
Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoj
Acldrenc:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTEU STREET
CHICAGO, ILLINOIS

Telephono Canal 1506

NAUJIENOS
HE LITHUANIAN DAILY NEWS L

Adclreas:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS

Telephonc Canal 1506

Entercd as Sccond Class Matler March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, III., under the Act of Ma rch 3, 1879.

TOL V. Kaina 2c. Chicago, BĮ., Subata, Baland. (April) 27, 1918 Price 2c No. 100.

Vokiečiai paėmė svarbu 
Kemmel kalną

Talkininkai bando jj atsiimti
Ypres miestas pavojuje

Vokiečiai suėmę 8.900 belaisvių
VOKIEČIAI PAĖMĖ SVA
RBŲ KEMMEL KALNA

Raktas į Ypres miestą puolė

True translation filed xvith the post- 
master at Chicago, April 27, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 26. Gen. 
Delma Radcliffe, vyriausias di
rektorius karinio veikimo karės 
ministerijoj paskelbė, kad vo
kiečiai savo atakoje šiauriniame 
mūšio lauke užėmė Kemmel ka-

Talkininkų spėkos vakar rė
mėsi su didesnėmis priešo spė-

nuo Bailleul iki Hollebeke (apie

buvo priversti atiduoti žemių, 
sako oficialis pranešimas.

Vokiečių postai, kurie kukėsi

neux fronte . i pietus nuo Sotu
me. po anglų atsiėmimui, to mie 
slo liko sunaikinti.

ANGLAI PASITRAUKĖ 
ATGAL

True translation filed with Ihc posl- 
master at Chicago, April 27. 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS. Bal. 26. — Su
traukoje oficialio gen. Haig pra
nešimo sakoma:

“Flandrijoj musų linija liko 
atstumta atgal linkui Locre.

nes kanalo priešas} padarė pro-

“J pietus nuo Somme anglų- 
franeuzų spėkos vietomis pada
rė progresą apie Hangard ir

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
KEMMEL IR ST. ELOI

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Bal. 26. — Karės 
ofisas šiąnakt praneša:

“Mes paėmėme Kemmel, Dra-
ncourt ir St. Eloi.”

nuo VVytschaete ir už 3’4 myl.

outre, už 3'Zj m. į šiaurryčius 
nuo Bailleul. — Locre yra už 
21/,* myl. biskt į šiaurvakarius 
nuo Kemmel kalno ir už 6*/^ m.

VOKIEČIAI SUĖMĘ 8,900 
BELAISVIŲ

Laimėję keliose vietose

Truc Iransbition filed with the post- 
•naster at Chicago, April 27. 1918, 
as rcipiii cd by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Bal, 26. — Karės 
ofiso oficialis pranešimas sako:

“Mes netekome Villers-Breto- 
nncux.

“Skaičius musų suimtųjų be
laisvių šioj apygardoj paaugo i- 
ki 2,400.

“Mes paėmėm: Dranoutre ir 
augštumą į šiaurvakarius nuo

Mes suėmėm 6, 500 belaisvių.

anglų apginti Kemmel kalną ir 
anglų kareiviai gretimame \Vyl- 
shaete Dranoutre sektore liko iš
mesti iš jų pozicijų.

ANGLAI GALBŪT AP
LEIS YPRES

Vokiečiai veržiasi prie jo iš
visų pusių

True translation filed with Ihe post- 
ina.Uer at Chicago, April 27, 1918, 
as ?<|uired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Bal. 26. — Kaip 
pasirodo, talkininkų apleidimas 
> pres yra neišvengtinas iš prie
žasties puolimo Kemmel kalno.

ma vokiečiu armija veržiasi prie

vakariu.
€

Pasistumdami šiaurių link

rcs-Bailleul kelio, vokiečiai grą- 
sina anglu armijai užpakalyj.

TALKININKAI BANDO 
ATSIIMTI KEMMEL 

KALNA

Pradėjo smarkias kontr-ata- 
kas ir vietomis laimi.

True translation filed with the post- 
inaslei* at Chicago, April 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 26. Fran

sukėlė smarkų mūšį už šią svar
bią augštumą. Mušis vis dar te- 
besiaučia.

mine fronte i rytus nuo Amiens 
taipgi daro kontr-atakas visa
me fronte nuo Villers-Brcton- 
neux iki Hangard-en-Santerre.

Laimėjo ties Hangard

Paryžiaus kares ofsio prane
šimas sako, kad didelė dalis pra-

yra atsiimta ir franeuzai apsi
stojo vakarinėj dalyj Hangard

kitas.
dideles

dėlių nuostolių, bet atsiimta že
mė liko išlaikyta.

Atmušė 7 atakas

Į šiaurę nuo Hangard miško

7 sykius buvo mesti prieš fran- 
cuzus, bet nieko nelaimėjo.

Mušis šiame fronte eina di
džiausiu smarkumu. Field-mar- 
šalas Haig praneša, kad šiauri-

niame fronte vokiečiai be Kein- 
mel kalno laiko dar Kemmel ir 
Dranoutre kaimus.

Priešas pradėjo kitą ataką ir 
nuo Dranoutre apygardos iki Y- 
pres-Gomines kanalo siaučia 
baisus mušis.

Be maisto tris dienas
Suimtieji Lys sektore belais

viai sako, kad delei anglų arti
lerijos sutrukdymo privežimo 
reikmenų, jie išbuvo be maisto 
tris dienas.

Anglų toli ša uja mos kanuolėsl

pygardose, darydamos baisiau
sius nuostolius tarp ilgų trans
porto eilių, slenkančių Ghitamve 
-Gheluvelt keliu.

AMERIKIEČIAI NUŠOVĖ
339 VOKIEČIŲAERO- 

PLANUS

True translation filed wilh Ihe post- 
inaster at Chicago, April ‘27. 1918, 
as reguired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

WASH1NGTON, Bal. 26.
Pranešimai iš Francijos sako, 
kad esantis fronte amerikiečiai 
aviatoriai nuo Suv. Valstijų įsi
maišymo j karę iki kovo 8 d. 
nušovė 339 priešo aeroplanus.

BOMBARDAVO KAIZERĮ

True translation filed with the nost 
mastei' at Chicago, April *27, 1918 
as required by the act of Oct. 6, 1917

GOPENHAGEN, Bal. 26.
Vokietijos laikraščiai rašo, kad 
anglų aviatorius bombardavo 
Zecbruge prieplaukos dambą 
kada kaizeris apžiūrinėjo pase
kmes nesenai padaryto jūrinio

ant dambos ir užbaigė apžiūrė
jimą.

TALKININKAI KASASI 
SAU DUOBĘ

šūkauja kaizeris

True translation filed with Ihc post- 
master at Chicago, April 27. 1918. 
as reguired by Ihe act oi Oct. (», 1J17.

AMSTERDAM, Bal. 26.—Kai
zeris kalbėdamas į kareivius

namie turi pertikrinti priešą, 
kad mus negalima pergalėti gin
klų spėka ar ekonominėmis blo
kadomis.

“Norinčios sunaikinti mus

?š priežasties grąsmaneto Vo
kietijos atsinešimo prie Holan
dijos. kaizerio pagirų kalba ga-

jimas Holandijai.

NEKURIE FINŲ NORI 
MONARCHIJOS

Konfiskavo kavą ir tabaką.

True translation filed with Ihe post- 
inaster at Chicago, April ‘918, 
as reųuired by the act of Oct. o, 1J17.

STOGKHOLM, Bal. 26. Fiu- 
landijos valdžia ekspropriavo ta

Finlandijos laikraščiuose eina 
karšios diskusijos apie lai, ar 
monarchija, ar respublika turi

taria monarchijai.

Pašalins komanduotoją
AMSTERDAM, Bal. 26.

MASKVA ŠVĘS GEGU
ŽĖS 1 D.

—t------
True translation filed witl| the post- 
niaster at Chicago, April 27, 1918, 
as reųuircd by the uct of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Bal 24. Darbi-

gūžes 1 d.. Višoms įstaigoms ir 
sankrovoms paliepta užsidaryti 
tą dieną. Visas miestas bus tą 
šventę parėdytas raudonai.

RUSIJA PROTESTUOJA

True translation iiled wilh the posl- 
nu'sler at Chicago, April 27, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.

\VASHINGTON, Bal. 25. — 
Rusijos valdžia pasiuntė Vokie
tijai protestą prieš vokiečių ir

Krymą, tuo peržengiant Bresl- 
Litovsko sutartį.

PETROGRADAS PRAŠO 
MAISTO

True translation filed wilh the posl- 
inaster at Chicago, April 27, 1918, 
as reijuircd by the act of Oct. (i, 1917.

LONDONAS. Bal. 26. Su
lig Rusijos bevieliuos žinios, Pe-

čias gubernijas, prašydamas jų 
prisiųsti maisto. Dėlei atsitiki
mų Finlandijoj porcijos yra su
mažintos ir Petrograde yra mai- 
-16 lik vienai dienai.

PERŽIŪRĖS RUMUNIJOS 
TAIKOS SUTARTI

True Iranslution filed wilh the post- 
inaster at Chicago, April 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMS I'EHDAlb. Bal. 26. Es- 
sen Algemeine Zcilung sako.
kad atvykus j Bucharestą Vo
kietijos užrubežinių reikalų mi- 
nisleriui Dr. von Kuehbnann ir 
Austrijos užr. reik. min. baro
nui B tiria n bus pilnai peržiūrė
ta Rumunijos laikos sutartis.

Besarabijos klausimas irgi

Bulgarijos ir Ukrainos protes
to prieš Besarabijos unijos su 
Rumunija.

URAGUAY NEUŽGANĖ
DINTAS VOKIETIJOS 

ATSAKYMU.

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, April 27, 1918, 
as reųiured by the act of Oct. (i, 1917.

MONTEVIDEO, Uraguay.
Bal. 26. - Čia šiandie pasklido

mas i Uraguay paklausimą, ar 
Vokietijos valdžia skaito esant

kietijos, yra neužganėdinantis. 
Tikimąsi, kad šiąnakt bus išlei
stas apie lai oficialis pranešimas.

Krizis perėjęs

True Iranslution filed vvilh the posl- 
tnasler ai Chicago. April 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 26. Sulig 
pranešimo iš Amsterdamo, Vo
kietijos ambasadorius Haagoj

tarp Holandijos ir Vokietijos y- 
ra praktiškai užbaigti. Holan
dijos užrubežinių reikalų minis
terijoj negalima buvo gauti pa
tvirtinimo tam užreiškimui.

manduolojas vice admirolas
Schroedcr neteks savo vietos už 
lai kam leidosi netikėtai užklu- jokios atmainos temperatūroje 
pii anglams pereitą ularninką. šiaurryčių vėjai.

Išdalies apsiniaukę, beveik be

GENERALIS STREIKAS 
Už MOONEY

Washingtono valstijos dar
bininkai skelbia vienadienį 

generalį streiką.
True translation filed with the post- 
inasler at ('Jticago, April 27, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

SEATTLE, Wash., Bal. 25.
Sulig oficialio pranešimo, anks-

bininkų taryba nutarė paskelbti

straciją už Thomas Mooney, nu- 
loistąjį pakorimui Galifornijoj 
sąryšy j su Francisco “prepare- 
dness” parodoj bombos eksplio- 
zija.

Už vienadienį protesto 
streiką

BELLINGHAM, Wasb., Bal. 
26. Pasekdama Sealtle darbo

ntralinė darbo taryba nutaręs 
paskelbti vienadienį streiką ge
gužės 1 d. kaipo demonstraciją 
už Thomas Mooney.

LAISVĖS PASKOLA

Dar vieną savaitę pardavi
nės laisvės bondsus.

True translation filed wilh Ihe posl- 
master at Chicago, April *. 
as required by the act of Oct

VVASHINGTON, Bal.
Stipri parama trečiam 
kreditui šiandien atėjo.

7. 1918, 
(». 1917.
26. — 

šalies 
kaipo

uos, su parodomis ir demonstra
cijomis beveik kiekviename ša
lies mieste ir kampanijai, kuri

tę, duota naujas paskatinimas

dės sekamą panedėlį.
Iždo ministerija paskelbė, kad 

ikišiol parduota laisvės hondsų 
už $2,035,990,200, bet tai yra 
prižadai gauti bankuose prieš 
jiems atsidarant šiandie ir šian
die parduotieji bondsai nebus 
priskailyli iki rytojaus nakčiai.

Jau praėjo 75 nuoš. paskirto 
laiko, o tik 67 nuoš. iš reikamų 
$3,000,000,000 tesurinkta. Iš tos

vielų komitetams vartoti visą e- 
nergiją pasekmingam užbaigi
mui kampanijos.

Austrai parduodu turkams 
Serbijos mergaites

True translation filed with Ihe posl- 
inastcr at Chicago, April *27. 1918, 
as regtiircd by Ihe act of Oct. (>, 1917.

WASHINGTON, Bal. 26. S.
S. McGhire kalbėdamas Wash-

nių kaip 18 m., už $4 kiekvieną.

3 DARBININKAI ŽUVO 
GAISRE

BURLINGTON, Vt., Bal. 26. 
-••Trįs lavonai darbininkų rasta 
griuvėsiuose gaisro sunaikintos 
Vermont Milk ('hocolate Go. 
dirbtuvės. Gaisras pridaręs už 

,006,000 nuostolių.

Eksplozija dirbtuvėje 
BALTIMORE, Md., Bal. 26.

1 žmogus liko užmuštas, o 11 
vyrų ir merginų sužeista kilus 
eksplozijia Motin t Vernon Woo- 
dbury dirbtuvėj, kur dirba 600 
merginų.

Knygryšių laimėjimas
BALT1MORE, MD. — Knyg

ryšių unija laimėjo pakėlimą al
gos savo nariams po $4. į savai
tę-

Holandija uždėjo embargo ant 
cino ir vaistų

r

Paliečia Suv. Valstijas
Neramumai Austrijoj ir Vengrijoj
HOLANDIJA PASKELBĖ 
EMBARGO ANT CINO IR 

VAISTŲ

250,000 VENGRIJOS DAR
BININKŲ GRASINA 

SUKILIMU

Embargo paliečia Suv. Val
stijas

Grasina nuversti valdžių, jei 
ji nepildys jų reikalavimų.

True translation filed with the post- 
mastei' ai Chicago, April 27, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, Bal. 26.

eksportų iš Holandijos Rytinės 
Indijos cino, cinchona žievės, 
chinino druskos ir kapek, tų da
lykų, kurių dideliame skaičiuje

rėš tikslams.
šiandie gauta oficialis prane

šimas apie embargo, kuris įėjo

True translation filed 
mastei’ at Chicago, 
as reguircd by the act

VVASHINGTON, 
Darbininkų snjudii 
šia Vengrijoj. Iš 
pranešama, kad bal. 22 d. Buda
pešte daugiau kaip 250.(100 dar
bininkų atlaikė protesto mitin
gus įvairiose miesto dalysi’ ir 
priėmė rezoliuciją vartoti viso-

willi the post- 
April 27, 1918, 
of Oct. 6. 1917.
Bal. 26. —

neramumą. ■ Valdininkai atsi
sakė nurodyti galimas priežastis 
šio embargo, bet nekurie mena, 
kad tas padaryta atgiežai už A- 
merikos rekvizavimą Holandi
jos laivų. Kiti gi mano, kad tas

jos, kokioj Holandija atsidūrė 
santykiuose su Vokietija.

Embargo ant cinos yra ypač 
skaudus Suv. Valstijoms. Tikė
tasi buvo, kad reikalingas amu
nicijai ir maisto konservams ci
nas ateis iš Holandijos Byli nes 
Indijos, kadangi Anglija paėmė 
visą gaunamą iš Azijos ciną. A- 
pie 16,000 tonų cino Suv. Vals
tijos nupirko Holandijos Ryti
nėj Indijoj, o šiemet pirkinys

Cinchorina žieve, chininas ir 
chinino druskos reikalingos yra 
medicinos tikslams armijoj. Ka-

me laivyno lovų.

HOLANDIJA SUSTABDĖ 
LAIVŲ PLAUKIOJIMĄ

True translation filed with the post- 
ninster at Chicago, April 27, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

H A AG A, Bal .26. — Alsaky-

nių reikalų ministeris Jonkheer
J. London vakar pasakė, kad nė

;kos gvarancijos, kad nebus to-

Jis sakė, kad iš pasikalbėjimo 
su Amerikos, ambasadorium 
John W. Garrett vakar jis su
pratęs, jog ambasadorius mano 
kad raštiškas užtikrinimas jau 
yra duotas.

Ministeris pridūrė, kad turi

tinęs Indijos nuo kovo 22 d. ar 
gali išplaukti ateityje, nebus už
griebti.

Vokietijos reikalavimai

Vokietija reikalavo leidimo

smiltis ir žvirą. Kadangi jie 
bus varlojajni apsikasimo tiks
lams Flandrijoj, jie pasidaro ly
gus karės amunicijai ir jų per
leidimas butų peržengimu neu
traliteto ir butų priešingas talki
ninkas ir Suv. Valstijoms.

jei butų reikalas, nuvertimui 
valdžios, kuri nepildytų darbi
ninkų reikalavimų apie rinkimų 
reformas.

Negali sudaryti kabineto.

True translation filed with th post- 
master at Chicago, April 27, 1918, 
as reąuired by the act oif Oct. 6, 917.

AMSTERDAM. Bal. 26. Bu-

rklvbos ministeriui Juozas Szv-
♦z *•'

grijos kabineto, užėmimui Dr
Wekerle kabineto vietos. Ne

ims reformų Diliaus originalčjc

UKRAINAI KĮLA PRIEŠ 
NEPRAŠYTUS PLĖŠI

KUS

Maisto padėjimas Austrijoj 
visai blogas.

True translation filed with the post- 
nųisler at Chicago, April *27, 1918, 
is required bv the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGT()N, Bal. 26.
Diplimališka žinia, sako, kad 
austrų-vokiečių daromos maisto

kilti ir laiko kareivius kaipo be
laisvius. Susirėmimai Įvyksta 
lankiai ir iš abiejų pusių jau 
daug žmonių užmušta.

Ta pati žinia kalbėdama apie 
maisto situaciją Austrijoj sako:

“Vienuos laikraščiuose išleis
toji oficiali7 nota parodo blogu
mą maisto padėjimo, su kuriuo 
valdžia kovoja. Nota sako, kad 
Rumunijos pjulyj gautieji gru-

džia turi užgriebti grudų reser-

jų pačių naudojimui.
“Nota užsibaigia Austrijos va 

Idžios susirūpinimu apie gali
mas pasekmes tos priemones, 
kuri bus labai bloga? priimta
valstiečių”.

LOS ANGELES, Gal. Bal. 25.

bandžiusieji užpulti ant saliuno 
Vernone, sale Los Angeles, nušo
vė 2 žmones, o 3 sužeidė, kurių 
vienas yra mirtinai sužeistas.
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Draugystės Švento Martyno
Sc ’ oje statoma Irių veiksmų veikalas.

Po Globa Motynos

Mintis — žmonių 
valdytoja.

priteršiamas jo šaltinis min

kimo or-

Nedelioj, Balandžio Apr. 28,’I9
Pradžia 7 valandų vakare

ganai atjaučia 
protiškos Įteki 
saumylystė, šy

Kraštutinė

Mintįs apsireiškė kur nors kum 
ir jos rųšįs nuspręs pasekmes — 
geras, ar blogas, sveikatos arb;

jeigu jis savo vaidentuvėje nuo

kimo, taip nei vienas žmogus ne-

savo omenyje liguistas, nesvei
kas mintis. Ligai esant omeny

ir blužnės veikimo. Neapykan
ta ir pyktis yra ankštame sąry
šyje su įvairiomis inkstų ligo
mis. Skaugė (Jealausy) kenkia 
širdžiai ir kepenims.

širdies veikimas visuomet ai 
škiai paliudija, kuomet baime 
rūpestis arba susijudinimas ap 
sireiškia prote. Nėra abejonės 
kad širdis labai nukenčia nu< 
panašių protiškų audrų. Kuo

'alinta.

taigi ir svei-

ritinyje

nerimastis tampa chroniška, 
širdis taipgi esti nusilpninama 
iki tam pat laipsniui. Tūkstan
čiai žmonių miršta nuo širdies

Sokiij Mokykla
t"1

□
J

ku audru.c

Dr. Snow Londono “Lancct’e” 
išreiškia savo persitikrinimą, 
kad didelė didžiuma vėžio ligų, 
o ypatingai yščiaus ir krūties, 
yra pasekme protiško nerimas- 
čio ir rūpesčio. Dr. Churton 
“Brilish Medical Journarc” tvi-

Prof. J. KLOVAS 
Tel. Canal 7270 Prof.'Z ŠLAJAS

Užtikriname pasekmes. Mokiname P® 
liaia ir Hėtryčiom. Praeiti* 7:4t ▼. rak.

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ
731 W. ISlh 81.. Chicaro. IU 

Duodama Privatinės Lekcijos

indros labiausiai

Geltligė lankiausiai paseka di-

M. X. Mockus West Pullmane

NEDALIOJ, Balandž o (April) 28 d. M. X. Mockus laikys prakalbas 
su naujaus paveiks ds \Vcst Pullmane., ................... ................
623 W. 11 <) t h Str 
Inžanga padengiu 
PANEDfiLYJ, Ba 
Bridgeporlo, 7:30 
turįs kų tai parodyt r pasakyti, ko dar niekados nesat girdėję. 
Užtikriname * ‘ • - ••

t dt liūs proto sujudimus, o ypa
tingai didelius ir ilgus blogo ūpo 
siautimus.

Dr. Murckison sako:
“Aš buvau nustebintas, kai

me laipsnyje kepenų vėžio su
seka, kad kraštutinis susikirti
mas ir nerimastis esą priežasčia 
jų apsirgimo. Tie atsitikimai 
yra perdaug skaitlingi, kad juos 
pavadinus vien tik aplinkybių

■ supolimais“.

iečių mos susijaudinimais.
Sir B. W. Hichardson savo 

.nygoje “Ligų Dirva“ sako: a
“Visokie odos išbėrimai pase

ga kraštutinį protišką susijaudi- 
limą bei įtempimą. Visuose 
uose atsilikimuose taip-pat kaip 
r vėžio, nuomario ir beprotys-

mas palinkimas išanksto linkui 
iigu. Pastebėtina yra kaip ma-

nes klausimas iš atžvilgio pro-

i sveikata kamuodamies su Ii- C
'ą mintimis, kaip* mes negali
nę išsitobulinti studijuodami

nesandari n goję al- 
Mes privalome nuo-

leidus sveikatos ir sandaros; 
nes privalome kovoti su kiek
viena bloga mintimi — priešų 
misų sveikatos ir gerbūvio taip, 
taip mes kovojame su piktomis 
lagundomis. Neatkartokite ir 
icpripažinkitc tai esant tiesa 
kas link jūsų sveikatos, ką jus 
iau negeidžiate. Nesikamuoki- 
le savo negalėmis ir nestudijuo
kite savo simptomus. Daktarai 
;ako mums, kad žmonės, kurie 
visuomet analizuoja patįs save, 
kurie nuolatai jieško savyje vic-

West l’ullman’o ’l'heatre, 
■('toli nuo Lo\ve avė. Pradžia 1 vai. po pietų.

■ i' lėšų 10c ypatai.
J d. jo prakalbos įvyks Mildos svetainėj, ant 

\:d. vakare. Meldžiame visus atsilankyti, nes jis

I \isi Imsite užganėdinti.

Didžiausias

BALIUS
Rengiamas

reikalavimas 
tu. Dabar

stebėtinai didelis 
medikališką raš- 
kįla klausimas —

irių įsivaizdina sau, kad jie turi

'etą ligų ir žingeidumo paukšti-

raštus, kuriuose tik yra kas 
nors rašoma apie jų išsivaizdin- 

ligas. Kuomet jie sužino, 
atsitinka kuone kiekviena

me atsitikime, kad simptomai 
vienos bei kitos ligos supuola 
su jų pačių negalėmis, jų įsiti
kinimai darosi vis rimtesni ir gi-

Nedelioje
Balandžio-April 28tą d., 1918

MATU. JANKAIČIO SVET.
4337 \V. 141h SI., and 49th Avė., Cicero, III.

tikinimų yra didžiausia klintimi 
pasekmingam gydymui.

Baliaus pradžia 4 vai. po pietų. Inžanga porai 25c.

Bukite malonus, nepraleiskite los progos, to puikaus baliaus, 
kad po laikui nereikėtų apgailėti, taigi visi, bosai, bosienės, 
darbininkai, jaunikaičiai ir mergelės, seni ir jauni, atsilankykite 
i tų didelį balių pasilinksminti, kur galėkite ir turėsite šokli visi 
kas tik gyvas, be skirtumo. Balius taip jau parengtas, kad ir ne
mokantis turės šokti.

Važiuokite 12-los gatvės karais iki 49111 Avė. Komitetas.

Užlikrinu, kad smui
ką ir mandolina graji- 
sj j 4-rias lekcijas per 
pus-balsio systemų — 
kad ir nežinai nei vie
nos notos. Taip aiški 
ir lengva pus-balsio sy 
slėnia, kad net dyvai 
kaip muzikos koinpo- 
ziloriai nesinaudojo 
j:jja anksčiau.

FRANK 
BAGDŽIUNAS

3343 Su. Union Avė.
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliuhas

Rengia /

Dideli Gegužini Balių
Su Dovanomis Muzikaliu Instrumento—“REGINA” 

NEDĖLIOJĘ, Gegužės 5 dieną 1918
LIBERTY SVETAINĖJE, Kampas 30-tos gatvės ir Union Avenue. 
Gerbiamieji ir Gerbiamosios! Malonėkite atsilankyti į musų balių, 
kur galėsite į valias pasišokti. Tik nepamirškite dienos ir vietos.

Baliaus Komitetas taipgi praneša visiems Kliubo nariams, kurie 
yra paėmę serija kad suneštų seredos vakare, May 1, i Radavičiaus 
svet., 936 W. 33 pi. arba pas Komiteto narius: J. Maskaliunų, 3236 
Lime St., K. Kuncų 3126 Ix>we avė. RENGIMO KOMITETAS.

X

SVARBUS PRANEŠIMAS 
DRAUGYSTĖMS ir KLIUBAMS

Turiu puikų daržų rengimui pik
nikų; dar turiu kėlės dienas neuž
imtas šioje vasaroje.

Kuriems butų reikalinga, malonė
kite nesivčhioli.

Kurie paims, bus užganėdinti.
Su tikra pagarba,

NATIONAL GROVE, Savininkas, 
W. F. ZAWLEWICZ,

30th and Desplaines Avės.
Tel. Rivcrsidc 240—AV.

Inžanga 35c ir 50c.

Gerbiamieji ir Gerbiamosios, seni ir jaii]-)i, vedę ir nevedę — visi be skir
tumo kviečiami į šį balių.

Bus geriausia proga jiasilinksniinli, pasišokti ir su savo draugais pasima
tyt i ir susipažinti, taigi nepamirškite ir nepraleiskite šios geros progos.

Kviečia, KOMITETAS.

•/$

“BIRUTES” DRAUGIJA
Statys scenoje 4-rių aktų istorišką dramą “MIRGA”

Subatoje Nedelioje

Balandžio-April 27-tą Balandžio-April 28-tą
Pradžia 7:30 v. vak

1918
Pradžia 3 v. popiet

SV. PETRO PARAPIJOS SVETAINĖJ
Kenosha, Wisconsin

Įžanga 35c ir augščiaus
Taigi, geri). Kcno.shiečiai ir apielinkės inlcsLlią lietuviai, ncpraleiskile šios progos, nes 

“MIBGA” vaidint yra uždrausta. Taigi ‘‘Birulė” dėjo visas pastangas, kol gavo lei 

bar Jums, gerbiamieji yra geriausia proga pamatyti puikiausių istoriškų veikai:}. Tik nepa
mirškite ir nepraleisTiite progos. Kviečia “BIRUTfi”

Da-

13tas Iškilmingas Balius
Parengtas

LIET. BALTOS
ŽVAIGŽDĖS 

PAŠELP. KLIUBO

Subatoj, Balandžio-Apr. 27,1918

M. Meldažio Svetainėje
2242-14 W. 23rd Place.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Tikietas 25c
Muzika F. JERECK. i*

Nervuoti žmonės su labai jau-

veninių tokioje spalvoje; jie y- 
ra visuomet nusiminę ir mažia-

mą. Mažiausias nudiegimas 
yra padidinamas, iškraipomas 
ir perstatomas kaip ženklas ko
kios nors prisiartinančios bai-

Tokie žmonės drūtai tiki į 
prigimtas bei Įiaveldėjamas Ii-,

laimingą istoriją, jeigu ją pro
tėvis yra miręs džiova, vėžiu ar
ba kitokia baisia ir prisibijoma 
Iga, lai jų įsitikinimas, kad to-

žingsnį, žymiai užkenkia svei
katai, aptemdo ją gyvenimą, 
sunaikina visą jo linksmybę ir

Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Gco. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik { vienintėlę 
Šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu i trumpų laiką,

tokiai abdhuna kas panedėli ir ket- 
?ergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
pagelbininkčin.
1900 S. Union avė., Chicago.

DIDELIS TEATRAS ir BALIUS
D.D.L.K. V. No 2 veiksmo komedija-—- “BE ŠUL(

Nedelioje, Gegužio-May 5tą dieną, 1918
STRUMIL BROS. SVETAINĖJE, 158 E. 107th St., kampas Indiana avė. 

Durys atsidarys 5 vai. vakare. Programas prasidės 7 vai. vakare 
ir 50c y patai

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites 
atrą ir balių, nes veikalas “Be šulo” yra 
ką. Todėl, kurie norite iki sočiai prisijuokti ir linksmai laiką praleisti prie 
lietuviškų ir angliškų šokių, tai nepamirškite atsilankyti j šj vakarą.
Veikalą loš “Birutės” Choro artistai. Kviečia visus KOMITETAS.

juokingas ir užinteresuojantis publi-

DBW3I

visą gyvenimą tokiame sapne.

siąs apsireiškimas; kaip baisu

lūs ir tikinti save, kad ilgai ne-

r Bus daugiau).

je už-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodcviliaus Permaina.
Panedėlyj’, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c^ Balkonas 10c.
Prie šių kalnų prlskaitoma Ir 

lolr 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED Ir J'bra GATVES

IŠKILMINGAS GEGUŽINIS DARBININKŲ DIENOS

Teatras ir Balius
Rengiamas jiegomis penkių progresyvių draugi jų

D.L.K. Keist., Apšvietimo Brolių, Draugystes L. B. ir S.
Am., Jaunų Vyrų Pašelp. Kliubo ir Jaun. Dainos Myl.

Seredoj, GegužioMay 1,1918
M. Meldažio Svetainei

2212 VVcst 23rd PlnCe J u

Pradžia Tvalandų vakare. Inžanga 35 c

Scenoje statoma vieno veiksmo komedija
"TAI POLITIKA”

Po perstatymo—monologas juokų, prakalbos, deklemacijos ir kitkas 
šiuo užkviečiame visus jaunus ir senus į šį puikų ir linksmų parengimų, 
o mes iš savo pusės irgi stengsimės svečius užganėdinti. KOMITETAS

jjj.'L



Subata, Balandžio 27, 1918. NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
U------------------—i-- -------------------- ------------------------------------------ 1 - T -tTMni-ImT -lil

SPR1ENGFIELD, ILL. kevičia.
Nuo Progresy visko Kliubo: J.

KEVVANEE, ILL.

Draugijų atstovų susirin
kimas

{steigimas vietos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos

21 d. balandžio įvyko progre
sy viškų draugijų ir kuopų atsto
vų posėdis gvildenimui bėgamų
jų gyvenimo klausymų. Atsto
vai dalyvavo nuo šių draugijų:

Nūn Lietuvių l’kėsų Kliubo: 
J. Treinis, J. Bakeilis ir M. Švė
gžda.

Nuo L. S. S. 158 kp.: K. Sa
gtimis, O. Buškevičienė ir P. Jur
kums.

Nuo Lietuvos Sūnų Draugijos 
V. Lernauskas, S. Busaitis ir J. i 
Rožys.

Nuo L. S. S. 29 kp.: J. Bublau- 
skas. P. Klembauskas ir J. Star-

Buška, P. Pečiukas, J. Jonaitis 
ir J. Kronkauskas.

Nuo Lietuvių l’kėsų Draugi
jos: V. Augustaitis, J. Točelaus- 
kas ir J. Raulinaitis.

Posėdį atidarė trumpa prakal
ba Knygyno pirmininkas K. Ai- 
rišunas kaip 8:1(1 v. v. Paaiški
nus kuriuo tikslu šitas susirinki
mas sušauktas, posėdžio vedėju 
išrinkta K. Airišiunos, sekreto
rium S. Busaitis.

1. Skaityta Rezoliucija priim
ta ('hicagos Rajono A. L. D. 'ta
rybos konferencijos 3 d. kovo 
1918. Rezoliucija užgiriu vien
balsiai.

2. Nutarta rezoliucijų patal
pinti vietos anglų spaudoj, su 
draugijų vardais ir narių skait
liniu. 3. Nutarta organizuoti 
Vietos Lietuvių Darbininkų Ta
rybų, ir išrinkta komisijų aiški-

du, ir protestų patalpinti anglų 
laikraščiuose. Bet pasirodžius, 
kad pervelu, protestas atidėta.

— S. R.

Buk Sveika
Nepavelvk iŠ nesavi r- 

škinto maisto nuodams 
susirinkt i savo žarnas, 
kurie esti jsinėrę j jųsų

Į užkietėjimas vidurių, I galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kilų bėdų paseks. Lai- 

gk\k savo vidurius va- 
I liais, kaip tūkstančiai 
I kitu daro, imant retkar- 

čiais po dožą sena, atsa-
I kančių, iš daržovių Šei- 
I mynišką kepenų gyduo-

Thedford’s

Black-Draught
u

Mrs. W. F. Pickle iš 
Rising l'avvn, Ga., rašo: 
"Mes vartojame Thcd- 
ford’o Black-Draug 
kaipo šeimynos gyd 
lę. Mano vyro mot 
negalėdavo imt Galomel 
nes tas būdavo pers 
rus jai, lodei ii vai 
davo Bluck-Drauk 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantj ir kepemis 
reguliuojantį... Mes var
tojame jį šeimynoje i 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada
ryta gyduolė.” 
ja. 1. J.
Thedford’o 25c 
Imte.

Įyduolė.” Mėgink 
Reikalauk tikro- 

už kre- 
E-75

nintui draugijoms A. L. D. Ta
rybos programų ir principų. Ko- 
misijon įėjo: p. Pečiukas, F.Kle- 
mbauskas ir J. Starkevičia.

4. Pakelta klausiųias reikalu 
susivienijimo pašelpinių draugi
jų į viena tvirtų draugijų., šiuo 
klausimu buvo karštų diskusijų. 
Vieni nurodo, kad butų didelė 
nauda susivienijus, antri vėl tvi
rtino, kad ir taip, girdi, draugi
jos gerai gyvuoja. Gabaus bet
gi tapo išrinkta komisija, kuriai 
pavesta išdirbti pienų, kokiu pa
matu ir kaip galėtų pašelpinės 
draugijos susivienyti. Komisi- 
jon įėjo: V. černauskas, K. Ai- 
rišiunas ir J. Busimi.

Del laiko stokos daug svarbių 
klausimų paliko neišrištų. Po
sėdis užsidarė kaip 11:20 v. v.

Pirm. K. Airišiunas, 
Sekr. S Rusaitis.

Draugijos turėtų tuos nutari
mus stengties įkūnyti; nes gyve- 
nimo sąlygos verčia mus prie to. 
Komisijos, kurios tapo išrinktos 
minėtam darbui, turėtų nenuleis 
ti rankų, bet atlikti savo uždavi
nius energiškai. Virš minėtame 
susirinkime buvo įnešta, kad už
protestuoti prieš klerikalų už
mačias kalbėti visų lietuvių var-

Balandžio 20 ir 21 dienomis 
buvo L.S.S. 201 kp. surengtos 
prakalbos su pamarginimais. 
Kalbėtoja buvo drg. K. Petri- 
kienė. Rengėjus ir publikų pil
nai patenkino savo prakalbomis 
per abi dienas. Daugelis klausy
tojų stebėjosi, kad moteris gali 
taip aiškiai ir suprantamai rišti 
darbi nik iškils klausimus.

Balandžio 21 d. drg. K. Putei
kienė savo prakalboj užsiminė 
ir apie LSS. Apsigynimo Komių 
ir kvietė pagal išgalę paaukauti. 
P-lei E. Tamošaičiutei perėjus 
kolektuojant, surinkta $15. Au
kavo sekančios ypalos: po $1.00: 
Pr. Rimkus, P. M rius, V. Pet
raitis ir St. Lakitskis. Po 50c.: 
Petronėlė Antanavičienė, Igna
cas Mriulejis, .1. Arlauskas, P. 
Mažuolis, J. Brazis, J. Vilnevičia 
ir Juazas Baltrušaitis. Po 25 c.: 
K. Valanciunas, Paulina Jarmul- 
kaitienė, Ona Jasaitienė, O. Men- 
delienė, J. Rumbavičius, Jonas 
Tamošaitis, K. Kvilinskas, J. Že- 
glys, L. Lukštienė, Pr. Lukštas, 
Ant. Tamošaitis, M. Grigaitienė, 
P. Slrakauskas, J. Jasaitis, J. 
Grigaitis ir Bronis Grigaitis. A. 
Gedgaudas 30c. Nekuriu dėl tū
lų priežasčių nevelino garsinti 
savo aukų su pavardėms, kuriu 
susidaro apie $135. Visiems au
kautojams varde LSS. 201 kuo
pos tariu ačiū.

Kaip minėjau, prakalbos bu
vo su pamarginimais. Pa mar
ginime dalyvavo šios ypatos: L. 
Lukštienė, A. Antanavičiūtė, P. 
Antanavičienė ir Janelioniutės, 
deklamatorės. O. Tamošaitie
nė sudainavo ir deklamavo. Luk
štas su Mykolu Strakauskučiu 
puikiai sulošė Maikės su Tėvu 
pasikalbėjimų apie buvusi New 
Yorke klerikalų seimą.

Turiu pažymėti, kad M. Stra- 
kauskutis (13 metų amžiaus) 
drąsus ir gabus vaikas. Kada 
pirmininkas po pirmos prakal
bos ragino klausytojus prie klau
simų, o niekam neatsirandant 
M. Strakauskutis paėmė balsų ir 
davai duoti “spyčiu” apie Tarnų

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

saugioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banku (Cleafing House) Depozitu 

ir Taupymo Padėjimą.

KASPAR STATE BANK
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR 

vice-prezidentas
VVILLIAM OETTING

prez. Oeting Bros. Ice
CHARLES KRUPKA 

vice-prez idealas 
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. 
VVALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. W1LCE 

vice-prez. T. Wilce Co. 
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000 

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Co.

’ V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
prez. Atlai 

[Brewing Co

^ek

Mooney istorijų, iš ko klausyto
jai labai nusistebėjo. Tik vienas 
S.S. buvęs parapijos kapitonas, 
negalėjo suprasti ir ant rytojaus 
ant Brolių raugijos mitingo ėmė 
agituoti, kad neitų ant prakalbų, 
ba, girdi, vaikutis sako prakal
bas apie kokias ten bombas, ka
lėjimus, kartuvės ir kapitalistus. 
Labai gaila tokio žmagaus, ku
ris pats aklas būdamas bando ir 
kitus aklinti ir atkalbinėti nuo 
prakalbų, nesuprasdamas nė to 
mažo dalykėlio, kad pas socia
listus gali gaut kiekvienas bal
so; ar jis butų didelis ar mažas,

Mokinkies Angliškai Namie!
PIANAS KORESPONDENCINIS KURSAS

Pataisome visas užduotis.^

30 Lekcijų Buvo $10.00 Dabar $2.00
, Jeigu nepatiks, sugrąžinsime Jūsų pinigus.

r.i gi l esnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Jis yra lengviausias, greičiau- 
sias ir tikriausias būdas išmokti visų anglų kailių namie. Kiekviena lekcija .šio kurso kalba apie atskirus daly
kus laip suprantamai ir pertikrinančiu būdų, kad mokints’netik gali, bet turi viską atminti. Jos perstato (la
nkus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere.singumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi j mokinio 
mini į su tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, koliai visko neišmoksta. Ištarimas angliškų žodžių ir 
vertimas lietuvi.škon kalbon taipgi yra praktiškas.

š;s kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros lekcijų. Pirma lekcija susideda i.š 8 di- 
(h lui puslapių visos kitos iš I didelių puslapių. Ant galo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurių mokinys iš
dirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimu, ir siunčia į mokyklų dėl pataisymo klaidų. Už pataisymų klai
dų nieko nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisiuntinčjimą užduo
ti t.i dėl pataisymo, paaiškinimų nusiųsime kartu su lekcijomis.

štai kų musų mokinys sako apie musų kursą, išmokės angliškai:
‘‘Gerbiamieji:- .... Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausių jums padėkų už jūsų atsakantį mokinimų ir 
populeriškas lekcijas jūsų metodus. Jūsų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi ačiū ir už. 
konsultacija (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus... Su augšta pagarba, JOSEPII RI
JAI SKAS, Norristovvn, Pa., July 11, 1917”.
'I (irime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėdami po $10.00 už kursų, yra taip užga

nėdinti busi u/.ganėtlintas ir tamista, mokėdamas dabar tik $2.00, už tų patį kursų. Bet užsirašyk tuojaus—■ 
dabar. \ c liaus gali Indi per vėlią Atmink, mes siusime tik 500 šių kursų po $2.00 kiekviena. Po to, ir vėl bus 
po iiii'i) kiekvienas kursas. Mes paskyrėnie šiuos 50() kursų po $2.00 vien tik dėl išplatinimo savo puikios 
nielodos mokinimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk $2 šiandien. Indėk markių už 15c dėl iškaščių prisiuntimo kur
so. I annsla nieko nerizikuoji: Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų (3) dienų po jų apturėji
mo ,n;es sugrąžinsime pinigus, šis kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi 
proga gauti ji už $2.15. su markėmis. Naudokies šia proga dabar, ir prigelbėk mums išplatinti musų praktiškų 
metodų. Prisirašyk šiandien. Kurir gyvenate netoli, ateikite ypatiškai. (“N.”s

AMERICAN COLLEGE PREPARATORY 8CHOOL,— (Pirmiau buvo: “American School of Languages”, 
3103 So. Halsted St.................  ................... CHICAGO, ILL.

Rengia L. M. D. “AIDO” CHORAS
Scenoje statoma 3 veiksmų vaizdelis su dainom ir šokiais

“KATRIUTĖS GINTARAI”
Nedėliojo

Balandžio-April 2 8tą, 1918
K. oi jP. Svetainėj

11037 Michigan Avė., Roseland, III.
Pradžia 6:30 vai. vak. Inžanga 25, 35 ir 50c ypatai

gali išreikšti savo nuomones. O 
tokie neprotujantįs gaivalai apie 
tai nesupranta ir įsivaizdina, kad 
mažas lai nieko negali sakyti, 
nors jis šimtą kartų (langiaus iš
manytų ne kaip tokie, kurie sla- 
losi save daug žinančiais, o iš- 
likrųjų pasilieka ant amžių usuo 
tais kūdikiais.

— W. Petrovich.

ST. LOUIS, MO. f

Slreikų banga kiek aprimo 
Kaip girdėt visur po biskį pa 
kelta algos. Darbininkai jaučia
si laimėję.

Lietuvių progresyvis veikimas 
labai menkas. S. S. A. 214 kpa 
vis po biski auga ir gal su laiku 
visame, kame užims pirmų vie
lų tarp lietuvių draugijų St. Lou- 
ise. Pereitame kuopos susirinki
me buvo balsuojama ant centro 
valdybos. Daugiausia balsų ga
vo: ant pirm. K. Jurgelionis, ant 
sekr. Strimaitis, ant kasieriaus 
Gugis, ant daktaro Dr. Malulai-

Tikrai sužinota, kad L.S.S. 
44 kp. centro yra išbraukia mo- 
keščiai nėra siųsta nuo sausio 
1917 m. Pagal Stilsono paaiš
kinimų, kada kuopa buvo sus

iš los sumos ant nario ištekę tik
ini po 1.25c., tai' visa mokestis 
per 1917 m. O nariai užsimoka į

nų kuopa kalta už 1917 m., o

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopai 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., šalę Mildos 
teatro.

Šitas veikalėlis yra vienas iš dailiausiųjų, nes į jį įeina 10 
dainelių, žaismės ir šokiai. Pirmas aktas perstato pjovė
jus su dalgiais ir grėblias, kurie pareina dainuodami, ir 
tt., o trečias—vestuves su piršliais. Čia jus matysit kaip 
vaikinai vilioja merginas, o merginos vaikinus ir kaip tė
vai verčia vesti tas, kurios turi daugiau turto. Beto, čia 
išgirsite visas vestuvių dainas apdainuojant piršlius.
Taipgi dainuos Latvių Socialistų mišrus choras, Chica- 
gos Lietuvių Socialistų Vyrų choras, Balalaikų Orkestrą, 
abu LMD. “Aido” chorai ir keletas kitų kąsnelių; tik 
nesivėlykite ir atsilankykite visi. KOMITETAS

Muzika K. P o c i a u s

Vienatinis Valstijinis BankasMIIUIIHIIHIIIR

Šiaurvakarinėj dalyje mokantįs pelno į 
metus ant taupomųjų, išmokamas keturis 
kartus kas metas (Sausio, 1-mą, Balandžio 
1-mą, Liepos 1-mą, Spalių 1-mą).

Mes Jus užkviečiame atsidaryt pas mus ac- 
count’ą. Seniausi Bankinė Institucija šiau
rvakarinėje miesto dalyje.

TURTAS SU VIRŠ PUSANTRO MILIŪNO DOLERIŲ.

KRAUSE SAVLNGS BANK
1341 MILWAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

Atdara Panedėlio ir Subatos vakarais.
Lniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiro

narių yra sumokėta mokestįs 
sausio mėnesyj 1917m. Taigi 
čia klausimas kur L.S.S. 44 kuo
pos pinigai? Tegul paaiškina 
kuopos viršininkai.

— Sąjungietis.

OELVVEIN, 10WA.

Čia oras žymiai sušilo, žmonės 
pradėjo žemę rengti sėjimui. Bet 
balandžio 20 ir 21 dienomis siau
tė didelis pūgos, pripustydainos 
keturis colius sniego. Del to ir

— J. Mainelis.

Tel. Armltage 6580

AKUŠERE
A. M. KA1TIENR

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

TOLEDO, OHIO.

S. L. A. kuopa negauna čarterio.

Nors buvo reikalauta čarterio 
SLA. kuopai, bet Centras reika
lavimų negirdi. Dievai vieni te
žino, ką ten tie musų ponai vei-

šminskys.

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

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

■

Reumatizmas Sausgėla.
Nesiknnkykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukiniu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

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

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

Knyga /‘ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Skaitykite ir Platinkite
«XT A TT T T T? NT A G »
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NAUJIENOS
ihk LiTHUANjAN daily NEW«|į-UV0S atstatymas po karės 
Published Daily except Sunday by 
rihe Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1840 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone ( anai 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
■edčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
UI.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chlcacoje—pačtu:

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

Chlcagoje—per nešiotojui
Viena kopija............. .
Savaitei ........................<■-— „
Mėnesiui ....................  M

Suvienytose Valstija**, 08 Chicagoje, 
pačtu:

Metams ............................. ^££2
Pusei meto KM
Trims mėnesiams ............. 1-65
Dviem mėnesiam »•••••.* 
Vienam mėnesiui ..•••*••

Kanadoj, metams ................. 74)0
Visur kitur užsienluoM .•••• KM

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymo.

S6.00
3.50

Rašytoju ir korespondentą prniome 
siunčiamus išspausdinimui lalkraž- 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiikiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar- 
tus tarp eilučių. Redakcija pasilai- 

o visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja ju ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos |
Straipsniai j
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Truo translation filed wilh the post- 
master at Chicago, April 27, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. (>, 1917.

Artinas Ch. L.D.T. 
susirinkimas.

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba rengiasi prie 
sekančio delegatų susirinki
mo, kuris įvyks gegužės 26

Kaip p imlesniuose delega
tų susirinkimuose taip ir da 
baltiniam bus svarbių klau
simų apsvarstymui.

Ch. L. Darb. Tarybos ko
mitetas tarp kitų klausimų 
yra nuskyręs apsvarstymui 
sekančius svarbius klausi
mus:

daugiausia priklausys ne 
biznierių korporacijoms, įsi
steigusioms dėl pelno, bet vi
so svieto demokratijai. Lie
tuviai darbininkai pirmiau
sia turės tuo rupinties, ir jie 
iškalno turi prie to rengties. 
Jie turi permatyti ir atstaty
mo reikalus, ir atstatymo 
plianą, ir šaltinius atstaty
mui.

»Juridiškos pagelbos ir ap
švietos klausimas yra svar
bus vietiniai klausimai. Ju
ridiška pagelba šiuo karės 
metu yra reikalinga visiems 
neteisingai persekiojamiems 
žmonėms ir ypačiai ji reika
linga ateiviams, kurie nega
lėjo tapti piliečiais. Kada 
Rusijos konsulis čia pasida
rė tik privatišku nei kieno 
nekontroliuojamu ofisu, lie
tuvių ateivių reikalai nuo to 
daug nukentėjo. Darbinin
kų Taryba čia turi ateiti pa- 
gelbon.

Apšvietos darbas ilgainiui 
darosi didžiausis praktiškas 
Chicagos'Lietuvių Darbinin
kų Tarybos darbas. Šitas 
darbas galėtų būti padalin
tas į daugybę skyrių ar ša
kų. Tečiaus, stokuojant in
teligentijos spėkų, Tarybai 
reiks apsirubežiuoti tuo, kas 
svarbiausia ir kas galima 
šiandien įvykinti. Jeigu su 
ateinančiu rudeniu Taryba 
galėtų įvykinti ką nors pana
šaus į visuomenės mokslų 
liaudies universitetą, ji atli
ktų labai reikalingą darbą. 
Ypač visuomenės moksluo
se darbininkams yra svarbu 
daugiau prasilavinti dabar, i 
kada jų laukia dideli visuo j 
meniški darbai artimoj atei 
tyj-

Taigi bent šituos svarbiuo 
sius klausimus Ch. L. D. Ta
rybos delegatai turėtų gerai 
išdiskusuoti savo draugijose 
ir pavieniui per šį mėnesį, 
kurs lieka iki Ch. L. Darb. 
Tarybos susirinkimo. Apie 
šituos klausimus turėtų pa
galvoti ir visi tie, kurie jais

ninkų ir socialistų karės tik
slai.

2. Lietuvos atstatymas po

neimdami Tarybos delega
tais. Ch. L. D. Tarybos su
sirinkime galės turėti pata
riamąjį balsą visi ne-delega- 
tai, kurie tik turės kokį nau
dingą patarimą ar sumany
mą.

3. Juridiška pagelba lietu
viams.

4. Apšvietos darbas.
Tai yra didelės svarbos 

klausimai. Jie reikalauja 
nuodugnaus apsvarstymo.

Pirmasai klausimas yra 
pasaulinės svarbos klausi
mas. Svarstydami šitą kla
usimą, lietuviai darbininkai 
turės progos išreikšti savo 
pritarimą, tiems karės tiks
lams, kuriuos išdėstė talki
ninkų šalių darbininkų ir so
cialistų konferencija, įvyku
si Londone vasario 22 ir 23 
d., 1918 m. Lietuviai darbi
ninkai, kartu su kitų tautų 
darbininkais, i 
busimo pasaulio sutvarkymo 
klausimus, ir padėti savo iš
manymą ir spėkas, kad po ši
tos karės gyvuoti pradėtų 
Tautų Lyga, ir prasidėtų 
Naujo Pasaulio tvėrimas.

Delegatai turi apsipažinti

True translation filed vvith tl>e post- 
master at Chicago, /Xpril 27, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

‘Camouflage’’.
“Camouflage” (ištark ka 

mufliaž) yra franeuzų žodis 
kuriuo vadinama kariškos į- 
monės paslėpimui tvirtovių, 
fortų kanuolių, laivų, tran
šėjų, taip kad jų nematytų 
priešo skraidytojai. Tas 
žodis dabar įėjo madon, ir 
juo yra vadinama kiekvienas 
akių monijimas.

Ką reiškia politikoje ca
mouflage, tai galima supras
ti iš musų klerikalų politikos 
Lietuvos neprigulmybės kla
usime.

Bielskis paleidžiamas ca- 
mouflage’o durnus pusti. Jis 
tam ir sėdi Washingtone.

Kad neprisieitų klerika
lams riestai, jis rašo:

“Iš pastarųjų presos 
pranešimų apie Vokietijos 
elgimosi Lietuvos nepri
gulmybės klausimu paaiš- 
ki, kad Vokietija tikrai ei
na prie Lietuvos aneksavi- 
mo. Lietuvos “neprigul
mybės” pripažinimas ly
gus priskyrimui prie Vo
kietijos. Aršiausia, tai da
rydama Vokietija remiasi 
neva Lietuvos gyventojų 
sutikimu”.
O ji remiasi. Ir progą re- 

mties jai suteikė Lietuvos 
klerikalai. Jie priėmė Vo
kietijos reikalavimus. Jie 
priėmė tą militarę ir muitų 
uniją, kurią Vokietija pa
siūlė. Jie pasiuntė net savo 
vyskupą užreikšti vokiečių 
valdžiai, kad Lietuva tikrai- 
o-tikrai nori remties ant Vo
kietijos.

“Druggless doc.” J. ir J. 
Bielskis turi dabar raityties, 
kad tuos dalykus padėjus po 
“camouflage”. Jis stenėda
mas ir prakaituodamas su
lipdė protesto rezoliuciją 
prieš Vokiečių valdžią ir ke
tina ją paduoti Suvienytųjų 
Valstijų valdžiai. Tikisi tai 
busiąs puikus “camouflage”. 
Žiūrėkit, kaip jis ten net už
drožia:

“Be it, therefore, resol- 
ved: That the claims above 

Į mentioned by the Imperial 
German government are 
malicious falše hoods, ab- 
solutely untrue, and are 
contrary to the desires of 
the Lithuanian people in 
Lithuania and throughout 
the world”.
Kas reiškia:

“Tebūnie todėl nutarta: 
Kad viršminėti Imperialės 
Vokiečių valdžios užreiš- 
kimai yra blogos valios 
melagystės, absoliutiškai 
neteisingos, ir yra priešin
gi Lietuvių norams Lietu
voj ir visame sviete”
Tikra tiesa. Lietuviai da

rbo žmonės nei Lietuvoj nei 
Amerikoj nenori kaizerio 
jungo. Ir visi lietuviai nuo 
to jungo purtosi. Bet, deja, 
yra iškrypimų. Ir svarbiau
siu iškrypimu yra to “bevai- 
sčio daktaro” Bielskio bosai, 
kuriuos jis dabar stengiasi 
“užkamufljažuoti” nuo tal
kininkų svieto akių. Ir be
rods jo dvasiški bosai iš Lie
tuvos ir jo bosai Amerikoje 
nedaug kuo vieni nuo kitų 
tesiskiria. Juk jo ameriko
niški bosai dar tik kelios 
dienos atgal savo organe 
“Drauge” apie vokiečių tei
kiamą Lietuvai “neprigul
mybę” sakė: “Iš Tėvynės lu
pų į Dievo ausį”. O kiek pir- 
miaus jie su Šliupu rėkė

Poor camouflage, brolyti

Skaitytoju Balsai -----------------------------------------

Musų Moterims
- ■____________________________________ >

dus centro valdybom Bet poli
tika turi būt pasalinta iš apdrau
dos organizacijos, ir tuo turi na
riai pasirūpinti, renkant valdy- 
bon naujus, progresyvius ir vi
suomenės užsitikėjimo turinčius 
žmonės. — K. Rapolas.

Cleveland, O. — S. L. A. kuo
poje tuo tarpu veikimas nedide
lis. Vis dėlto nariai nekantriai 
luukia, kaip pasibaigs balsavi
mai, kokie bus išrinkti organiza
cijos centro viršininkai.

— L. M—s.

1. Kad vadinamoji “nepri- 
gulmybė”, kurią kaizeris su 
savo tarnais ketina užkrauti 
Lietuvai, yra niekas kita kaip 
tik bjaurus Lietuvos pavergi
mo būdas;

2. Kad Lietuvos landratas 
nėra žmonių valios išreiškė- 
jas ir spręsdamas apie Lietu
vos ateitį paniekino Lietuvos 
žmonių apsisprendimo teisę;

3. Kad Kauno vyskupas 
Franciškus Karevičius, už 
žmonių nugaros tardamasis 
su kaizerio valdžia apie įstei
gimą Lietuvoj “krikščioniš- 
kai-konservativiškos monar
chijos”, pasielgė kaipo Lietu
vos žmonių laisvės pardavi- 
kas;

4. Kad Amerikos lietuvių 
klerikalai ir atžagareiviai, ku
rie pritaria Karevičiaus dar
bui ir jį gina, pasitarnauja 
Lietuvos laisvės nepriete
liams;

5. Kad tokių klerikalų ir at
žagareivių kalbos apie “ne- 
prigulmybę ir laisvę” yra vei
dmainingos;

6. Kad su tokiais kaizerio ir 
Karevičiaus pasekėjais Ame
rikos lietuviai darbininkai ne
gali turėti nieko bendra ir 
privalo kovoti su jais kaip su 
priešais.

O ką tada darė “doc.” Bie
lskis? Jis gynė neprigulmy- 
bę — tą kaizerišką neprigul
mybę. Jis šoko dergti ir 
šmeižti Darbininkų Tarybą. 
Jis skundė ją amerikiečių 
preso j buk ji esanti neištiki
ma. Jis visokiais budais ste
ngėsi pagelbėti kaizeriui, 
kad tik jis užkrautų Lietuvai 
tą “neprigulmybę,” prieš 
kurią protestavo Darbinin
kų Tarybą, kaipo prieš “bja
urų Lietuvos pavergimo bū
dą”.

Ir po to, kaip jis gali tikė- 
ties, kad nusiseks jo camou
flage !

Jeigu jus J(nedarytumėt 
camouflage, butų dar kas ki
ta. Bet parodymui, kad tai 
nėra camouflage, parodyki
te, kad jus tikrai ne-jezuitiš- 
kai gailitės už savo nuodė
mes, ir atitaisykite tuos kru
vinus smūgius, kuriuos jus 
pždavėt Lietuvos žmonių lai
svei ir svieto demokratijai, 

Pasmerkite vyskupo Ka
revičiaus žygį!

Jus to nepadarėte ir neda
rote.

Pripažinkite, kad Lietuvos 
landesratas neišreiškia Lie
tuvos žmonių valios!

Jus to nepadarėte ir neda
rote.

Pripažinkite Lietuvai pil
ną apsisprendimo teisę po 
karės ir tai be jėzuitiškų iš
sisukinėjimų ir be dangsty- 
mųsi po “neprigulmybės” 
vardu. t

Jus to nepadarėte ir neda
rote.

Atsižadėkite nuo visų sa
vo žygių, kurie tiesioginiai 
ar netiesioginiai pagelbsti 
kaizeriui įvykinti jo pienus.

Jus to nepadarėte ir neda
rote.

Atsižadėkite savo veid
mainystės! Jus to nepada
rėte ir nedarote.

O kol jus tų svarbiausių 
dalykų nepadarėte ir neda
rote, jusų visos rezoliucijos 
yra tiktai — camouflage.

Jus nesate ir negalite būti 
demokratijos draugais.
——   .............. ■' >iiii

Galbūt mirs arcivyskupas

[Ui / irę t k it nu Home ekyrluje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Tai negražu!

Naujienų No. 94 tūlas Pitts
burgietis viešai kaltina S. L. A. 
administratorių, gal Nomina
cijos Komisiją, nuvogimu balsų, 
buvusių atiduotų, anot jo, “pir
meiviams”.

Jis nurodo į Naujienų 14 d. 
numerį kame buk Redakcijos 
apart kitko pasakyta: ar tik “ce
nzūroje iieužkliuvo” tie jų bal
sai.

Reiškia, p. Pittsburgietis nori 
pasakyti, jog ir Naujienų Red. 
kaltina SLA. Administraciją vo
gimu balsų!

Tečiau peržiurėjus Naujienas 
iš minimos dienos, nerandama 
net šešėlio kaltinimo SLA. Am. 
panašioj vagybėje.

Tenai Red. daro apžvalgą no
minacijos pasekmių. Pastebia-

kesniųjų kuopų nedalyvauta no
minacijose. Nurodoma priežas
tis, ko delei. Pažymima reika
las pildyti savo pareigas link or
ganizacijos.

Pagalios atžimima, jog SLA. 
neprivalo būti nė “tautiška”, nė 
klerikališka, ne socialistiška, bet 
turi tarnauti apdraudos reika
lams.

Tečiaus Pittsburgietis ten įžiū
ri ką kitą, ko tenai nėra. Tai pa
rodo, jog p. Pittsburgietis gali 
šiaip-taip paskaityti, bet nepajie- 
gia skaitomojo suprasti.

Toliau Pittsburgietis savo kal
tinimą remia tuo, kad Pittsburgo 
S. L. A. 40 kuopa dalyvavusi 
nominacijoje, tik jos narių bal
sai: “kur nors į saują sulindę”— 
ergo, SLA Adm, nuvogti, nes 
nebuvę prielankus dabartiniems 
S.L.A. viršininkams...

kaipo Nominacijos Komisijos 
narys, tuoj peržiurėjau kuopų 
n nominacijų blankas. Tarp jų 
neradau Pitssburgo SLA.40kp. 
Tai parodo, jog 40 kuopa nepri- 
siuntė nominacijų blankos, arba 
ji dingo krasoje, arba, kaip norė
tų Pittsburgietis, SLA. Admini
stratorius “sulandino į saują.” 
Tada aš klausiu jusų: Kodėl Ta- 
mista, Pittsburgieti, ir 40 kpa 
neužklausėte S.L.A. Adm. arba 
Nom. Komisijos, kokios priežas 
ties delei jusų kuopos nonunavi- 
ino balsai nepagarsinta organe? 
Juk laiko turėjote visą mėnesi?

Trįs ar keturios kuopos, kurių 
nominacijos balsuose buvo pa
daryta klaidos beriangiant spau
dai, apie tai pranešė Adm. ar 
Nom Komisijai ir mano paties 
buvo atitaisyta tos klaidos' tai 
per organą Tėvvnę, tai laišku 
podraug j kuopą.

Kodėl 40 kpa panašiai nepasi
elgė? Ir tuo duodama besąži- 
ningam pittsburgieČiui šmeižti, 
vaginti nekaltus žmonės? Tai 
ne vien negražu, bet begėdiška!

— Pranas Butkus.
Nominacijos Komisijos narys.

Akron, O. — Vietos SLA. kuo
poj toks ūpas, kad visi nariai ža
da balsuoti už ištisą progresyvių
jų kandidatų tikietą Centro val- 
dybon, ir už reformas Susivieni
jime. Senųjų viršininkų politi
ka ir šeimininkavimu nariai ne
patenkinti. — V. K.

Atsakymai j klausimus .

' P. Baniulis iš Racine, Wis., 
klausia:

L Ar galima gauti džiovą nuo 
rūkymo, ypač papirosų?

2. Ar gerai vartoti plaukam 
tonikas ir jei taip, tai kokis?

3. Jei veidas rusvas, ar galima 
vaistais išblyškinti?

4. Ar galima pataisyti balsą?

VAIKAMS SIUTELIS
Pavyzdys No. K7K0.

Parodomas čia siūlelis tinka 
vaikams nuo 6 iki 12 metų am
žiaus. Bliuze (marsMšiai) tu
ri peltakį krūtinėj, iK kairėj 
prisiūtą kišenę. Nugari^prirau
kiama prie tiesaus pečių balne
lio. Rankovės pabaigiamos mi
nkštais antrankoviais. Lenkia
mas kalnierius taipjau minkš
tas, prisegamas. Bliuzės apačia 
gali būt daroma dvejaip: nu
kerpant per kiaurinėles ir siau
rai pasiulejus padaryt kaip ir 
marškinius, arba pasiulejus ir 
įvėrus elastiką vartot kaip bliu- 
zę. Trumpos kelinaitės atski
rai.

Vaikams siūlelio pavyzdys 
No. 8780 sukirptas penkeriopo 
didumo* vaikams 4, 6, 8, 10 ir 
12 melų. 8 metų vaiko bliuzei 
reikia 1% jardo 36 colių pločio 
materijos, kelinailėms 1% jar
do 36 colių materijos, ir % jar
do pamušalui.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiam siūleliui 

sukirpti ir pasiyti pavyzdį, pra
šom iškirpti žemiau paduotą 
blankutę, pažymėti mierą, pa
rašyti savo vardą pavardę ir ai
škų adresą ir, įdėjus kartu su 
10 centų (markėmis arba tiesiai 
dešimtuką), pasiųsti šiaip užad- 
vėsavus:. NAUJIĖNOS PAT- 
TERN DEPT., 1810 S. Halsted 
Street, Chicago, Iii.

Atsakymai:
L Džiova paeina nuo džiovos 

bakterijų, o ne nuo rūkymo. Bet 
džiovos bakterijos gali bujoti tik 
silpnose mėsose, todėl viskas, 
kas silpnina kūną ir mėsas, gali 
prirengti dirvą džiovai. Taba
ko rūkymas nusilpnina gerokai 
plaučius ir todebjuose gali pra
sidėti džiovą, kaip tik džiovos 
bakterijos įeis ir pradės bujot. 
Ypač papirosų rūkymas silpnina 
plaučius. Netoli visi papirosi 
rūkytojai jei neišvysto džiovos, 
tai bent chroninį bronchų užde
gimą turi. Rusijos žydai yra ži
nomi (ne visi) kaipo dideli ci- 
garetų arba papirosų rūkytojai 
ir jų tarpe džiova gana parsiple- 
tojus. žinoma, čia prisideda ir 
kitos priežastis, kurios juos nu
silpnina.

2. Reikia nevartot jokio toni- 
ko, kol reikalo neatsiranda. To
nikos plaukam tūluose atsitiki
muose yra neprasta vartoj, bet 
reikia žinot, kada. Svarba, kad 
nevartot toniko, kada yra gal
vos odos uždegimas. Bereika
lingai vartojamas toniko plau
kam ir tada, kuomet plaukų slin- 
kiiųo priežastis nėra galvos odoj. 
Geriausio toniko nėra. Prisiei
na vartot tokius vaistus toniko 
padarymui, kokie išrodo geriau- 
ma po kelis sykius ant scenos, 
pats tonikas negali likti visiem. 
Todėl patentuotieji ir jau iškal
no prirengtieji tonikai yra pras
tas daiktas, kaip jie nevadintų ir 
kaip juos kas negirtų.

3. Veido rusvumas gali būti 
prigimtas jis gali paeiti nuo per
mainų veikime tose gilėse, ku
rios randasi viršuj t inkstų pūs
lės ligų. Saulės nudegintas vei
das irgi yra rusvas, bet negelto- 
nas. Reikia žinot rusvumo laip
snį, tai yra reikia matyt veidą, 
kad galėjus tikrai pasakyt, nuo 
ko tas rusvumas paeina. Jeigu 
prigimtas veido odos tamsumas, 
tuomet išnaikinti jo negalima jo
kiais vaisiais. Išblykšti žmogus 
gali kraujo sugadinimu, bet vis- 
tiek veidas neišrodys čysfas ir 
dailus.

4. Balso niekas negali prižadė
ti pataisyti, nes jis daromas tam 
tikrom iš prigimties išsivyščiu-1 
šiom budavonėm, kurios negali 
jut nei perbudavotos, nei sutai
sytos. Kartais dideli tonsuliai ir ( 
adenoidai yra priežastim, gadi- 
lančioni, balsą, šitų budavonių! 
išėmimas retuose atsitikimuose 
)ataiso balsą. Bet retuose atsi
tikimuose tai gali sugadinti bal
są. Todėl paprasta balso gim-

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

Čia įdedu 10 centą, ir prašau at
siųsti man Pavyzdi No 8780. — 
Vaikui metų .............

(Vardas ir pavardė) 
I

(Adresas)

(Adresas)

nastika — lavinimas yra geriau
siu budu jį pataisyti.

Dr. A. Montvidas.

Įdomus klausimai.

Šiandie visi žinome, kad žemė 
yra apskrita. Bet jeigu žemė yra 
apskrita, o dangus yra apie vi
są žemę ajisivertęs, tai kur yra 
pragaras*?

* * *

Kam reikalingos mišios už nu
mirusius?

Jei žmogus buvo baisus nu
sidėjėlis ir jo dusia nuėjo į pra
garą, mišios jo neišgelbės.

Jei buvo teisingas, ir nuėjo 
dangun, mišios jam nereikalin
gos. <

Jeigu nuėjo čyščiun, tai Die
vas savo sprendinio negali at
mainyti, ir doleriais ar kodylais 
jo nepapirksi. — Nežinantis.

S. L A. Narių Balsai.Ir tai labai pavėlintas ca
mouflage.

Jusų kortos atidengtos. 
Nebegalėsite čia savo juodų 
darbų užslėpti, užlįsdami už 
žmonių nugaros.

| Ką jus darėte, kada Ame- 
Į rikos Lietuvių Darbininkų 
Taryba pirmutinė pasmerkė 

[kaizerio ir jo draugų politi
ką sulig Lietuvos, Ką jus 
darėt, kada Darbininkų Ta
ryba pasmerkęs tą kaizeriš- 
ką “neprigulmybę”, kurią 
dabar esate priversti patįs 
pasmerkti?

Darbininkų Tarybos tari
mas apie tai buvo aiškus ir 
griežtas. Kovo 3 d. rezoliu- 
joj Darbininkų Taryba iš- 
parodė kaizerio ir lietuvių 

drugless doc.” J. ir J. klerikalų politiką, ir tarė:

turi svarstyti' JU kanuolių tikra pozicija

darni geriaus. Kiekvienas 
bent būtinai turėtų perskai
tyti “Karės Tikslų Memo
randumą”, kurs buvo išspau
sdintas “Naujienose” NNo. 
87, 88, 89, 90, 92 ir 93.

Su pirmuoju klausimu ar
timai rišasi antrasis: Lietu
vos atstatymas po karės. Jei-

yra tokia: neprigulmybė 
Lietuvai — bile kada, bile 
kokia, tiktai ne su Laisva

Jų kanuolės riogso greta 
kaizerio kanuolių. t

Jų generolas vyskupas Ka
revičius įsiprašė j pagelbini- 
nkus Leopoldui ir Hinden- 
burgui, ir kartu su jais vei-

Lima, Ohio. — Nors Tėvynė 
skelbia, kad dabartinieji centro 
viršininkai išauginę S.L.A. nuo 
4,000 iki 14,000, bet kažin, ar tai 
jų nuopelnas. Faktiškai, man 
regis, organizacijos narių skai
čius pakilo ne ačiū jos dabarti
nių viršininkų stropumui, bet tai 
padarė įvedimas pašalpos ligoje

kia.
Bet čia Amerikoj jiems y- 

ra didelio reikalo užslėpt jų 
tikrąją poziciją.

Camouflage pasidaro bū
tinai reikalingas.

Ir štai klerikalų pus-ber- 
gu ši karė pasibaigs demo- uis, “t

ST. PAUL, Minu. Bal. 25. — 
Nesitikima, kad arcivyskupas 
John Ireland, kuris vėl susirgo.

ilgai sirgęs, todėl vargiai galė
siąs išlaikyti naują ligą.

Tėvynė gązdina, kad jeigu bu
sią išrinkti nauji prigresyviai 
žmonės į centrą, tai jie, girdi, bu
sią SLA. “likvidatoriai.”

Gana jau, vyrai, gana, 
nokė jote į laukus. Jums 
Susivienijimas ir toliau
si laikyti savo politikos tvirtove, 
odei stengiatės diskredituot pro-

Kazimieras Gųgis
A DVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminalitkuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Nuš
vilpi 
pa

Namų Ofisas: 
>123 S. Halsted SI 

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas f
117 N. Doarbom St.

III 13 Unlty BMk.
Tel. Central 4411

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS” / gresyviuosius, kad jų nepralei-

įkaitykite ir Platinkite 
(“NAUJIENAS”

i
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Kodėl ir kaip aš ta
pau socialistu?

šitas, mano gyvenimo, apra
šymas yra teisingas ir tą galės 
suprasti kiekvienas lietuvis dar
bininkas, nes visi panašiai var
gome, skardome nuo pat kūdi
kystės, ligi šių dienų. Bet nevi
si tesuprantamo kaip, kokiu ba
du, galime išsiliuosuoti iš tų var
gų. \

Dar būdamas kūdikiu, apie 7 
metų amžiaus, pradėjau tėve
liams pagelbėti, sau duoną už
dirbinėti. Nea t bodavo ar oras 
gražus, šaltas, ar litingas; nepą- 
sigailėdami mano kūdikystės 
dienų, pristatė gyvulių daboti. 
Sakydavo: “eik, sūneli, ganyk 
gyvulėlius, o kaiįv pribus Mauš- 
kis, parduosime; tu gausi penk- 
kapeikj, o aš likusius pinigus, tu
rėsiu nešti earui-karaliui, užmo
kėti už žemė.”

Atsimenu, smėliai kalbėdavo
si apie gyvenimo sunkenybės ir

apgailėstaudavo mane, kad lokį 
kūdikį reikia prie darbo statyti. 
Bet ką padarysi, nėra už ką pa
samdyti kito į mano vietą; pa
tįs dirbdami nuo šviesos ligi 
tamsos ir taip ledva-ledva gali
me išsimaitinti. Daug sykių esa
me ir be duonelės apsiėję, nema
žai esu ir ašarų išliejęs nuo nuo
vargio. Bet motinėlė nežiūrėda
vo to visko, kas vakaras, rytas ir 
nedėldieniais mokindavo poterių 
prisakymų. Kaip paaugau dide
snis, pradėjo mokinti maldeles, 
išpirmo ant atminties, o paskui 
iš maldaknygių.

Nežiūrint, kad Dievą ir garbi
nome ir meldėmė palaiminimo 
kas rytas ir vakaras, vienok gy
venimas ne tik negerėjo, bet ėjo 
kas kart blogyn. Apsirgo gyvu
liai ir keletas iš jų nustipo. Tė
velis, dėl tokios nelaimės, labai 
susirūpino, pradėjo silpnėti ir 
ant galo atsigulė ant lovos. Dak
taro ar gyduolių suteikti nebuvo 
iš ko; daugs kurdo paragavome. 
Valdžiai reikia nunešti mokės-

lį, bet iš kur imsi pinigus, jų ne-

ti žemės sklypą, kad paskolintų 
reikalingą sumą pinigų.

Nors aš jau pradėjau apdirbi- 
nėl ir visus sunkiausius darbus, 
nors ir uždirbinėjau iš šalies at
likdamas įvairius darbus, bet gy
venimas nėkiek ir dabar nesi ge
rina: valdžia ir skolintojai tan
kiau ir tankiau barškina į var
gingo gyvenimo duris. Pagalios

Dar šiaip taip pasiskolinau pini
gų ir nusprendžiau apleisti gim
tinį kraštelį, keliauti Amerikon. 
Mat tankiai girdėdavome kad

rojuje ir tie, kurie sugryždavo 
kad jis užsidegė iš visų pusių, 
tą patį sakydavo.

A menkoje.

Su tėvelių palaiminimu alke

$685 $685

šis puikus automobilius yra aprūpintas visokiais moderniš
kais parankumais, kaip tai: elektros šviesa, “self starter” (nereikia 
rankenų sukti), “Amnicter” (mieruoja elektrų), “Demountable 
( mi cru<»j» begi mą ) , “Dvnioun table \Vhcc ls” su nuimamomis

šilingomis), "Tire carrier” (prietaisas šynoms pririšti), “One man 
top” (vienas žmogus gali išskėsti ir suglausti stogelį), “Oil sight 
feed” (instrumentas, parodantis alyvos veikimų), “Knot rali” (ko
joms pasidėti), “Robė rail” (blanketui pakabinti), “Tiltinį wind- 
shield” (priekiniai stiklai galima visaip lankstyti), “Dim lights” 
(priekinius šviesas galima prigesinti) ir lt.

Šie visi parankamai yra pritaisomi šių automobilių dirbtuvėj. 
Taipgi gvarantuota, kad su galonu gasoiino galima nuvažiuoti 22 
mylias ir kad kiekvienos kvortos alyvos užtenka ant 100 mylių.

Absoliutei Naujas “Chevrolet” Tiktai

$685
Paklauskit “Fordo” pardavėjų ar jie gali duoti jums naujų 

“Fordų” taip aprūpintų už tuos pinigus? Jeigu ne, tai atsišaukite 
pas mus laišku, telefonu arba ypatiškai dvi demonstracijos.

čia kalbama lietuviškai

Universal Auto Sales Co.
5001 S. VVestern Bould., Chicago, III.

Telephone: Prospect 654

Penki Daiktai 
Paskučiausi:

Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
Tikrai atsakantis darbas;
Pritaikytas drapanų gulėjimas;
Vėliausios ir gražiausios mados (styles); 
Gauti savo pinigų vertę.

D
2)
8)
4)
5)
Jei Tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:

A. MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas
Avc. Phone Yards 4608 Chicago, III.
užlaikau didžiausį sandėlį užsieninių materijų;

3247 S. Emerald
PASARGA:—Aš ___
taipgi, kaip vietinių, taip ir užsieninių sampeliu, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamų drapanų. Mano viela būna atdara nuo 7 

. ryto iki 9 v. vakare kaip paprastom dienom, taip ir šventadieniais.
Reikalui esant aš galiu pribūti į jūsų namus, ar ofisų.

r
; >

Ml MCM»

Didžiausioj Lietuvių Kolonijoj Amerikoj

Pa. Ant rytojaus išėjau darbo 
jieškoti. Baisu pasidarė, kuo
met pamačiau, kad visas miestas 
paskendęs durnuose; maniau, 

kad jis užsidegė iš visų pusių. 
Bet draugas, su kuriuo ėjau sy
kiu, paaiškino, kad nieko blogo 
neesą, girdi, tie dilinai kas diena 
taip užtvenkiu orą. Įėjau į dide
lį fabriką... ir nei iš vietos ne
galėjau žengti toliau. Baisios iš 
visų pusių liepsnos; baltai-rau-
donos geležįs, ištirpintos kaip 
vanduo; durnai, traškantis oras, 
bėgiojimas šen ir ten kone nuo
gų darbininkų... Visas toks pa
sibaisėtinas reginys mane taip 
sujudino, kad nebežinojau nė ką 
kalbėli, nė kur beeiti. Tik va
landėlę pastovėjęs atsipeikėjau 
ir tuoj (linktelėjo mintis, kad lai 
pekla, apie kurią pasakodavo tė
vai ir kunigai bažnyčioj.
Nenorėjau eiti į tą “peklą”, nes 

jaučiausi, kad Dievo žodžio ir 
bažnyčios prisakymų neperžen
giau. Bet kur tik nenueidavau, 
visur panašiai matydavau ir ant 

galo, nebeturėdamas iš ko mai- 
tinties, priverstas buvau eiti 
prašyti, kad duotų darbą. Prisi
ėjo dar palaukti kelias dienas, 
pakol priėmė ir užmokiesties ga
vau net $1.25 į dieną. Labai nu
džiugau, kad tiek daug uždirb
siu, nes juk senam krajui už 20 
kap., ir tai daug valandų išdirb
davau į dieną. Bet tas mano 
džiaugsmas neilgai džiugino.

Pamačiau, kad netik perdaug 
uždirbu, bet kad neužtenka nė 
pragyvenimui; tėvams irgi nėra 
iš kur pasisiųsti, o dūšios išgany
mas rupi kuosvarbiausiai. Vie
nok, atmindamas kokiame var
ge paliko gymdytojai, pasiskoli
nau keletą desėtkų ir su džiaug
smu pasiunčiau.

uirbau sunkiai, smarkiai, kad 
tik įtikus bosui. Išdirbęs keletą 
mėnesių, paprašiau daugiau mo- 
kesties, ką ir gavau, pridėjo 10 
c. į dieną. Nepoilgo laiko užsto
jo bedarbė. Atsidūriau ir aš toj 
milioninėj armijoj bedarbių1— 
darbininkų, kurie per dienų-die- 
nas j ieško darbo, bet niekur jo 
negauna, ir nebeturėdami iš ko

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj

i’EARI. QUEEN KONCERTINA

Nemokėk Pinigus Bereikalo
Musų Krautuve—viena iš didžiausių Chicagoj

Parduodame už žemiausią kainų, kur kitur taip negau
si. Mašinėlių laiškams driiKUoli ir ofiso darbams yra naii- 
laustos mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliu- 
binius ir deimantinius; gramofonus lietuviškais rekordais 
ir koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsišką iš- 
(iirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių lik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome laikro
džius ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. . Kurie 
prisius trijų centų krasaženklį gaus kataliogų veltui.

STEPONAS P. KAZLAWSKI -
4632 So. Ashland Avė., Tci. Drovcr 7309 Chicago, III.

Įlllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
Uždarbis po 3 nuoš. j metus išmokamu už sučėdymums padėlius. |==

I The Roseland State Savings Bank | 
11500 MICHIGAN AVĖ., CHICAGO, ILLINOIS

Suorganizuota Kovo 10, 1909
ATSKAITA UŽBAIGIANT KOVO 30-tą, 1918 BIZNI

TURTAS
S Paskolos ir atitrau

kimai ...... $643,814.11
S Suv. Valstijų ir kiti 

Bondsai .. 562,416.00
= Reni Estate ir Bu- 
g (linkai...................  20,000.00
= Priklauso nuo kilų
S bankų ................. 200,704.06
=E Cash ant rankų .... 102,906.29

$1,529,840.46
Apsaugos Padėliams Dėžutės Pasirandavoja

ATSAKOMYBES
Kapitalas ............. $200,000.00
Perviršis ................ 50,000.00
Nepadalinti uždarbiai 15,313.00 
Neišmokėtas dividend 2,500.00 
Palaikomi taksoms

ir uždarbis ......... 5,051.25
Vertelgystės padėliai 575,000.84 
Sučėdymo padėliai 681, 975.37

$1,529,840.46

maitinlies, įvairiais budais atė
mė sau gyvastį. Sunku aprašyti

susipažinau. Priduodavau ir
jiems paskaityti “Draugą” ir

koks vargingas buvo gyvenimas 
bedarbės melu, ir nežinau kaip 
butų buvę toliau, jeigu nebūčiau 
gavęs darbo anglių kasyklose.

Nors nedirbome pilno laiko, 
lik po 2-3 dienas į sąvaitę, betgi 
užsidirbdavau nors ant “šokte
riu” ir lik po nekuriu laiko dar
bai pradėjo eiti geryn. Tuomet 
išsimokėjau skolas ir gyvenimas 
buvo jau bepagėrėjęs, bet čia ir 
vėl dievo rykštė puolė ant ma
nės, apsirgau reumatizmu.

Ilgą laiką, per kelius sykius, 
išgulėjau ligonbutyje, daug iš- 
ktiščiij padejuii; vienok iv šian- 

die dar esu tos ligos kankinamas. 
Nuo to laiko gyvenimas virto to
kiu, kad neverta vadinti gyveni
mu.

Vargas, skurdas privertė prie 
to, kad paskendau girtuoklystėj, 
nes tuoini kiek susiramindavau 
ir užmiršdavau visas gyvenimo 
kančias,. Todėl su tuo “stebuk
lingu vandenėliu ir gydžiausi“ 
kas diena.

Bet yra sakoma, kad “girtuok
lystė1 molina visų piktadarys
čių”. Todėl ir man paskendus 
joj, nebeturėdamas darbo, pini
gų, prisiėjo “uždarbiauti” kito
kiu būdu.

Vienok tas “darbas” man labai 
netiko, sukeldavo sielos neramu
mą, prisiminus Dievo žodį: “Ne
vok”. Todėl tankiai eidavau spa- 
vednėn, kad luomi būti išrištu 
nuo grieko, o juk “kas bus išriš
tas ant žemės, bus išrištas ir dan
guje.” Po špavėdnės, ir vėl ei
davau senu keliu.

Bet sykį, tai buvo Chicagoje, 
“dėdė” ir pačiupo; nutarabani- 
jo į šaltąją. Teismo dienoj, tei
sėjas grieko jau neatleido, nors 
ir norėjau patepti jam už tai. Jis
pasakė, kad nėra žmogaus ant 
žemės, kurs tavo prasikaltimus, 
nuodėmes atleistų, todėl ir aš 
tave nubaudžia kalėjimai), ku
riame už keletą dienų ir atsidū
riau.

Kalėjime.

Nors lengva pasakyti žodį ka
lėjimas, bet sunku ir liūdna gy
venti jame. Kol buvau lauko 
pusėj, nė galvoj nebuvo paimti į 
rankas katalikišką laikraštį, pvz. 
“Draugą” Darbininką” o jau ei-- 
cilikiškus, bedieviškus geriau nė 
nerodyk Bet užrakintam darė
si neramu, todėl gaudamas “D.”, 
“Dar.” skaitydavau ir džiaugiau
si jų turiniu. (Juos ir kitose kal
bose leidžiamus kunigų raštus 
dalina dykai.)

Po nekurio laiko, iš Rackford, 
III., atgabeno daugiau lietuvių 
nuteistų už nesiregistraviniosi 
ant vienų metų. Su jais aš ir

“Darbininką” primindamas, kad 
tai tikri darbininkiški, katalikiš 
ki laikraščiai. Bet je, nors ir pri 
imdavo su paačiavimų, išsireik
šdavo, kad aš labai siaurai žiūrįs 
į pasaulį, kad neatkiriąs blogo 
nuo gero. Neužilgo jiems pra
dėjo siuntinėti “Naujienas”, “Lai 
svę”, jie ir man priduodavo, sa
kydami “Skaityk ir šiuos laikra
ščius, daugiau žinosi ir suprasi”.

Kaip baisu buvo paimli ir 
skaityti cicilikiškus, bedieviškus 
laikraščius! Ir neskaičiau, nu
mečiau po geležinės lovos. Tik 
po kokios valandos luiko pantis- 

linau, nejaugi Dievas galės ba
usti už tai, kad perskaitysiu 
juos, juk aš galiu netikėti ką 
jie ten rašo? Taigi pasiėmiau ir 
kaip ko bijodamas pradėjau 
skaityti.. .. Ir kuodaugiau skai
čiau “N.” ir “L.”, tuo daugiau 
gavau supratimo apie viską. Su
pratu us, kad “Draugas” ir “Dar
bininkas” gina kapitalistų rei
kalus, o ne darbininkų, ir kad 
jie darbininkus perdaug mulki
na. Bet po kiek laiko laikraš
čių daugiau nebeduodavo, neži
nau kodėl. Gal kunigas uždra
udė, nežinau.

Bei štai man buvo proga ar
čiau susidraugauti su rockfor- 
diečiu drg. S. D. Jį perkėlė į 
mano kamerą. Jis tai galutinai 
ir sutvirtino mano mintį savo 
teisingais, akyvais nurodymais. 
Kas rytas ir vakaras aiškindavo 
iš visų mokslo šakų ir kuomet 
jo paklausiau, kaip manote apie 
Šv. R. Kat. tikėjimą, Dievą ir 
bažnyčią, tuomet jis ir apie tai 
pradėjo aiškinti. Visųpirmiau- 
sia apie senų laikų krikščiony
bę, dvasiškuos gyvenimą, jų 
svietišką valdžią ir ant galo, 
kaip šiandieninė civilizacija at
sako į jų neva mokslą.

Daug vietos užimtų alkarto- 
jant jo nurodinėjimus, bet pa
kaks to, kad jis mane atvedė ant 
tikro kelio, kurio aš nemačiau 
ir nesapnavau per 33 metus.

Dabar ne tiktai nuo girtuok
lystės ir kitų blogybių šalinuosi, 
bet stojau į kovą prieš visas 
žmonijos skriaudas; prieš visus 
tuos, kurie žmoniją klaidina vi
sokiais velniais, pekla ir die
vais. šiandien lik aš suprantu, 
kas yra gyvenimas ir kodėl gy
venu.

Gyvenu-gi lodė], kad kovo
jus už savo ir visos žmonijos 
būvį, už laisvę, meilę ir lygybę. 
Ir esu linksmas, kad priguliu 
prie to organizacijos, prie tų su
sipratusių draugU-darbininkų, 
būtent prie Lietuvių Socialistų 
Sąjungos.

10,000 Akrų Derlingos žemės
Parsiduoda farmos po 40 akrų ir daugiau ant 

labai lengvų išmokėjimų. Kainos nuo 15 dol. ir aug- 
ščiau už akerį. Žemė randasi labai gražioj apielin- 
kėj, prie puikių upelių ir didelių ežerų, kur vasaros 
laiku suvažiuoja daug žmonių ant vakacijos, tos vie
tos yra pavadintos kaipo “summer resorts”. Pa
čiame viduryj žemės randasi miestas vardu W00D- 
BORO, Wis., kuriame yra stotis geležinkelio, 2 mo
kyklos, kotelis su restauracija, krautuve (depart- 
ment store) ir daugelis namų, šito miesto visa val
džia bus lietuviai, yra uždėtas TIKRAS LIETUVIŠ
KAS MIESTAS. Minėtame mieste dar dabar gali
ma gauti pigiai pirkti lotus, kurie trumpame laike 
bus kelis kartus brangesni, visi randasi labai gra
žioj vietoj ir prieina prie ežero kranto, šito miesto 
gyventojai turi labai gerą transportaciją, nes per vi
są kolonizacijos žemę eina geležinkelis ir tik 6 my
lios iki dideliam miestui, kuris vadinasi RHINE- 
LANDER, kuriame yra didžiausia turgavietė ir ku
riame randasi 24 (fabrikai) dirbtuvės, žiemos laiku 
norintieji gali gauti darbą.

Turime labai gerų farmų išdirbtų, su geriausiais 
įtaisymais, su trobom, sodais, gyvuliais ir visoms ma
šinerijoms, kokios tik yra reikalingos ant farmų gy
venantiems ir arti prie gražių miestu ir ant geni ke
lių (vieškelių), kurios gali patikti kiekvienam, bied- 
nam ar bagotam. Parduosime ant labai lengvų iš
mokėjimų arba mainysime ant miestų praperčių.

Taipgi priimsime Liberty bpndsus {mokėjimui už farmas.
Norėdami plačiau susižinoti apie Lietuvišką Koloniją. tai pri

siimkite savo vardą ir adresu. tai mes prisiusime jums dykai kny
gelę su ženilapiu, paveikslais ir plačiais paaiškinimais apie geriau
sias farmas kokios tik gali būti Amerikoje.

Turime du ofisus. Rašykite ar važiuokite kur jums parankiau:

Liberty Land & Investment Co.
CHifMKOR Ofisas: . . A.rtt I-'armij WiHco niii ne Ofisas:

3301 S. Halsted St., Chicago, 111. Woodboro, Wis. (Oneida County)

Todėl ir tu, brengus skaityto
jau, būdamas tokiose pat sąly
gose, kaip ir kiti milionai brolių- 
darbininkų, stok musų eilėn, 
kovokime bendrai, o pergalė 
bus mus.

—Vargdieniu Užtarytojas.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”



Gyvenimo vaizdelis.

Kada Jonas sugrįžo, nieko ne- 
do namie. T Alpulį nusialebe- 
. Perėjo visus kambarius, pas
pėjo kiek ant kiemo, pasikasė 
kausi, ir kaž-kij vienas sau 
‘įjodamas vėl išėjo. Beavars- 
lamas gyvenimo blogusias pu- 
», net garsiai nusispiovė. Mer
ui, kuri ėjo stačiai prieš jį 
iptelėjo ir greitai perėjo į an- 
i gatvės pusę. Jonas, tarsi 
rėdomas pasiteisinti, ėjo ran- 
i į kišcnius susikišęs ir vie-j 
i sau murmėjo:

OI, tai tau ir gyvenimas) 
tai tau ir ženytis!

<aip čia seniai dar tik sepiy- 
>s savaitės, kaip vedė mylimų 
rgelę, ir šiandie jau tosios 
osios svajonės subyrėjo, išny-

Taip besvarstydamas, atidaro 
aludės duris. Tenai buvo pilnų 
žmonių. Kiekvienas šnekėjo, 

: kiekvienas kaž kų stengėsi kitam 
pasakyti ir visi, pradedant nuo 
paralyžuoto žmogaus, kurs jau 
keletu kartų mėgino dabaigti di
delį stiklų alaus, bet nuo rankų 
drebėjimo negalėdamas, vėl liū
dnai ramstėsi ant svyruojančios 
alkūnės, ir baigiant jaunų vai
kinų būreliu, visi rėkė, šnekėjo, 
tarsi artinosi valanda, kuomet 
visi turės nutilti, nutilti amžinai.

Jonas jau senai bebuvo buvęs 
aludėj. Senai kaip metė rūkęs, 
gėręs. Pirmiau jisai gerdavo 
stiprokai. Atvažiavęs iš Lietu- 
v o s a p i e penketas metų 
atgal, buvęs gimnazistas, nemo
kėjo visiškai nė jokio darbo, o 
kas blogiausia, išauklėjimas ji 
taip toli atskyrė nuo fiziško sun
kaus darbo. Paskui, galų gale, 
priverstas buvo dirbti sunkų nes
veikų, fiziškai varginantį darbų. 
Kad kiek užmarinus tuos fiziš
kus skaudėjimus, raumenų gė
limus, pradėjo prieš gulsiant iš
sigerti su draugais.

Buvo <ta ir kitokios priežas- 
lįs alkoholio vartojimo, kaip 
antai ignoravimas jo asmens 

draugijose, kuriose jisai tokiu 
pasišventimu buvo bepradėjęs 
darbuotis.

Bet nuslinko kažin kur toli; 
kasdieninis gyvenimas, su savo 
visokiu visokiausiomis ypaty

bėmis. užėmė paskutiniais lai
kais pirmųjų vietų, o tie visi idė
jiški dalykai, dėl kurių ne kartų 
naktų nemiegodavo, nyko pa
lengva, lėtai, kol galų galu pali
ko vien kaipo atsiminimai anų 
laikų...

Bell

MMuvznaun

Svarbi Patarnavimo
Permaina

»

Pradedant Gegužės 1-mą dieną

Meldžiame, neklauskis operatorės dienos laiko 
Mes atsakome į klausimus “Kiek laiko?” 250,000 
karių į dienų.
Nežiūrint į lai šis patarnavimas — duodamas be užmokes- 
nio - visuomet buvo sunkia našta, kurių mes noriai pakė
lėme dėl parankamo, labiausiai mokyklos vaikams, nes jie 
daugiausia lai naudoja.

Bet dabar mes liausimos tai darę 
Sntaupjni ui laiko, darbo ir įtaisų

Kūrės stovis išduoda pasididinantį reikalavimų patarnavi
mo ant musų swilchboard ir kitur dėl svarbių naminių, 
prekybinių ir valdžios susinėsimų, lodei,

Pradedant Gegulės 1-mą dieną
Meldžiame, neklauskite operatorės dienos laiko.

CHICAGO TELEPHONE CO.

NAUJIENOS, Chicago, Hl. : ’.I ,l,;i i I l.i l;i i>< I z.i< > '.'‘i. III i H

Paskui susipažino su viena 
mergina, Ona vardu, lai buvo 
kokios dvidešimt keturių metų, 
čia gimusi, lietuvaitė. Kažin, 
ar dėl to, kad ji, kaip amerikie
tė, buvo kartu ir naiviška lietu
vaitė, ar dėl jos ypatingo cbarak 
torio, ar dėl josios gražumo, ji
sai jų pamylėjo. Patsai nežino
jo net, dėl ko jų myli. Jam vien 
buvo aišku, kad viskas, kų jinai 
daro, ar sako, yra puiku, g - 
ra. Viskas, ko ji ne
pageidauja, kas sulyg jos supra
timu, yra kenksminga darbinin
kų klesai, jam atrodė nedora, ne
gražu. Jinai gi nuo jaunystės 
svajojo apie vaikinų, kurs butų 
ne veidmainys, neperdaug drą
sus, nes drąsa duoda, jos supra
timu, daug progų padarymui ne
pataisomų klaidų, o kas labiau
sia kad butų doras.

Nuo pirmo pamatymo, Ona jį 
pamilo. Bijodamos!, kad jisai 
nesuprastų, buk ji stengiasi jį 
pasivylioti, padaryti savo drau
gu, dažnai dėl menkniekių su
sipykdavo. Ak, kaip jai sunku 
buvo tuosyk jį pamatyti kur ba
liuje, ar susirinkimuose. Rodos, 
pultum ir maldautum jo atleidi
mo. Jonas lokiais atvejais nu
duodavo savyj permainos. Bū
davo kiek liūdnesnis, mažai su 
kuo kalbėdavosi ir stengdavosi į 
jų nežiūrėti. Jeigu ir pasitaiky
davo būtinai susitikti, pro vie
nas kita praeiti, Jonas, truputi 
užkaitęs, nuleizdavo galvų ir ty
liai praeidavo. Ji tuomet, rodos, 
viską atiduotų, kad lik jisai pa
keltų akis, kad tik jinai galėtų 
pagauti jojo žvilgsnį.

Kartų juodu turėjo išdirbti 
programų rengiamam vakarui. 
Trečiojo komisijos nario nebu
vo. Juodu dviese dirbo kokių 
valandų laiko. Jinai ir parašo 
jam laiškutį, nors kambaryje 
daugiau nieko nebuvo: “Ar ga
li pažinti iš veido įsimylėjusių 
ypatų?” — Jisai juokdamos at
rašė ant to paties popiergalio: 
“Žinoma, tai labai lengva.”

Tuomet ji privedė jį prie dide
lio sieninio veidrodžio.

— Na, pasakyk pagal savo vei
dų, ar įsimylęs kokių lėliukę, ar 
ne?

Jonas truputį paraudonavo. 
Nežinojo, ar sakyti, ar ne. Sa
kytis, kad jų mylįs, ji nepatikės, 
tuojau parodys savo originališ
kumų ir inrs klausinėti: Kodėl, 
delko? Norėjo užbaigti tų nes
magų padėjimų juokais ir atsa
ke:

Na, tokiais klausymais pa
čiam už save pavojinga atsakyti. 
Bet ve, leiskit man jums įspėti.

Ona vos susilaikydama nuo 
juoko žiuri jam stačiai į akis.

Už trijų savaičių juodu vedė.

Pirmosios šeimyniško gyveni
mo savaitės buvo tokios malo
nios... Visada taip puikiai su
tikdavo, net ir šiandie rytų, be
einant jam į darbų, Ona link-

Du Didžiausiu Išpardavimu šiuos Metuosv

l

10 stempn dykai Panedėlyj, Ba-
* 4 - » i i į ‘ •; • j >

landžio 29 d., dalinimo dienoje.

Atsinešk it savo stempų knygelę.

Klein Bros. Supirko Didelę Rakandų Sankrovų
Rakandų firma J. F. Svehla and Co., 4714 So. Ashland avė., pasitraukė iš biznio Ir pardavė ir.umH 
huvo visų rakandų sandėli taip pigiai kati mes galime pasiūlyti jums sutaupant veik vienų pusę.
Jie taip skubinosi parduoti savo sandėlį vienu nykiu ir gauti pinigus, kad inusų pasiūlymas susyk 
buvo priimtas: — J. F. Svehla užlaikydavo geriausius rakandus Chicago}.. šia—tikrai musų laimikis.

Seklyčios Setai, daug staiiių, masyvi rėmai, ąžuolo, mahoganz, arba

riešučio medžio, apmušti tikra skūra. Svehla’s kairia 
$80, musų kaina .............................................................

$4.00 Cash. $1.00 j savaitę.

Vaikų baltai palevotas 
medinis lopšelis, Sveh- 
lu’s kaina $6, $98(1
musų gi .... w

Veiloko matracai, pil
no svarumo, Svehla’s 
kaina $12.75 $Q75
mus ųkaina .. v

ši geležinė lova, jvairių nudirbi- 
mų, ir mierų, Svehla’s kai- $£60 
na "M0, musų gi ........... O

$1.00 įmokėti, 50 į savaitę

William ir Mary stalas 
I dideliu viršum, Sveh
la’s kaina $<30, $4 980 
musų gi.... "O

Pedestaliai ųžuolo ar
ba Mahogany, Svehla’s

i kaina $2.50, $4 19
i musų gi........... 1

57

Mes turime daugiaus negu 30 lie-i 
tuvių pardavėjų. — Šie išparda-i 
vimai Panedėlyj, Utarninke, Se- 
rec|pje ir Ketverge.

$20,000 Supirkimas

Komoda su 5 dideliais stalčiais, 
nudirbta nužibintu ąžuolil, 
Svehla’s kaina $7, mu- *991 
sų kaina gi ...................

50c juiokčt, 50c į savaitę

Misinginės lovos, ma
syvi pastovai, Svehla’s 
kaina $45.00, $9060 
musų gi .... CO

Colonial skaityklos stalas, didelis ap
skritus viršus, du Octagon pastovai, 
Amerikoniniu ąžuolu arba mahoga- 
ny nudirbtas, Svehkla’s kai- $4 ^80 
na $22.50, musų gi ........... I "r

$1.50 įmokėti, 50c į savaitę.

Seklyčios supamos k re 
slas, tikrai skūra apniu 
šias, Svehla’s kaina 
$17.50, musų $4 fl 
gi tik ........... IV

Amerikinės ųžuolo ko
modos Svehla’s kaina 
$12.00, musų gi $6.80 1aL L— - : 

China indauja, nuži
binto ųžuolo, Svehla’s 
kaina $25, $4 £80
musų gi .... I W

Komodos Anverikoni- 
nio ųžuolo, Svehla’s 
kaina $25.00, $4410 
musų gi.......... I “

Neatsišaukty
DRAPANŲ TAVORU

Moterų ir merginų 
sėjimai, aplink su-' 
kvolduoli, plačiu 
diržu, padarytas ge 
ros rųšics Panama, 
juodo arba uavy, 
visų mierų $1.97

Vyrų tvirtos Paris 
petnešos, pora Pa

nedėlyj .... 12Vzc

SekfVčiofc viduryje ka
mbario slalomas stale 
lis, Svehla’s kai- $4 
na $2, musų gi

Valgomojo kambario 
krėslas, augŠhi užpa
kaliu, padarytas *š kie 
tmedžio, nužibintas- 
Svohla’s kaina "7^1* 
$1.50, musų gi ■ O

Valgomojo kambario 

krėslai ispaniškos sku 

ros sėdynė, Svehla’s 

kaina $1.00, 
musų gi ..

Raityta musliną, 36 
colių pločio, geros 
kokybės, 22c vertė, 
yardui...............15c

Vyrų mėlyni Cham- 
bray darbininiai — 
marškiniai. 95c rū
šis sportiški marš
kiniai, $1 rųšis, ir 
daugiau puošnus — 
$1.18 kokybė, Pa
nedėlyj koliai už
teks .............. 48c

'Tikro Hairline kas- 
miero kelnės, ne fa 
brikos perdirbimo, 
bei tikros materi
jos, kiekviena pora 
gvaranluota, mie
ros 30 iki 36, ver
tės, visokio ilgio iki 
36, po.............. $L97

Vaikams puikios ir 
įvirtos kelinės, dvi
guba sitdė ir keliai, 
—mieros 5’za iki 
9Mi, truputį gady- 
los, pora .... 12 */z c

Auklės dryžuotos 
Gingham, tvirta sp
alva, mėlynos dry
žas, 25c vertė IS’/įc

Moterų čeverykai,, 
pasipuošimui arba 

dėvėjimui, padirbti 
patentuotos kume
lio skuros, arba iš 
gun metai lėliuko o- i 
dos, su guzikučials : 
arba raiščiais, au-1 
dėklo arba skurosj 
viršus, visų mierų 
porai .......... $1.78

Bovclniniai arba ši- < 
Ikiniai marškiniam 
audeklai, 27 colių 
pločio, kombinaci-i 
jos spalva, dryžės, J 
39c vertė, po . . 29c l

Vaikų bluzės, ging-į 
ham ir Chanibray | 
bhizės, gero darbo, 
veik visų mierų 33c

Vaikų Gingham su
kneles, pasiūtos iš 
gero gingham, švie
sių ir tamsių spal
vų, papuoštos rau
donai, mieros iki 6 
metų, specialiai ap- j 
kainuota, šiame iš-i 
pardavime .... 24c1

Moterų muslino na
ktinės drapanos, Ii- ( 
uosai padary tos, pa 
puoštos dirbiniais 
arba išsiuvinėiimu, 
mieros 16 iki 17, spe 
cialiai šiame parda
vime po ...... 59c

Moterų union siutai 
balti siutai, platus 
ir atlenkiami per kc 
liūs, reguliarė kai
na šiame skyriuje 
Indų 65c, parduo-! 
dant gi.............. 33c

J. I*. Coats, mezgi
mui bovelna, dide
lė 15c miera malke
lis, specialiai ap-1 
kainuotas Panedė- 
liui, už malkelį Ii-1 

ktai ............ .. 8*?<
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Žmpnės Privalo Apsižiūrėti Kad Bankas
Kame Pasideda Pinigus Butų Saugus

o saugus Bankas toks, kurį Valstijos Valdžia prižiūri ir kontroliuoja.
lidžiulis Valstijinis Bankas ant Bridgeporto, kurio paveikslėlį čia matote, yra

Central Manufacturing District Bank 
Su kapitalu ir perviršiu $350,000.00

Yrai valdžios prižiūrimas, todėl pilnai gvarantuoja 
saugumų pasidėtų jame žmonių pinigų.
čia yra sudėti miesto, valstijos ir viešpatystes pinigai. 
3 nuoš. moka už padėtus pinigus ir abelnai atlieka vi
sokius bankinius reikalus.

Banko Turtas Virš $3,000,000.00 
šitame Banke įtaisyta LIETUVIŲ SKYRIUS. , Tų skyrių pri
žiūri J. S. Czaikauakas. Jis suteikia visokių informacijų lie
tuviams.
Atdara kasdieną nuo 9 iki 4 ir Subatomis VAKARAIS nuo 6 
iki 9 valandai.

:t

A STATE BANK

Centrai Manufacturing District Bank
(A STATE BANK)

1112 Wcst 35th St., netoli Morgan Gatv., Chicago.
ant pat 35tųs gatves strytkarių linijos.

sinai stovėdama duryse prime
na:

— Jonai, užmiršai vieną daly-

— Kokį? aš, rodosi, viską tu
riu, — nusistebejąs klausė. T ik 
už valandėlės, gal dėl jos nepap
rasto raudonumo veiduose ir 
jam; žinomą šypsą ant pusiau 
iravirų lupų, suprato, jog pa
miršęs įteikti atsisveikinimo bu
čkį,

— Viskas visada buvo gera, — 
galvojo sau Jonas, — tik ot, 
dabar, po šimts pypkių... Ei, 
Džęk!..

Išsimetė vieną, kitą. Jautėsi 
smagiau. Išsigėrė da bonką a- 
laus. Jau jam buvo linksma ir 
graudu. Pasijuto tokiame pa
dėjime, kuomet jautrios, nekal
tai užgautos moteriškėm pradeda 
histeringai verkti, vyrai gi ypa
tingai ar jaunuoliai ar jaunave
džiai, apsirikę viltyje, nori išlie
ti visą saiką skausmų prmam po 
ranka papuolusiam asmeniui. 
Galima, duokim sau, ilgai stovė
ti ųnt vietos, nesi judinant, ir ne
jausti jokio skausmo, nusilpi
mo, jeigu esi tikras, kad gali 
pamiklini ranką, permainyti ko
ją ir niekam tuo. neužkenkti, 
bet kuomet esi priverstas tai at
likti, už kelių minučių įvairios 
kūno dalįs ima netikėtai sopėti, 
nutirpsta...

Jonas ėmė dairytis. Kitame 
gale kambario pamatė du pažįs- 
taipus. Petrą ir Antaną. Abu
du jau vedusiu, seniai. Priėjo, 
linksniai pasisveikino. Tuodu 
nemaža nusistebėjo.
. — Kaip, ir Jonas jau čįa pra
deda lankytis? — pusiau juokais 
užklausė Petras.

Iš karto Jonas nežinojo kaip 
atsakyti. Prisipažinti, jog vien 
dėl to, kad neradęs namie Onos, 
atėjo vienui vienas girtuokliau
ti, ipitųK įšliesy, juokinga. Juk

gal kur kokiu reikalu priversta 
buvo išeiti?

Norėdamas pasirodyt “smarl”
vyru Alt sakė:

— Ir velnias mane prigaudė 
apsivesti? Pareinu, žinote, šian
die iš darbo kaip ir visada, žiū
riu šian, žiūriu ten — jos nėra. 
Nustebau ne juokais! Ji tokių 
šposų su manim niekuomet ne
darydavo. Paskui kaimynai man 
pasakė, kad, girdi, buvo atva
žiavęs automobilius, ar koks ten 
pavalius, ir išsivežęs. Nė laišku
čio nepaliko. Suprantate jos ky- 
trumas? Na, palauk, pažiūrė
siu, kieno teisybė!

Jo draugai klausėsi ir šypso
josi. Paskui Antanas pašaukė 
dą gėrimo.

Pabėgo, brolyti, kaip mane 
gyvą matai, pabėgo! — tvirtino 
Petras. — Jeigu jau taip sau bu
tų išėjus, na, gal užtruko kur su 
kokiu reikalu, ar kaip ten, bet 
išvažiuoti automobiliniu lai, bro
lytį... Oi, kad tave šimts vel
nių, net man tavęs gaila.

Jonas, besiklausydamas, buvo 
jau tikras,* kad jo Onytė pabė
go. Dabat tas taip dažnai pa 
taiko!

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bittcria, Kraujo valyto
jo, Nervatoha, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė pe krutinę. Vidurių rėžimą- 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerrisva^i kas sa 
vaitė po butelį Salutaras, Ritteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1090 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėiistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl lokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halated St., Telephone Canal 6417. Chicago, III.

AR TURITE SKOLININKĄ?
'les iškolektuojame nuo neslropių skolininkų 

senos ir neatgaunamas skolas, notas ir visokius 
bei ašįi.škus skolų iš (ieškojimus’ ant nuošimčių. 
Nepaisome kokia skola yra ir už ką, bile tik 
teisinga, nie.s galime dėl jųsų iškolektuoti, ne- 
žimint kur ir kokiam mieste jus gyvenate, ne 
kur jūsų skolininkai randasi, musų būdas pasie
kia skolininkus visur, nes tam tikslui turime ko
respondentus, kolektorius ir advokatus prižiū

rinčius musų reikalus po visas dalis Suvienytų Valstijų ir Kana
doje. BODĄ SI TEIKIAME VISIEMS DOVANAI.

OFISAS Y HA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių: Panedč- 
liais, Seredomis ir Pėlnyeiomis nuo 1 po pietų iki 6 vakaro. 
Utarninkais. Kelvcrgais ir Subatomis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. 
Gyvenantis kituose miestuose kreipkitės pas mus laiškais įdėda
mi 3c markę atsakymui ant sekančio antrašo.

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY 
3114 S. Halstcd St., Chicago, Iii.

VUINAT1NUI 5CKGI8TRUOTA8 KU8A8 APTIMOZIU8 ANT 8BlDUKrO8TG
VYRAMS IR SUAUGIEM3

Akintai aukeo nuo IS.M t*
gidiau. Sidabro rAmuooa nuo ll.H t» 
augftiiau. Pritaikomo akiniua 
Atmlakltt Galvos eopejimaj. uarvUaų. 
maa. akių skaudėjimą*, uivUktMM Ii 
U. yra vaiaiah (vairių ligų, kart* gal
būt! prakali lito* gerų akinių prttaŪ y 
mu. Iltyrimaa utdykg, jai garnį ar 
•Mauda akla. Jei jo* raudono*, >*j gai
va »opa. jai blogai matai jai akt* tfl- 
peta, netgak ilgiau, o jietkok paganiai 
•pOvMoj. Kur kieKviaiiam pritaikMMa A- 
kiniai utdykg Atmink kad aaaa <a* 
oam gvarantuojam akiniu* tr kteajda 
nan< garai prirenka**.

8. *a. MKSmorr. ■kapena* Optika*.
Jot jų* **rgate ir reikalaujat* patarimo arba vaiatų, ateikit pa* aaan*. Al Mada a» 
tiekonu* RuMjoJ virk U* matų, Amerikoj U metų. A* duodu patarimu* DTKA1. daH* 
padaryti bile kukiu* rusilku* aaiatu*. A* rekomenduoju tik GERUS daktarna. At «a» 

■ .............. .. ............... - -------------------- CHICAGO. IU4n«Utfa» Amonių 8 M. MKSlMOVr, I14A 80. MOBGAN MT

ORKESTRĄ-BENĄ

1111 So. 491 h Court 
Cicero, III.

Tel. Cicero 2316

Pampina visokiems 
reikalams

J. SALAKAS

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Tel. Drover 7042

Dr.C.Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak< 
Nedčliumis pagal sutarimų 
4712 So .Ashland Avė. 

arti 47-tos gatvės.



NAUJIENŲ S, Chicago, m.

Į Chicago ir Apielinke

GHICAGIECiy DOMAI.
šiandie, balandžio 27 die

ną., LSS. Aštuntas Rajonas 
rengia draugišką vakarėlį 
atsisveikinimui su d. K. 
1’1 ”11’IKIENR, kuri čia atlaikė 
visą eilę prakalbų. Pra
mogos turės vietos Bohe
mini) Slavonic Hali svetai
nėje, 1 110 W. 18 gatve. Pra
džia kaip 7:30 vai. vakare. 
Bus duodama vakarienė, o 
po vakarienės įvairios žais
mės prie šaunios muzikos. 
Visi atsilankykite. Tikicto 

kaina 75c. asmeniui 
Nusipirkti galėsite ten pat 
prie svetainės durų.

Rengimo Komisija.

P. Grigaitis išvažiavo 
į “rytus”.

šiandie 9 vai. ryto d. P. Gri
gaitis, “Naujienų” redaktorius, 
išvažiavo Į “rytus”, tagi rytines 
valstijas. Išvažiavo kviečiamas
l. SS. IV Rajono, kur laikys visą 
eilę prakalbų New Yorke ir jo 
apielinkėse. Sugrįš apie vidu
rį gegužės mėli.

Truc translalion filed with Ihc posl-
m. islcr at Chicago, April 27, 1918, 
as i c<|iiii ed by Ihc act of Oct. 6, 1917. 
Didelė paroda.

Vakar Chicagoje buvo suren
gia didelė t. v. Laisvės Dienos 
paroda. Parodoj dalyvavo apie 
10 tūkstančių žmonių, jų tarpe 
apie 10 tūkstančių moterų.

Truc Iranslation filed with Ihc post- 
inashr .4 Chicago, April 27, 1918, 
as reijuircd l>y ihc act of Oct. (», 1917. 
Kunigai turi būt vajaunųs 
vyrai.

Vienas kunigėlis, vardu Rcv. 
Simon McPherson, McCormicko 
seminarijoj vakar užreiškė:

“Ar bažnyčia turėtų reikalau
ti kunigo, žmogaus kur netekęs 
drąsos arba vengia savo parei
gų link šalies? Kunigas turi būt 
žmogum, o ne maniaku. Jis 
privalo turėt raudono kraujo, o 
ne mėlyno”. Vadinas, jis turi 
būt vajaunus vyras.

Nusižudė turčius.
Vakar naktį rasta misi troški- 

4r

misi guzu vieną Gridlcy and 
Maxon kompanijos dalininkų, 
Benjamin Gridlcy, gyvenusi na
me 0310 Kenmore gatvėj. Sau- 
žudystės priežastis nežinoma.

Dr. K. Drangelis
DENTISTAS

3261 S. Halsted St. i
Il'booe Drover 5O5i ■

Cmicago J 

Truc Iranslation filed wilh thc post- 
master ui Chicago,' April 27, 1918, 
as rcąuircd by the act of Oct. 6,1917.
Masinis susirinkimas.

Ryto, balandžio 28 dienų, 
kaip 230 v. po pietų įvyks dide
lis masinis susirinkimas \Vest 
Side Auditoriume, kerte Racine 
ir Taylor gatvių. Kalbės d. Sa- 
nteri Nourteva, oficiali* Finų 
Liaudies Respublikos atstovas, 
tema “Tikslas vokiečių įsiverži
mo į Rusiją ir Finlandiją”. Į- 
žanga dykai.

Pašovė vagilį.

Vakar naktį policija mirtinai 
pašovė tūlą Edward d. Master- 
s’ą. Pastarasis, sako, pasiūlęs tū
lam H. Rogardui, garadžiaus sa
vininkui, automobilių šonų. Be
ganius supratęs kame dalykas, 
liepęs atvežti ir kartu pranešęs 
policijai. Kuomet Masteris at
vežė savo prekes, detektivai jį 
užklupo. Pastarasis leidosi bė
gli. Kulka tečiaus pasirodė e- 
santi greitesnė. Dabar Maste
ris guli Fort Dearborn ligoninėj 
su peršauta galva. Iš kur Mas
teris pavogė tas šėnis, dar ne
patirta.

Pateko bėdon.

Policija areštavo tūlą Her
mai) Dunkel, <8017 So. Peoria 
gi., automobilio savininką. Su
važinėjęs vaiką ir vėliau ban
dės ištrukti.

Pauline l’lctka apkaltinta.

Prisaikinlieji teisėjai vakar 
rado esant kalta pirmo laipsnio 
žmogžudystėj p-lę Pauline Plo- 
Iką, kuri vasario 15 diena nu- 
žudė savo numylėtinį Dr. Anton 
.1 indra. Vadinas, dalykas Imis 

atiduota j teismo rankas. P lė 
Plotka dar neareštuota.

Užpuolė brangakmeny

krautuvę.
Trįs apsiginklavę banditai, 

vienas baltveidis ir du negrai, 
vakar naktį užpuolė Georgo 
Kuchariko brangakmenų krau
tuvę, 1722 So. Halsted gatvėj. 
Laike užpuolimo krautuvėje bu
vo Kuchariko kaimynas, Samu? 
el Morris, drabužių krautuvės sa 
vininkas. Kuomet blogdariai 
šoko ant Kuchariko, pastarasis 
išbėgo gatvėn, kad pašaukus po
liciją. Blogdariai bijodami pa
tekt bėdon, nutraukė Kuchari- 
kui kaklaraištį su 125 dol. ver
tės špilka ir pabėgo.

šluoja lauk “bepartyviškuosius” 
kunigų bernus.

Ri publikoniškasai Cicero ma
joras Kloniu) užsispyrė iššluoti 
valdininkus, kur buvo įstačius 
senoji miesto valdyba. Vakar 

gavo saktį dar 13 “bepartyviš- 
kųjų”.

Pagalios, ciccriečiai gal atsi
kratys tų “bepartyviškųjų” ku
nigų bernų, kurie bėgiu kelių 
pastarųjų metų daugiau rupi
uos klebonijų, o ne žmonių rei
kalais.

Pardavinėjęs “mėlynų dangų”.

Vakar buvo areštuotas tūlas 
W. S. Martien, 6228 Ellis gt. 
Kaltinamas peržengime t. v. 
“blue sky” įstatymo, taigi par
davinėjime nečarteriuolų Šerų, 
tariant mėlyno dangaus.

Truc translntion filed with the posl- 
master at Chicago, April 27, 1918, 
as rcąuircd by thc act of Oct. G, 1917.
Na mat!

Ponia Hadrian H. Baker, gy
venanti 2918 Prairie gatvėj, tu
ri mažų taksuką, vardu Barney. 
Vakar tas jos Barney esą pirkęs 
laisvės bondsų už 50 dol.

Geras pavyzdis visiems pat- 
riolingiems — šunims.

Teisia mergelę.

Teisėjo John J. Sullivan kam
baryj, kriminaliame korte, ei 
na p-lės Rudy Dean byla, kuri 
kaltinama nušovime tūlo Dr. Le
nu H. Quilman’o.

Tas Jurgis Mockaitis...

'Jas Jurgis Mockaitis (repor
teriai jį vadina Mokate’u), gy
venąs 502 W. 16 PI., tikrai šau
nus vyras. Jis jokiu bildu ne
norėjo būti “ant vieno burdo” 
su savo jaunąja dukrele Elzbie
ta. Kartą, motinai susirgus, jis 
nunešė mažąją Elzbietą “geron 
vieton” ir paliko. Kada motina 
pasveiko, Jurgis ramiai pranešė, 
jogei mažoji Elzytė mirusi. Pa
čiutė nepasitenkino tuo ir krei
pės patarimo į poną džiodžę. 
šis pasišaukė šaunųjį Mockaitį 
ir... ir Mockaitis prisižadėjo 
sugrąžinti “mirusią” Elzytę sve
iką ir gyvą.

Ir vėl turės gyventi abudu 
“ant vieno burdo”.

Vakarinių mokyklų

lankytojams.
Su balandžio 24 diena pasi

baigė sezonas vakariniu moky
klų, c
v Armour’o vakarinę mokyk
lą užbaigė viso 34 mokiniai — 
vyrai ii* mergelės. Iš tų, 10 yra 
lielaviai,. Užbaigusieji gavo vie
šos mokyklos paliudijimus su 
teise įstojimb be egzamino į 
augštesnes mokyklas (high 
schools). Užbaigė Armouro va
karinę mokyklą šie lietuviai, nc- 
turintįs 21 metų: Izidorius Gap- 
šis, Alice Grigonis, Bruno Juš
kevičius, Antanas Pankauskas, 
Bruno Rutkauskas, Leonas Va
lentinas, Bernice Vileik, Anna 
Juška.

Senesni negu 21 metų: Jonas 
Kazlauskas ir Petras Leonardas.

Beje, galutinai mokykla neuž
sidarė; 37 mokiniai išreiškė no
rą ilgiau mokyties. Taigi mo
kyklų vyriausybė (Board of E- 
ducatiop) perkėlė mokyklą va
saros laikui j Mark While S. 
prie Halsted ir 30 gatvių. Mo
kslas prasideda ateinantį pa ne-

PRAMOGOS.
Vakarai—Baliai—Piknikai—Etc.

Pittsburgh, Pa. — Aido choro te
atras ir koncertas bus subatoj, ge- 
«užės 4 d. LMD. Svet, 142 Orr str. 
Pittsburgh, Pa., 7:45 vai. vakare. Bus 
lošta juokingiausia komedija: Gud
ri Našlė. Dalyvaus du chorai: Ai
do ir laiisvės, iš U. S.

Kviečia Aido Choras.

Brighton Park. Keistučio Kliubo 
Dramos skyrius ir choras rengia 
draugišką vakarėlį nedėlioję, balan
džio 28, 6 vai. vakare T. Mažlenio 
svet., 3834 So. Kedzie avė. Bus įvai
rus programas . —Komitetas.

Roseland. — LMD. Aido choras re
ngia vakarą balandžio 28 d. K. of P. 
svet., 111137 Michigan avė. Scenoje 
stato Katriutės Gintarai. Dainuos 

Latvių soc. mišrus choras. Ch. L. S. 
Vyrų choras. Abu LMD. Aido cho
rai ir Balalaikų orkestrą. LMD. Aidas

dėlį, 29 šio mė liesto tomis pa
čiomis valandomis, t. y. nuo 7 
ligi 9 vai. vakarais. Mokinama 
bus tečiaus tik du kartu savai
tėj — panedėliais ir utarnin- 
kais.* Mokslas, kaip ir pirma, 
visiems dykai ir trauksis per vi
są vasarą. —J. ŠHeika.

“Billis” Hammonde.

Evangelikų sorkininkas, Bil- 
ly Sunday, vakar laikė “šventą 
spyčių” hammondiečiams. Chi- 
cagos didlapiai nebeįmanė nei 
kaip aprašyti to šarlatano kelio
nę. Visa kas ten buvo: kaip Bil
lis atsikėlė, kaip apsirengė, ku
ria koja pasistojo vagonai) ir lt.

Ir yra juk žioplių, kur godžiai 
seka kiekvieną to sorkininko 
pasikrutinimą!

Vaidai Mokyklų Taryboj.

Vakar buvo rašyta “Naujie
nose, kad Mokyklų Taryboj 
prasidėjo peštynės. Susipešė 
Tarybos narys Czarneckis, len
kas, su kitu Tarybos nariu So- 
veringhausu dėl vokiško Bi- 
smureko mokyklos vardo. Mat 
Sevcringhaus po to, kaip Czer- 
neckis pareikalavo pakeisti 
B i s n) a r c k o m o k y k- 
los vardą, tarybos posedin 
pristatė ištisą sąrašą mokyklų, 
turinčių svetimtauliškus var
dus, ir pareikalavo, kad visi jie 
butų pakeisti. O sąraše buvo 
mokyklų ir lenkų vardais.

Savo užsipuolimu prieš lenki
škus mokyklų vardus, Severin- 
ghaus sukėlė dabar prieš save 
visus lenkus. Lenkų Moterų 
Susivienijimas, turįs apie 17 tū
kstančių narių, išleido atsišau
kimą, kur aštriai protestuoja 
prieš pakeitimą Kosciuškos mo
kyklos vardo. —

Naujos “Naujienų” stotys.

Nori h Side j “Naujienas” ga
lima gauti pirkti prie Wcstcrn 
ir Mihvaukee gatviii — aut piet
rytinio ir šiaurvakarinio kam
pų; prie Ashland ir Mihvaukee 

ant pietvakarinio kampo; 
prie Dlvision ir Mihvaukee — 
ant šiaur-rylinio kampo, ir prie 
Ashland ir Division — ant piet
rytinio kampo.

Jeigu dar kur nesiranda “Na
ujienų” stoties lietuvių apgyve
ntose arba praeinamose jiems 
vielose, malonėkite lai pranešti 
mums.

“Naujienų” cirkuliacijos už- 
veizda P. F. Grybas.

BRIDGEPORT

Naujų LSS. narių domai.

Daugelis naujųjų D)ūsų idė
jos draugų, kur nesenai įstojo 
organizacijon, dažnai skundžia
si nežiną kuo prisidėti prie spar
tesnio musų organizacijos dar
bo. Nežiną, kaip čia veikiau 
susipažinus su nauju jeims ju
dėjimu, kaip pradėjus skleisti 
naująją darbininkų pasjliuosa- 
vinio evangeliją ir lt.

Tuo klausimu noriu tarti pe
rą žodžių. Draugai, arčiausias 
ir tikriausias kelias prie to yra 
— jūsų kuopos susirinkimas. 

Kuopos susirinkime — pirmoji 
ir geriausioji vieta susipažinti 
su arlymiausiais musų uždavi- 
nais. Svarstydami savo organi
zacijos reikalus, prisidėdami 
minčia ir darbu prie jų įvykini- 
iiio, mes gauname pirmą ir sva
rbiausią lekciją. Nuo to jau ne
sunku prasisiekti toliau.

Veiklus organizacijos narys 
yar visų mylimas ir gerbiamas. 
Todėl naujieji musų idėjos ka
reiviai turėtų žinoti, kad iškil
mingiausia diena mėnesyj yra 
ta, kurioj pripuola kuopos susi- 
rinkiams. Gi ketvirtosios kuo
pos nariams toji diena yra — 
paskutinis nedėldienis kiekvie
no mėnesio. Tą dieną draugai 
turėtų nepašvęsti jokiems ki
tiems užsiėmimams. Todėl kie-* 
kvieno nario — seno ir naujo

pareiga dalyvauti kuopos su
sirinkime.

—J. P. Prušinskas.

ROSELAND

Vargas, vis vargas.

Šiomis dienomis pavieto ligo
ninėje mirė lietuvis Vincas Lau
čius. Sirgo jis apie dvejetą me
lų. Buvo tai neturtingas vaiki
nas, taigi jo palaidojimu dabar 
įmes rupinties geros širdies 
žmones, tuo labiau, kad velionio 
brolis, pas kurį dabar velionis 
nugabenta, irgi neturtingas

ir kudi-

Velionis, beje, priklausė vie
linei SLA. kuopai. Bet kadangi 
ilgą laika neužsimokėjo, tai ta
po išbrauktas.

Vargas, sakau, tau) beturčiui, 
visur vargas. —Keleivis.

WEST SIDE
Iš LSS. 22 k p. veikimo.

Pėdnyčioj, balandžio 19 d., M. 
Meldažio svetainėj, buvo LSS.

Balsuota atsiųsti iš centro nau
ji įnešimai —- referendumo Lia
ukos. Perskaičius visus ineši- t
mus, kilo ilgų diskusijų. Vė- 

nešimai yra be vertės, ir bal
suota prieš. Už šeštą, paskuti- 

bus nutarta leidinėti “Kovą” du

mokesčių pakėlimą turi išrišti 
ne Pildomasai Komitetas, bet 
Sąjungos, referendumas, ir U. 
Čia balsuota už. 'I no susirinki
mas, kaipo nepaprastas, tapo už
darytas. —Ant. Jusas.

LENGVAS NUSPRENDI
MUI DAIKTAS.

vidurių ligų: nevirškinimo, vi
durių užkietėjimo, vidurių išpū
timo, galvos skaudėjimo, nemi
gos, nerviškumo, abelno silpnu
mo — ir jeigu e^ale sumanume, 

nelauksite, iki Jus padėjimas pa 
sidarys serjozniu. Atsakančiau- 
sias vaisias yra Trinerio Ameri
koniško Kartaus Vyno Eliksiras, 

bsti virškinimui, atitaiso alkį ir 

koše kaina $1.10. —
Nušalimams ir kosuliams, ku

rie dabar yra sezone, vartokite

per krasą 35 ir
60c.

Reumatizmui ir neuralgijai 
Trinerio Linimentas neturi sau

krasą 45 ir 75c. Josepph Tri- 
ner Company, 1333—1313 S.

Ashland avė. Chicago III.

Vyriškij Drapanų Dargana
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieni), nedaliomis ir va
karais.

S. G O I) R O N
1415 S. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Cicero 252
DR. A. P. G U R S K I S

I) E N T I S T A S
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedčliomis pagal sutarti 
4817 W. 1411) St., Cicero, 111.

Kampas 49tl) Avė.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Halsted »t.
Telepbone Canal 2118

Vai •—11 ryta: 1—2 popiet: 7—• rak. 

Ofisas: i
1900 S. Halsted St.

Virini BUchoff’o Aptieko.
Tel.phone Canal 114.

Valandos 8—6 po pieta 
Iteklriant Nedildieaiaa ir Heredaa

Dr-stė Keistučio Pašelpinis 
Kliubas, Brighton Park, III. 
užkviečia savo draugus ir 
drauges ant

APVAIKSCIOJIMO
LIBERTY L0ANS

Balandžio (April) 28 dieną, 
1-mą vaL po pietų.

Nariai turi susirinkti prie
McKINLEY PARK’o, 

kuris randasi prie 
Archer Avė. ir Western avė.

Kviečia
KOMITETAS.

SVARBI PRELEKCIJA 
DEL MOTERŲ IR 
MERGINŲ!
Nedėlioj, Balandžio 28-tą d., 

2-rą valandą popietų
Aušros Mokyklos Svetainėj,

29-ta ir So. Halsted Street.

L. M. Dr-^tė “Apšvieta” 
rengia prelekciją tema:

“YPATIŠKA HYGIJIENA
Skaitys Dr. A. Yuška.

ši prelekciją vien lik moterims ir 
merginom. Del aiškesnio supratimo 
prelekcijos svarba bus galima duoti 
ir klausimus kuriuos prelegentas at
sakinės. Kviečia komitetas.

Te). Putlinan 342.

D.J. Bagocius.M.O.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

Roseland, TU.
Valandos Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 vai. iki 5 po pietų, ir 
Nuo 6 iki 9 vakare, kasdie.

Stanley Adomaitis 
užkviečia visus pažįstamus. 
3159 S. Halsted St., Chicago, 
III.

MONARCH BREWERY duoda vi
siems žinoti, kas neturite pilietiškų 
popieru, (ai galite gauti kožną kar
tą. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt biznį. Kas norite saliuną 

Irkti ar randavoti, ar atidaryti, 
išaukite į

Monarch Brcvvery,
1 ir* S. Wcstcrn avė. 

Gco L. Ukso, Agcnt.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagd 
Telephon* Hnymarket 2544

DR. A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišku, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagt
Telephon* Drover IC93 

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—1 popiete 
7—8 vakare. NedėliomU 10—12 dieną.

Sergėkite savo akis
Ncužsitikėkit savo regėjimo pir

majam by kokiam neprityrusiam 
apliekoriui .auksoriuj ar keliau
jančiam f)ardavėjui. nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
(galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
imu s akinius tikrai. Darbą atlie- 

u belauki mt, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek'* 
Tėmykite į mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo i 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

| Dr> A. R. Blumenihal |

SPECIALISTAS 
Akis EgzarcLkvoja Dyka!

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometcr. Y- 
patinga doma at- • b kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telcphone Yards 4317

TeL Yards 3654. AKU6ERKA

Mrs. A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
spitalesa ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose l 
moterim ir merginom.; 

£3113 So. Halsted Str., 
(Ant antrų lubų) 

Chicago.

Telcphone

Telcphone Yards G87

SPECI \1.iSTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vrikn 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 no piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vok. Ncdvlio-t

Praktikuoja 27 mei 
Gvvcn'inas ir Ofis

DR. S. M.GMSES j

]r. M. StHpflisffl
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nue f 
ir nuo 5 iki 8

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkeisiai, 1 seifas, 1 
benčius dėl laikrodžių taisymo, taip
gi ir kitokių visokių daiktų galite

Taipgi didelis išpar
davimas visokių auksi- 

ii^N nių daiktų, kaip tai: 
deimantu, žiedų, laik
rodžių, branzalietų ir 

kitokių auksinių ir sidabrinių daik
tų. Tas viskas yra parduodama šiuo 
laiku už pusę kainos, nes mes turim 
perdaug daiktų, tai norim kiek nors 
sumažinti, užtai taip pigiai ir par> 
duodame.

Naudokitės proga kol yra pigu
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, < 
tarpe Lcavitt ir Hovnc avė. 

Tol. Canal 5838.

Telcphone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 14th Street, 
VALANDOS: Nuo 9 iki 
nuo 3 iki 5 po piet,
NedCldicniais nuo 9 iki 12 v. dieng.

Cicero, III.
2 prieš piet, 

uo 7 iki 9 v.ik.

(TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI K Al T IS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St.. Chicago



NAUJIENOS, Chicago,III.

Pranešimai JIEŠKO KAMBARIŲ PARDAVIMUI NAMAI-žEME NAUJIENŲ AGENTŪROJ

Subata, Balandžio 27, 1918.

PAJIE.šKAU —šviesaus, kambario 
Bridgcporto apielinkrj, tarpe 33-čios 
ir 35tos gatvių. Atsišaukite adresu: 
J. P., 3346 So. Ilalsted Si. Chicago

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

PARDUODU kriaučių šapą, valy
mo ir dažymo, gera vieta. Ant West 
Sidės, lietuvių apgyventa. Del pla
tesnių žinių rašykite laišku į “Nau
jienų” ofisą pažymėdami N 14.

ATIDUODAMA randon šloras. Ge
ra vieta dėl bučernės ar grosernės, 
didelė viela, dėl automobilių ir ar
klio, sykiu ir pagyvenimai, prie pat 
geležinkelio stoties. Kreipkitės šiuo 
antrašu: — P. L. 316 \V. lllth St. 
Roseland, III.

GERAS SALIUNAS, gera buveinė 
dėl lietuvio. Kreipkitės j P. Sehoen- 
hofen Brew Co. —Pasiklauskit M. 
Preib, 18-ta ir Camdport avė. Chgo.

KEIKIA DARBININKU RAKANDAI
Roseland. III. — l.DLD. 79 kp. su

sirinkimas jvyks nedėlioj, balandžio 
28 d., kaip 10:30 vul. ryto, Aušros 
mokykloj, 10900 Michigan avė. Dra
ugai, visi būtinai ateikite; bus pri
rengta baliaus atskaita.

A. Grebelis, Rašt.

Risi KALINGA merginos, arba jau
nos moterjs lengvam darbui ant 
\vest side j Red Spring šapą. Gera 
mokestis, pastovus darbas. Važiuo
kite 21 CanaI gatvės karais.

Henry Schomer Company 
509 Mather SI., vienas blokas j pie
tus nuo Ilarrišon ir CanaI gatvių.

LSS. 4-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, bal. 28 d., 
kaip 1 vai. po pietų, ant antrų lubų. 
Mildos svet. Draugai, malonėkite vi
si atvykti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti, beto bus renkami 
delegatai į VIII Rajono Konferenci
ją. —Sekret. K. Trainis.

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterjs prie švaraus šapos da
rbo. Gera mokestis. Atsišaukite. 
Empl. Gate, 1700 Peoria St., Chicago.

UŽ $50 NUPIRKSI $2)0 dvigubais 
springsais phonografų, 2 Jewcl 
polnts, ir recordus, taipgi pulkų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus fr tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Wcstern av., Chicago

SUGRYŽAU ATGAL Lš FARMU
Teko j mano rankas keletas labai 

puikių farmų Illinois ir kitose vals
tijose už prieinamas kainas pardavi
mui ant išmokesnio arba išmainy
mui ant namų, viena iš tų:

100 akrų arti Woodstock, Illinois, 
6 karvės, 4 puikus arkliai, 8 veršiai; 
20 kiaulų, 150 vištų, visos mašinos ir 
padargai, užsėta rugiais ir kviečiais, 
geriausi žcųiė. Turiu ir daugiau far
mų didesnių ir mažesnių visur. 14 
metų šio biznio užtikrina teisingą 
patarnavimą. Bile ką turi ir nori 
mainyti ant ko kita, arba parduoti, 
pas mane yra geriausi ir saugiausi 
vieta, nes esu ištirtas per daugelį 
praeitų melų. Adresuokite.

KAZIMIERAS Z. URNIKIS 
1818 W. 461h St., Chicago.

St. Charles, III.: W. Grabauskas,
19 W. 2nd SI 

Melrosc Park, III.: M. Kartaskl,
6 N. 19 Broaihvay si 

DeKalb, III.: Mike Taruti,
1148 Markct St 

DiveiL.icn, III.: W. A. Žilinskas,
Box 210 

Rockdaie, III.: Via Joliet, I). Lukša,
140 Mocd Avė 

Westvllle, III.: St. Mazremas, 
Barber Shop, State 

Waukegan, 111. J. Miloszcviče,
801 — 8th

W. PdHman, III.: W. Pilypas, 
720 W. 120 

Harvey, UI.: Z. Putramentas,
15725 Finch Av* 

Chicago Hcights, III.: Frank Banis, 
341 E. I II h SI. 

Spring Valley, III.: Joe. Siurvilas
324 W. Third str. 

Livingston. III.: K. E. Bertulis, 
E. St.\Louis, IK: žičktis.

539 Collinsvillc
Springfield, III.: K. Stočkus, 

1530 Sangamon
E. St. Louis, UI.: K. Žukauski,

123 St. Clair

Nemokėk Už Tuščią 
Uolą faksų

SI

st
Si

MOKYKLOS

Svarbi prelekcija moterims ir mer
ginoms jvyks nedėlioj. bal. 28 d. 2- 
rą valandą po pietų. Aušros Mokyk
los svetainėj. 29-ta ir So. Ilalsted si. 
Skaitys Dr. A. Yuška, tema ‘Apatiš
ka hygi'jcna”. Galima bus uždavinė
ti klausimai. Kviečia moteris ir 
merginas skaitlingai atsilankyti.

—Komitetas.

REIKALINGA bučeris. Geras da
rbas, nuo I vai. ryto iki 6 vai. va
karo — ne ilgiau. Malonėkite atsi
šaukti greitai.

Alex Sucilla,
871 I Houston avė., So. Chicago, III. 

Tel. So. Chicago 838.

REIKALINGAS kriaučius taisyti 
ii- prosyti drabužius, geras užmo-

RETA PROGA.—Jauna pora pri
versta paaukaut savo puikius 5 kam
barių rakandus. įdegantis tikros ska
ros seklyčios setas, 8 šmotai, dainin 
rumio sfctas, vėliausio styliaus. Taip
gi miegamojo ir virtuvės rakandai, 4 
aliejiniai paveikslai Taipgi $850 pats- 
skambinas pianas 1918 styliaus bus 
paaukautas už $220 ir $200 Victrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite tuojaus. Rezidencija:— 
1920 So. Kedzic Avė. Pirmos lubos.

Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkites.

Kas nori išmokt anglų 
rašto, rokundų, braižymo 
eikite į Aušros Mokyklą, 
dienomis ir vakarais. I.L, 
didelė. Užsirašyt galima lucl 
laiku. AUŠROS MOKYKLA 
3001 S. Ilalsted St., Chicago

V. Mišeikių Vedėjas.

kalbos ir 
pienų — 
Pamokos 

Mokestis ne- 
Užsirašyt galima kiekvienu

Avė

Av*
MASSACHUSE I 18 VAtS tlJi/J

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

Mes iki šiol pabudavojom 
daug namų ir nei su vienu 
kostumeriu neturėjome jo
kių nesmagumų; taigi ir Ta
msta gali būt drąsus. Pasi-

J. Sammis, 
avė., Chicago

Northnidė* Draugijų Sąryšio mė
nesinis susirinkimas įvyks petinčioj 
šia avė. Visų draugijų delegatai 
balandžio 26 <1. kaip 7:30 vai. vak.. 
Knygyno kambariuose, 1822 \Vaban- 
butinai atvykite j susirinkimą.

AUTOMOBILIAI

St. Charles. Ill>—LSS. 177-tos kp. 
mėnesinis susirinkimas jvyks ncelė- 

pietų, .1. 
ir drau- 

Valintas.

jai. rubbcriai ir polt.švriai. Gera mo
kesti. Pastovus darbas. Nėra darbi
ninkų netvarkės. Atsišaukite:

Ilerzog Art Furniturc Co., 
Saginasv, Mich.

PARSIDUODA sidekaris, tinka 
Harley Davidson molorcycle, arba 
Excelslor, visai pigiai, ką greičiau
siai. J. Mikšis,
21/17 S. Lowe avė., Chicago.

lioj, bal. 28 <1., 2 vai. po 
Satulos svetainėj. Draugai 
gčs, visi susirinkite. Pirm.

PARSIDUODA molorcycle India
na arba Excclsior pigiai .Dykai tai
some per šešis mėnesius.

J. Mikšis,

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

Lavvrcncc, Mass.: P. A. Jotui 
114 Elnį Street

Montello, Mass..* B. P. Miškinis, 
35 Arthur Si

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius
15 Millbury S»

Montello, Mass.: P. Kurpius, 
175 Amcs St

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Amci S.

Lowell, Mass.: J. Baumill, 
50 Charles S.

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas 
101 Oak S:

Montello, Mass.: P. Stiga, 
5 Arthur Si

omo valstijoj

< .IrvMlunii. k».. a. Vuleiiton.
, 2120 St. Clair

PENNSYLVAN1A VALSTIJOJ

PARDAVLMUi

budavosi namą be jokių tru-belių.

LSJL 1 k p., LSS. 4 k p. ir LMPS. !) 
kp. bendras lavinimas susirinkimas 
jvj ks nedėlioj, balandžio 28 d.. H) v. 
rite, l'ellosvship House svet'., 831 \V. 
33 pi. Bus dvi prelekcijos: “Kada ir 
kokiu bildu svietas susitvėrė” ir ko
kiu budu gali pasibaigti?” Draugai,

NAMAI-ŽEMft

nesi vėluokite.

Lietuvių Lenkų apielinkč. Par; 
duosiu arba apmainysiu kampinį 
inurinj penkių kambarių su sankro
va, naujam įrengimui paimsiu mai
nais saliuną, automobilių arba ką 
kitą. 2029 N. Oakley Avė. Chgo

Rockford, III. — LSI Ratelis ren
gia prakalbas balandžio 28, Vega

vii;. Pradžia 2 vai. po pietų. Kalbės 
moksleivis A. Rimbo*. Visi, kas galite, 
ateikite. Kviečia —Komitetas.

PARDAVIMUI I kambarių name
lis už $1800. Givins et., 85th Slr., 
Chicago. Lietuviais apgyventa. Atsi
šaukite laišku i Naujienų Ofisą pa-

100 AKERIŲ farma su triobomis 
ir su gyvuliais; žemė yra derlinga ir 
yra 20 akrų miško; dešimts akerių 
yra dirbamos žemės, o kita da neiš
dirbta. Galite pigiai pirkti. Parda
vimo priežastis — man reikia stot 
j kariuomenę. Platesnių žinių klau
skite šiuo adresu: Anton Adomytis, 

Eagle Rlver, Wis..

- VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Pelrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvaranluo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė j

Bridgeviile, Pa.: 1. GelrhK
P O Box 407

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Bos 262
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt Newi C< 

l.ib“rtv Av* and Grnot l
Kulprnont, Pa.: VVally Yodoc,

Box 45
Pa.. F. Krasowski. 

2809 Penu *'
Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbes <
Pa.: F. Tevlovich,

2228 Tusti a 9
Ouųuesne. Pa.: K. I.ideka,

306 Hamiltou t*.
Scrantou, Pa.: J. Teteysh,

1726-28 Jackson 9*
Scranton, Pa.: Pctrikys J, 

Cl. and •ttfbrigbl Avt

Pittsburgh,
Piltaburnh,

PitKburirh,

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
cxtra susirinkimas bus subatoj. 7:30 
vai. po pietų. Balandžio 27. Malinau
sko svet., 1813 S. Ilalsted str. 'turim 
daug svarbių reikalų, todėl nariai 
privalo atsilankyti. Rašt. F. Micklin

PARSIDUODA valgomųjų daiktų 
ir saldainių bei kendžių krautuvė, ge 
roj. lietuvių apgyventoj apielinkčj. 
Parsiduoda delei labai svarbios prie
žasties. 3221) \Vallacc St.

MICIHGAN VALSTIJOJ:

HA5TER 5Y5TEP1
ŠTAI JUMS PROGA

tikėtas ir extra susirinkimas jvyks 
nedėlioję, balandžio 28 d., 1918. ly
giai 12 vai. dienos, paprastoje susi-

Paulina gat. Susirinkimas šaukia
mas reikale apvaikščiojimo tą pačią 
dieną visų Chicagos lietuvių. —

K. A. čapas, Nut. Rašt.

PARSIDUODA kampinis saliunas, 
ge>oj vietoj, lietuvių apgyventoj vie
toj. Biznis eina puikiai ir kas pir
ktų jį gerai pelnytų. Savininkas tu
ri eiti j kariuomene ir iš tos prie
žasties parduos jį pigiai.
67! W. 18th St., Chicago.

kur galite i trumpą laiką uždirbti 
gerus pinigus. Parsiduoda namas, 
kuris neša 21 nuošimtį. Inmokčt 
reikia $100.00, o likusius ant mėne
sio $25. Randasi puikiausioje daly
je Gary, Ind. Pardavimo priežastis 
—savininkas gyvena Chicago, 4418

Telephone McKinley 
\ telc-

Grand Rapids, Mic.h.: J. Žilinsku
452 W. Leonard b

Saginavv, Mich.: S. Joškeviče, 
2707 Washington av

“Ateities Žiedo” vaikų draugijėlės 
choro repeticija, jvyks nedėlioj, ba
landžio 28 d 2 vai. po pietų, Fcl- 
lowship House svet., 831 \V. 33 pi. 
Visi maloniai kviečiami atvykti.

—Draugijėlės globėja F. S. K.

PARSIDUODA labai pigiai kad 
užbaigus turtų. Mūrinis Cottage, 6 
dideli kambariai ir skiepas su 3 ka
mbariais ir maudynė. Viso 9 kamba
riai. Atsišaukite: 3350 Emerald Avė.

S. Sawyer avė. ‘ 
3354. Atsišaukite laišku arba 
fonu. Kaina visai žema.

G. Virbalaitis

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGN1NG 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ

Muku Rtatema ir ypatiškna mokinimas pa
darys jus žinovu | trumpą laiką.

Mos turime didžlnilsius ir gerinusius kirpi- 
mo-desisminv ir siuvimo Myrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrithą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiatni aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir. va
karais ir ųauti speciališkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — 
štai lės arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCIIOOL
J. F. Kasuicka, Peyditlnb, 

118 N. La Salk gatvė, ^Kambarys 414-417. 
prieš City Hali.

INDIANA VALSTIJOJ:

bila

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

Indiana Harbor, Ind.: Kara Bulcitov, 
3814 Deodor Si. 

Gary, Ind.: Jusliu Vaitkus,
1709 W. 151 h Avė. 

Busmu,
1214 BroadwM*

Gary, Ind.: D.

Clinton, Ind.:
M. Aliliunns, 112 So. Main si.

REIKALINGI vyrai ant burdo: su 
valgiu ir kambariu $6 j savaitę. Ge
ra vieta pakeleiviams.

MII

LMPS 25tos kuopos lavinimus su
sirinkimas balandžio 28 diena neį
vyks dėl negalėjimo atsilankyt d. 
Dundulienės. Sckr. E. Grybienė

I(»0(> So. 1 lalsled St., Chicago

Roseland, III. — Laisvamanių k p. 
susirinkimas jvyks subatoj, bal. 27 
d. 7:30 vai. vak., Aušros kambariuo
se, 10900 (antros lubos). Visi na
riai ir norintieji iprisirašyl, malonė
kite atsilankyti. —Valdyba.

REIKALINGA VYRAI j SCRAP 
IKON YARD.
CHICAGO M ETA L REFINING CO., 
30110 So. KEDZIE AVĖ., CHICAGO

REIKALINGA vyras į Douglas 
pii lį.

PARSIDUODA 2-jų augštų namas 
6, 3 ii* 3 kambariai, maudynės, gu
zas ir ištaisytos gatvės, viskas apmo
kėta. Randa $30 j mėnesį. Kaina 
$2.500, apie $300 jmokėt, likusius po 
$30 j mėnesį drauge su nuošimčiais.

McDONNELL,
2630 Wcst 38th St., Chicago

EMOKYKLA
MTSCONSIN VALSTIJOJ;

Kenosha, Wis.: K. Paukštis
809 Park St.

Racine, VVis.: Tony Vegeia,

L. V. Knygyno P. V. D. (’hicagOH 
mėnesinis susirinkimas ivyks pantie- 
lyj ,bal. 29 d. 8 v. vak. Knygyno bu
te (antros lubos) 731 \V. 18 slr. Vi
si atstovai, malonėsite atsilankyti ir 
sugrąžinkite serijas. —Valdyba.

BATUS CO
3516 W. 121 h St Chicago.

TMI). 22 kp, mėnesinis susirinki* 
mas įvyks nedėlioj, balandžio 28 d. 
Fcllowship House svetainėj, 831 \V.

REIKALINGA vyras prie žirklių ir 
du leiberiai i geležų kiemą. Atsišau
kite j: Nortlivveslern Scrap Iron 
Machinery Co., 1717 N. AVcstern Av.

Visi nariai privalo atsilankyti, turi
me daug svarbių reikalų. Atsivcs- 
kit ir naujų narių. —Valdyba.

PARSIDUODA saliunas ir board- 
ing house su nuosavybe fabrikų di- 
slrikte. Tel. CanaI Ž034.
2588 Blue įsiauti Avė, Chicago.

PARSIDUOD/\ lotas, pigiai, trum
pu laiku iš priežasties išvažiavimo j 
kitą miestą. Lotas randasi ant 57th 
st. ir S. VVhipple st. Atsišauki! pas 
savininką:

S. B.,
2713 N. Central Park avė. Chicago 

Ist floor, rear.

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:-
Lletuviu kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybes Gramatikos

^Aritmetikos Geografuos Retorikos, ir tt.
|lr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School 
|3103 S. Halsted St. Chicago Ill.I 
H KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ

CONNECT1CUT VALSTIJOJ)
Bridgeport, Čonm II. A. Mailand, 

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

62 Lewi« D
Waterbury, Conn.: J. Pruselaith,

775 Bau Ii t
New Haven. Conn.: J. Vaitkevivim

286 Wall*e* &

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ

Dr-.stė Keistučio Pašei p. Kliubo 
Brighton Park, užkviečia savo drau
gus ir drauges ant apvaikščiojimo 
Liberty Loans, Balandžio 28 d. 1 v*. 
|m> pietų. Nariai turi susirinkti prie 
McKinley Parko, tai yra Archer av. 
ir \Vestern avė. Kviečia Komitetas.

PARSIDUODA barbernė ir pool 
roomis, 2 krėslai ir 3 stalai. Biznis 
išdirbtas nėr daug melų. Priežas
tis — kariuomenė. L. P.
611 E. Lincoln Ilighvvay, DeKalt), III

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

PARSIDUODA
Imokčt $300, likusius mokėt kas 

mėnuo. Nupirkite murini dviejų 
augštų namą. Po 5 kambarius abu, 
gatvė ištaisyta. Arti gatvekario 
elevatoriaus stoties, kaina $2700.

Klauskite
Henry Schrik and Co., 

3722 W. Chicago Avė., Chicago

AMERIKOS LIETUVIU MUNYKGa

Mokinama: angli&kos ir lietuvi! 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, * 
bclnos istorijos, geografijos, po liti 
kinės ekonomijos, pilietystės, daili* 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 0 ryte 
Iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 Iki 
3106 So. tklsted SU Chicago, III

Minden, W. Va.: J. Kaitimas,
Bos 49.

NEW JEKSEY VALSTIJOJ

Ehzabeth, N. J.: D. Bočkus, 
211 First 

PatersoD, N. J.: A. Alkind, i
273 Biver Si

Newąrk, N.J.: P. Lukšis, 
314 WaJnut

Bayonne, N. J.: A. Schwartzbiira
24 E. 151h Street

Si

Si

ir NAUJIENŲ AGENTŪROS
Agentai, užžiurlntjs platinimą “N- 

nų” savo miestuose arba distriktuo- 
■e. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniai* numeriai*.

NEW YORK. VALSTIJOJ

Pajieškau savo dviejų pusbrolių— 
Jtilio ir Titusino Kirdidių. Paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pav. ir para
pijos, Molainių sodžiaus. Meldžiu 
atsišaukti jų pačių ar kas juos žino 
pranešti. Girdėjau, kad jie gyvena 
Chicagoj. Aš turiu svarbų reikalą. 
Kas praneš man, tai busiu dėkingas

Mr. E. P. Kulawiczius, 
11858 Indiana avė, Kensington, III.

CHICAGO, ILL.

PAJIESKAU brolio Antano Lūšio, 
Kauno gub., Šiaulių pav. miestelio

PARDUODU čeverykų taisymo ša- 
i»a. Vieta yra išdirbta per 8 metus. 
Visos mašinos vėliausios mados. Pa
du siuvama mašina kaitinama yra 
ant elektros. Visa mašina yra 22 pė
dų ilgio. Darbo užtektinai dviem 
vyram žiemą arba vasarą. Kaina y- 
ra $1500, bet per priežastį savininko 
ligos gali pirkti už prieinamą kai
ną, taipgi viena padų valoma maši
na 18 pėdų ilgio parsiduoda. Gali 
pirkti labai pigiai. Atsišaukite ant

J. GRIGOLIS,
2290 Mihvaukee Avė., Chicago, Iii.

PARMOS!
Aš norėčiau atkreipti (lomą j tuos 

lietuvius, kurie nori apsigyventi ant 
ūkių ir tapti savininkais. Tokiems 
patariu kreipties j Wisconsino vals
tiją, Langlacla County.

Rašykite laiškus arba ypatiškai 
kreipkitės šiuo adresu:A. SI PHREVICIA, 
P .O. Bryant, Wisconsin.

Pajieškati savo brolio Jono Ber- 
čia, Kauno gub., Telšių pav., Kretin
gos parap. Noriu pasimatyti, turiu 
svarbų reikalą — einu i kariuomenę.

Adomas Berčis.
3564 So. Ilalsted St., Chicago, III. PARSIDU()Dz\ Cleaning, pressing 

shop Savinikas važiuoja į kitą mie
stą. Gera proga pirkti pigiai — užPajieškau savo brolio Povilo Vai-.

čiukino, Suvalkų guli., Panemunės į $150. čia yra 6 parapijos*. Tik vienas 
parap., kaimo Šilėnų. Girdėjau, kad “klyning” visoj apielinkčj. Kas nori- 
gvvena Ncw Yorke. Jis pats ar kas ji te, pirkite tuojaus. Namas ant dvie- 
žino malonės atsišaukti antrašu:

Antanas Vaičiukinas
315 E. 115 St., Kensington, III.

“klyning” visoj apielinkčj. Kas nori- 
‘ i ____ 1 ____ KT . ■ •

jų pagyvenimų. Gyvent viršuje biz
nio. Randa $8. M. (’ohen, 
Main Street, Limont, III.

YRA puikioj vietoj puiki farma, 
visiškai apgyventa, ant pardavimo. 
Apie stovį viso fanuos padėjimo 
prašome- atsilankyti pas savininką 
drugstoryj, po No 4847 W. 14th Str. 
Cicero, — Joseph J. Gavalis.

t8-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley, 
633 W. 18th St. 

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

2018 Greemvich Str. 
Brldgeport Skyrius: J. B. Aglinskus, 

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

8143 Vincennes avė.
Brighton Park:

Mr. Sinith, 3813 S. Kedzie Avė.,
J. MInkevičia, 3848 S. Albany Avė. 
žurauskas, 4053 S. Maplevvood av. 

Atlantic Citv Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
V. Saudargas 5418 Princcnton av.
A. Kasinski, 6140 So. Stale St.
J. Lcgeiko, 6002 So. State St.

Kensingtono, Roselando ir Burnsb 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
West Side Skyr.: A Ambrozevičius.

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

4601 Hermitage avė.. Chicago.

Brooklyn, N. Y. F. Pasniewski, 
87 Grand Street

New York, N.Y.: Louis Kraut, 
299 Brdadwa>

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

Yonkers, N. Y. H L: VVcis.v
102 Rivcrdale Av<

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,
184 Grand St1

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

Amsterdam, N.Y.: Mr. Malęs, 
145 E. Main S;

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 
451 Hudson Av»

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas, 
235 E. Main Bi

MARY LAND VALSTIJOJ:
Baitimore. Md.: J. Aleknevicu, 

(>50 W- I.ombar* 
Baltžmore, Md.: J. Filipovicr..

437 5. Pači 
Baltimore, Md.: F. J. Lažauskas, 

637 Lombard

10WA VALSTIJOJ:

S)

Sioux City, ta.: Jos. M. Budraičiu 
2510 Correctionvtlle TU

ILLINOIS VALSTIJOJ:
OREGON VALSTIJOJ:

Port 1 a n d, ()re:Ornira New.<i Čn

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Cicero, III. J. Matulis, K
1437 S. 49th Ct.. Cirerp, III. 

So. Chicago, UI.: Paul Sadula,
8847 Houston Avė.

NEBRASKA VALSTIJOJ:
So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis.

5418 So. 33 Si.

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

, J. A. JOKANTAS
3934 S. Rockwell St. ’ Chicago, III.

TELEPHONE McKINLEY 5277

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Mndison st. 
Su i te 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Ilaymarkel 2563

Nedėldieniais tik pagal sutartį

Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Pilone CanaI 4026

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

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

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

Pranešimas Naujieniečiams!

Atminkit ant visados!
Šiuo pranešame visiems “Naujie
nų skaitytojams, “Naujienų” pla
tintojams, “Naujienų” rėmėjams, 
taipgi draugijoms, kuopoms, kliu- 
banis ir biznieriams, kad nuo šio 
laiko “Naujienų” Spaustuvė vėl 
pradėjo atlikinėti nuo mažiausio 
iki didžiausio įvairiausius spau
dos darbus. Užtikriname, kad 

„darbai bus atlikti gerai ir j laiką.

Reikale kreipkitės: 

naujam 
1840 So. Ilalsted St., Chicago, III.

Ateikit į Eagle River,Wisconsin
Nes čia yra

LIETUVIŲ KOLONIJA IŠ ŪKININKŲ 
KURIE PELNO PINIGUS

Karės kaštai čia yra. Mieste maistas ir drabužis kasdien brangsta 
Jus turit mokėt, kiek ūkininkas reikalauja. Jūsų uždarbis nedidėja taip 
greit kaip brangstą pragyvenimas. Ar jus permalėte, kad gali jums 
greit prisieiti snvartot savo sunkiai uždirbtą tar.pinimą?

Dabar yra laikas ūkininku tapt. Buk pasinaudotojas iš kares aplin
kybių. 'fui yra gyvenime proga, kuri gal niekuomet negrįš. Ar žinot, kad

Eagle River’e lietuviškos šeimynos, kurie pasipelnys iš priežasties 
augštų kainų ant maisto, kad tie, kurie gyvena miestuose, privalo mokėt? 
.tie čia ..tėjo vos keletas metų atgal. Jie visi puikiai gyvena ir šis jiems 
bus gėriai.sis metas.

PAMANYK APIE TAI
EAGLE RIVER YRA GERIAUSIS ŠALYJE D1STRIKTAS

ir bulvės yra pinigų vertos. Jos gali bul sodinamos iki vėlyvam laikui 
birželyje taigi kurie dabar perka ukes, turės užtektinai laiko šiam sezone.

JUS GALIT DARYT, KA TEN APSIGYVENĘ LIETUVIAI DARO 
z.inonės iš jusi/ pačiu gimtinio krašto jusų čia laukia, .lio išsiilgę sma- 

žitioniv 1 iet tivi ij, Rsiim v iii.i. Sunboru žetnes
niįa reikalauja ūkininkų, arba tokių, kurie norėtų ant visa^ps pasilikt
tini ukiųi ir visokinriopm jiems gelbės, kad šiems pasisektu

Lietuviai: Jus galite pirkt ūkę nuo Sanborn žemės kompanijos 
ant lengvų išlygų.

Mes galime parduot jums kiek tik jus norit žemės, pagal just) pačių 
terminus. Mes lurimb keturių dešimtų tikrų ukes. kurias jus galite taip 
pigiai pirkt, kaip už $600 ir tiek brangiai, kiek $1600.

Ateikite į kaimynyslš su savo krašto žmonėmis.
Dabar yra laikas. Palikite piliečius su jų vis kil tnčia kaina. Duo

kite savo vaikams progą pabūt (yrame ore. Išdirbkite ūkę, kini jums 
gerai apmokės ir padarys save neprigiiimingu ant viso gyvenimo. Ap
lankykite mums ir patįs pamatykite. Jeigu Jus negalite to padaryti, ta
šykite šiandien, reikalaudami paaiškinimų..

SANBORN LAN D COMPANY
Eagle River, AVisconsin.


