe posl- 
inastei* ai Chicago, III., July 5, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, liepos 3. — 
Sulig pranešimo senatoriaus 
S'vvanson, iš Virginia, pirminin
ko senato laivyno reikalu komi-* fe

teto, su pagelba Amerikos tor- 
pocliuių kuvij ruokiiitojiį, tulki- 

ninkų jūrinės spėkos sunaikino 
65 nuošimčius Vokietijos išsių
stų submarinų. Jis sake, kad vo
kiečiu submarinos yra skandi- 
narnos greičiau, negu jas gali
ma pabudavoli.

KAREIVIŲ MAIŠTAS PRAGOJ

Prigrasino sušaudyti oficierilus.

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, III., July 5, 1918, 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917.

ali
ne-

AMERIKIEČIAI VIEŠPA
TAUJA ANT MARNE.

Neleiedžia vokiečiams nė 
pasirodyti.

True translation filed with the post- 
uiasler at Chicago, III., July 5, 1918, 
as i cųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, liepos 3. — Pra
ncūzų kareiviai pereitą naktį pa
darė pasekmingą ataką arti 
Moulin-Sous-Towntvent, pusiau
kelėj tarp Noyon ir Soissons.

Jie beveik dviejų mylių fron
te prasimušė per vokiečių pozi
cijas ir paėjo priekyn daugiau 
kaip <800 mąstų.

Viso mirė 3,796 
Sužeistų karės lauke . . 5,140 
Prapuolė (įskaitant belais. 435

Viso armijoj 9,371 
Jūreivių.

Mirė

Prapu

sos žinias, kad čechų-slovaki 
paėmė administraciją Pacifiko 
uosto Vladivostoko, po apveiki- 
nuii ginkluotos bolševikų opo
zicijos mūšyje, kuriame užmuš-

ta ............ ............ 847
olė .......... ...........  36

Reikšmė šio atsitikimo, guli ta
me fakte, kad dabar Siberijoj 
yra tikras branduolys susirinki
mui įvairiu elementu,, kurie su
kilo prieš bolševikų kontrolę ir

Truc translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., July 5, lt) 18, 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917.

SU AMERIKIEČIAIS ANT 
MARNE, liepos 3, — Amerikie
čių artilerija teberodė šiandie 
pilną kontrolę naujam fronte į 
vakarus nuo Chateau Thierry.

Vieną ar du sykius vokiečių 
kanuolės atidarė ugnį, pranašau
damos naują kontr-ataką, bet o- 
ras tuoj prisipildė amerikiečių 
šoviniais, užtroškindamas prie
do ugnį ir iš tos priežasties in- 
anlerijos pasirodymo nebuvo.

» •Amerikiečiai nuolatos stipri
na savo naujas pozicijas ir yra 
prisirengę prie visako.

ngų antpuolių apiclinkėse Boy- 
dies, Moyenneville ir Morris, ku
rios? suėmė belaisvių.

LAUKIAMA BILE MINU
TĘ NAUJO VOKIEČIŲ 

OFENSIVO.

Ilgesnis atidėliojimas apsun* 
kiną jų padėjimą. Vokiečiai 
neteko 8,000,000 kareivių.

Viso jūreivių 1,324.
----

nai rezignaciją savo narių.
šiandie llolandijoj yra visuo

tini rinkimai ir jie slenka gana 
ramiai, šiandieniniai rinkimai 
yra pirmaisiais rnkimais sulig 
vienas žmogus vienas balsas įs
tatymais, kurie beveik puse mi- 
liono padaugina balsuotojų skai
čių, taipgi įsteigia proporcionali- 
škesnį atstovavimą. Pirmiau bu
vo vartojama pliuralis (nelygus 
balsavimas.

Viskas nurodo, kad bus labai 
lygus kontestas delei padidėjimo

Amerikiečiai dalyvavo 
mūšy j.

True translation filed \vilh the post- 
master at Chicago, III., July 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. 
• WASHINGTON, liepos 4. — 
Šios dienos Suv. Valst. armijos 
nuostolių sąrašas paduoda 52 va
rdus. Nuostoliai tokie:

Užmuštų karės lauke .... 9
Mirė nuo žaizdų.................. 6
Mirė nuo šiaip atsitikimų. .3
Mirė nuo ligų ............. 1
Sunkiai sužeistų...........
Prapuolė kares lauke. . . 
Belaisvėj .......................
šiame sąraše paduodama šios 

j lietuviškai skambančios pavar-

. .)
26

True translntion filed with the post- , 
inaster at Chicago, UI., July 5, 191S, . 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917. •

SU FRANCUZŲ ARMIJA, 1. 2 
| (suvėlinta). —• Ketvirtas skirs
ti ys vokiečių ofensivo gali prasi
dėti bile minutę. Laike pasta
rųjų edenų padaryti su tokiu pa- sunkiai sužeistas, 
sisekimu franeuzų lokaliai vei-1 JosephM assorra, Rocbeslor, 

| kiniai yra pirmais symplomais’N. Y., užmuštas karės laukę.
' Michael Kazemerrsky, New

1

Albert Kainula, Gilbert, Minu

inaMer im »io atsilikimo, kadangi vyriausiu
ninster at Chicago, III., July 2, 1918,

LONDONAS, liepos 4.

mei.
Jei las bus atsiekta, manoma, 

kad talkininkų valstybės ir A- j socialistų ir klerikalų balsų, 
merika gal bus (tikrintos svars-j 
lyti klausimą, ar Siberijoj, kaip 
ir Rusijoj nėra įsisteigusi pasto
vi valdžia, kurią jos gali pripa
žinti ir gelbėti.

DETROIT, MICH.

Svarbus liet, darbininkams 
pranešimas.

BOLŠEVIKAI AREŠTAVO AR
CHANGELSKO VALDŽIA.

Vologdos dūmai irgi grąsina 
■ arentu.

True Iranslation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., July 5, 1918, 
as rcąuh’ed hy the art of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, liepos 3. — 
Valstybės departamentas šiau
rio gavo žinią nuo ambasado
riaus iš Vologdos, kad bolševikų 
valdžia areštavo Archangelsko 
gubernijos valdžios narius.

Vologdos durną yra kaltinama

Liepos G dieną, <8 vai. vakaro, 
Darbininkų Name, kampas Gra- 
tiot ir St. Aubin gatvių, įvyks 
masinis darbininkų susirinki

mas. Susirinkimas šaukiamas, 
kas protestavus prieš nužudy
mą darbininkų vadovo Tarno 

Mooney, kurs San Franciscoj ta- 
po pasmerktas pakarti, dėka ka-

dėl, kad darbininkai kuoskaitlin- 
giausia atvyktų į šį protesto su
sirinkimą. — T. ž.

• jų liksiu yra gauti žinias apie York City, prapuolė karės lauke. ’ nepildymu Sovietų paliepimų ir 
Ofi-. priešo patvarkymus ir laimėti iš Frank Kotą va, Christopber, jai taipgi grąsinama areštų.

Nepasižadėkite kitur? Liepos 14 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
Gi M. Chernaucko Darže.

priėmimo to išrišimo per arti
miausiai paliestus žmones, o ne 
pamatais materialių interesų ar 
patogumų vienos kokios šalies 
ar žmonių* kurie geistų kitokio 
išrišimo naudai savo vidurinės1 
įtekmės ar viešpatavimo.

3. Sutikimas visų šalių valdy- 
ties savo elgimos linkui viena 
kitos tais pačiais principais gar
bės ir godojimo papročių teisių 
civilizuotos draugijos, kurios 
valdo individualius piliečius vi
sose moderniškose valstybėse jų 
santikiuose su viena kita, idant 
visi prižadai ir satitannės butų 
šventai užlaikomos, jokių pri
vačių suokalbių ar konspiracijų 
nebūtų perima, egoistiniai pa-

bausmės ir kad bendras užsiti
kėjimas butų įsteigtas ant pui
kaus pamato bendro godojimo 
teisės.

4. Įsteigimas taikos organiza
cijos, kuri padarytų tikru, kad 
sujungtos spėkos laisvų šalių su-

teisūs ir tarnaus padarymui tai
kos ir tiesos tvirtesne suteikiant 
aiškų tribunalą opinijos, kuriam 
visi turi pasiduoti ir per kurį kie 

kvienas tarptautinis pertaisy
mas, kuris negali būti draugiškai 
sutartas tiesiogliniai paliestųjų 

žmonių* turi būti patvirtintas.
Prezidentas sakė:
‘‘Yra tik vienas išėjimas. Išri

šimas turi būti galutinas. Jokio

Pragos Tagcblat, keli pulkai au- 
strų-vengrų kareivių, stovinčiu.

kada duonos porcija tapo panai
kinta. ♦

Maištininkai paskelbė, kad jie 
turi užtektinai kulkų iššaudyti 
savo oficierius, po ko duonos po 
rcija liko sugrąžinta ir sukili
mas užsibaigė.

Laikraštis sako, kad maišto 
dvasia delei maisto trukumo, 
plėtojasi visoj šalyj, net palies
dama kareivius Italijos fronte.

KARĖS STOVIS AUSTRIJOS
PROVINCIJPS.

Kad sustabdžius maištus ir bė
gimą iš armijos.

True translation filed yvįth the post- 
inaster at Chicago, 111., july 5, 1918, 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, liepos 3 — 
Budapešto laikraštis Pester Llo- 
yd praneša, kad karės stovis tapo 
paskelbta Austrijos kunigaikš-

sustabdžius maištus, bėgimą iš 
armijos ir atsisakymus nieku- 
rių žmonių kame nors tarnauti 
valdžiai, taipgi ir už kitus prasi
žengimus.

Nepasižadėkite kitur, Liepos 14, 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Garsinkis Naujienose
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Orderiu, kurtu su užsakymu.

Melams ............... ...........  35.00
Pusei meto ......... ............. 3.99
Trims mūresiams ......... 1.65
Dviem mėnesiam ............. 1.25
Vienam mėnesiui . ..................65
[madoj, metams .. ............. 7.00

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikrnš- 
tvj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redukto
riaus vardu. Įteikia Imtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popicros ptu 
sės, be to paliekant platesnius tar-

trumpinli. Nelinkami spaudai rai
tai naikinami, arba Kupinami ntgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauju jų ir atsiunčia krasos 
žrnklrlių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vok.

“Visu knistą proletarai, vie
nykitės”. —K. Murks.

>

i Redakcijos i!
Straipsniai |

Lietuvių darbinin
kų supratimas.

Vakar Chicagos lietuviai 
darbininkai vėl parodė, kad 
jie supranta savo reikalus.

Paraginus Chicagos Lietu
vių Darbininkų Tarybai, į 
West Side Auditorium suė
jo tiek žmonių, kiek niekuo
met nesusirenka į prakalbas 
dabartiniu sezonu. Ir tai, 
nežiūrint to, kad vakar buvo 
daugybė parodų, piknikų ir 
kitokių pramogų.

Antras dalykas, rodantis 
chicafgiečių darbininkų su
pratimą, yra tas, kad jie va- 

• karykščiame susirinkime su
dėjo daugiau, kaip pusantio 
Šimto dolerių aukų ideji- 
niems tikslams.

Vadinasi, Chicagiečiai pa
sirodė gerai. Lietuvių Dar
bininkų Tarybos veikimas 
neša vaisius. Ne Darbininkų

šį-tą veikti, nelaukdami, kol 
persikeis jų ūpas. Laukimo 
taktika dabar yra apskritai 
nepatogus dalykas, kuomet 
laikai ir sąlygos taip sparčiai 
mainosi ir gyvenimas taip 
greitai bėga pirmyn.

Kažin kad jie imtų ir pa
mėgintų suvienyti pastoves
niu ryšiu bent L.SS., L.D.L. 
D. ir L.M.P.S.? -Daugelyje 
lietuvių kolonijų gyvuoja vi-

kuopos. Sufiirlšusios j daik
tą, jos sudarytų tokią orga
nizaciją, kuri svarbesniuose 
atsitikimuose galėtų ką-nors 
nuveikti daugiaus, negu įs
tengia nuveikti kiekviena 
kuopa vienomis tik savo spė
komis.

Rytiečiai vis priešinasi be
ndram darbui su “bespalvė
mis” draugijomis. Bet šitas 
tris organizacijas juk jie ne
skaito “bespalvėmis”; tai 
yra socialistiškos organiza
cijos, kurios skiriasi nuo 
viena kitos tiktai tuo, kad 
kiekviena jų turi kokį-nors 
specialį tikslą, kurio neturi 
kitos dvi organizacijos. O 
pamatai, principai tų organi
zacijų yra vienodi.

Kaikuriose kolonijose tų 
trijų organizacijų kuopos 
galėtų pasikvies! į talką da 
ir vieną-antrą kitokią drau
giją, apie kurios “spalvą” nė
ra jokios abejonės, — sakysi
me: socialistų vadovaujamą

iį, šiaip draugiją, kuri yra 
priėmus socialistiškus prin
cipus, i? tt.

Mes apie tai kalbame štai 
delko. Juo toliaus, tai vis 
labiaus prisieina veikti per 
organizacijas, kadangi spau
doje ir viešuose mitinguose 
daug kas nepatogu aiškinti, 
o kartais tų viešų mitingų 
esti ir negalima rengti. Tuo- 
gi tarpu gyvenimas stato 
prieš mus vis naujų svarbių 
klausimų.

Tąigi patartume rytie
čiams pagalvot apie tai. Mes, 
kaip visi žino, stojame už tai, 
kad bendruose reikaluose 
veiktų išvien visi darbinin
kai, kurie geidžia pasiliuosa- 
vimo savo klesai. Bet jeigu 
tatai yra kolkas negalima, 
tai butų gerai, kad sušivieny- 
tų bent jų dalis.

Jeigu valdytų 
klerikalai.

gan, 
arba

Kur tiktai klerikalai 
tai. išardo socialistų 
’aisvamanių prakalbas, 
tiktai jie gali, tai pakenkia 
priešingų jiems srovių spau
dai, veikėjams ir organizaci- 

tas geras idėjas, kuriomis jie joms. Skundžia, melagingai 
prisiekia, paperka svetainės 
savininką, padaro triukšmą 
susirinkime, prakeikia baž
nyčiose, gąsdina “dievo bau
dinėmis” ir boikotu.

Įsivaizdinkite tečiaus, kad 
klerikalų rankose butų val
džia: ko žmonės tuomet su-

vadovaujasi (ji dar pertrum* 
pai gyvavo, kad butų galėjus 
perkeisti minių protavimą), 
bet ji sujungė į daiktą pro
taujančiųjų darbininkų jio- 
gas.

Ir tas yra be galo svarbi!. 
Kas iš to butų, jeigu darbi
ninkai ir turėtu teisingas 
mintis savo galvose, bet ne
mokėtų suvienytomis jiego- 
mis veikti? Tik vienybe, tik 
sujungimas darbininkų jie- 
gų į daiktą suteiks jiems ga
lios įvykdinti savo idėjas gy
venime.

Patarimas 
rytiečiams.

Sąjungiečiai rytinėse vai 
tijose jokiu budu nesiduoda 
įtikinti, kad reikia vienyti į 
daiktą progresyves darbi
ninkiškas organizacijas. Lo
gikos tame jų užsispyrime 
nėra. Bet ką dabar padary
si, kad jie tokie žmonės!

Mes manomo tečiaus, kad 
jie visgi galėtų toje linkmėje

Apžvalga
DAR VIENAS
KLERIKALŲ ŽYGIS.

True transllllon filed wilh the nosl- 
mitstcr at Chicago, III., July 5, 1918, 
as rcųnired by the ael of Oct. (>, 191'7.

Chicagos dienraščio Daily 
Nc\vs korespondentas Bassclt 
Digby iš Slockholmo praneša a- 
pie prasidėjusį Europoje laikos 
Judėjimą po lo kaip austrai tapo 
sumušti Italijoj ir nepavyko vo
kiečių didysis ofensivas.

Tarp kitko jis pažymi, kad ka- 
žinkokia katalikiška įstaiga, pa-

Taikos Institutas’* prašiusi Švei
carijos tarybos, kad ji pasiimtų 
iniciativa taikos larpinikystej.

slitutas, korespondentas duoda 
sekantį paaiškinimą:

“Organizacija, kuri veikiau
sia yra užpakalyj šito atsišau
kimo j Šveicarijos valdžią, y- 
ra Rymo-katulikų drųugija

Zuriche, kuri ten sausio mene
syje laike konferencijų po glo
ba Tarptautines Katalikų uni
jos (Internationale Kutolische

VVHEREAS, now afler 142 years since the Dcclara- 
tion of Independence this republic and the whole world 
is involved in a gigantic struggle on the outcdme of whlėh 
will depend the fate of coming generations, their hap- 

vurein), o toj konferencijoj piness or niisery, liberty or oppression, durable peace or
dalyvavo vokiečių, austrų, 
šveicarų ir lietuviu delegatai. 
Konferencijos delegatai parė
mė popiežiaus taikos notą.”

Iš šilo paaiškinimo dar sykį 
patiriame, kaip ištikimi yra kai
zeriui lietuvių klerikalai. Jie y- 
ra net ištikimesni jam už dau
gelio kitų tanių klerikalus. Toj 
• atulikų konferencijoj nedaly
vavę jokios kilos tautos klerika
lai: nei lenkai, nei belgai, nei 
franeuzai. nei ispanai, nei italai; 
joj buvę tik vokiečiai ir su jais 
kartu parsidavę jiems lietuvių 
klerikalų atstovai. Iš šito laip- 
pat matome, jog Lietuvos kleri
kalai stengiasi pagelbėti kaize
riui ne lik Lietuvos klausime,, 
bet jie pirmieji remia jį ir visa- 
svicliniame klausime, stengda- 
mies ne tik Lietuvą bet ir kitus 
kraštus paduoti Vokiejos jun
ga n •

Lietuviu Darbininkų Rezoliucija priimta 
4»osios Liepos apvaikščiojime.

«

Musų Moterim

Spaudos laisvei butų ga
las. žodžio, susirinkimų ir 
organizavimosi laisvei butų 
galas. Visi, kurie neprita
ria kunigams ir jų gizeliams, 
turėtų užsičiaupt ir tylėt, 
kaip pelė po šluota.

Tai butų “laisvė” — “kon- 
servatyviškai - krikščioniška

tuškos, Karevičiai, KemeŠiai 
ir Maliauskai. \

Iš jų darbų pažinkite juo*!

Kazimieras*. Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliiktiose 
taip ir civiliikuose leism.tose. Dųro 

visokius dokumentus ir t'opieras.
Namų Ofleati:

1123 $. Halsted SI.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mlvito Ofisas t
N. Detrbrn SI. 

III .13 Uoily Bltft.
Te!. Central 4411

Trim translalion filed with the post-master at Chicago, III., July 5, 19I8, 
as reąuiied by the act of Oct. 6, 1017,

Sekanti rezoliucija buvo vienbalsiai priimta Ketvir
tos Liepos apvaikščiojime, kurį laikė Chicagos lietuvių 
darbininkai, susirinkusieji pagal Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos kvietimo Mest Side Auditdriume, Tayior 
ir Racine gtv.:

KADANGI šios respublikos įsteigėjai liepos 4 d. 1776 
m. paskelbė Suv. Amerikos Valstijas nepriklausoma nuo 
svetimo jungo šalim ir įrašė Į Nepriklausomybes Dekla
raciją neužmirštamus žmoniškumo, laisves ir demokraty- 
bės principus;

KADANGI dabar, už 142 metų po nepriklausomybės 
paskelbimo, ši respublika ir visas pasaulis randasi milži
niškoje kovoje, nuo kurios priklausys busimųjų gentkar- 
čių likimas — gerovė arba skurdas, laisvė arba priespau
da, pastovi taika arba naujos ginklavimosi lenktynes ir 
naujos, dar kruvinesnės karės;

i i; i < >

KADANGI musų gimtoji šalis, Lietuva, yra viena tų 
nelaimingųjų šalių, kurios turėjo iškentėti visas kariško 
įsiveržimo baisenybes, pateko po geležine vokiškųjų už
kariautojų letena ir dabar yra laikoma viduramžines bau
džiavos priespaudoje;

KADANGI Vokietijos valdonai, su pritarimu Lietu
vos dvasiškuos vadų ir ponijos, daro pienus amžinai pa
versti Lietuvą savo provincija ir tuo budu daugeliui metų 
sunaikinti joje laisves ir geresnio gyvenimo viltį, atkirst 
ją nuo tautų, su kuriomis ji per ilgus metus gyveno daik
te, ir ateityje panaudot josios jiegas savo militarizmo au
ginimui ir savo plėšikiškiems žygiams,—

TODĖL LAI BUNIE NUTARTA, jogei mes, Chica
gos Lietuviai darbininkai, susirinkusieji j West Side Au
ditorium, pagal Amerikos Lietuvių Darbininkų Tarybos 
kvietimą, apvaikščiot šios didžios respublikos gimimo su- 
Kaktuves, išreiškiame savo atsidavimą ir ištikimybę tei
sybes, laisvės ir demokratybės reikalui, už kurį stoja Suv. 
Valstijų ir pasaulio iiaudįs;

TAIP-PAT TEBŪNIE NUTARTA, Jogei mes rei
kalaujame Lietuvos žmonėms teisės patiems nuspręst sa
vo šalies ateiti, pasirenkant tinkamą jos reikalams ir jų 
įsitikinimams tvarką ir nustatant josios santykius su ki
tomis tautomis, — sutikime su tautų apsisprendimo prin
cipu, kurį paskelbė Prezidentas Wilsonas ir kurį pripa
žįsta viso pasaulio demokratijos;

TOLIAUS TEBŪNIE NUTARTA, Jogei mes skai
tome neturinčiais jokios galios tuos kaizeriškųju paver
gėjų patvarkymus, kuriuos jie — su Lietuvos atžagarei
vių pagelba arba be jos — padarė arba padarys sulig Lie
tuvos ir Lietuvoje;

IR TOLIAUS TEBŪNIE NUTARTA, Jogei mes pa
sižadame kovoti už tai, kad laisvos demokratijos pergalė
tų autokratijos ir imperializmo galybę ir padėtų tvirtus 
pamatus nevaržomam tautų pletojimtiisi ir žmonijos pro
gresui.

IR TAPGI TEBŪNIE NUTARTA šios rezoliucijos 
kopijas pasiųsti Prezidentui Wilsonui, Kongreso nariams, 
Visuomenės Informacijos komitetui ir vietinei spaudai.

new fivaliies in armahients and new and yet bloodler 
wars;

WHEREAS, our native country Lithuania being one 
of those unfortunate countries which have suffered ai! 
the horrors of military invasion, has now i’allen under the 
iron heel of German conųucrors and is held i n pa ngs of 
niediaeval feudalism;

WHfcREAS, the German nifers, with the approval 
of the ieaders of Lithuanian clergy and of the nobility, 
are planning to hold LithuaniaJor ever as their province 
and thereby to destroy her hopes for bėttcr life and 
Hberty, to sever her from the peoples cohabited with for 
long years, and in future to consume her vilai forces for 
the advanceinent of their militarism and plunder;—

N0W THEREFORE BE IT RESOLVED that we. 
the Lithuanian vvorkers of Chicago assemblcd under the 
aūspices of the Lithuanian Workers’ Council of America 
at the West Side Auditorium for the purpose of solcmn 
cetėbralion and coininemoration of the birt h of this great 
nation, profess our devollun and loyalty to the cause of 
justice, frcedem, and democracy for which the peoples, 
□f the United States ahd of the world are fighting;

AND BE IT RESOLVfep, that we demand for the 
people of Lithuania the right to determine their ovvn 
fate, to choose their ovvn forni of government fitted to 
their needs and eonvietions, and to establish tbeir con- 
ncctioiift with other free peoples in full accord v/ith the 
principle of national self-detcnnination as proclaimcd by 
President Wi!son and professed by the democracies of 
the world;

AND BE IT RESOLVED that wc hold to be nuli 
and void all those decrees and agreements vvhich have 
been, or are to be, imposed on Lithuania by the kaiser, 
with or vvithout the aid of Lithuanian reactlonaries;

AND BE IT FURtlIER RESOLVED that we 
pledge ourselvcs to strivė to the end that iree dcmoc- 
racies become vietorious over the i>ower of autocracy 
and iihperialism and !ay dov/n a soiind foundation for 
unohstructed development of nations and human

AND BE IT ALSO RESOLVED that copies of this 
resolution be forwardcd to the President of the United 
States, members of the Congress, the Ubmmittee on Pub
lic Information, and to thė local prese.

kleofas Jurgelionis.
Chairman

Naujienų Skaitytoju Balsai
Draugams ) Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones /dedukcija neatsako.]

MOTERIŠKA JAKUTE 
No. 8861.

38, 10, 12 ir II colių

Labai patogios jakulės modelį pa-
i odo šis paveiksi* lis. Jos (-rukšlmiiu
nustato ypnlhif/.'d /ė myn sįniui-
liai nusidriekė; baltos <li oljclė; kal
niečius, kuriam atatinka taipjau bal
Ii antrankoviui. Jakuičs naujaiiybė
tai jos nugaros parausimas sker ;ui
pečius. Priešakys pečiuose lalpjAu
Irnpulį parauktas. 'Rankoves įdm ię-
mos lybiai i:; pasibaigia užlenkia.s
aul rankoviais.

Jaknlei pavyzdys No. 8861 siikir-

1% -jard* 
drobul* ;

kirpt i 
iškirpti 
ž v mėti

jakutei

pavardę ir aišku adresų ir, idėjos j 
konvcilų keriu su 10 centų (markė
mis ii pinigais) atsiusti mums, šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, l’AT- 
TEBN DEPT., 1840 S. Halsted Str, 
Chicago, UI-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus i’ermaina..
Pancdėlyj, Ketverge ir Stibato} 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DTilELT AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir JMa GATVES

NAUJIENOS Paltcrn Depl.
1840 S. Htdslcd SI., Chicago, III. 

čia jdcdti 10 reidų, ir prašau at
siųskite man pavyzdi No. 8861.—
Mitros........ colių per krutinę.

(Vhi-<!h.< ir pnvwr<!J)

.................;; • v..................

Resolution of the Lithnanian workers adop- 
ted at the celebration of the Fourth of July

The following resolution was unanimously adopted 
at the celebration of the 4th of July, held by Lithuanian 
workers of Chicago, under the aūspices of the Lithuanian 
Workers’ Council of America, at the West Side Audito
rium, Tayior and Racine Sts.:

WHEREAS, the foundery, of this repnblic on the 
Fourth of July, 1776, have declared the United States of 
Americaindependent from all foreign dominątion. and in 
their Declaration of Independence have embodicd the 
indelible principles of humanity, liberty, and democracy;

Dabar, kada sunkus laikai 
atėjo laikraščiams, neužmir
škite SAVO VIENINTELIO 
DIENRAŠČIO.

NAUJIENOMS Jus gali
te pagelbėti bent dvejopu bu
du:

1. PADAUGINKIT NAU
JIENŲ SKAITYTOJŲ BŪ
RĮ. Kiekvienas stengkitės 
gauti bent po vieną naują 
skaitytoją.

Kiekvienam reikalingos 
yra Naujienos, kiekvienas 
jas gali šiandien išsirašyti, 
todėl Naujienos turi rasties 
’< tek vienoj šeimynoj. Naujie
nų metine prenumerata už 
Chicagos ribų dar tebėra 
?5.00.

2. PILKITE NAUJIENŲ 
š&RUS. Kiekvienas, kam 
Naujienos yra mielos ir kas 
supranta jy svarbą, privalo 

■tapti Naujienų šėrininku. 
Pirmųjų Naujienų Šerų jau 
visai mažai bėra likę neiš- 
pi rkta. G rei tu laiku Nau j ie
nų kapitalas bus padidintas, 
nes Naujienų turtas jau dau-

l giau išneša.
j nu namas yra vertas iki $12,- j 
-000. Paskutiniai Naujienų i 
(šerai dar yra parduodami po 
($10. " ' |
I Tegul tatai jūsų uždaviniu 
šiandien bus:

GAUTI NAUJĄ SKAI-

AIŠKUMO DELEI

tas, rašydamas apie LSS. VI Ra
jono konferenciją, neaiškiai nu
šviečia dalyką apie mano laiš
ką, rašytą VI rajono konferen-

ta A. Liutkaus laiškas su skun
du ant 60-tos ir 17-tos kuopų, 
išrinktos komisijos, ir ant F. J.

i Bagočiaus. Laiškas po ilgų gin
ču 36 balsais prieš 28 atmestas.” 

Turiu pasakyti, jogei mano 
laiškas nebuvo lai skundas nė 
ant komisijos, ne ant p. Bago- 
čiaus; bet buvo reikalavimas, 
kad VI rajono konferencija iš
rinktų naują komisiją perkrati- 
nejimui išnaujo dalyko dėl p. 
Ragočiaus pajieškojimų, kur ko
misija “Kovos” No. 46, 1917 
m., br jokio pamato paskelbė, 
buk mano pranešimas “Kovos” 
No. 33 praeitų metų buvęs ne
teisingas.

Laiškas tapo priimtas (nes 
kaipgi butu apie jį diskusuola, 
jeigu butų buvęs atmestas).

Taipgi nebuvo jokių diskusiją, 
tik užsiregistravusių tame klau
sime kalbeli, bet tūlas drau
gas atsistojęs uždare diskusijas 

/kas likosi neapkalbėtas, 
neaiškus, toddl ir rinkimui ko
misijos didžiuma nepritarė.

Aš reikalavimą parašiau pasi
remdamas naujosios konstituci
jos projekto punktu ir pasakiau, 

. kad jeigu konferencija nekreips 
j į tai domos, aš busiu priverstas

TYTOJA NAUJIENOMS: I 
NUSIPIRKTI NAUJIE

NŲ ŠĖRA. 
A,

f Nenusiraminkite, kol nc- 
nądarysit abiejų šitų daly
kų: j X
Tikimės, kad daug ragini
mų nereikalausite.

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyrų, Moterų ir Vaikų ligas 
pagal vėlinusios Manlifiko metodon. 
2401 So. Broadway St., St. Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 179 
...........................Kinlock Victor 1026 
Namu Telefonas: Central 7861 B.

Vien tik Naujie- !ir d“lv

pą, ką aš ir padarysiu, nes no- 
. galiu pasilikti moraliai nuskria- 
| ustds teisybe turi būti iškel- 
t ta aikštėn! - A. Liutkus.

Hkaitykite ir Platinkite 
“N A U J I E N A S ”

Tel Yards 3654. AKU&ERKA 

•A. VIBIKAS 
Ko-tair.HHi Akušerijos Ko

legijų; iltfai praktika
VI1H!

l’hila- 
l'asckniin-' 
uju prie 

uiti yni o. Duodu rodi) 
šokiose ligose mote-, 

rims ir merginoms.
113 So. Halsted Str. 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nepasižadėkite kiliu*, Liepos 11, 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
G. M. Chernaucko Darže. 

---- o----



Pėtnyčia, Liepos 5,1918. • ' T- ’> N A U J I E N O S, Chicago, III. , - 3

Bostono žinios
K Halsted 14 &. Libertyg
'n/fĮinmrnrmtmnmn/nnmmmrftiUlUak

Klerikalai kitiems taikydami, 
patįs sau užsidavė skaudų 
smūgį. — “Vyskupo” prakal
bos.—šliupo prakalba, etc.

Subatos Vakare 
Atdara iki 9:15

Vasarines
Skrybėlės

SO. BOSTON, MASS. — Pra
eitas sekmadienis, birž. 23 d., 
Bostono lietuviuose pasiliks il
gai atmintyje, kaipo pirmas to- 
kis nepaprastas nedėldienio va
karas. Tai, galima sakyti, liks 
Istoriškas nuolikis.

Aš minėjau Naujienose, jogei 
klerikalai suardė vienų didelį 
protesto mitingų, kurį buvo šau-

Tai matote, broliai lietuviai, 
kokį klerikalai sau smūgį užsi
davė per savo, žioplumų; jie siu
ntė katalikus. ardyti kitiems va
karų, nurodę svetainę, priprati
no parapijomis, tai tie ir užplū
do pilnutėles^ dvi'svetaines.
Doresnės katalikes susipranta.

Išėjus man' iš svetainės randu 
būrį moterų katalikių besikal
bančių prie svetainės durų. Už
šnekinau:

paklausiau vienos

Vaikų galavai dėvėjimui akry- 
bėlės — juodos, tamsiai mėly
nos. rudos ir smiltinės spalvos, 
puikiai pasiūtos su šilkiniu kas
pinu. labai specia- $*| "j Q

- atsakė klausia-

Balins 
šiais, 
bėlių

milan—papuoštais kra- 
ištuonių populiarių skry- 
— jūreivio arba grybo 
., apsiūtos jvai- $4 

rios rųšies kaspinais ■ ■

Georgetle ( repe skrybėlės — 
populiariais kraštais slailės, 
papuošta kaspinais ir uogomis, 
balti, tamsiai mėlyni, smilti- 
niai, pilki arba raus- QC 
vi, specialiai po ....

Geargette crepe ir milan šiau
dinės įvairios skrybėlės, tam
siai mėlynos, baltos, rausvos ir 
pilkos; specialiai tik

Georgette crepe skrybėlės — 
permatomi papuošimai baltu, 
tamsiai mėlynu, smilliniu-raus- 
vu, pilku ir rožavu (nepapuoš- 
ti) specialiai apkai- $4 
nuoli po.................... I

musų pardavikus klerikalus.
Matydami progresyviai lietu

viai, kad klerikalai tokius špo
sus pradeda daryti, nutarė su
šaukti antrų tokį jau protesto 
mitingų. Dienų paskyrė kitų 
neddldienio vakarų.

Žmonės per visų ištisų savai*- 
tę apie niekų daugiau nė nekal
bėjo, kaip tik apie klerikalų su
ardytų protesto mitingų.

Ietis už savo klaidų, už ardymų 
milingo. Mat jiems paaiškėjo, 
kad to milingo tikslas buvo ne 
šmeižti katalikus kunigus, kaip 
jiems buvo įkalbėję jų vadai, 
bet visai kiloki dalykai, ir todėl 

.visi ruošėsi eiti busiman mitin
ga n, ir jau ne trukšmo kelti, bet 
kartu su visais protestuoti.

Atėjus nedėlios vakarui, kaip 
6 v.v., jau žmonės stovėjo prie 
Lietuvių Svetainės durų, nors 
garsinta plakatuose buvo, kad 
prasidės 8 v.v.

Vos spėjus atidaryti duris, 
per 15 mimitų salėje buvo jau 
apie 700 žmonių; dar biskelį pa
kaukus prisirinko pilnutėlė salė 

arit 900 žmonių.
Kaip ant laimės, neužilgo atė

jo ir kalbėtojas, drg. Michelso- 
nas, ir pradėjo prakalbų.

Žmones vis rinkosi ir rinkosi. 
Policija bijodama, kad nebūtų 
nelaimių laike kimšimosi, užda
rė svetainės duris ir jau dau
giau nebeįleido nė vieno 
mens.

Rengimo komitetas susirūpi
no. Nemalonu buvo atstumti mi
nių žmonių jiems nieko negir-

buvęs ateina d. J. B. Smelsto- 
rius ir Duseika. Tuomet su a- 
pie 100 žmonių juodu nuėjo į 
Lietuvių Socialistų Svetainę ir 
,t< n atidarė kitų protesto mitin
gų. M. Duseika pirmininkavo, 
o Smelstorius kalbėjo. Prisiki
mšus pilnutėlei svetainei ir čia 
rci: ėjo laikyti uždarytas durįs, 
nes netilpo daugiau. Tečiaus 
žmonės vis dauginosi. Rengė
jai butų dar paėmę trečių sve
tainę ir toj butų netilpę, bet ne
galėjo gauti, ir susirinkusieji 
turėjo grįžti be nieko namo.

įdomu buvo žiūrėti į užinte- 
rvsuotus žmones: nuo vienos 
svetainės durų bėga pas kitų 
svetainę, ir vis kalba:

ko” kalba? 
moterėlės.

— Man labai patiko. Tas, kur 
kalbėjo, visai nėra toks blogas 
žmogus, kaip apie jį klebonas 
mums sakė, 
moji.

—Man patiko, ale kad aš ne
galėjau viską -suprasti, kų ans sa
kė; muse ans yra vilenckas dzū
kas! — kalbėjo antra moteriš
kė. .,,

Matyt, jos buvo jurbarkiškės 
moterėlės.

—Jis ne dzūkas, jis “kalaku
tas” — sakau aš joms, ir pa
kalusiai! ji\ ar jos ateis ir daž
niau į visokius parengimus, 
kuomet bus šitoje svetainėje. 
Jos prisižadėjo ir sakė, kad jos 
dar tik praeitų ncdėlia atsižino- 
jusios apie šių salę.

Taip pasibaigė tas vakaras. 
Visi buvo linksmi, tik dienas 
Roman-Romanaucko gizelis, 
Mikalauckutis, slankiojo lyg 
musę kandęs.
ų “Vyskupo” Mickevičiaus 

prakalba.
Ant rytojaus, panedėlyje, Liet. 

Svet. kalbėjo “vyskupas” Mic
kevičius. Iš vakaro buvo pla
čiai išgarsinta, tai jo prakalbos-

100 žmonių grįžo nuo svetainės 
netilpo. Jo kalba niekuo ne

siskyrė nuo pirmiau čia jo lai
kytų kalbų, lai ir nerašysiu apie 
tai,
D-ro šliupo ir kitu prakalbos. 

Utarnjnko vakare toje pat sa-

Naruševičius (trumpai) i p V. K. 
Račkauskas, Žmonių buvo pri
sirinkę kaip dar niekuomet. 

as’| įžanga buvo 15 centų ir aukų 
savo LNF. surinko apie $45.00.

Klerikalų Darbininkas 
nubaustas.

Pasibaigė p. Jurgeliuno byla 
su klerikalų Darbininku. Tei
sė Grand Jury. Atrado Darbi- 

. | ninku kaltu ir nubaudė užmo
kėti Jurgeliunui $1.00. Buvo 
apskųstas'ant $10.000.00.

LSŠ. 60 kp. piknikas.
“Ar jus žinot, ar girdėjot, 
Kas čia tokia atsitiks?
štai 4-tų Liepos dienų
Ir vėl piknikas įvyks!”
Toki paskleisti skelbimai LSS. 

60 kuopos pirmininko. Tas pik
nikas bus Calcdonia G rovė, prie 
Charles River, Spring st., Wcst 
Roxbury.

Skelbimas gražus, reikia vi
siems nueiti pamatyti tas pikni
kas, gal ir ten taip-pat bus gra
žu. —Koroesponodentas.

dabar kas ncdėldicnis parkas vi- - 
sados pilnas žmonių, kad laisvų 
valandų sveikai ir gražiai pralei
dus tyrame ore.

Antra galybė tai Lietuvių1 
raulinės Bažnyčios “vyskupas” 
Mickevičius. Jis, taip sakant, 
laisvas tautininkas, ir lodei jam 
pavyko įsigyti savo pasekėjais 
visus penkis tautininkus, kele
tu dešimčių laisvamanių ir ne
mažų skaičių moterėlių. Dabar 
jis tik suka galvų, kaip čia ir 
socialistus pasigavus. BeP, ži
noma, jo pasistengimai bus vėl- J 
tu. Socialistai tai ne tautinin
kai, nckimba ant kunigų, kad ir 
laisvamanių, idcškereš. Micke
vičius irgi rengia kas nedėldic- 
nis visokias prakalbas, viena, 
kad su socialistais konkuruoti, 
mira, kad vyčius ryminę katali
kų bažnytėlę, kuri priklauso ai
rių vyskupui, pabaigus į kapus 
dumti. Mat ta rymiškoji baž
nytėle per keliolikų metų iščiul
pė iš lietuvių netoli šimto tūks
tančių dolerių. Žmoneliai dėjo 
šimtines, o bažnytužė kaip sko
loj taip skoloj — airių ranko
se!

Kad socialistai įsitaisė savo 
parkų ir žmonės, kadangi jie la
jai užjaučia socialistams, minio
mis važiuoja į tų purkų mado
nai laiko^raleisli, lai ve ir “vy
skupas” Mickevičius sumanė, 
savo “kcinnę” pastatyti, kad 
įmones nuo socialistų atitrau
kus. Socialistai sumanė ir įstei
gė kooperacijų — švarių valgo
mųjų daiktų sankrovų, kur vis
kas parduodama žmonėms įma
tomai pigiau ir todėl turi dide- 
io pasisekimo; tai ve dabar ir 
Mickevičius griebėsi steigt Ko
operacijų, Tatai, be abejo, bu
tų pagirtinas darbas, jeigu jis 
steigtų kooperacijų tikslu lavin
ti žmones patiems organizuotai 
tvarkytis* vesti ftikalus, bet, 
<inoma, Čia ja|n ner tai rupi, o 
kas kita.’’ r '

Socialistai buvo pasikvietę d. 
Grigaitį, ' Naujienų redaktorių, 
kalbėti ir jo prakalbose buvo iš
nešta rezoliucija ptieš Lietuvos 
pardavįku$' kltTikąMis. Savaitei 
praslinkus ir “vyskupas” Micke
vičius sušaukė masinį mitingų ir 
taipjau išnešė tų pačių rezoliuci
jų iš Nftu’jlcnų: Ttii labai gerai. 
Bet čia jau Mickevičius pasigy
rė, kad jis pirmutinis pradėjęs 
darbuoties prieš klerikalus, kas, 
žinoma, netiesa.

nait!) Vermaucko su vyčiais 
Vyčiai La\vrence nesenai išpe
rėti. Mat musų čia gimusios 
dūšeles pamilo donoščikų Ra- 
manauckutį, o tas, vietoj savo 
meilės, pakišo joms vyčius. K; 
darys? Rašėsi į vyčius, kad daž
niau mačius savo abliubenčių, 
bet dabar labai gailisi. Vyčiai 
labai žemų garbę turi Lavvrenco 
lietuviuose ir jos, vargšės, dabar 
sarmalijasi kur viešinu pasiro-

Tautiečiai visai nuėjo čia nuo 
scenos. Rodos yra jų dar apie 
puspenkto žmogaus, bet jokios 
rolles visuomenes judėjime nebe- 
lošia.

1HIIIIIIM

rengkites į

naujienų pikniką
nedėlioję

liepos-july 14, 1918
g. m. chernaucko darže

lyons, illinois

pradžia 9tą valandą ryte

Nedg|ioje< Lje|)os_Ju|y 1918
Ii I Iro ■ Rengia Draugystė Lietuvos Ūkininko■ S 9 B 11 ■ NATIONAL GROVE DARŽE, Riverside, III
Šis piknikas bus vienas iš geriausių pasilinksminimų, kaip jauniems taip ir seniems, nes bus puiki orke
strą ir visokios rųšies žaismės ir taipgi skanių gėrimų, o kas svarbiausia, nes nuo šio pikniko 2(ltas nuo
šimtis pelno yra skiriamas dėl WestsidC*s Viešojo Knygyno, kuris visiems naudingas, nes ten uždyką 
galinki gauti visokių knygų ir laikraščių pasiskaityti. Knygynas randasi adresu: 2222 So. Lcavilt Street. 
Knygynas atdaras vakarais nuo 7 iki lt) valandai.
Pikniko pradžia 9 vai. ryte. Inžanga 25c. Kviečia visus atsilankyti RENG6JAL
PASARGA:—Imkite 22ros gatvės karus iki sustos, o iš ten Ričt*rside karus iki daržo.

Westwille, III
Birželio 27 dienų čia pasibai

gė misijos Šv. Petro ir Povilo 
(Romos trusto) bažnyčioj. Jos

ninku buvo kažin koks kunigas, 
sako misionierius-zokoninkas.

Apie tas misijas nebūtų reikalo 
nei minėti, pažymiu tik ddlto, 
kad tas misionierius nesigailėjo 
šiurkščiaush’i žodžių keikimui 

laisvamanių, socialistų ir atsis
kyrusių jų nuo Romos Irusio. 
Dūšios pražudymu gųzdino žmo 
nes, kad neitų į neprigulmingos 
parapijos bažnyčią. Davatkos 
prisišventino visokių paveikslų 
ir šniūrelių. Dabar bent turės 
kuo Mockaus “pasėtus velnius”

MilžiniškaS Piknikas
Rengia 

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiškas Kliubas

Nedėlioj, Liepos-July 7, 1918
LEAFY GROVE, BLINSTRUPO DARŽE

Pradžia 9 vai. ryte Inžanga 25c porai

Gerbiamieji ir Gerbiamosios:—Nepamirškite šios progos, atsilanky
kite Į ši linksmų ir prakilnų pikniką. Visiems yra žinoma, kad minėtas 
Kliubas parengia kuolinksmiausius ir gražiausius piknikus, tai ir šitą 
pikniką rengia gabiausios jiegos, kad nesuyylus visuomenę. Todėl, ger
biama publika, meldžiame atsilankyt pasilinksminti ir pakvėpuoti tyro 
oro tarp žaliuojančių medžiu. Mes taipgi iš savo pusės stengsimės vi
sus užganėdinti. Visus kviečia širdingai J. L. T. Kliubo KOMITETAS

Alni milingu pasisekė kuoge- 
ir abiejuose buvo vien

balsiai išneštos rezoliucijos.
Reikia pastebėti, kad abiejo

se svetainėse didžiumoj buvo 
kataliku', ir nė vienas jų nė pu
se žodžio neatsiliepė prieš re
zoliucijų.

ria tįsia
LAWRENCE, MASS

Margumynai.

Gal niekur nėra tokios 
lietuvių kolonijos kaip 
renco. Žmonės gerokai

gyvos

prasi
blaivę ir nebelabai nori leis ties* 
visokiems sutanuotiems ponams 
už nosies vedžioties.

Laisvėj buvo išspausdinta re
gis Juodelio korespondencija iš

ko, kad vietos socialistai nutarę

Birželio 28 anglių kasyklose 
No. 4 buvo užmuštas Jonas Čiu- 
inna. Velionis nepriklausė nė 
jokiai draugijai. Tapo palaido
tas neprigulmingos bažnyčios 
iškilmėmis. Priliko nuliūdime 
gimines ir savo šeimynų.

Nesenai čia jau tapo užmuštas 
vienas italas, ir jo vaikas sun
kiai sužeistas. Taipgi Vermilli- 
an kasyklose* pavojingai apdegė, 
parakui eksplodavus, Jonas Da
linis, bet yni viltis, kad pasveiks. 
Vis dėlto pavojingas darbas an
glių kasyklose.

Tel. Boulcvard 7328

Joseph B. Aglinskas
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

Užlaikai! Knygų Krautuvę, parduodu įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, sociologiją politiką, gamtos ir ki
tus mokslus. Ifygiena, istorija etnologija, biografija, kalbamoks
liai, poezija ir teatrams knygos. Taipgi priimu paskelbimus, užra
šau laikraščius ir pavieniais numeriais parduodu “Naujienas”, 
“Laisvę”, “Keleivį”, “KaiMą”, "Dilgėles” ir “Moterų Balsą”.

šimto žmonių. Be rusų kalbė
tojų kalbėjo taipjau ir miesto 
galva Babcock’as. Pačios pra
kalbos, matyt, publikai nelabai 
patiko, nes nė pabaigos nelau
kiant daugelis išsiskirstė.

—šilavis.

Laisves Bondsai
perkami už cash. Erne! and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gal, 
rom 2.32, 2-ras augsias, virš Famous 
Clothing store. Atdara vakarais iki 
8:30. Nedėldieniais ir šventadieniais 
10 iki L .

Viena saugiausiųių Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

.magioje ir 'tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitą 

ir Taupymo Padėjimų.

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

prez. Pilsen Lumber Co
J. PESHEL 

sekr. Turk Mnfg. Co 
OTTO KUBIN 

prez, Atlai 
[Brewlng Co<

’ažymu čia trįs galybės. Pir-

W. KASPAB 
prezidentas 

)TTO KASPAR 
vice-prezldcntas 

iVILLIAM OETTING
prez. Oeting Bros. Ice 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas

PERVIIIŠIS 
KAPITALAS

VVALENTY SZYMANSKI
pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Rauk
GRO. C. WILCE 

Co. vice-prez. T. VVilce
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Co.

Tarybos. Tai netiesa. Vielos 
| socialistai ne tik tokio nutarimo 
nėra padarę, bet nė nežino, ar 
čia kur tokia rusų taryba yra.'

LSS. 64 kuopa jau šešti me
tai, kaip liepos 4 dienomis ren
gia didelius metinius išvažiavi-

I kliausi ir stipriausi vietos orga-lln,lw aW tyro oro. Kaip visur 
nizacija. Visu praeitu sezonu | kitur, taip ir čia 
nebuvo nė vienos savaitės, kad 
socialistai nebūtų buvę kokios- 
nors pramonės surengę. Ir 
žmonės visuomet lankėsi skait
lingai — ji užjaučia, pritaria 
socialistams ir eina su jais. Ge
gužio 25 dienų LSS. 64 kuopa 
atidarė savo parkų. Nors diena 
buvo lietinga, vis dėlto žmonių Į “tautiškasis” jų bičiulis.

buvo suvažiavę labai daug. Ir -t-Remeikiy Ūkininkas.

vyskupas” 
Miickevičids nemano apsileisti: 
kad atitraukus lietuvius nuo so
cialistų, jis, irgi sumojo tų pačių 
dienų rengti “metinį” piknikų. 
Ikišiol, būdavo, rymionįs dary
davo pastangų kojų socialistams 
pakišti, bet patįs susmuko. To
kio pat likimo gali susilaukti ir

Birželio 30 dienų Neprigul- 
minga parapija turėjo piknikų 
Petro Kedo parke (į šiaurryčius 
nuo West^illcs). Rejikia pažy
mėti, kad tai, patogi vieta šven
tadieniais praleisti laikų ant ty
ro oro. Kitų nedėldienį irgi bus 
piknikas toj pačioj vietoj:.

— Augštas Vyras.

(Icriausias būdas dėl itrinime
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlchter’io

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke
, t , “ĮKĄRĄ”
35c. ir 65c. buteliu kas vlnoie aptlekoeo arba 

etfu’iai nuo
-n £.AD- R’chter a co.74-80 VVashlngton Street, Now York, N. Y.

f JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwcll 6999

PITTSBURGH, PA.

Rusų judėjimas. — Birželio 
23 dieną čia buvo rusų susirin
kimas sušauktas Alvyn Teatro 
salėj. Kalbėtojų buvo apie tu
zinas, bet nebuvo kam klausy
ti: publikos buvo visai menkai 
tesusirinkę, gal apie pusantro

W0RM’() 
Reumatii-ko ir Abclno Skaudė

jimo Gyduolės
Pilnai užtikrintos gyduolės nuo 
Reumatizmo visose formose.
Grąžinama pinigai, jeigu už

ganėdinančios pasekmės ne
gaunama į 5 dienas.
Išdirbtos ir užtikrintos tik per

CARL F. W0RM, 
3100 S. Halsted St., Chicago, III.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St« Chicago. III.

Skaitykite ir Platinkite
“NT A TT T T T? M A C »
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P.ezidsnto Wilsono Keturiy 
Minučiy Kalba Liepos 

4-tn dieną.
Trut tniiislatįnn fileti with thc post, 
niastcr at Chtcago, Ilk, JuJy S, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Per savo atstovus, taip vadina
mus Keturių Minučių Oratorius 
— Four Muiute Men, — kurių 
Suvienytose Valstijose yra daug 
tūkstančių Visuomenės Inifor- 
mavimo JComileto žinioj. Lie
pos 1-tą ją dienų Prezidentas 
Wilsonas kreipėsi į visus Suvie
nytųjų Valstijų žmones šitokia 
kalba:

Bendrieji mano piliečiai: Jus 
susirinkote čia, kad paminėjus 
paskelbimų Nepriklausomybės 
Deklaracijos, kuria buvo pažy- 
mėtas naujas tautų gyvenime 
dvasios atbudimas. Nuo pat mu
sų respublikųs gimimo mes ma
tėme tų dvasių augant. Mes gir
dėjome reikalavimų ir regėjome, 
kaip (hmgelyj tautų plėtojosi ir 
vyravo kova dėl savarankio val- 
dyiuosi. Ir mcJ| ėmėme žiūrėti 
į puldinės* laisvės teisę kaipo j 
bendrą visus žmonijos teisę. Mę- 
lai po metų, saugiose savo šalies 
rybose gyvendami, mes tik džiau 
gėpiės, kad visame pasaulyj ra
miu būdu auga plėtojasi laisvė 
ir- denu/krattja. Bet štai staigu 
dabar prieš mus iškilo pavojus, 
kuris grūmoja sunaikint visą>kų 
mes buvome laimėję, ir visa, ką 
visus pasaulis buvo laimėjęs. f

Visu savo senovišku begedin- 
gimm, visti savo senovišku žiau
rumu ir neteisybei militarė au
tokratija vėl pakėlė šarvuotų 
ginklą priešu žmonių viltis ra
miai gyventi. Savo žmonių sa
vininkiškumą nugniaužus, pa
galba organizacijos palaikomos 
išdalies melu ir pasalūnui, ji iš- 
siruo^č savo -vtilioi* utilcloti S;ivo 
ktiiinynums ir minus. Kiekvie
ną civilizuotą pasaulio valstybę, 
vienų po kitos, ji privertė arba 
savo siekinimų išsižadėti, drba, 
kad juos gymis, paskelbti karę.

Mes vėl esame bekariauju už sa
vo šalies būsenų. Mes ąusidurč- 
mc akis i aki su reikalu išnaujo 
patvirtinti pamatines laisvų žino 
nių teises patiems sau Įstatymus 
taisyties ir nusispręsli, kam pri
klausyti, o jei ne, tai .žmonija 
turėtų patapti auka nesuvaldo
mos ambicijos, pasiryžusias nai
kinti tai, ko ji negali apžioti.

Prieš šitokį grūmojimų, lais
vę mylintieji pasaulio žmonės 
sukilo ir susijungė. Nė jokia 
baimė jų neatbaidė, nė joki ma
terialia gerbūvio siūlymai jų ne
papirko ir pesdlaike nuo to. Jie 
paaukojo tokių aukų, kbkių pa<- 
saulis niekados dar nėra regėjęs, 
ir jų tvirtumas laikytis akyvaiz- 
doje mirties ir kentėjimų pripa- 
rodė, joge i Vokietijai, kuri užsi
spyrė žmonijos dvasiai viešpa
tauti, niekados nepasiseks sąvo 
tikslo atsiekti. Prieš militayių 
užkariavimų baisenybes, prieš 
tuštybę gyventi vien tik savo ky
lio pasitenkinimu, prieš klaiku
mą patapti dalimi valstybės, ku
ri nežino nė tiesos nė garbės, pa
saulis taip sukilo, kad dagi tau
tos, kurios amžiais buvo paverg
tos ir prispaustos, dabar ėmė 
bruzdėti ir ginkluotes.

Šimhyečiais daugelio, rytų 
Europos tautų tautelių kentėtas 
pavergimas vis dėlto ncišnaiki- 
lurjų tautinių aspiracijų, nei ne
prigijo jose atžūlus jų politinių 
ir militarįų viešpačių idealai. Jos 
iškentėjo visus persekiojimus 
taikos laiku, iškentėjo ir karės 
skausmus, ir dabar jos reikalau
ja, kad jų teisingi autonomijos 
ir savarankiškumo reikalavimai 
butų joms pripažinta, šiandie 
tų tautų aMovai yra su*jumis; 
jie išreiškia savo ištikinnfmą 
musų visų reikalui. Aš prašau 
jūsų, piliečiai, idant jus viony- 
tmnėtė» su jais ir šitij rrinsų Ne- 
piįkĮuiibGniypes Pienų pndąry- 
tumėte pįi’ina, kuri būti; pašvęs
ta visų pasaulio tautų nepriklau
somybes paskelbimui.
Kasdienis Vokiškas Melas

Kasdieninis vokiečių 
melas.
f S IHll ii ■■■! ■

(Beleased by the Cominittce 
on Public Information)

Truc transtalion filed \vith the post- 
innsler at (’hkuigo, ĮJL, July 5, 1918, 
as rvquircd bS' the aėl oĮ‘ Oct. 6, 1917.

No. 4. Ba šo korespondentus 
iš New Yorko miesto į Commit- 
tee on Public Information: “Iš 
įvairių valstios dalių mane pasie
kė pasakojimai, kad de'l kviečių 
vieton vartojamų valgių mergi
noms veidus nuberiama, nus- 
pauguojama ir abelnai subiauri- 
nama. Ir kad ‘tikrai baisu, tokį 
padarą vartoti.’ Tokius pasako
jimus aš girdėjau šiaurinėj Ne\v 
Yorko valstijos dalyj ir čia put 
apie miestą.” *

Tai yra gudri neteisybė, ko
kią lik kaizeriniai Amerikoj su
galvoti galėjo. Nes tie, kurie 
tiems pasakojimams užginčyti 
galėtų, praleis tai kaipo papras
tą kvailybę, o tie, ką rimtai pa
ims, sutiks su tuo be klausimo, 
įr jeigu tam būt plačiai patikė
tą, tai prie Maisto Administra
cijos pastangų kviečius sutaupy
ti gerokai trukdymo prisidėtų.

k i Pasakojimai, buk. kviečių vie
ton vartojami miltai kokių iioęa 
budu yra nesveika vartoti, sup
rantama, neteisingi yra.

.Maisto Administracija paaiš
kina:! J .

“Pergalės ((nona (vietory bę- 
ead) susideda iš trijų ketvirldą- 
lių kvietinių miltų ię tiktai vip- 
nos kclvjrldalių priemaišų. Prie
maišoms paprastai vartojama 
miltai iš komų (kokuruzų), ry
žių, avižų, miežių ir panašių, vi
sam pasaulyje žmonių valgiu pri 
pažintų. Visi iš jų veik tokio 
pat chemiško sudėjimo, kas pa- 
lięčiti proteino, miiK'valiv, tlrtip- 
kų, riebumo ir lt. nuošimtį. “Per 

galės duonoje vartojami javai 
ųųo ^virčių vien li|v
kad jų teš|a Jd*jaųnųiqo Beturi.

“Tas klijaunumos padaro kvic 

tini kepalą laippriu." Klijainųi- 
mas gali būt laikomas pagellp- 
ninku kepalo išvaizdai priduoti.

“Ęandyniai su žmonėmis ir 
gyvuliais |>arodo, kad tie javai 
yra pilnai tiek pat maistingi, 
kaip ir kvietiniai miltai ir kad 
didelis jų skaičius yra dargi mąi- 
stingesni už kviečius. Nė kris
lelio tiesos nėra tame, buk tie 
javai kokiu nors bildu kenksmin 
gi ar kokiu nors atžvilgiu pras
tesni už kviečius yra, kaipo mui
stąs." Didelės musų šalies dalys, 
pietuose ypatingai, vartoja duo
ną ne. iš kviečių kepamą arba 
duoną lik su mažu kviečių nuo
šimčiu, o vienok nieko surasti 

skriaudą dėl mažo kviečių arba 
išimtinai kitokių javų vartoji
mo. ”

Pastebėtina, kad paskalos plą- 
linti pradėta šiaurinėj valstijpj 
ir los “valstijos šiaurinėj dalyj”. 
Pietų merginos, (kurios “kvie
čių priemaišomis” maiunasi vi
są gyvenimą, iš tokių pasakoji
mų juoktųsi, į siuvo prityrimą ir 
garsų sifflėjimą atsižvelgiant.

^Redakcijos Atsakymai į

Ten pat buvusiam, Hoscland. 
—• Žinutės negalime suvartoti,

Westpullmaniečiui. — Espe
ranto kalbos vadovėlių nė žody
no neturime. Gal būt galėtumėt 
dar gaut Vienybes Lietuvninkų

Vardas

Rusiihs ir Turkiškos Vanos

Adresus .......-............. .............................,..
G -1 ? InnG kriinn nlnflj dykai ištnėg. I ’ 1 npao

v SIUSK KUPONĄ ŠIANDIE i N
i PLAPAO LABORATORIES. Ine.
• Block 2895, St. Louis, Mo.
' Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

! Knyga apie Patrūkimus.

r

K-

DATRMOTIŽMAS 
■ Paččdyinaą turi bųt 

pąsąrgps žodis 
IQWA STATE,, 

SAVINGS BANK
į Kapitalus ir I?fejrvirHi8» —

$120,000.00.
S. E. Cor, Fourth anų

H ‘ ‘ ’’ f ' J’ . * • *

Jącksoą Sis.
. SIOILY CITY, 1A

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

bei

Nereikalinga Visti Gyvenimu Nešiot Bevertį Truss
Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 

išradėją stebuklingos "visą dieną ir naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilp'nėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, 
reikale pavojingų, operacijų.

D

PLAPAOfKUDfS 
THtoUGHYKIS 
OPENING

MM

•»09

MOKfcT NEREIKIA
Pirmiems 5000 ken

čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stųart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be uimokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla- 
nao nė dabar, nė vė- 

' linus.
NEBEVARTOK 

TRUSH
Taip, nebevąrtok j Į.

Iš savo paties patyri
mo jus Žinote, Icnd 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
perišl.adijn kraujui 
liuosai' bėgiot, kode) 
tad jus turėtumėt jį 
dčvčt? Štai yra ge
riausia kelias, kurį jus galite dykai išmogiįit.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALAI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO r.ADS yru neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą taip 
vadinamą Phųmo, ktn<s yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su įpgredientpis 
niedikalcs masei yra skirtas padldinirpui 
kraujo judėjimo. Atgauna mųikulus/ikl pa- 
Išrastus Jų spCtkus, bei tamprumo. Tuometį ir 
įik tuomet gulite tikčties trūkio pranykimo. 

‘ Auti;';: Pats budąmaą padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę. yrg prirodęs, ejąs svarbiu dalyku išnaiki
nime i>Atrukimo, ko Truss negali padaryt.

fiimtai jaunų iv senų žmonių padarė pri
slėgus prieš ofieierius, kad PLAl’AO-PADS 
išgydė jų patrūkimu*, tūli iš jų turėjo sun- 

' kias ir senas jiatrukimO' ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTJES VEIKMĖ 

l’iistelietina ypatybe fT.ATAIT-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai truiųpą 
aiką aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliau
janti naktį ir dieną kiaurai per 24 valąn- 
dns. Nęra pepurankumo, nesmagumo, nei 
....................DaU apart to minutė-)>o-minu-

dtw.
' skaudėjimo; Datą apart to minutč-po-minu- 

tol, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus- dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
uemalm»uą teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę Ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa- 
ve tą užduot)—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pugclbos truss. bei kitų jam panašių.

PI.APAO-PAD IŠAIŠKINTA
, Principą*, kuriuo pasiremiant Flapno-Pgd 
veikia, gali imt lengvai išrokuotas, patėmi- 
jant .draugę 'einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėslyrųą. , . ,

i’LA l’AO-UAJ) yra nt»d«ryta iš etiprios. Iš
sitempiamos materijos "17’, kuris yra pritai
kytas pria kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo vvluvis yrą limpanti* (nors 
daug skiriant nuo limpančio plaatcriin. kad 
lapuatigojųn- parbiškaltę "B" nuo slankiojimo 
ir i>r..sftrank;ntn nuo tnn> tikros vietos.

"A" .vra ptulidiplas PI,APAO-PAD galas. 
Itur h nrispnudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, .Rud juoi r.ulaikius nuo via tolyn 
bęs'sJinklmo.

r. . • . \1- . K;,-
llMh Su Te». s»nz
Paulina. Tel. Wr»lMn 16 
tsu-l« W. IŽth SL. arti 
S». I .iul. Atk Ir 1115-17 
Hoi rrulIu» Sl., «ril Utb

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

U?' vra 'aklinančiai nntaikinta paduškni 
tč tokiam vartojimui, kad sulaikius Kerniai 
erines ir taipgi prilaiko vidurių dalis, ka» 
pastarosios neišsisvei-tų j lauko pusę. Pa 
duŠkąitės yra rezervuaras. Siame rezervun 
re yra stebėtinos sausinantis susitraukianti! 
r.iedikalas. Kaip greit

YYOTM'

AMOtt*
LYAPOUfO

MDfM

šis medikalas esti kun< 
sušildytas, jis pasi- 
leidža ir išeina pre 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raidę 
'"C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinu* 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už 
darymo skylučių.• .į,.” vru |nį įigasi; 
PtAPAO-PAD galas 
kuris t iri būt prili
pintas ’.'ei’ hinhone- 
nep:.i eeiant taip pa
vadinto frante - work 
<lalie"> išvokuojant 
kad davus reikalingą 
st’priuną ir ,parama 
PT.Al'AO-l’AD 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais
Aš noriu jums prį- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalčt savo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą -

Ir, nopatėmijnmai, skaudų, pavojingi išsi- 
.’evž.rnai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—.

Ir jus atKąusite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą -

U atradote ir Jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugni patėmija jūsų pagerč- 
j.mo patirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite ipan 
Už stiprų paraginimą priimt DABAR šį Bte- 
liuklingą uždyką išmėginimą.
lt ašy k Šiandie, Reikalaudamas Uz 

pyloj Išmėginimo.
T’nt? ypątiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nękuštubja, apart to, jis jums gali 
pngrąžint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis aiikaąa, Priimk š| dykai “Išinėgi- 
nimą” šiądien ir Įųs busite linksmi, ko) tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįtlančm knisa jus nplaikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėėku Mr. Stunrt’o 
4K pi.i.duyių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančių informacijas apie ui’dą, kurą buvo 
apdovanotas aiūtsiniu medsUumi Ryme ir su 
diplomu Graud Prl» Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
sau* užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiu- 
Uma.f 
dykai, 
virštirintis. 
DABAR.

8,000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimą 
Atsiliepirnaa, yra žinoma, bus per- 

Kad netapt apviltu, rašykite

King Midas
Geriausi Skustuvai

Amerikoje

KIETAI BARZDAI
KING skustuvai yra gvarantuo- 
ti. Parduota 3000 lietuvių san
krovose Chjcagoje, Milwaukect į 
Pittsburgh’c, Buffalo, Delroit, 
Ncw York, Boston ir kitur.

Pirkliai, pasirašykite čia.
I ’

Vardas ......................................... |

Adresas

Iškiriikilc šį apgarsinimą ir 
nusiųskite į
KING RAZOR MANUFACTUR- 

ING C(L
31 N. 9 St., Indiana, Pa.

Telefonas Lavvndale 9321 
dėl pardavėjo 

Chleagoje ir apielinkfjc

f—!...... ... .............................."V .......... '■'*.........■Il,\

’ AR TURITE SKOLININKĄ?I .. 1 1 “ f< »-■ ''*A* ■ ‘ I
Mes galime iškolektuoti dėl ja-j 

t;ų visokias neužgaunamas sko-1 
.^KLo *as, notas ir visokius beraštiš- 

kds skolų jieškojimus nuo pri— j 
jRyjr vatiškų ypatų, biznierių, komiig-1 

nijų ir kitų, kuiie nfinori su ju- Į 
į mis geruoju atsilyginti. Nepni- ■
: Boine kokia skola yra ir už ką,1

Hile tik teisingai reikalaujama : I 
\ mes iškoiektuosime jums ant

nuošimčių, nežiūrint kur ir kp-1
; kinm mieste jus gyvenate, nei kur jūsų 
' skolininkai randasi. Musų būdas pasie- 
' kia skolininkus visur, nes tąm tikslui turi

me korespondentus, kolektorius ir advoka- i 
tus \visose dalyse Suvienytųjų Valstijų ir 
Kanadoje. PASITARIMAS IR MUSŲ RO
DĄ JUMS NIEKO NEKAŠTUOS. Kreip
kitės pas mus ypatiškai ar laiškais įdčda

; mi 8c. markę atsakymui ant sekančio ant- 
i rašo:

INTERSTATE LEGAL SERVICE 
AGENCY

,3114 S. Halstcd st., Chicago, III.
I______________________ ______ _______________________

Nepasižadėkite kitur, Liepos lt, 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
G. M. Chernaucko Darže.

/



5, 1918. NAUJIENOS, Chicago, |l>-
i. Įsitikinimai turi būti pa-! Jeigu norite pasilaikyti jau- nyksia ir kad mirties 
iami, visųpirmiausia mm-piršlėje, jus privalote vengti jau-< švnčlda iirtinaši jirie musų, 

’.is, paginulančios senatvės apsi-( nyslūs priešų; nėra didesnių jau-, štelbia musų protų ir veikdam 
t reiškinius, turi biiji pakeistos, j nystės priešų, kaip prisiartinau-, musų vaidelituVėsna bei proluo- 
I Jeigu mes tik galėtume su- cios senatvės įsilikiniinai. Jeigd sna, pajiegosihi. atkerta įplau- 
i tvi rti protiškų pastovą nesiliau-|norit pasilaikyti jaunystėje, jųš kiantį gyvybes šaltinį, suparall- 
. jaučius jaunystės, tai pusė musų| turite gyventi jaunystės dvasiu- žuoja kūno funkcijas ir visas 
] darbo butų atlikta. Niekas taip je. Jeigu jus pradedate neįdo-/karakteris pasiduoda veikmei 
( negelbsti prašaliniinui senatvės mauti gyveninio bėgiu, o ypa-Į to senatvės slogučio.
ir pasilaikymui jaunystėje, kaipl tingai jaunystės žaislais, jeigu! Nemanykite, kad jau atėjo lai- 
tyros, džinugsiningos, gaivios ’r( jus nvįdomaujute jaunuomenėsj kas pasukti savo laivų namų lin- 
oplimistiškos jaunystes mintjs, viltimis ir ambicijomis, jeigu kui, liautis augus ir žengus pir- 
pihioje jos gražybėje ir išdidh-Į jus neturite patryukimo daly- myn tik todėl, kad jus 'ilgokai 
me; išdidus ir puikus paveiks- 

į lai, kurie prikimšo lik jaunys-
kud sulaiikęs M metų, jus netek-1 .

ib,i’
įbes, kurios priklausę lik jau
nuomenei.

Didžiausia beda yra lame, kad 
musu vaidentuvė prieš laikę pa- 
'•’BStu atbunka. Sunkios it 
energiję išseniiančios aplinky
bes moderniški) gyvenimo, stro
pus iv jt( mptas gyvenimas iš
džiovina ir sukietina celes musų 
smegenų ir nervų ir lokiu budu

Mintis 
valdytoja

-zmomu keit-

(Tąsa)

jus !si'ikil,:lle Si,ve butų ;illil«ln. Niekas taip je.
. • 1*1-_ 1 . I k .

Kreivos Akjs Atitaisoma ėkite savo akis

Kreivos akys sulaiko nuo geliu apmoklnUo (iur- ■ 
bo nuo pasisekimo vlsuomenlškfuUc gyvenime1 
ir > ra priežastimi nuliūdimo, svarblvj neparanku
mu lankiai blogos sveikatos tu, kurie ra kreivo
mis akimis.

imlų ju-

kinio pas?nimo, kad pasiekę .>0 
melu amžiaus, jm 

ik.šti žvmūs

mn, kad jūsų hunas nusilpnės 
• abilinni, kad jus gyvunim'u ne- 
siiul' r« suosite. kad jus tapsite 
b verčiu ir lodei busite priversti 
in.silruukli iš užimamos vietos ir 

jūsų spėkos 
s eiti

nuo to laiko 
žymiai pn 
mažyn, kėniai nepakirs jus gyvy

n< t ’Of te su-DUKiai neistuiup ap
sireiškiančių senatvės žymių.

Miniįs vadovauja. Jeigu lai 
bus senatvės mintįs, tai senatve 
paseksi Jeigu jos bus mintimis 
nuolatos ir nesibaigiančios jau
nystės, gaivumo, drūtumo ir na- 
ndiugumO, tai tas pats, atspin
dės h- kūne. Senatvė gauna sau 
pradžių mintyse. Kūne apsireiš-

vaisihnd ‘senalVe.s idėjų, kurios 
t .po. pasėtos dvasioje — prote. 
Mes matome kitus žmones ap
link mus to palies amžiaus sene- 
j.ini, ir mes manome, kad tai ir 
mums yntįdkĮhs išstatyti bei ne
šioti tokias įiat senatvės ant sa

pntruukimo daly- myn tik todėl, kad jus 'ilgokai

atsisakote žaisli su vaikais ir šo- 
jauiiystės svajones, ideu- * kineli kartu su jais, jus ('sale

privirsiąs prisipažinti, l$ud jus 
sęstųto, kad jūsų mintįs ir kū
nas kietėja, kad jaunystės dva-

jaunesnių dienų išgaravo.

ino budę, jus sparčiai pradėsite

papročius jaunystes, nesaTryki- 
le, kad j.ųs negaliteųiadaryti šį ai
tų kaip jus padarydavote pir
miau. Gyvenkite gyvenimu 
jaunuoliu. Nesibijokite vėl lap-

je kūdikio ir draugavimas su 
juunuoniene.

M: s turime prašalinti lę įsi!i-| 
kinhnę, kad kuo ilgiau gyvena-

ni paisant kaip ilgai jus gyveno
te. Ilggkilės taip, kad jus nie
kam neprimintumėte senatvės 

’ savo darbais bite kokiam gyve
namo laipsnyje. Atminkite,

Pritaikant akinius.
D?, (airlcr, didelis akiu spctialislas 21 melas prie Siute gatves, 

pasekmingai atitaiso .svarbiausiu sc alsilikimuose 
mes kuomet kiti negelbsti, 
kiu kitu ųkulishi Amerikoje.
Be skapšnio! Be pavojaus!

Be atidėliojimo!
Akys gydoma be skausmo arba 

j pavojaus. /Greitos pasekmės. I'a- 
Į prastas daiktas matyti ypah) krei- 
, voiuis akimis atsilaUknnčh) j i'v- 
I (lylojutis ofisų, ir po 15 ir 20 mi- 
į liūčių išeina su sveikomis akimis.

1)R. F. O. CARTER
Specialistas Akių, Auęų, Nosies 

ir Gerkles Lij?u 
120 South State Street

A n Iras augšhis 
Cliieugo, III.

Valandos: 9 iki 7; Nedrlmm 
k i 12.

Viepus durįs j žiemius nuo 
J The Fair.

— suteikia pasek-1 
Jo išgydymo užrašai nesulyginaini su jo- 

. , , . 1 z 1 
Neleisk kreivoms akims būti. 

j.rioŽaMimi jiiBę protiško ir kimi-; 
ško kenlūjiuio kilę dieni). Paimi-1 
lyk Dr. Carter tnojaus — nežili-1 
rliil kę kas nors kitas jums pata
rė.

Jus netlirčjotc progos pasitarti 
!.u l)r. Carlci. .sinita-i laiškų su-' 
dėta panašiŲ kaip šie nuo A. E. į 
Sindehir, dirbusio 7 melus .pas! 
Sears, Roebuck Co.:

‘Męs atitaįsele man akis visai ir 
taip greitai be skausmo, kad aš nijį 
nežinojau, kad tai liko padaryta.' 
Mano akys pasitaisė ant visados. 
Ktiomel mano sesuo pati persilik- ’ 
rhio mano išsigydyihu, ji taigi at- į 
silaisČ savo akis, kas buvo lubui 
pasek ui t nga'.
(Pasirašo) MR. A. G. SINDELAIV 

MISS. E. SlNllELAR 
1715 Slrliig st., ChicHgo, III.

U)

Naudsitikekl! šyvo regėjimo nu ■ 
itiajiuh by kokiam nopiityruih*m 
fcptickoriui .nuk.soriuj ar kcliau- 
Jabčiam bardnvėjili, nek jie ku- 
leiks jqn akims lik daugiau blogo.

AŠ turiu 15 oictu patarimų Ii 
Raliu ištyd jus akis ir pririnkti 
tums nkiuius tikrai. Darba attir 

u bcl;mk»jnt, užlikriiilai.

JOHN SMF/FANA
Alsių SPĖciAumn

1801 Ho. Ashlami Avė. t.hirv « 
Kanipai* 18-tok gatvei

3-čios lubos, virš Plall’o aptiek * 
Temylxile į mano paradą

Valandos nbo 9 .tos vai. ryto Iki 
8 vul. vakaro. Nedalioje mm X 
vai. ryto iki 12 valanda! dienų

Oi, A. R. Blumenthal |
— -a-- - ---------- .. , , ,, ■; ...u

Am naa dhm kchi bhb» cfau »m hmi Kūnaiskaudžiai pažeidžia spėkų musųjme, tuo daugiau prityrimo įgy- 
čaidcntuvčs, kuri visuomet lure-i jame, tuo daugiau darbo atlie
tu imli gaivi, lyra ir clasliška. | kuine ir tuo kibiau išsemiajne 
Paprasta moderniško gyvenimo savo energijų ir pardėvėjame 
jproliška rutina sunaikina gai
vumą, jaiitrunfa ir dalikatnu-i yru neišvengiama ir įneš turime 
mn. Žmonės, kurie suptam tapti silpnučiais, surūgėliais ir 
ta gyvenimų perdaug rūsčioje beverčiais.
prasmėje, perdaug rimtai žiuri i Ta nuomonė, kad pasiekus 
savosna užduotisna ir persistatė) penkiasdešimts metų kryželį, 
sau, kad viskaspriklauso nuo jų musų.protas būtinai turi šust i n- 
ypatiškų pastangų: jų gyveni- gli, musų vaidentuvė atbukti ir 
mus esti nuolatiniu kankinimu-j musų pajiegos išsisemti, yra tie
si duonpclny.sles procese, turi siog pažeminimu musų tvėrėjo, 
sunkių išvaizda ir jų kūnas pil- Tame gyvenimo periode mes tu

rėtume blitPtik jaunystėje. Kų- 
gi bendro senatvės iššžiura turi 
su musų dvasios jaunyste? Ka- 
gi bendro su jaunyste turi žili 
plaukai, veido raukšlės ir kitos 
žymės, kad mes atgyvenome tam 
tikra lailčb periodų? Protiška 
pajiega turėtų nuolatini augti.

nai išreiškia jų sunkias, sukietė
jusias ir sausas mintis. Tie 

' 'j i > i ■ > 11 v i 1 z i 11 < i c 111 f i rfx’\’X’lw~<
nus nešiojame ant savęs tas žy- 
męs, todėl kad mes manome 
jas esant neprašalinamomis, bū
tinomis. Jos yra būtinomis tik 
deki musų senatvės įsitikinimų.

ir jų veidai

las ir sunkus, kaip ir jų mintįs. 
Jie prieš laikę pasėsta lodei, kad

savo kūnų ir tuo labinu senatve

surūgėliais ir

įgimtų papročių. ir rūpestingos mintis yra henor- 
malėmis.

me si nti, jeigu mes savo omc-l Žmonės, kurie gyvena švieso- 
nyif’ palaikytume idealus jau-. Įc,' 1 ink.dlif\beje* ir kaulėtoje gy-

reikšti; Didesnė išmintis ir drū
tesnė pajiega turėtų būti viena
tiniais ženklais, kad mes gyve-

dvasia, kuri 
senu.

mus IIUSURU^HUIVIU , —

nuolatinio atsinaujinimo, f
BOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

>- 1 (lydo Užaenėjusias, Nervų Ligas, Širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pušies, šlapymo ir Visas 

Pri Va tiškus Negales.
35 So. Dearborn Si. kam pas Monroe. 

CHICAGO, ILLINOIS
Ruoni 500 ir 507 l'ritly BIJg. Važiuok 

elevalorin iki Penkto auguto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėięlicnials 10 iki L 'l'aipgi Panedė-

Musų kūne nėra jiei vienos ce
lės, kuri fiziškai Ipitų sena arba l 
gailėtų pasenti; musų kūnas es- , 
Ii nuoihlai atnaujinamas t
naujo perdirbamas celių alsi- J jjįf* R(JSS
naujiiiin^p procesu; los dalįs, 
kurios yra veiklesnės už kitas, 
esti tankiau atnaujinamos, 'lai- 
gi iš čia alrudo, kad senatvę 
priartinantis procesas yra savo 
didžiumoje netikras ir ne nalu- 
rališkas.

audeklai skirtingų raumenų yra

savaičių Ir mėnęšių; kaulo ce
les ės t i & reč iau šiai *ti t n a u j i na 
bet iicjjkiM’ie *autoHtetai apskai 
liuDja, kad aštirdnios arba de
vynios dešimtas nuošimtis vi
su celių mtišu kūne esti alnau- K. .V

nuo 7 iki 8 valandai

PIRMA negu pirksi, gauk musų kainas 
ant Durti, Lentų. Rt*mu ir StouRhia Pooiero

SPECIALIAI; Mnlevu niulevojiinui Klubų 1Avidutis, po $1.19 ui 
C’O . .

Chicago, III.
CARR BROS. WRECKIN«

8003-3039 S. Halated St

n::s ir gaivias mintis, tai senat
vės žymės neapsireikštų.

Mes negalimi' atrodyti jau-

veninio pusėje, nepasęsla taip 
greitai, kaip žmonės, gyvenanti 
šešėlyje arba gyvenimo tamso-

norite pasilaikyti

ka, grože, puikumas, išdidumas, 
išmintis ir viršininkyste,© ne Sil
pnumas, bevi'rtingumas, ir kū
no ištižimas turėtų karakteri-

nais, rūdydamies jaunų rūbais. 
Mes turime būtinai prašalintit 
tų šmėklų senėjimo minčių. Jei
gu senatvės žymės apsireiškia 
musų prote, tai visokie masa
žai, visokios rūšies žaismės, vai-
šiai ir drapanos mažai kę te-’ ti nemalonius prietikiu

prietikius ir nemalonius prityri
mus. Tūla moteriškė 80 metų

Antra priežastis, kodėl žmo-

bėjo užlaikyti jaunę išžiurę, at
sakė: “Aš žinau kaip užmir.š-

kad žmonės dar ankstyvame sa
vo gyvenime liaujasi augę.

istą tymas ir jis yra visur užra
šytas. Nuostabu darosi kaip

nesiu.
Mokslininkai aiškiai parodė ir 

negali būti mažiausios abejonės 
jų prirodymų teisingume, kad 
jaunystė pilnai priklauso nuo 
kimo chemiško sustato. Kiek
viena nesandaringh mintis pa
gimdo chemiškas permainas ir 
tokiu bildu kunan įveda pašali
nes chemiškas substancijas, ku
rios pagimdo reakcijų organiz
mo funkcijose ir tokiu budu pa
žeidžia celių gyvybę. )

n i j/* j v/jno įminiu iki ji no

1553 VV. MacHson st. 2225 So. Leunrltt St.
Siūle 600-012 Kampas 22nd pi.’

Vulandoa: 10 Iki 12 ryto Valandos: 6 iki A vakaro
Pnone Hayinaikvt 2503 Phone Ganai 4626

NedehlieniaiN tik pagal sutarti

Angliakasiai
Norintieji į’auli KASDIENINI DARBA ir uždirbti gerus ni- 

niy is lut i aiei’i i R1VER DISTRICT West Virginia. AN(’<- 
LIS BĖGA NUO l<; U lt V IKI PENKIŲ PfiDU AUKŠTI MOS, 

mokama už tona. Afusii GERI AN’G- 
l l KASIAI I ĮDIRBA NUO $100.00 iki $125.00 KAS DVI SAVA b 
II. f"i .u>xi>o: (arija nekįln. Philesnių žinių klausjiile ypali.škai 
iirba rašykite Savo |<ri;»i;n<a kalba i:

MII. P. ANDERSON. DEP. N. 
MCDONALD, AV. Virginia.

duramžio 40 arba 50 metų— 
nepajiegia prisitaikyti prie nau
jų idėjų: jie urnai apsistoja sa
vo dvasiškuose siekiniuose, liau
jasi augę ir tas, žinoma, reiškia 

jų kelionės. Vien tik įsiti
kinimas, kad musų pajiegos ny
ksta, vien tik sęjausmas, kad 
misų spėkos apleidžia mus, kad 
musu gyvumas bei vikrumas

naujosna cėlesna.

SUSI VIENI JIMAW LIETUVIU
ĮSTEIGTAS ;; AMMOJE

VV ES! bl IJlEClAMb IR Ai- 
LINKINIEMS ŽINOTINA!

Joge! Dr-stė Lietuvos Brolių

Kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

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

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

kus ir kulturiškus reikalus.

.pusmetinį susirinkimų nutarė 
naujus narius arba nares, kurie 
norėtų prisirašyti įstojimo $1.00 
senumo iki 35 metų, vyrai taip
gi lygiai ir merginos, viršminė- 
ta Dr-gija moka pašalpų už sir
gimų į savaitę $7.00, mėnesinės

esti senos, tai senatvės įspūdis 
apsireiškia celėse. Bet jeigu 
jaunystės dvasia vadovauja mi
ntimis, lai įspūdžiai jaunystės 
esti į celes įkvepiami. Kitais žo
džiais tariant, senatvę pagim
dantis procesas nei jokių bildu 
negali veikti kaip lik su minčių 
pagelba ir bilionai celių, suda
rančių musų kūnų, esti palie
čiamos kiekviena prote gyve
nančia fnintimi.

Įskiepi] imas senų minčių 
jausmuose, celėse yra pylimas 
naujo vyno senuosna induosna. 
Jie negali sulikti vienas su ki

Rezultate apsireiškia tas, kad 
dviejų metų senumo celės yra 
priverstos atrodyti kaipo ketu-

AKIU RPUCIAL1STAS 
Akis EF>*nr 'ivojt Dyka! 
\ z' Gyvenimas yra 

»> tuš*'iaa, kada pra 
‘'vksla regtjhmj.

1 / Me* vartojaiue 
pagerintą Opb-

i j thrdmonieter. Y- 
uT patinga dama ai- 

ff* * kreiplaina i lai
kus. V d.; nuo 9 ry to iki U vdiL 
in’dt'ldnm. nuo 10 iki 11 dienų. 
4K19 S. Ashland A*; kamp. 47 at 

'r<drphoiiv Yards 4317

-r*-' —

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

.Gerai Jietr.vinrnn i.lnornus per 16 ine- 
tų I:ni|w> patyrę^ jr.vciyU>j«b, chirurgą* 
ir

Gy<h> aSO’ia- ir chrnnlžkr. > lipa*, vy
rų,. moterų ir. vaiki), psgai naujausia* 
mctocliu X-Ru^ųr kitokius elektro* pri«- 
tuiuur.

Ofisi^ Ir T.aboraS’oriJn t W. 18th 
t’.t. netoli Ehili SI.

VAT.Aia»03i Nno 10 12 pietų, ir 
, (į—8 vjknra.*. "vlc»l.ooo Caoa) SH0. 
' CVVT’.NLVAS: Ml* S. HaliU! Street 
! VAT.Ai’JbbS: 8 tylu, tiktai.

DR. S. KLASEI!
Pr;:kinnmjr. 2/ nicttfl 
G*, veipimre h < ifėSus 

3149 S. Morgnn SL. kerte ,‘rt st. 
.Gbicagv, i H. 

sf’rn u’stas 
Moteriškę. V\rišfcp ir Valkų 

J’uipgi ChronLškn Ligų 
GrlSO VAI ANDOS:

Iki 9 ryto, nuo 12 ik; 2 p ) piet 
ir nuo u iki 3:31) vak. NcdeJio-

ĮMONIŲ flpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
14 truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

0USIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

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

s'buna po pirmai kiekvieno mė
nesio pirma subtilų 7:30 vai. va
kare, Petro Jaukščio svetainėje, 
216(> W. 23rd st. šioj draugys
tėj visi nariai jauni; ji yra skait-

nigiškai. Taigi kurie arba ku
rios norėsit prisirašyt, malonėkit

lės į mdar. raštininkų, nes tokia 
proga bus tik iki naujų metų.

P. Kikiias, Pirm.
J. Janulevvicz, Nut, Rašt.
2051 W. 23 st., Chicago, III.

(Apgars.).

lų senumo arba daugiau, atsi-

ra nuostabu kaip greitai senos 
mintįs pasendina naujas celes.

Visokios ncsųdaringos ir an
tagonistiškos mintįs materialiai 
kliudo procesų ir įstatymus kū
no athudavojimo ir atsinaujini
mo; taigi yra gana svarbu su
tverti lokius mintijimo papro
čius, kurie veiktų santaikoje su 
Įstatymais atsijaunijimo — nuo
latinio kūno atsinaujinimo.

Sunkios, sukietėjusios, egois- 
liškos, baimingos ir rūpesčio
mintįs taip pat kaip ir visokie jis atsiduoda rūpesčiui ir geidu-

Akių, Ausų, Nosies
Gerklės ir Plaučių

SPECIALISTAS ’
Gydau kreivas akis vienu sykiu į kėlės minutes. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbiiuškę a- 
kįs, neaiškus matymas, arba kitokis anorinalis 
akių stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES, GERKLES IR PLAUČIŲ KATARA 
gydau greičiaitsiu moksliniu budu, užtikrinda- 
nms užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsilikintų ne išsivystymų, kada katarus 
kol tinkamai gydytas, tų pat galima lyginai pa- 
snkyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara vra geriausias laikas gydymui 

" * viršminClų ligų. PATARIMAI DYKAI
užtikrinu gera akinių pririnkima

Valandos: 9 iki i mi. 219 S. Dearborn
8-tai. Ncdėlio- W M. LaWhO11. M.D. St., Chicago, III 
mis 10 iki 1-mai U D HV1I, IT1.17. prieš Pačtę

' ....—-----. -------------- “S
Didžiausia Knygų Krautuve Amerikoje.

Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir 
angliškų. Graniolonaf nuo $10.00 iki $250. parsiduoda ant leng

vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGĄ knygų, latkrrtdfilių, 
žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojamų mašinėlių pa- i 
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampų.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 S. Halsted st.-----------Tėl. Drovcr 8167 Chicago, 111

5032Tclci'JiOnc

Or. M. SfuMiiski I
3109 S. Morg; n si. Chicago

VAI.ANDOS: Nuo X iki 11 ryto 
ir nuo b iki t> vakare

ki*ži<i. 9’33 S. AvhlMnd RH<1: CtUcaii

DR. A A. ROTU
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Piečiai ūdas Moteriškų, Vyriškų, 
Taikų ir visy chroniškų ligų

Offaha: 3351 S. Halatfld St., Chicagi 
IrUpliun* llrover 64"J3

VaLANŪOH; 10-)) ryto; 2-1 pvpi«t« 
\ lA-.p

omu
rr-r

blogi papročiai netik pagimdo 
senatvės žymes, bet ir žymiai 
priartina pačių senatvę.

Pesimizmus yra vienas iš ar
šiausių jaunystės priešų. Peši- 
mistas pasęsla prieš laikę todėl, 
kad jis mato vien tik nesanda-

veninio pusę ir gyvena joje. Pe
simistas ne progresuoja; jo gy
venimas nėra atkreiptas linkui 
jaunystės; jis eina atgal, o eji-

nystei. Blaivumas, vikrumas, 
gaivumas, villingumas ir link
smumas kurakterizuoja jaunys-

Visas tas, kas yra nenorma- 
Jįška, priklauso prie senatvę 
gimdančių a p I i n kyb i ų.

Nepaisant gabumo ištrinti Ino 
užslėpti senatvės žymes, nei vie
nas negali pasilikti jaunu, jeigu

liams. Protiškas procesas pa
gimdo visokius daiktus — ge-! 
rus ir blogus, pagal prote palai- !

fcaumylystė ir susikrimtimas' 
turi tendencijų sukietinti ir iš-l

nervų celes. Mes esame taip ir 
tverti, kad privalome būti ge-^ 
rais, kad buvus laimingais, (r 
laimė bei džiaugsmas reiškia; 
jaunystę. Saumylyštė yra di-1 
džiausiu priešu laimes todėl, kad 
ji priištarauja pamatiniams, 
principains musų gyveninio —' 
teisingumui ir atvirumui. Sau-

mums' suteikti sveikatų, sanda

tinka su principais musų gyve 
nlmo.

(Bus daugiau)

Aukaukite Lietuvos Laisves 
Londan.

0r. Leo Awatin
GydJloj/iH, Cliiru^^ii, Akiiierifl 
1920 Ko. Hakted SU Chicago. 
Kalbu lietuviškai, latviškai Ir 

rusiškai.
Valandos: 10-—12 rytų; (i 9 va
kare. Tek CanaI 4367.

****
iMNMansMM

Tel. Pullman 312
l)r. J. Bagorius, M.D.
Lietuvis gydytojas ir 

t CHIRURGAS .
10731 So. Miebiran Ava. 

Roseland, FU.

'l'.'l Bnnb. -,r.» ftS12 
Ir Drovei1 8448
DR. A. J. KARALIUS

3$4:i S. Kalsto! 8t. Chlearo
X n n f xr iv it v tai

Nuo V iki 12; ir nuo

O r. Wiegner 
■priėtnTnio valandos hito R iki 12 
iš ryto’ ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Balsted St., Chicago.
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Užvakar staigu mirė seniau** Nors ir tikrinau, kad čia dati- 
sįas Chicagos policistas. William ; £iau kalta yra Brcndukė, o ne 

1 Liidwig, 1934 W. Harrison gat., atsakomasai redaktorius-kiini- 
{ištarnavęs policijos departamen- 
į te 61 metus, širdies liga.

Ketvirtosios Liepos Atakuoja gatvekarių
* •« _ •• baronus.Apvaikščiojimas

Truc Inmslnlion fllcd wilh llie post- 
mastei* at ('hieago, III., July 5, 1918, 
ūš reipnrcd by Ihe act of Oct. 6, 1917. pelnų.

Chicagos lietuvių darbininkai 
vakar apvaikščiojo ketvirtosios 
liepos šventę, kaipo Suvienytų-} 
jų Valstijų ir viso pasaulio 
demokratijos šventę.

\Vest Side auditoriume susi
rinkimas buvo didelis ir įspūdin
gas. Išilgai scenos buvo išties
tas didelis pa nišas 
raidėmis:

raudonomis

“LAI GYVUOJA
DEMOKRATINĖ

“LONG UVE
DEMOCRATIC LITHUANIA!“

“CJIlCACėS LIETUVIŲ
DARBININKŲ TARYBA.”

LAISVA 
LIETUVA 
FREE

Miesto gaspadoriai rengiasi su* 
teikt jiems $2,000,000 ekstra

gas, bet žmogelis netiki, ir gana.
Fabijone, vely būtum buvęs 

Vabalninkuose, o ne kad toly- 
. .Ottis Bdevator kompanijos gintas... Brendukėm I Dabar: 
Iroko važnyčia vakar tapo niir-jnei dievui naudos, nei tau 
tinai suže istas, kuomet ant jo‘garbes. * Westsidietis,
Iroko užbėgo Western avė. gal
voku ris lies Montrose gatve.

LSJL. 3 kp. mėnesinis siiHirinki- 
mas įvyks subatoj, liepos 6 d., 8 vai. 
vak., Setllcinent svet., kertė Gross 
avė. ir 47 str. Visi nariai malonėkite 
alsilanksti, nes yra daug svarbių re
ikalų. —Valdyba

Kenosha, Wis. — SLA. 212 kuopa 
laikys savo susirinkimų liepos (i die
nų, I vai. po pietų, Schlitz Hali. Ma
lonėkite atkreipti alydų j lai.

—Valdyba.

■*»

Pranešimai

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI BAU

BO PRIRODYMO BIURAI

Jieškanlieji darbo kreipkitės šiais 
adresais:

843 S. VVABASH A VENDE.
116-122

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI nuosiivybė ir pieno 

biznis.
J. Spurs,

4320 So. Rockwell st. (Jiicago

RAKANDAI

Miesto tarybos t.v. Iranspor- 
tacijos reikalų komisijos posė-

I dyj komisijos advokatas, W. Fi- 
sher’is, gaižiai atakavo Chicagos 
gatvekarių baronus, kurie dabar 
stengiasi išgaut iš miesto val
džios naują 30 metų kontraktą 
ir leidimą padidint važinėjimosi ;<c • ' * .... .kainas. Komisija jau besiren
gianti išpildyt tą jų reikalavimą. 
Fisber’is betgi tam priešinasi ir 
sako, kad tuo atveju miesto val
džia sužiniai leistų pasipelnyti 
gatvekarių bosams. Jeigu ji iš

dildys kompanijų reikalavimą- 
jų pelnai pusi (Ūdys apie du mil. 
doh rių metams. Sulig Fishe- 
r’i), gatvekarių baronams netiek 
rupi publikos labas, kaip savo 
kišenius.

Henry Moore, trylikos metų 
įkas, negras, 4723 Federal gat.,vaikas, negras, 4723 Federal gat., 

veikiausia neteks dešines ran
kos. Važiuojant automobiliu ji
sai nežinia kaip iš jo išpuolė ir 
pateko po ratu.

Henry Kragjecki, 919 N. Hcr-

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai lš- 
vakaro. no vėlinu kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 

, numery].

vandens kibiran. Nusiplikė gal
vų ir pečius. Veikiausia mirs.

WEST SIDE
Šis ir tas.

Roseland, III. — Draugystės LDK. 
Vytauto No. 2 pusmetinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, liepos 7 d., 2 vai. 
po pietų Brolių Strumilų svet., 158 

. 107111 st. Visų narių pareiga bū
tinai atsilankyti. A. (Irebelia, rašt.

Sus, Liet. Soc. f)ain. Am. 1 apHk. 
konferencija bus liepos 6 d,, 7:30 v. 
v. M. Meidažio svet., 2344 W. 23 PI. 
(’lioriii, malonėkite išrinkti delegatų 
į konferencijų. —J. Gustaitin

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST. 

arba
SO. JEFFERSON ST.

SLA. 36 kp. mėnesi uis susirinki
mas Įvyks nedėlioję, liepos 7 d., Mil
dos svetainėje. Visi nariai kviečia
mi skaitlingai atsilankyti delei svar
bių reikalų apturimo. 'I'aipgi musų 
kuojios delegatai, pargryžę iš SLA. 
seimo, išduos raportus.

J. F. Morkus.

Aplinkui ant sienų buvo iška
binti dideli plakatai su darbnin- 
kų obalsiais: ’

“Reikalaujame apsisprendimo i
teisės kiekvienai tautai!“ |

“Lai gyvuoja tarptautinė dar
bininkų vienybė!“

“Už Lietuvos Laisvę su Ame- Truc Iranslation filedįwith thc post-
1 oioelnu r»t f III lillv M

rikes Lietuvių Darbininkų Ta-
ryba.”

Pavogė klasifikacijos 
blankas.

master at ('hieago, III., July 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Lokal Roardo No. 80 kamba- 
“šalin kaizerį!“ Iriuose 5650 W. Lake gatvėj ta-
“šatin vyskupą Karevičių!“ jpo paVogta 100 klasifikacijos 
“šalin kaizerišką Lietuvos , ]>]ul)ky. Roardo viršininkas, p. J. 

“nepriguhnybę”!
“Lai gyvuoja laisvu Rusijos 

tautų Federacija!“ Ir lt.
Ant scenos buvo ištiestos a- 

merikoniškos ir lietuviškos vė
liavos: Liet, Kriaučių Kliubo

E. Burns, mano, kad blankos pa
vogta kriminaliais išrokavimais 

siuntinėjimui grąsinamųjų 
laiškų ir lt.

Jaunuolių skaičius .pas mus 
žymiai susimažino. Daugelis jų 
pašaukta dėdės Šamo tarnyston, 
kiti gi. kur nuo jos liuosi, pak
riko po kitas kolonijas. Tatai 
ir “visoks judėjimas“ pasiliovė, 
< atvėsę jau netaip dažnai išgir
si “šaunią dainą“, kuriom jau
nieji pajotžargos pirma erzinda
vo miegančius senius. O ir 
skaistaveidėms tenka mažiau 
“Heilo!“ Bet užtai senieji kava
lieriai lai patenkinti netekę pa
vojingų konkurentų...

šiaip draugijų veikimas, kaip 
pirma, taip ir dabar - toks pat. 
T< n mat daugiausia vadovauja

Cicero, — LMPS. 43 kuopos ekstra 
susirinkimas bus pėtnyčioj, Liepos 5, 
7:30 vai. vakaro, Jankaičio svet., 4837 
W. 14 St. Visos narės malonėkite su
sirinkti. Yra svarbus reikalas, 
p —A, Dockienė, Svkr.

Karine, Wis.—LSS. 124 kuopa ren
gia eilę prakalbų. Jos įvyks subatoj, 
liepos 6, 7:30 vak. Nedėlioj, liepos 7, 
2 vai .po pietų, Panedėlyj, liepos 8, 
7:30 v. v. Kalbėtoju bus d. T. Ku
činskas. Visos prakalbos bus Union 
svetainėj, 428 Wisconsin gtv. Vietos 
lietuviai susirinkite skaitlingai .

—Komitetas

LSJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. Apšvie
tus Komisijos narių susirinkimas į- 
vvks liepos 5 d., 7:.‘l0 v.v.. Aušros 
svet. 3001 S. Halstcd st. Komisijos 
nariai Imtinai turi atsilankyti, nes tu
rime labai svarbių reikalų

J. J. Jonuševičius.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paninkeibimam* kalnoai> 

1 colfs, nyk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
CriemonČ tiek biznio tiek dar

ei žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

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

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st. asmeniškai, pučiu, arba te
lefonu: Canal 1506.

524-526
195-107

Už darbo parupinimų visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

PARSIDl'ODA labai puikus auto
mobilius White Co. Parsiduoda la
bai pigiai, nes savininkas išeina į ka
rę. Norinti pirkti atsišaukite į 

Paul Pilkis krautuvę
729 W. 18111 st., Chicago, III.

PARDUODU greitu laiku 5-kių 
kambarių rakandus, išvažiuoju į ki
tų miestų. Galima matyti per visų 
dienų, 2-ras augštas.
658 W. 31 si., Chicago, III.

'1URIU J>ARDUOTI 6 Kambarių 
rakandus, player piano ir Victrol.i 
$55.00. Vartota vos 90 dienų. Par
duosiu atskirai.

3222 Jackson Blvd., 
arti Kedzie avė., 1-mas augštas.

ĮSAI už pigių kainų parsiduoda 
keturių ruimų rakandai. Priežastis 
pardavimo: sergu, prisieina apleisti 
tų vielų. Matyt rakandus galima vi
sados. Atsišaukite šiuo adresu: 
1409 S. 50fh avė., Cicero, III.

NAMAl-ŽEMfc

REIKIA kriaučiaus prie siuvimo 
moteriškų drabužių.

M. Z. Palionis,
2300 S. Leavitt st., Chicago

Negirdėtas iki 
šiol Bargenas 

v

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

Elmers Labor Agency, 30 South 
Cnnal st,. Chicago, III.

REIKIA molderių ant gelžkelio il
gam laikui, pastovus darbas. 

Missouri MaUeable Iron Company, 
East St. Louis, III.

ko Kliubo.
Susirinkimą atidarė J. Gustai

tis, Ch. Liet. Darb. Tarybos pir- j 
mininkas, ir į tvarkos vedėjus 
perstatė Kl. Jurgeliohj, kurs 
trumpoj prakalboj paaiškino ši
lo apvaikščiojimo reikšmę.

Prasidėjo kalbos.

Nelaimė.
George Erickson, 1738 N. Ke- 

dzie gt., motormanas, išpuolė 
per priešakį savo gatvekario ir 
persiskėlė galvų. Veikiausia 
mirs.

Juodoji armija tyli 
laukia naujo “orderio' 
“dvasiškų vadovų“.

Turbut 
iš savo

ASMENŲ .1 IEŠKOJIMAI
Pujiešk.iu savo brolio Jono (tėvas 

Mykolas) Samsono, apie 35 m. am
žiaus, kuris apie penki metai atgal 
gyveno (Jecro, 111. Jis paeina iš Ka
uno gub., Panevėžio pavieto, Rami- 

Socialislų svet. Malonėkite visi atsi-j gaios miesto. Jis pats* ar kas apie 
lankyti, turime aptart daug svarbių1 jį žino, meldžiu atsišaukti šiuo ad- 
reikalų.. Taipgi malonėkite ateiti ir rusu- 
tie, kur dar nepriklausot prie LDLD.' Ona Sainsonaitč,

O. A. Saladzius. 8916 Houslon avė, So. Chicago, III.

Ratine, VVis. — LDLD. 65 kp. 
sirinkimas Ims utarninke, liepos 9 
<1., 7:30 vai. vak., 500 Maumeng. skr.,

SU*

REIKIA beisterią, fcllerių guzikų 
įsiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
teriškų švarkų ir siutų.

Pereival B. Palmcr Co., 
367 W. Adams st., Chicago

REIKALĄ UJAMA moterų sortuoti 
skudurus. Pastovus darbas ir gera 
mokestis dėl patyrusiu moterų.

Marks Cohen, 
1098 W. Lake St., Chicago

5-kių akerių forma, valanda važia
vimo galvekariais nuo vidurmiesČio 
Chicagos ant Kedzie gatvės. Geras 
juodžemis, grynai lietuviška apieJin- 
kč, lietuvių parapija, mokykla ir san
krovos. Arli daugelio didelių fabri
kų ir užvedimų, kur darbininkams 
geriau mokama negu Chicagoje ir 
pėsčias gali nueiti į darbų. Parduo
siu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip kaip 
patiks.

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
$1475 žiūrint į vietų. Reikia įmokėti 
$150, likusius gi lengvu išmokėjimu. 
Del platesnių žinių ateikite arba ra
šykite į

H. PORCER1
106 N. La Šalie gatvė, kambarys 40

PARSIDUODA barbernč ir poo! 
rumis 2 krėslai ir 3 stalai, gera (vie
la galima uždirbti. Lietuvių apgy
venta. Priežastis —. savininkui rei
kia išeiti į kariuomenę.
GI 1 E. L. Highvvay, Dckalb, III.

•Faitas”

K. (ingis kalbėjo apie Nepri- 
guhnybes Deklaraciją, skaitė jos 
tekstų, ir aiškino jos prasme.

P. Grigaitis kalbėjo apie Lie
tuvos dabartinį padėjimų, apie 
kaizerio ir klerikalų jjolitiką, ir 
aiškino kaip darbininkai gali ir 
Juri kovoti už Lietuvos laisvę.
_ Po jo prakalbos buvo renka
mos aukos Lietuvos Laisvės 
Fondui. Surinkta $157.00. Beto 
dauguma žmonių pirkosi raus
vų gražiu vėliavukių su užrašu 
“Už Lietuvos Laisvę“.

Džiodžės McKinleyo korte už
vakar susitiko du mokyti vyrai 
-- profesoriai: daktaras ir ad
vokatas. Aiškinosi jie prieš džio- 
džę, bet neišsiaiškino. Ir vienas 
ir antras betgi bais norėjo užbai
gti savo reikalų. Ir užbaigė — 
už džiodžės kambario durų. Čia 
“argumentai“ buvo trumpi ir ai
škus kumščiomis. Žiopsoto-

rėti tom profesorių “faitui“, sa
ko, jogei daktaro “argumentai“ 
viršijo advokato: po trumpos

poneutui pirmenybę — pergalė
tojo, ir pasitraukęs su “juoda

Nuo to laiko, kaip tėvelių“ 
sukurstytos davatkos ir vyčiai 

prakalbas, 
aiškiai link- 
Ir patįstpa- 
rimtesnieji) 
ir davatkos

išardė socialistų 
žt lomų simpatijos 
sl t prie socialinių, 
rapijonai (žinoma, 
sako, kad kunigai
ttzntiršę kuo esą: ne dievui, bet 
kipšui užsimanę tarnautų — ar
dydami žmonėse vienybę.

West Sidės socialistai (visų 
tautų) buvo bepradedą kalbėli 
apie pastatymą “socialistiškos 
svetaines“. Dabar ir vėl nutilo. 
Tur but laukia, kad apveizda 
jiems pastatytų tą “socialistišką 
svetainę“. Laukite, laukite, vy
rai: “kol saulutė patekės, rasa ir

Roseland, IR. — ŠLA. 139 kp. pus
metinis susirinkimas bus subatoj,1 ciškaus Endrulio, 
liepos 6 d. 7:30 v.v. Socialistų svetai
nėj (Įėjimas iš Į11 gi.) 11100 Michig. 
avė. Visi nariai maloniai kviečiami 
atsilankyti, turim svarbių reikalų.

■ Norintieji prisirašyti prie mus kuo
pas taipgi kviečiami1 pteiti.

Už rast. K. Kalnietis.

Pajieškom savo pažįstamų: Fran- 
Onos Endrulienės 

ir Juliaus Endrulio, kurie apie 6 me
lai tam atgal gyveno New Yorko a- 
pielinkej. Jie paeina iš Rygos. Jie 
palis ar kas apie juos žino, malonė
kite atsišaukite, nes turiu labai svar
bu reikalų. Petras ir Ona Gudclaltis, 
8844 (’ommereial av., So. Chicago, III

REIKIA leiberiu. Pasl ovus dar
bas. Gera mokestis.

Aerniotor Co., 
2500 W. 12th SI., Chicago.

REIKIA janitoriaus pagelbininko 
arba porterio. $40 į mėnesį kamba
rys ir geras užlaikymas.

E. J. Therien, 
6222 Harper avė., Chicago

PARDUODU du kampiniu lotu (rė
žiu) ant lengvo išmokesčio. Geras 
Bargenas. Ištaisyta gatvė. Suvesta 
suros. Lotai randasi 19th st. ir Cu- 
roliha st., Gary, Imi. Kreipkitės j 
savininkų:

Kosi. Vertelka, 
831 Charles st., Bucine, \Vią.

LSS. 43 kp. Susirinkinuvs bus pėt- 
n.'.ėioj, liepos 5 d'., Frankui’ James 
svet., 23 avė. ir Lake gt.i 7:30 v.v. 
Draugai nialončkilv susirinkti paski
rtu laiku, nes gurinu* daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. —Ad. Stuškuš

Paj ieško savo brolio Antano Ba
relio, apie tris melai atgal girdėjau 
gyveno \Valerbury. Conn. Pats ar 
kits iį žino malonėkite pranešti šiuo 
adresu.

Aid įmina BorčytO K veste vien e, 
1530 So. 49 avę.. Cicero, 111.

PARSIDUODA medinis, 2-jų flo
rų namas, 3 melai kaip statytas. 
Arli (a’ini* dirbtuvių. K. šlainius, 
1028 S. Brighlon 1‘lacc, Chicago, III.

LSJL. 1 kp. ir LSŠ. 4 k p. bendras 
avinimos : -
ioj, liepos 7 d., 9:30 v. ryto Aušros j 

svet., 3001 S. Halsted st. Bus ai'kina- 
nui apie žemę ir kitus svietus — D. 
S. Z. Meldžiu visus susirinkti laiku.

J. J. Jonuševičius.

Pajie.škuu savo vyro Stanislovo
susirinkimas įvyks nedė-1 J’-Vl J’1,'osišalino nuo manęs ba-
7 d. 9:30 v r vi o Aušros' landzio (l » nežinia kur dingo. Bu-

kil malonus atsišaukti ar jus ar kas 
žinot, praneŠkit man. Simus labai 
pasiilgo m\limo tėvelio.

Amylija Pyragienė, 
125 E. 104 1»L, Roseland, III.

7 KAMBARIŲ rezidencija — 50 pė
dų lotas, cemento apatnamis, muro 
pamatas — gesas, maudynė, šalygat- 
vis, viskas išmokėta, turi but par
duota iki liepos 7—1918 už $3000, 
Del sąlygų susilaikysime. Atsišauki
te į 517 E. 89th Placc., Chicago, III

Lietuviu Rubsiuvių skyrius 269 lai- 
<ys savo mėnesinį susirinkimų pėt- 
nyčioje. liepos 5 d., 7:30 v.v. Unijos 

tėję, 1579 Miisvaukee avė. Visi nu
li yra kviečiami atsilankyti.

—Valdyba.
r

JIEŠKO DARBO

ue.IKALINGAS siuvėjas dėl taisy
mo ir.prusijimo senu drapanų ir <li 
rbli ųrie naujų kelnių ir veskių. Ge
ra proga norinčiam tapti geru siuvė
ju. Darbas nuolatinis.

A. Mausner,
.3239 S. Halsled st, Chicago

MOKYKLOS

PAJIEšKAU darbo ant fanuos, ar
ti Chicagos. Esu patyręs prie laukų 
darbų. Turiu sti savim pustrečių me
tų kūdikį. Darbo noriu su valgiu, 
bet be guolio. Mrs. Ona Biliūnienė, 
3204 Auburn Avė., 3rd floor, Chicago

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lu kalbos. Mokina p-Iė 1*. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiau*, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kitos mokslo šakos išgultoms po 
senovei. 3001 S. Halstcd Str.

Dainavo Pirmyn choras.
Muzika sugrojo Amerikos hi

mną, Marseljezą, Rusijos revo- 
liucijinį hymną ir kitų dalykų.

Nuo draugijų kalbėjo: p. Juo
dis nuo Jaunų Lietuvių Ameri
kos tautiško k Ii ubo, p. Tverijo- 
nas nuo “Vienybės“ lietuvių dr- 
jos, ir K.1 Rugys nuo Kriaučių 
Kliubo Savitarpinės Pašalpos.. 
Jie išreiškė savo pilną pritarimą 
apvaikščiojimui ir geriausių lin
kėjimų Darbininkų Tarybai.

Po to buvo perskaityta ir vie
nbalsiai priimta rezoliucija, ku
rią buvo surašęs Darbininkų Ta
rybos komitetas. (Rezoliucija 
telpa kitoj vietoj).

Pabaigoj kalbėjo Dr. A. Mon- 
tvidas apie darbininkų poziciją 
dabartinėje karėje išreikšdamas 
lą mintį, kad sumušti kaizerį 
pirmų pirmiausia yra darbinin
kų reikalas.

Apvaikščiojimas užsibaigė at
kartojimu tų obalsių, aplink ku
riuos spiečiasi lietuviai darbinin
kai. Visi išsiskirstė pakiliam 
ir linksniam upe.

Nevykęs žygis.
“Bankas augštyn!“ — rikte

lėjo nepažįstamas vyras ponui 
H. Pape‘ui ir pakišo panosėn re-

“O kodėl? — paklausė užpul- 
tasai ir urnai tvėrės už atstatyto 
revolverio.

Bandilas iššovė, bet nepatai
kė; įsėdęs automobiliui! jisai nu
ūžė savais keliais.

Ponas Pape tuoj pasišaukė 
“dėdę“ ir paliepė jam vyties drą
sųjį banditų, šis betgi nesutiko 
eiti lenktynių su automobilium.

Chicagos upėj užvakar bežai- 
zdamas paskendo 14 metų vai
kas, Benjamin Edidin, 213š E- 
vergreen gt.

Šiomis dienomis viena dra
ugija gavo laišką nuo “tautiš
ko dienraščio“ organizatorių. 
Laiške prašyla prisidėt “prie to 
svarbaus darbo“. O gale laiško 
dar pridėta tokia pastaba:

“Jeigu pavelysite — musų at
stovas mielai paaiškins jums da
lyką žodžiu.“ Laišką .perskai
čius pirmininkas klausią v

— Ką darysime su juo?
- Duodu įnešimą priimt! — 

atsiliepia iš susirinkimo.
Laiškas priimta.
Po to, žinoma, turėjo but nu

tarta kaip prisidėti “prie to 
“svarbaus darbo“. Ir nutarė. 
Pirmininkas klausia:

—Ką manote daryti su juo to
liau?

Padėt į gurbą! — atsiliepė

Liet. Mot. Progr. Sus. 56 kp. susi
rinkimas Įvyks nedėlioj, liepos 7 d., 
1 va. po pietų, Davis S. parko sve- 
ainėj, kertė *15 ir Paulina gatvių — 

ant antrų lubų. Visos narės atsilan- 
kilę paskirtu laiku ir naujų narių 

atsiveskite. —Organizatorė.

NLSS. 4 kp., JLSJL 1 kp., LMPS.
9 kp., LDLD. 19 kp. rengia draugiš
kų išvažiavimų su plačiu programų 
liepos 21 dienų į miškus Beverly liill. 
Meldžiame kitų kuopų ir draugijų 
nieko nerengti tų dienų. Smulkesnis 
pranešimas bus vėliau paskelbtas.

—Komitetas.

LSS. Aštuntas Rajonas rengia dra
ugiškų išvažiavimų į Jeffersųno gi
rių nedėlioj, liepos 7 dienų. Todėl 
kviečiame visas priklausančias aš
tuntam rajonui kuopas būtinai daly
vauti išvažiavime. Bus puikus pro 
gramas. Tarp kita kalbės “Naujie
nų” redaktorius, d. P. Grigaitis.
, —Rengimo Komitetas

North Sidės Nauienų Bendrovės 
dalininkai malonėkite susirinkti lie
pos 6 d. 8 vai. vakare. 1822 Waban- 
sia avė.—Lietuvių Viešo Knygyno 
svetainėn. Randasi svarbiu reikalų.

- —K. Jamontas.

Pasikorė.

J IEŠKO KAMBARIŲ
J IEŠKAU kambario su valgiu pa* 

švariai užsilaikančius žmones apie- 
linkėj 63 ir Halstcd gatvių. Bukit 
malonus atsišaukti laišku ar telefo
nu.

W. S. B.
6215 So. Peoria si., City
Tel. Wentworth 4530, nuo 8 ligi 10 
vai. vakaro.

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos molerįs piie švaraus Šapos da
rbo. Algos $12.00 i savaite ant pra
džios. 900 W. 18th St. Chicago.

PARDAVIMUI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIDUODA kambarys— šviesus 

ir parankus. Su valgiu ar be val
gio. Yra telefonas ir maudykla. At
sišaukite nuo 4 iki 9 vakare.
A. Donile, 3113 S. llalsled St., 

ins nu wpjc

PARDAVIMUI kriaučių dirbtuvė, 
valymo ir dažymo užvedimas. Gera 
vieta dėl lietuvio. Atsišaukite laiš
ku. Naujienos No. 26.
1840 S. Halstcd si., Chicago. 111.

PARDAVIMUI Rcal Eslale — Tuš
čias lotas. Viena trečdalis mokės- 
ties kainos už penkis lotus parduo
dant arti Posen. Gera žemė. Gera 
(ransoortacija. Bargenas. Atsišauki
te laišku į “Naujienas” pažymėdami

VALENTINE DRESSMAKING .
COLLEGES ’

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, PirmlalaU

Automobilių vagiliai “busy” 
z

Per pastarąsias 21 valandas 
pavogta 10 automobilių apie už 
30 tūkstančių dol. Policija nebe
įmananti, kaip čia jiems nžkir-

1

VISADA galima gauti ruimai pa
vieniam vaikinui ar merginai, dėl 
dvieju arba vienam.
3240 Emerald avė., Chicago, III.

RANDAI

PARDUODU greitai bučernę. Ge
rai išdirbta vieta per tris metus. 
Apgyventa lietuvių ir svetimtaučių. 
Priežastis pardavimo — paimu mic- 
stavą darbų.

P. S*,
4939 Baring avė., E. Chicago, Ind.

Antonio Dominico, 732 So. 
Clark gt., ilgoką laiką išgulėjęs 
Oak Park ligoninėj ir nepasvei- 
kęs, vakar naktį nejučia pasiša
lino iš savo kambario ir pasikorė 
ant medžio netoli ligoninės.

Įnešimas perėjo. Atstovas vis 
dėlto į gurbų nepadėta, — ka-

RthnL Rat. ir Dramos Draugijoj 
bendras susirinkimas ir repeticija i- 
vvks nedėlioj liepos 7 $eną, M, 
Meidažio svet. Pradžia 10 vai. ryto. 
Nariai maloniai prašomi atvykt lai
ku. —Valdyba.

Chicago

lainę...

—Pondie, susimylėk! Negi I
tie kunigai nebijo grieko? — 
kreipėsi į mane vienas parapi-

Draugystės Lietuvos Balsas hus su
sirinkimai kaip ji* buvo —. ketvirtų 
savaitę kiekvieno mėnesio tik- per
mainant ant panedėlio. 7:30 v. vak. 
Sekamas susirinkimas bus liepos 29 
diena. —Kaz. Braževičius.

DYKAI RANDA vedusiai porai, jei 
moteris apsiims prižiūrėti trečių me
ilų mergilę. Atsišaukite po 6 vul. va
kare*.

J. Grig,
4515 S. Union avė.,

ATIDUODU randon 6 kambarių 
fialų, kampinis namas, labai gražioj 
ir švarioj vietoj, naujos mados įtai
symai, elektra maudynė ir lt.

Domininkas Mikužis
2121 North Weslcrn avė., Chicago

"keikia DARHININKl

PARDUODU greitai bučernę ir 
grosernę, vieta apgyventa daugiau
sia lietuviais ir svetimtaučiais. Biz
nis išdirbta per ilgų laikų. Išvažiuo
ju ant ūkės (fanuos).
12300 Emerald avė., West Pullman, 

Illinois.

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

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyjd- 
te su mumis tuojaus.
BBKKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

----- o-----

STAIGA pigiai parsiduoda dakta
ro ofisas. Gera vieta, su mašinomis, 
ir liekarstomis iš priežasties išvažia
vimo į karę.
3464 S. Halstcd st., Chicago
Galima pamatyti nuo 8 iki 9 v. vak.

Nedėliomis nuo 1—3 vai. dienų. I

Name 8218 South Shore gta- jonas, 
vėj policija vakar rado užtroš- 
kusiu gazu p-nią Stellą Žavės- 
kienę ir jos du kūdikiu — Alfo- dienos vis lik apie socialistus ir 
ną ir Tadą. Rasta pasiliiiosavtis į apie socialistus... parode žmo- 
gazo pervadą. , gelis į kunigų draugą.

Pasiteiravau kame dalykas. 
—Na mat, žiūrėk —- diena iš

LSJL. 1 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks subatoj, liepos 6 d., 8 vai. vak. 
Aušros svet., 3001 S. Halsled st. Visi 
nariai malonėkit“ susirinkti paskir
tu laiku, nes turime nutari daug sva
rbių reikalų, kurie negalima atidėti. 

—Valdyba.

REIKALINGA ledų traukėjų ir da
rbininkų į ledų svirnus, 40c į valan
dų, 10 ir 11 valandų darbas. Atsi
šaukite į Consumers Co., 
35(h SL, ir Nortnal avė., Chicago

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi i 
Naujienose. Į

T

h

REIKALINGA našle moteris, bevai
kė, arba mergina prie lengvo namų 
d.irbo. Pastovi vieta, gera mokestis. 
1718 So. Halsled st., Chicago

PARSIDUODA puiki barzdaskuty-. Nepasižadėkite kitur, Liepos 14 
34t6 s; Wn)Ks "<'tUVi"1' ChlenJ bu« NAUJIENŲ PIKNIKAS 

--------  G. M. Chcrnaucko Darže.



NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Liepos 13, 1918.

Pranešimai

Draugijų pranešimu* apie mi
tingu* etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai

ku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėlinu kaip iki 8 

Vėliau priduoti praneši
mai nebegalča tilpti rytojaus 
numery j.

I.SJL, Ik p. ir LSS. 4 k p. bendra* 
lavinimus susirinkimas įvyks nedė- 
Foj, liepos 14 d. 9:30 vai. ryto, Au
šros svet., 3001 So. Halsted St. Pre- 
b-gviitu bus <1. J. Shimbelist. Aiškins 
apie socializmo principus. Draugai 
ii draugės, malonėkite atsilankyti

Kenosha. Wi*. — LSS. IX-to Rajo
no konferencija įvyks liepos 14 d. 
socialistų svetainėje. 321 Prairie av., 
kantras Sheridan Rd. Konferencija 
prasidės III vai. išryto. Po konfe
rencijos, 6 vai. vak. bus vakaras su 
įvairiu programų, 'tarp kitko jame 
dalyvaus ir LSS. 58tos kuoptts Aido 
chttras. lodei bus gera proga ir pa- 
Htlimcms atsilankyti .—K. Paukštis.

West l’uliman, III. — Liet. Tėv
M\l. Dr-slės No. 2 mėnesinis susi

75<S \V. 123 si. Draugai malonėkite 
susirinkti paskirtų laiku. Norintį? 
prisirašyti prie Draugystės taipgi

Valdyba; teikite.

Dr-*tė* Lietuvos Vėliava Am. No. 
1 pusmetinis susirinkimas įvyks ne
dėlioj. liepos 1 I d.. 12 vai. po pietų. 
Davis Scptare parko svetainėj kerte 
15 ir Paulinu st. Visi nariui malo
nėkite atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes turim svarbiu dalykų apart. At
siveskite ir naujų narių.

—Rast. J. R.

Sl.SliA. I apskričio mišraus choro 
i eneraliska repeticija įvyks subato- 
ie, liepos 13 d., 7:30 vah vakare, M. 
Mi ldažio sv L. 2212 \V. 23rd PI. Vi
sos dainininkės ir dainininkai buli
nai turite atvykti repeticijon, tirs se- 
l-i.iną nedėlią turėsime dainuoti Nau- 
iienu Bendrovės piknike J. (’.her- 
naih ko darže. org. J. Urbonas.

Northsidės Liet Laisvamanių Fe 
de'acijos l-mos kuopos susirinki 
in;:s įvyks subatoj, liepos 13 d 
no pietų, Kardo ofice, 1443 N. 
liną st. 
miltinis 
kalų, 
sirinkti.

Pau
lis susirinkimas yra pir- 

Ir turime daug svarbių rei- 
l'odel visi bulinai privalo su- 

-Sekr. A. RypkeviČia.

LDLI). 19 k p. susirinkimas j vyks

pietų, Mark XVhite Sguare Club 
rnom svetainei (ant viršaus) kaip 
visuomet. \ —M. T.

avo susi 
tiruos 131 7:30 v.v

LDLI). 15 kuopa laikys 
rinkimą subatoj 
Meldažio svetainėj. 2212 \ 
Vist imi iai ir narės malonėkite ai 
vvkli. —Valdyba

t SS. 158 kuopo* pusmetini* susi
rinkimas bus subatoje, liepos 13 d., 
" vai. vak Gaubaus bute, 1257 So. 
C.rovvford avė. Draugai ir draugės, 
bukite laiku, nes turime labai daug 
reikalu. Org. S. J. Tveri jonas.

LMPS. 25 ir 9 kp. ir Ateities Žie
do išvažiavimus i AVashington par- 

a birželio 30 dieną neįvyko dėlei 
lietaus. įvvks toj pačioj vietoj lie
pos 28 d. Smulkmenas paskelbsime 
\eliauy. Prašome vietos draugijų 
nerengti tą dieną panašios pramo
gos. —Komitetas.

RACINE. \Vis..— TMD. 121 
kuopa n ngin piknikų liepos 1 I 
<1. Mi<lws>y Parke. Yra nusatiKly- 
tas c.Nlra karas,. Kurie norite 

linksniai keliauti, ateikite 11 vai. 
ryto prie gatvekarių stoties — 
Main st. Karas taipgi sustos ir 
Iii s Alhert st. Kviečiame visus 
dalyvauti. —- Komitetas.

r

Smulkus Skelbimai!
Smulkiem* paaiakęlblmam* kaino* 

1 coli*, *yk(, M centų; dedant 
pati skelbimą Ilgiau, ui kiek

vieną kartą coli* vieto* 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia priemonė tiek biznio tiek dar
bo Įmonėm* įvairiai* savo rėk 
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien, skaito 
tūkstančiai Įmonių. Ji* turi 
visokiausių reikalų. Jie jiei- 
ko Įvairių progų. Pasisakykit* 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiem* pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininku, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems iMuoti. 
ir tt., pasiskelbkite Šitos* Nau
jienų skiltyse, o pamatysit*, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsit* ®r*l- 
čiatisiu pasekmių.

Skelbimus priima NauHeaų 
Administracija, 1840 S. Haisted 
st.. asmeniškai, pačtu. arba te
lefonu: Canal lo06.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA beisterių, fellcrių pizikų 

jsiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
terišku švarkų ir siutų.

Pcrcival B. Palmer Co., 
367 W. Adams st., Chicago

REIKIA moterų prie tvarkymo 
skudurų.

Pcoplcs* Junk Shop
622 \V. -- 63 st.,Chicago

REIKALAUJU moteries arba mer
ginos prižiūrėjimui dviejų vaikų. Ge
ču mokestis. Atsišaukite.

B. Gilvidas,
1627 N. Artesian avė., Chicago

REIKIA prityrusio blaivaus por
terio. Turi mokėti skaityti ir rašy
ti; $15 j savaite su kambariu.

Eitis Liąuor Co. , 
5728 So. State st., Chicago, III.

REIKIA anglių metėjo, $50 i mė
nesi, kambarys ir valgis.
Chicago Beach Notei, 51 and Cor- 
nell avės.

REIKIA mėsos pjaustytojo- dirbti 
į bučerne Kewanee, UI. Turi kal
bėli lenkiškai ir lietuviškai.

John Corcy.
720 N. \Valnut St., Kcwanec, UI.

MOKYKLOS DRAUGIJOS DRAUGIJOS

AMERIKOS LFETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

itmetikkalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, lypewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos Istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilictvstės, dalliarašys- 
tės.

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

III 1 JI ' ,’ |H- W I 1*H •o* lZI M'Ol
Suv. Valstijų istorijos, abel-

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 AVabansia avė.

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

•imu rašt., 
1713 Ruble St.

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
ly kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčiu* moklntie* meldžiame pradėt 
tuojaus, ne* taip — naudingiau*, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kitos mokslo šakos išguldoma po 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

L. Antonavičia, mitarim 
£71„ ____  ....

Kostanlas Vaitkus turtiįraštininkas,
Kazimieras
Kazimiera*

Pranciškus
Petras Luza, kasos globėjas,

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
.U. "__ j

mėnesio, 8 vak vakare, I). Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino |- 
stojimo mokės t į tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

_ tirtų raštiniu 
2617 401h Street 

Chapulis, iždininkas, 
1840 So. Hnlsted st. 

Yaras, kasos RlobCjas, 
1742 S. Union Avė. 

Girdwainis, kasos glob„ 
2000 So. Halsted Str.

1916 Canalport Avė.
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vak vakare, I). Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke-

ASMENŲ JIMK0J1MA1 PARDAVIMUI

BUCHERIŲ ATIDAI!
PARSIDUODA visi bučernės ra-, 

kandai, kaip tai barai skolos, len
tynos, iecboN. Taipgi automobilius 
“Abbot Delroit” —> geras (rokas, tin
kamas dėl bučernės. Parsiduos la
bai pigiai. Išpardavimas bus liepos 
July 16 dienų. 3212 So. Wallacv St.

PARSIDUODA arba randavojasi 
kriaučių šapu, 10 mašinų, su prietai
sais ant klokų, dresių ar kotų, arba 
patjieškau partnerio su mažais pini
gais.

J. Antonow1ch,
1719 Eilėn st., kampas Milwaukec av.

Draugystės Lietuvos Mylėtojų pu
teliais susirinkimas įvyks subato- 

liepos 13 d., 7:30 vai. vakare, K. 
dinsko svet.. 3338 So. Auburn av. 
•iliųs nariai, ttfrime daug svar- 

aptarti ir bus išduota 
dėlto kiekvienas 
—P. Orlowaki*.

biu reikalų 
pusmetinė atskaita, 
privalo atsilankyti.

LMPSA. 29 kuopo* mėnesini* su- 
sirinkimas įvyks seredo.i, liepos 17 
<1 7:30 vai. vakare, Northsidės Liet. 
Draugijų Sąry šio svetainei. 1822 Wa- 
bansia avė. -- Draimės kviečiamos 
atsilankyti ir atsivesti savo drauges 
prirašyti. —Valdyba.

Cicero LDLI). 92 ko. mėnesinis *U- 
'inkinftts įvyks nedėlioj, liepos 14 

. Jankaičio svet., 
Visi nariai kvie- 
Sekr. V. Shileika.

d 10 vai. ri to. M 
• ••1.37 W. Lltli st.
čiami dalyvauti*. —

t ietm'iu Le'svė* Kliubo pikniką* 
I ’.is nedėlioj liepos 21 d., Leafy Gro- 
' darže, \Villow Springs, III. Visi 
lietuviai kviečiami atsilankyti.

—Komitetas

VALENTINE DRES8MAKING . 
COLLEGES

6295 So. Halsted *t., 2407 W. M*i 
di«on, 1850 N. Well* St.

137 Mokyklos Suv. Valstijos*. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
sjgning, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukne* ui 
•10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmloiakl

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

Stanislovas

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokyties 
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- 
te su mumis tuojaus.
BUME BARBĖK SCHOOL
*12 W. Madison St., Chicago

10707 \Vnbash avė. 
Shimkus. vicc-pirminin., 

10707 Wabash Avc. 
prot. raštininkas,

10443 Wentworth avė. 
Markauskis, kasicrius,

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

349 E. 115 St. Kensington, II).
Draugystė savo mėnesinius susi

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

Vladislovas

savo pačius, po tėvais .Marcilioniu- 
kės. 21 metų amžiaus. Prasišalino 
8 d. liepos. Išsinešė sūnų Jonuką, 
7'j mėnesių. Marė buvo apsisiau
tus juodu siutu su baltu kalnierium. 
Ii turi apie 5 pėdas augšėio, sveria 
135 svarus. Balto budo burna tru
putį lašuota, bukos riestos nosies. 
Jeigu nenori didelio trobelio, grišk 
greitai. V) ras nenori nieko iš ta
vęs, tik divorso ir žinot savo sūnų. 
Bus abiem geriau. Jeigu greit negrįši, 
busiu priverstas toliai 'jieškot, Ilki 
busi surasta nežiūrint kiek tatai 
man kaštuotų. Aš su tavim gyveni 
nenoriu, tik noriu, kad tu prie ma
nęs neprigulėtum, o aš prie tavęs. 
Kas pirmas praneš jos adresą, gaus 
$25. M. JaušČius,
3521 So. Union avė., Chicago III.

PARSIDUODA pigiai cigarų, ciga- 
retų ir kendžių krautuvė, taiposgi 
šluba ir garažius. Parsiduoda vis
kas kartu arba skyrium. Būtinai tu
riu parduot, nes pati randasi ligon- 
t'otvh. Kreipkitės po No. 3238 So. 
Halsted St., Chicago.

IRAI’!: ’OS IR 0R(M 
N^ACUOS.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
Sbatkus, pirmininkas,

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

324 E. 116 Si.
Ballrenias, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė. 
Norbulas, finansų raštininkas, 

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

341 Kensington Avė. 
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shcdviljo svetainėj, 311 Ken- 
singlon avė.

D.

K.

K.

RAKANDAI
TURIU PARDUOTI 6 kambarių 

rakandus, player piano ir Victrola 
$55.00. Vartota vos 90 dienų. Par- 
duosiu atskirai.

3222 Jackson Blvd., 
arti Kedzie avc., 1-mas augštas.

AUTOMOBILIAI

Pardavimui arba išsimainymui ge
rai apsimokantis 60 automobilių ga- 

~~—------------------------------------ 1 rage su paskutinės dienos mašinša-
darbo į barbernę vaka- šape, pigi renda ir ilga sutartis, ši 

subatomis ir nedėliomis kaipo >ra gera proga padaryti gerus pini- 
Kreipkitės per laišką. 
Peter Masult s,

3216 Emerald avc., Chicago III.

JIEŠKO DARBO
Pajieškau 

r:: i s ; 
mok i n ys.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

p.

į gus. ;
CHICAGO AUTO SERVICE

5339 4o S. Ashland avė., Chicago

REIKALINGA ant burdo ženotu 
pora arba ir merginos. Taigi kam 
nusibodo i 
ateikite pas mus ir bukite ant savęs i 
gaspadoriai ir gaspailinės. Meldžiu ’ rV- 
atsišaukti tiktai po šešių vakare. 
\V. Tai vidavičius, 1123 S. (’linton 
St. 4 floor front, Chicago, III.

...... ... ............... lttlK1 n.,,,, PARSIDUODA labai puikus auto- 
prie ga^padinių gyventi, mobilius \Vhite Co. Parsiduoda la- 

.  bai pigiai, nes savininkas išeina į ka- 
Norinti pirkti atsišaukite į 

Paul Pilkis krautuvę
729 \V. 18lh st., Chicago, UI.

RANDAI
NAMAI-ŽEMZ

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

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

JURGELIONIS, Vice-Prez., 
3133 Emerald Ave„ Chicago, III.

A. LA LIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, III. 

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Doarborn St., Chicago, Jil. 

K-to Nariai:
T..DUNDULIS, o

1915 S. Haląted St., Chicago, 111 
J. ŠMOTELIS, ,

10604 Edbrook Avė., Chicago, III. 
JULIA ŽEMAITĖ.

2919 W. Division St.. Chicago, IB.

K.

CHICAGOS LIET, DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET. 
L Gustaitis, oirmininkas,

2902 W. 39lh SI., Chicago, III. 
I*, .lakavičia, sekretorius

927 W. 33 pi., Chicago, 
S. Danelavičia, Iždininkas, 

1617 N. VVinchester av., Chicago 
.L Jakubauskas, komiteto narys, 

3,362 l/owe avė., Chicago,
J. šmotelis, komiteto narys 

10601 Edbrooke avė., Chicago, 
F. \V. Zolpe, komiteto narys, 

159 and Carse avė.
No. 15900, Harvey, III. 

.1. Vilis komiteto narys,
2538 Frankfort St. Chicago, III.

m.
m
III.

III.

LIETUVIŲ IANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PATALPINIO KL1UBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

Juozapas Užub:d:s, pirmininkas.
2823 Jackson Blvd. 

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

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

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

Mykolas Kaziunas, iždininkas,
1501 S. Harding avė.

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

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

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 W. 151h St., Cięero, III.

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

J. Kalainė, raštininkas,
1965 Evergreen avė.

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

Telefonas Ilumboldt 182. 
.. Katilius, iždininkas.

1685 Milvvaukce avė.
Susirinkimai atsibuna Urną pėtnv- 

čią kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
579 Milvvaukee avė., 7:30 vai. vak. 

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

ANT RENDOS 6 kambariai su va
lia ir toalcht, mūriniame name, iš 
fronto, *12.00.
2631 S. Halsted St. Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI 
(U. S. Free Employment Service)

JieŠkantieji darbo kreipkitės šiais 
adresais:

116-122

524-526

105-107

843 S. WABASH AVENUE. 
arba

N. DEARBORN ST. 
arba

SO. DEARBORN ST. 
arba

SO. JEFFERSON ST. 
-o------

Už darbo parupinimą visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies 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 našlė moteris, bevai
kė, arba mergina prie lengvo namų 
darbo. Pastovi viela, gera mokestis. 
1718 So. Halsted st., Chicago

ir Kensing-
Draugiju Sąryšio palaikančio 

piknikas įvyks liepos 21 <1., 
Paul Karecko darže 123 ir Union 
: vr. Vietines ir apielinkių draugi
jos prašomos nieko nerengi tą die- 

j >. o remi visiems šį pikniką, nes 
j <’na , nuo jo eis, kaip ir visados, 
; pšvirfos reikalams. —Komitetas.

Roseland Roseland 
ni>

REIKALINGA stiprių vyri) prie 
svaraus šapos darbo. Gera okes- 
tis.
909 IV. 181h st. Chicago

Nepasižadėkite kitur. Liepos 14 
bus NAUJIENŲ PIKNIKAS 
G. M. Chernaucko Darže.

I’AHIJAVIMUI
4728—1730 Princeton avė. ženičs 

52x125. Pirmas 2 aukštų medinis 
namas, akmens apatnamis.

4730 dviejų atikšlų medinis na
mas ant užpakalinio loto. Parduosiu 
už $4200.00. Atsišaukite į

Antanas .lanauskas,
4563 Wenlworth avė., Chicago

GERAS bizniavus kampas naujoje 
lietuvių apielinkėje, 2 puikus sulig 
paskutinės mados nauji namai bus 
parduodami pigiai. 2 augštų mūri
nis ir t aukšto medinis, parduosiu 
pavieniui arba sykiu. Kampas 43- 
eios ir \Vashtenaw avė. Del sąlygų 
pasimatykite su savininku.

Louis Ebel,
2659 \V. 43 st., Chicago, iii.

REIKIA moterų ir merginų virš 
16 metų dėl siūlų vyniojimo mašinų. 
Prityrimo nereikia.

Phoenix Dyc \Vorks, 
1963 Southport Avė., Chicago

REIKTA molderitj ant gelžkelio ii 
gom laikui, pastovus darbas.

i Missouri Malleable Iron Company, 
■ East St. Louis, III.

PARDAVIMUI 2 fialų mūrinis na
mas. Pigiai už “cash”.
2627 So. Union avė., Chicago

PARDAVIMUI arba išmainymui 3 
augštų mūrinis namas, 2 sankrovi, 
28 kambariai, maudynės, gesas ele
ktra, ištaisytos gatvės geras ištai
symas, rentios $120.00. Arti Crane 
dirbtuvių, lengvi išmokėjimai. 
$12,000.00.

J. McDonnell and Co., 
2630 VV. 38th st., Chicago

CHICAGOS LIETUVIŲ DHAUGIJOS 
SAVITAIIPINCS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

J.

rytmetines žvaigždes 
i’ASALFOS ir KASI I.1NKSMIN > 

KLIUDO VALDYBA:
I. Petrauskas, pirmininkus,

1747 North Avė.
Ccpelis, pirm, pagelbininkas,

1060 Noble St.
Ig. Duniblauskas, nutarimų rašt., 
' 2228 Coblenz st.

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė.

Z. Lankas, finansų raštininkas,
■ 1621 Girard street. 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
gi) kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 VVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

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

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

661 W. 18 St.
Klcm. Liaudanskas, nut. raštininkas 

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

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

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

3041 W. 42 Str.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas antri) nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 184' 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

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

V. Ascitą, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

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

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

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

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

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

PARDUODU arba išmainau du lo
tu Gary, Indiana, ant namo Chica- 
goje. Išvažiuoju greitai iš Chicagos.

Antanas Jankauskas, 
3033 W. Hst Placei,

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Chicago, III.

MES paskelbiame tik bargenus.— 
DvieHų aukštų akmeniniu priekiu 2 
fialai iš 6 kambarių kiekvienas. Mau 
dynčs, gesas ir U. Savininkas nori 
paaukauti greitai parduodamas. — 
Lovve avenue, arti 33 gat. Tik $5100. 
Ignatius Chap and Co., 31st and 
Wallace slrects. Vienintelis agentas

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansla Avc

J. Dauginis, vice-pinnininkas, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 Marshfield
J. Antanavičių, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek- 

vleno mėnesio seredą, vakare, 1822 
VVabansia avė. 

.......‘-.......

avc

avc.

PARDAVIMUI
$300 įmokėti $15 j mėnesį nupirk- 

site mano 2 aukštų mūrinį namą. 2 
—5 kambarių flatai. 1446 N. Fair- 
field avė. Pusė bloko nuo Hum- 
boldt Parko. Kaina $3500. IHimpian’ 
1450 N. Campbell Avė., Chicago,

Skaitykite ir Platinkite

I NAUJIENŲ AGENTŪROJ
Waukegan, IU. J. Miloszeviče,

SOI xth St 
W. FaUflMM, IU.: W. Pilypas,

720 W. 120 St.
. 15725 Fineli Av.

Chicago Hcights, III.: Frank Banis, 
Spring Vaiky, III.: Joe. Siurvilas S’

324 W. Jhird str.
Liyįngston, IU.: K. E. Bertulis,
E. St. Louis, 11L: žičkus,

539 Collinsvllle Avė.
Sprlnfffield. III.; K. Stodi.ua,

1530 Sanganion A v* 
B. St. lx>uis, IU.: K. žulcauskt,

123 St. Clair

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pagelb.,
634 W. 181h St.‘

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

S. DANTA, raitininkas. | Harvey. III.: Z. Putramenūs,
812 W. 191h St.l 15725 Kinn

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Ccmetery, 

Sunmiit, III.
Phone Wilto\v Springs 10.

Globėjui ir valdyba susirenku kas 
pirmą šventadieni kiekvieno niCne- 
sio^ o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
pasamdnmn nėr valdyba.

LIETUVIŲ MOTERŲ APS VIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

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

T. Pabarškicnė, nutarimų raštininkė, 
3429 vVallace str.

E. Ulkutė, finansų raštininkė,
2137 W. 21

P. Bnleckienė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields

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

Siunčiant į centrą mokestis, mo- 
ney order ar čekj, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešim:) 
raštininkei.

PI.

avc.

MA88ACHU8ETTS V AL8T t JOJ
Lawrence, Mass.: P. A. Jotui 

144 Elm Street 
MonteBo. Mas*.: B. p. Miškinis, 

35 Arthur !h 
Wor< estei, Mass.: M. Paltanavičius, 

15 Millbury 
Montello. Mass.: P. Kurpius, 

175 Ames St 
MonteBo, Mm**.: A. Puodžiūnas, 
t i, ^5 4we>LoweH, Mass.: J. Baumill, 

50 Charles 
’ 4wrcnce, Mas*.: A. Ramanauskas, 
M 4 M 101 Oak SiMontello, Mass.: P. Stiga, 
........... .... ....... 5 Arthur 51

ORIO VALSTIJOJ:

Si

Si

L.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

Burba, pirmininkas

D v»*iMnd. O.: A. Valenton, 
_______ 2120 St. Clatr A

2003 Jeffcrson st. Chicago.
Lcknickas, vice- pirmininkas, 

708 West 171 h Street.
Orlauskas, nutarimų raštininkas, 

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

900 West 19th SI.
J. Artišauskas, iždininkas, 

3253 So. Halsted St., Chicago.

A.
P.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. WIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St.

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

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

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadvvay avė.

Antanas Pulką, iždininkas.
1128 N. 8th St 

Andrius Jakučionis iždo globėjas.
1424 ‘So. lOth St.

Antanas Diellninkaitis, iždo globėjas
1124 High avė.

Motiejus Žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eaglc 
Hali svetainėje.

PENN8YLVAN1A VALSTIJOJ:
BndaevUie, Pa?: T Geichn 
_ PO Box 407
Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262.
PitUburgh. Pa.: Fnrt Pitt New> Ca 

Liberty Avė and Gram *
Kulpmont, Pa.: Wally Yodoc, 

_ Box 45
Pittsburgh, Pa., F. Krasow.ski, 
_ a 2809 Pean
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbe*
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich, 

2228 Tustlu v.
DnųuMna, Pa.: K. Lideka, 

306 Hamiltou
Scranton, Pa.: J. Teleysh, 

1726-28 Jackaus *<
Scranton, Pa.: Petrikys J, 

Ct. andI Albright^Avt.
MICHIGAN VALSTIJOJ:

Grand Rapius, Micb?: J? Žilinskai 
452 W. Leonard

Saginaw, Mich.: S. Joškeviėe, 
2707 Washingtou A*-

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

INDIANA VALSTIJOJ:
E. Chicago, Ind.: L. Norkus, 

5025 Norlhcole Avė.
Indiana Harbor, Ind.: Kara Bulotov, 

. 3814 Deodor SI.
Gary, Ind.: Justin Vaitkus, .

1709 W. 15th Avc.
Gary, Ind.: D. Bassin,

1214 Broadw»,-
Clinton, Ind.:

M. Aliliunas, 112 So. Main st.
H. Labanauskas, pirmininkas, 

8l9 Edward Street 
Baubonis T., Vice pirmininkas, 

728 Park Ct.
F. Rasčius, prot. sekretorius, 

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

402 Lincoln Street 
Tadas Varanavičius, iždo globėjas, 

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

462 Jenne Street 
Vi. Bielskis, literatūros pardavėjus, 

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

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

P. O. Box 62.

WI8CON81N VALSTIJOJ.
Kenosha, Wis.: K. Paukštis, 

809 Park St.
Racine, Wls.: Tony Vegcla, 

237 Lafayette •• -

CONNECTICUT VALSTIJOJ
Bridgeport, Conn. H A. Mailand,

24 Railroad Av*., 
Tarrington, Conn.: V. Kelmetu.

62 LewU •» 
Waterbury, Conn.: J. Pruselaitu,

775 BanM
New Haven. Conn.: J. Vaitkevivnr

286 Wal)*c.» ■>
DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 

VALDYBA 1918 M.
A. Booben, pirmininkas,

3231 Emerald Avė.
W. Buishis, pirm, pagelbininkas, 

900 W. 19th St.
Juozapas Zitro, nut. raštininkas, 

1919 S. Union avė.,Chicago
B. Rusgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbašauskas, 1-mas iždo globėjas 
D. Chepela, 2-ras iždo globėjas, 
J. Skyrius, iždininkas.

Snsiri nkimai :11 I> 1111:i 3 <’i:j v.iil>;i1:j 
kiekvieno ničnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. Canal St. Chicago.

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str. 

Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas, 
653 Garden str 

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

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne Street 

Ant. Pakšis, iždininkas, 
462 Jenne Str. 

Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 
165 Pleasant St 

Pranas Kimontas, iždo globėja, 
730 Engei

Jonas Kasiulis, niąršalka,
* ' 653 Garden

Mikolas Nakrušas, maršalkas, 
420 Orange 

Ant. Bubele, teisėjas 
313 Quince 

Juozas Jurevičia, vėlavnešys, 
152 Main 

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

Petras Rimkevičia, durininkas, 
424 N. Pleasant Str 

Nikodimas Janavičią, durininkas, 
614 Market Str

Str.

SI r.

str.

Str

WEST VIRGIN1A VALSTIJŲ-

Box 49

NEW JERSEY VALSTIJOJ

Elizabeth, N. J.: D. Bočku> 
211 Fir»i Si

Paterson, N. J.: A. Atkind.
373 River Si

New.rk, NJ.: P. Lukšis.
314 Waluui S.Bayonne, N. J.: a. Schy 24 E. 15th Street

NAUJIENŲ AGENTŪROS

Agentai, užžiurlntja platinimą “N* 
nų” mvo miestuose arba distriktuo- 
■e. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriai*.

CHICAGO. ILL.

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

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St. 
North Šiite Skyrius: Wilberty Strege 

2018 Greenwich Str. 
Bridgeport Skyrius: J. B. Aglinskas, 

3346 S. Halsted st. 
Englewood Skyrius: M. Dūdas, 

8143 Vincenncs avė.
Brighton Park:

Ifr. Sraith, 3813 S. Kedzie Aye., 
J. Minkevičia,

NEW YORK VALSTIJOJ;

Brooklvn, N. Y. F. Pasnievvski, 
87 Grand Streei

New York, N.Y.: Louis Krain,
299 Broadway

Rochester, N.Y.: J. Brakne,
577 Iludson Avė

Yonkers, N. Y. H L: We:», 
102 Riverdate A' -

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski, 
184 Grand Su

Albany, N.Y.: M. Lazarko.
42 N. Lark Street

Amaterdani, N.Y.: M r. Malei,
145 E. Malu Si,

Rocheiter, N.Y.: M. Zukaiti*.
451 Hudson Av*.

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas, 
235 E. Malu Ii.

J. Minkevičia, 3848 S. Albany Avė. t 
žurauskas, 4053 S. Maplewood a v.

Atlantic City Skyrius:
A, Janauskas, 4563 Wentworth av.
V. Saudargas 5418 Princenlon
A. Kasinski, 6140 So. State St.
J. Legeiko, 6002 So. State S t.

Kensingtono, Roselando ir Burnsi- 
dės Skyrius: S. Misiūnas,y 149 E. 107th St.
West Side Skyr.: A. Ambrotevlčiu*. 

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

4601 Hermitage av*.. Cbirago

ILLINOIS VALSTIJOJ:

av.

MARYLAND VALSTIJOJ:
Baltimore, Md.: J. Aleknevic*, 

650 W. Lombard
Baltimore, Md.: J. Filipovicz, 

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

637 Lombai d

IOWA VALSTIJOJ:

Bl

Lietuviškų Tautiškų Kapinių 
VALDYBA 1918 METAMS 

BEN. LIUBINAS, pirmsėdis, a o 
2129 W. Žįst St.

Cicero, UI. J. Matulis, iw ,
1437 S. 49th Ct., Cicero, III.

So. Chicago, III.: Paul Sadula,
8817 Ilouston Avė.

St. Charles. III.: W. Grahauska*.
19 W 2nd St

Melrose Park, III.: M. Karlnski,
6 N. 19 Broadvvay st

DeKalb, UI.: Mike Tarutį,
1148 Markei St

Divmhoon, III.: W. A. žUin»kM, 
Box 211.

Rockdde, IU.: vl« JoU«t, D. Luki«.
140 Moen Av*.

We»tTilIe, IU.: St. M«wen>a», 
Barber Shop, State St

Sioux City, la.: Jos. M. Butiratas, 
2510 CorrectionviUe H<

OREGON VALSTIJOJ:
PortJanti, Ore.Y Omara News Co.
Žemiau nurodytose vietose 
galima gauti pirkties pavie

nių “Naujienų” kopijų.

Naujienų” distriktc

ton str., Chicago.
Chas. Yutelis, barbernėj, 733 \Vesl 

14th Place.
J. F. Mallv, saldaini] štorelyj, 633 \V. 

18th Str.
“Naujienų” Ofise, 1840 S. Halsted si.

•V

Stodi.ua



