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Rusija reikalauja atšaukti 
Francijos ambasadorių

FINLANDIJA VEDA TA
RYBAS SU VOKIETIJA

Nori užmegsti ekonominius 
ir karinius ryšius, taipgi 
gauti vokiškų karalių.

Rusijos ambasadorius gąsdiną 
Berlino biurokratus

Austrija malšins sukilimą

Lloyd George laimėjo parlamente
RUSIJA REIKALAUJA ATŠAU
KIMO FRANCIJOS AMBASA

DORIAUS

Sako, kad jis tik pablogina san- 
tikius tarp Rusijos ir Francijos.

True translation filed with the post- 
ina.ster at Chicago, III., May 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Geg. 4. (suvėlinta).
Užrubežinių reikalų ministu- 

ris Cičerin pareikalavo atšaukti 
Francijos i^nbasadorių Joseph 
J. B. E. Noulens delei to amba
sadoriaus padarytų pranešimų.

ministerijos nota sako:
“Noulens'o padarytieji prane

šimai Rusijos pergyvenamose

džiąja Moravija, į kurią be Mo
ravijos dar įeitų Silezija ir sla
vų apgyventa Vengrijos dali, su 
Olmutz kaipo sostine.
, Subatoj gautieji Haagoj Vien
uos laikraščiai parodo, kad si
tuacija Austro-Venglijoj yra la
bai įtempta. Arbciter Zeitung, 
kurio platinimas Vokietijoj liko 
sustabdytas, užreiškia, kad val
džia nenujaučia tikrųjų sąlygų 
Austrijoj, kitaip ji nebūtų drį
susi žaisti su ugnim. Jis sako, 
kad paleidimas parlamento už
darė paskutines saugumo duris 
kada žmonių jausmai gali eks- 
ploduoti nuo didelio ekonomi
nio spaudimo.

True translation filc<l vvith the post- 
master at Chicago, III., May 10, 1918, 
at zųulręd by the act of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, Geg. 9. - Es- 
seno laikraštis Rheinische West- 
faelische Zeitung patvirtinda
mas žinias, kad yra vedamos ta
rybos apie kunigaikščio Adolph 
Frederich iš Meckicnburg-Sch- 
\verin priėmimą Finlandijos ka
rimos, sako, kad ryšiai tarpe Fi
nlandijos ir Vokietijos greičiau
sia bus karįnio ir ekonominio 
pobūdžio, Bcrlino valdžios no
ru yra panašių ryšių kokie yra 
tarp Turkijos ir Bulgarijos, bet
gi ekonominiai ryšiai su Finlan- 
dija butų artimesni.
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VOKIETIJOS KANCLE
RIS GALBŪT PALEIS 

PRŪSIJOS SEIMĄ

Jei seimas nepriims rinkimų 
reformų biliaus

Austrija gabena kariuomenę 
į nerimaujančias apygardas

Talkininkai ir 
taika. 

-- ------

Austrija ir Vokietija 
SIŪLIUSIOS TALKININ

KAMS TAIKĄ

Anglija, Franeija ir Italija 
atmetė pasiūlymus nepra- 
nešdamos apie tai nė A- 
merikai, nė Rusijai.

True translation' filed vvith the post- 
. mastei’ at (Jilcago, UI., May 10, 1918, 

as reųuired by tne act of Oct. 6,1917.
LONDON, geg. 8 

ter Guardian šiandie rašo kad po 
Austrijos karaliaus Karoliaus 
taikos laiško Faiicijos valdžiai 
sekė antras, guriame jis išreiš
kė, viltį, kad jis galėtų {tikrint: 
Vokietiją priimti taiką ir pasiūlė 
padaryti atskirą pertraukimą 
mūšių su talkininkais. Jis tada 

kad Bulgarija sutinka su

Mnnches-

to"seko gegužes mėn. bn- 
Rusijos premiero Kerens-

i I .j , z i

vo vedamos užteks pasakius 
tiek, kad visas dalykas atlikta 
be pasitarimo su Amerikos ir 
Rusijos valdžiomis, musų talki
ninkais ir sąjungininkias karėje; 
kad jis buvo slepiamas net nuo 
didžiumos Anglijos ir Francijos 
valdžių narių”.

Nebuvę progos taikai

True translation filed vvith the post- 
inaster at Chicago, III., May 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

PARYŽIUS, Geg 8. — Atsto
vų buto užrubežinių reikalų ko
mitetas užbaigė savo tyrinėji
mus į Austrijos taikos pasiūly
mus ir priėmė sekamą rezoliu
ciją:

“Komitetas po išcgzaiĮiinavi- 
tnui dokumentų ir išklausimui 
liudininkų Apie taikos pasikalbė
jimus pradėtus ir vedamus Au
stro-Vengrijos 1917-1918 m., ra
nda, kad tie pasikalbėjimai nie
kad nesuteikė progos taikai, pri
imtinai Francijai ir jos talkinin
kams.”

12 Vokietijos socialistu nuteis 
ta kalėjimai)

25 žmonės žuvo viesuloj

Anglai atsiėmė prarastas pozicijas
12 SOCIALISTŲ NUTEI- ANGLAI ATSIĖMĖ PRA

STA KALĖJIMAN LAIMĖTAS POZICIJAS

Kalti “tėvynės išdavystėje”) TruY nięd wiih the posi-hnaster at Chicago, III., May 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, Geg. 9. — Ka
rės ofisas šiandie paskelbė, kad 
anglų frontas Voormczele Rekto
re, į kurio centrą vokiečiai buvo 
įsiveržę vakar, liko pilnai atstei- 
glas.

Arli Albert vokiečiams pasi
sekė įsisteigti priekinėse Įiozici- 
jose 150 mastų fronte.

—kurstyme nuversti kai
zerio valdžią.

jos ir Francijos žmonių. Frak
cijos valdžios atstovas pablogt* 
na santykius tarpe Francijos ir 
Rusijos ir negali būti toleruoja
mas rubežiuose Rusijos respub
likoj

“Rusijos tederatyvės sočiali- 
siinės resbpulikos valdžia išreiš
kė įsitikrinimą, kad Noulens bu
tų tuojaus atšauktas Francijos 
respublikos valdžios.”

True translation filed wtth the p*»st 
master at Chicago, 111., May 10, 1918. 
as rcųuįred by the act of Oct. 6, 1917.

WASHlNGTON, Ge«, 8. —O-

RUSIJOS. AMBASADO
RIUS GĄSDINA BERLINĄ

Atsisakė matytics su kaize
riu, bet broliauja su socia
listais.

Znrich sako, kad Austrija kon
centruoja kariuomenę nerimau- 
’ančiose imperijos dalyse, kad 
užgniaužus revoliuciją. Žinia 

taipgi sako, kad maisto padėji-• • • * jmas dvilypėj monarchijoj yra 
labai kritiškas.

Vienuos žinia aiškiai parodo, 
kad sujudimas yra tikras. Ji 
sako: “Valdžia ką-tik išleido 

pateisina jos

True translation filed with the post- 
niastei* at Chicago, III., May 10, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, Geg. 9. —Co- 
logne Gazette tvirtina, kad Vo
kietijos kancleris ir Prūsijos pre 
mietas grafas von Hertling nu
tarė paleisti Prūsijos seimą, jei 
bus a įmestas trečias skaitymas 
rinkinių biliaus.

Pasak Bucharesto žinios, Vo
kietijos užrubežinių reikalų mi- 
nisteris Dr. Richard von Kubi
niam) pasirašydamas po Rumu
nijos laikos sutartim pasakė:

“Mes tikimės, kad ši taika ne
tik sutinka su politiniais ir eko
nominiais interesais talkininkų 
valstybių, bet taipgi leis Runiu-

ką ros žaizdas.

LLOYD GEORGE LAIMĖ
JO PARLAMENTE

True trnnslatlon filed with th post 
mastei’ ai Chicago, III., May 10, 1918, 
ns reųuired by the act of Oct. 6, 917

tų ambasadorius Adolph Joffe 
nustebino oficialius diplomatiš
kus ratelius. Jis virš ambasados

sako matyties su kaizeriu. - Jis 
neatsilankė pas augštuosius val
dininkus, kaip tas yra priimta 
ir jis parengė savo pirmus svar
bius Įlietus Vokietijos mažumos 
socialistams, laike kurių jis iš
reiškė savo nuomones aštrioje 
kalboje. Berlinas niekad netu
rėjo tokio keisto ambasado
riaus ir manoma, jog bus paty
lomis griebtasi priemonių, kad 
jis butų atšauktas.

MORAVIJA REIKALAU
JA NEPRIGULMYBĖS

J ją įeitų Silezija ir Vengri
jos slavai.

manifestą, kuris 
poziciją”.

Kabineto nariai 
ca, Horbaczewski, 
gnavo. 
tos.

Zolger, rezi- 
Jų rezignacijos priim-

VOKIEČIAI SUSIRŪPINĘ 
UKRAINA

Nežino, ar valdžia yra jos 
priešininkė ar draugė

True translation filed with the.post- 
master at Chicago, III., May 10, 1918, 
ps reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Geg. 7. — Vo
kiečiai yra susirūpinę apie Uk- 
k rainą. Kaip sakoma vokiečių 
telegramose, valdžia liko nuver
sta sukilimu valstiečių, vadova
ujamų gen,. Skoropauski Paei- 
ga gen. Skoropauski judėjimo 
yra tamsi ir svarbu yra, ar tas 
judėjimas yra pro-germaniškas, 
ar prieš-germaniškas. Sprend
žiant iš jų presos komentarų, pa 
tįs vokiečiai nėra tikri tame da
lyke. Kiek žinoma čia apie są
statą valdžios, ji, rodos, yra ai
škiai prieš-germaniška.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM. Geg. 7. — Va
dovas Vokietijos socialistų ma-

True Irnnslation filed with the post- 
inuster at Chicago, III., May 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 8. — Pa
sak telegramos j Daily Mail iš
Haagos ,ten esanti gauta žinia iš žiliuos reichstage Hugo Haase 
Vienuos, kad vėliausiu separa- pasakė, kad yra pažymėtina, jog 
tistų programų Austrijoj yra su- taikos sutartis su Ukraiųa vis 
tverti valstybę, pavadintą di- da? nėra ratifikuota.

Parlamentas atmetė Asqui- 
tho įnešimą

True translation filed wlth the post-, > 
master at Chicago, III., May 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Geg. 9. — Prc- 
mieras David Lloyd George lai
mėjo pilną pergalę atstovų bute 
šį vakarą savo kovoje už išlai
kymą savo teisingumo nuo ata
kų Herberto Ąsąuitho ir gen. 
Maurice.

Atslo\ų butas 293 balsais 
prieš 106 atmetė Asquitho įne
šimą, kad atstovų butas ištirtų 
gen. Maurice kaltinimus, Jog 
Anglijos ministerija išleisdavo 
neteisingus pranešimus apie sti
prumą Anglijos armijos.

GEN. MAURICE BUS TEI
SIAMAS KARINIO .TEIS

MO

Truo translation filed with the post- 
niastcr at Chicago, III., May 10, 1918, 
as reųuired by the act,of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Geg. 9. - Even- 
ing Nęws šiandie rašo ,kad jis 
mano Jog buvęs karinio veiki
mo direktorius gen. Maurice bus 
teisiamas karinio teisino delei 
jo kaltinimo Lloyd George ir 
Bo:nar Law.

rašė, 
juo.

Po 
vusio
kio bandymas prikalbinti talki
ninkus daryti taiką, bet birželio 
mėn. jie atsisakė. Birželio 3 d. 
Ribot (buvęs Francijos premje
ras) paskelbė, kad neišduos pa- 
sporlų delegahųns į tarptautinę 
socialistų konferenciją.

Vedė taikos tarybas.

Visą lą laiką buvo vedamos 
tarybos su karalium, bet jos bu
vo užslėptos tarp kitų talkinin
kų valstybių ir nuo Rusijos ir 
nuo Amerikos. Matomai jos bu 
vo pertrauktos liepos mėn. prieš, 
norą- premiero Lfrtyd George ir 

Lspirinnties baronui Sonino (Ita
lijos premieras) ir Francijos 
prezidentui Poincare.

Liepos mėn. Vokietijos vald
žia per Belgiją ir buvusį premie- 
rą Briand pakvietė taikos disku
sijas su baronu von Ląncken 
Šveicarijoj. Tie pasiūlymai ta
po atmesti Francijos, Italijos ir 
Anglijos valdžių be pasitarimo 
su Rusija ar Suv. Valstijomis, 
nors Belgijai ir Rumunijai irr 
buvo pranešta. Apie tą patį 

laiką Austrija vėl bandė pada
ryti taiką per Rcvcrtera-Armand 
pasikalbėjimus, kurie; kaip išro
do, tęsėsi iki šių metų vasario 
mėn. ' , '

Ką siūle Austrija ir Vokietija.

Ar priešo pasiūlymai duoda 
galimybę taikos?—klausia Man- 
chester Guardian. Jis priduria:

“Musų Paryžiaus korespon
dentas sako, kad karalius Karo
lius pasiūlė pilną sugrąžinimą 
Belgijos, sugrąžinimą Francijai 
Alsace Lorraine ir evakuaciją 
Užimtų teritorijų, šiais pama
tais jis ir Bulgarija buvo pasi
rengę, jei reiktų, persiskirti su 
Vokietija.

“Į vokiečių pasiūlymus, sako
ma, įėjo atidavimas Alsače-Lor- 
raine Francijai ir Trieste ir 'Pro- 
ntino Italijai, bet Vokietijai gau
nant liuosą ranką Rusijoj.

Kodėl talkininkai atmetė

Paims už $8000,000,000
kiečių turto

vo

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., May 10, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. G, 1917.

WASHINGTON, geg.|8. — 
Svetimšalių turto globėjas Pal
mei’ pranešė atstovų buto paski- 
rimų komitetui, kad dar nepa
imto vokiečių turto yra už $300. 
000,000. Tuo remianties, sako 
jis, bėgyje ateinančių trijų mė
nesių bus paimta priešo turto 
vertės $700,000,000 iki $800,000- 

fQ()0. Apie trįs ketvirtadaliai to 
turto yra New Yorke.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., May 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, Geg. 9 — Iš 
Lepzigo į Berlino Vorwaerts 
pranešama, kad karališkas teis
mas Čeipzige pasmerkė 12 Dre
zdeno Vokietijos Nepriklauso
mosios Socialistų partijos narių 
už tėvynės išdavystę.

Pereitais metais jie platino 
lapelius, raginančius nuversti 
Vokietijos kaizerio valdžią ir 
pereitą vasarą pagelbėjo sukur
styti streiką, kaipo priemonę Į- 
gijimui laikos. 1

Jie liko nuteisti kalėjimai! 
nuo 18 mėnesiu iki 8 metu. 

C 4-

25 ŽMONĖS ŽUVO VIESU- 
LOJE

Beveik visas miestelis su
griautas ir virš 300 žmonių 

' sužeista

ANGLIAKASIŲ STREI
KAS

HUNTINGTON, Pa., Geg. 9— 
Reikalaudami, kad kasyklų sa
vininkai mokėtų tą patį mokestį 
kokis buvo pereitą žiemą, 2500 
minkštųjų anglių kasėjų sustrei 
<avo Broad Top apygardoje, su
stabdydami darbą beveik visose 
tos apygardos kasyklose.

Užsakė 100,000 laikrodžių
True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, UI., May 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, Geg. 8. — Tarp 
tetikėtų užsakymų atėjusių į A- 
merikos reikmenų departamen
tą, yra užsakymas ant 100,000 
nešiojąmo prie riešo laikrodžių 
ir 100,000 radio kompasų dėl 
Amerikos armijos oficierių.

Masonai nori surinkti milio- 
ną dolerių

True translation filed vvith the post- 
inasler ąt Chicago, III., May 10, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

NEW YORK, Geg. 8. — čia 
laikanti savo posėdžius valstijos 
didžioji loža .šiandie ‘ paskelbė, 
kad Ncw Yorko valstijos maso
nai pasiųs misiją į karės lauką 
l'rancijoj ir surinks mažiausia 
$1,000,000 pašalpos darbui.

Laisvės varžymo bilius pas 
prezidentą

DAVENPORT, Ia„ Geg. 9.
Netoli nuo čia esantis miestelis 
Eddrige, la. beveik liko nunešu 
tas čia šiąnakt siautusios viesni- 
los ir lietaus audros. Likę r\c 
pastoges žmonės bėga linkui Da- 
venporl.” Šioj valandoj visos te
lefono ir telegrafo vielos yni 
nutraukytos ir negalima pilnai 
ajiskailliuoli nė skaičiaus žuvu
siųjų žmonių, nė pridarytų nuo
stolių.

2,000 automobilių su Davcn- 
porto gydytojais ir kitais gyven
tojais išvažiavo į vietą atsitiki
mo. Karlu išvažiavo ir 50 Rau
donojo Kryžiaus slaugintojos.

Kalbama, kad 25 lavonai jau 
atkasti iš po griuvėsių.

Sakoma taipgi, kad daugiau 
kaip 300 žmonių sužeista.

Eldridgc yra už 6 mylių į šia
urę nuo Davenporlo. šio mies
to telefonų stotyj viešpatauja 
panika, kadangi daugelio tele
fonų mergaičių-tėvai gyvena 
Ehh’idge ir jos dabar nežiūrint 
visų pastangų negali su jais su
sinešti ir patirti apie jų likimą.

Vokiečiai suėmė 675 belai- 
sniAS *

True translation filed vvith the poM- 
master ai Chicago, III., May 10, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

BEhLINAS, geg. 9. — Karės 
ofisas skelbia, kad pasekmingoj 
atakoj į pietus nuo Dickebush 
ežero ir atmušant franeuzų-an- 
glų ataka ant Kcmniel, vokiečių 
kareiviai vakar suėmė 675 be
laisvius.

ANGLAI SUGAVO IŠSO
DINTA VOKIEČIŲ ŠNIPĄ

True translation filed vvjlh the po.st- 
niaster at Chicago, III., May 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917. 

? LONDONAS, geg. 9. ~ Nese
nai vokiečių submarina išsodi
no žmogų Airijos pakraštyj, kur 
jį valdžios atstovai ir areštavo. 
Parlamentinis karės ofiso sek
retorius James McPhcrson šian- 
die paskelbė atstovų bute, kad 
lasis žmogus yra Lohdone “To- 
vver’yj” ir bus teisiamas karinio 
teismo.

Porto Rico duos 13,0(10 ka
reivių

True translation filed wilh the post- 
. master at Chicago, III., May 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

SAN JUAN, Porto Rico, Geg. 
8. /— Atsakymas į paklausimą, 
adj. gen. Wilson pranešė karės 
departamentui
kad drafiuoti ant Porto Rico sa
los 13,000 kareivių galėtų būti 
surinkti laike birželio mėn., jei 
taip butų paliepta.

Washingtone,

6 žmonės prigėrė potvinyje.
CLARKSBURG, W. Va. Geg. 

1. — šeši žmones prigėrė kalnų 
potvinyj, kuris beveik sunaiki-

“Ribot teisina atmetimą kara
liaus pasiūlymo tuo pamatu, 
kad jis turėjo pasirinkti tarp pa
siūlymo ir persiskyrimo su Ita
lija. Poincare, iš kitos pusės, 
tvirtinama, buvo prieš tokią tai
ką pasiremiant tuo, kad jis be 
Alsacc-Lorraine reikalautų dar 
kairiojo kranto Rhine upės.

* '

Slėpė nuo visų

“Tai tiek apie sutrauką pasiu-
Daug namų nuplauta sroves lymų, kontr-pasiulymų ir bėgį 
vandcniq.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., May 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASH1NGTON, Geg. 8. — 
Maišto bilius, skiriantis dideles 
bausmes už nelojališkumą, ku
ris išbuvo prieš kongresą dau
giau kaip metus, liko pasirašy
tas Vicc-prezidento Marshall ir 
“speaker'io” Clark ir perduotas 
prezidentui Wilsonui.

2 žmonės žuvo viesuloj
SPRINGFIELD, III., Geg. 9.

Du žmonės užmušti, o 2 sužei
sti ir daug nuostolių pridaryta 
vasarojui ir nuosavybėms laike 
siautusios šįryt centralinėj da- 
lyj*Illinois viesulus.

Viesulų siautė Morgan, Chri- 
slian, Macon, Sangamon ir Shel- 
by pavietuose. Kitur buvo au
dra ir labai smarkus lietus.

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
PORTO RICO GUBERNA

TORIŲ
True translation filed vvith the post- 
inastei’ at Chicago, III., May 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGT()N, Geg. 9.-A- 
inei’ikos Darbo Federacijos pre
zidentas Gompers šiandie krei
pėsi prie prezidento Wilsono 
prašydamas pašalinti Porto Ri
co gubernatorių Artinu* Yagcr.- 
Gompersas kaltina gubernato
rių netinkamume rišti darbo si
tuaciją ant Porto Rico salos.
I t’"111" ■Ii'- ■■ ■'* j —- n

Ne taikos jnisionierius

True<rans 
mastei’ 
as rč

tarybų; apie budus kaip jos bu

ion filed \vith the post- 
Jhicago, III., May 10, 1918, 

d by the act of Oct. G, 1917.

STERDAM, Geg. 6.— Bu
vęs Holandijos karės ministeris 
Jonklieer Coli j n jiasikalbėjime 

AUKAUKITE LIETUVOS šiandie užginčijo, kad jis važia- 
LAISVĖS FONDAN. vo į Angliją su laikos misija.

ORAS

Apsiniaukę ir galbūt lietus ry
te ir daug šalčiau šiandie. Suba- 
toje gi giedra ir šalta. Smarkus 
šiaurvakarių vėjas.

Saulė teka 5:35 v., leidžiasi 
7:58 v. „ „



- NAUJIENOS, Chicago, III. Wlf F' / . Pėtnyčia,-Gegužės 10, 1918.

“Du Keliu” Gegužio = May IZ, 1918 ASM EN8:

Trijų Veiksmų Drama 
i Stato scenoje s

L. S. M. RATELIS

K. of P. Svetainėje
11037 Michigdn Avė., Roseland

Durys a t s. 4 valandą vakare. Losimas prasidės 5 v. vak.

Mintis — žmonių 
valdytoja.

(Tąsa).
UI ■

Daktarai sako, kad limpamu- 
mas užkrečiamųjų ligų priklau
so nuo protiškos pastovos ir kad 
laike protiškų jiegų įtempimo 
žmogus gali dirbti tarpe ligonių, 
sergančių bjauriausiomis ligo
ms ir neužsikrėsti.

Yra atsitikjmų, kuomet drūti 
atletai esti Jlaip suparaližuob 
kokių nors prietikių, kad jie ne
gali pakelti vienų svarų. Niektu 
jų nepažaidžia, nei jokios mate- 
rialė.s nuoskaudos nebūna pada
ryta — tik išgąsčio mintis taip 
smarkiai užgauna jį it žaibas,

Daug įžymių atsilikimų yra

goniai. baisiai prisibijanti •chlo
roformo, netekdavo sąmonės pi- 
rmiaii negu chlorui orintis būda
vo jiems paduodamas.

Tūlas gydytojas, laike vakaci- 
jų jam bežvejojant, tapo pašauk
tas prie ligonio, kuris kentėjo 
neapsakomas kančias.

Neturėdamas vaistų, nei jokių 
įrankių, bet žinodamas stebėti
nų galę savo įtekmės, jis pada
rė mažus proškelius iš papras
tų miltų ir paliepė būti labai.at
sargiais kas link budo ir laiko 
vaistu ėmimo. ProškcUai*turė- c
jo būti duodami kas 5 minutės. 
Taipgi ligoniui buvo pasakyta.

tarų ir tie vaistai trumpame lai
ke įvykdė tokias permainas jo 
padėjime, kad jau jis sakė jau
čias vaisių įtekmę visame kūne. 
Miltai ir užsitikėjiinas atliko tų 
visa darbų.

Medikališkame raporte po 
geltonojo drugio epidemijos 
Philadelphioje, randasi šis liu
dijimas linkui stebėtinos Dr. 
Bush įtekmės į sergančius: “Dr. 
JUish atsilankymas buvo stebėti
nu gyvybės patikslinimu - ligo
niams; ligoniai pasveikdavo, kil
iems jis neduodavo nei jokių 

,'Tiishi, rodos, kad pakako jo žo- 
Ižio nukreipimui ligos bėgio”.

Liguistos mintįs turi prasiša
linti pirmiau negu pati liga pra
nyks. Kuomet ligos mintis iš
nyksta, išnyksta ir pati liga:— 
kūnas atgyja ir tampa nor
maliu.

Tūla jauna moteriškė Įtartu 
su savo sužiedoliniu — jaunu 
daktaru, atsilankė į teatrų. Lai
ke perstatymo ji pasiskundė sa
vo sužiedotiniut, kad jai darosi 
silpna ir kad gali liuli ji apalp- 
sianti. Jos sužiedotinis, išėmęs 
ką-ta i iš k i še niaus, tarė: — “Įsi
dėk burnon šitų piliulę, bet sau
gokis, kati ncnurytuniei”. Ji pa-

taip išsigųsti jo, jeigu jis yra la
bai prtaibijomas, kad nuomones 
gali pagimdyti tų protišką apy- 
stovų, kuri supuola su pasiuti
mu.

Kiek laiko atgal tapo paduo
tas šitoks atsitikimas. 7

Jaunas oficierius Indianos va- f I 

talijoje iš priežasties karšto oro 
ir ilgų valaifdų, įtempto stro
paus darbo, pradėjo jaustis ne
paprastai nusilpusiu;
jis atsilankė pas pagarsėjusį da
ktarų, kuris išegza minavęs jį 
pasakė, kad jis sekamų dienų 
per laiškų pranešiąs jam apie jo 
sveikatos stovį. Ant rytojaus o- 
ficirrius gavo laiškų, kuriame 
daktaras rašė, kad jo kairysis

tuomet

kad jo širdis esanti gana pavo
jingai nusilpnėjusį ir patarė 
jam urnai sutvarkyti savo rei
kalus. Jis rašė: “Žinoma, jus

šis veikalas t. y. drama “DU KI/L1U” bus slalomas dar pirmu 
kartu šjoje apirlinkėj. Yra labai įspūdingas ir užimantis; nes 
jame yra parodoma, kaip Olandijos šalyje žmonės neužsiliki 
savo dvasiškais vadovais. Nors tas kunigas buvo labai tei
singas ir mielaširdingas dėl nuskriaustųjų, bet žmonės pryša- 
kyje su kilu kunigu ir net su vyskupu prašalino jį nuo vietos.

Pasarga.—Gcibiaihii visuomenė kviečiama atsilankyti ant 
viršminėto laiko, nes perstatymas prasidės lygiai 5 valandą.

PUIKUS TEATRAS
> Proga Eastchicagiečiams ir Apielinkiniams!

Vnlparaiso moksleiviai (LSS. 120 kuopa) Hiato scenoje veikalą—

“Erškėčių taku”
Nedelioje, Gegužio-May 12, 1918 

K. CRIKŠO SVETAINĖJE • 
150th SI. and Norlhcotc Avė,, E. Chicago, Ind.

• ,, . . t
lovoj ir pilnai pagijo laike kete- 
tos valandų.

Pana Ko, kuhigo Nanscno gaspadinė 
Limgebiras, zakristijonas .................
.lanella, valstietė ...............................
Daktaras (Įeitas .......................................
Kunigas Nausėdas .............................
Kunigas Broniais ............... '..............
Van Dalenas ........................................
Gailestingoji sesuo .............................
Hilą .......................................................
Uitos vyras ....................... ...................

... K .Tilvikienė 
........ S. Telksnis. 
............. I. Valienė 
........... I. Darnusis 
................... N. N. 
.........L A. Šimkus 
. . . .1. M. Kiaušas 
S. M. Dundulienė 
A. M. Dunduliutc 
............... P. D.

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Pradžia 6 valandą vakare. Inžanga 50c y patai.

“Erškėčių Taku’’ yra puikiausiu dramatiškas 5 aklų veikalas lie
tuvių kalboj./Pirmą sykį slalomą scenoje šioje apiclinkčje. šis vei
kalas perstatų moksleivio Lietuvoje gyvenimą, jo nepanešamą skur
dą, neišgydomą ligą, kurią įgavo besimokindamas skurde, ir pagalinus 
nelėkus vilties gyvenime, saužudystę. Nors moksleivis skurde Imda
mas ir apleistas nuo visų, bei visas savo spėkas visus geriausius no
rus ir savo brangiausius idealus pašvenčia darbininkų žmonių iš- 
liuosavimui iš prispaudėjo rankų. Alės nežinome, kaip Rusijoje mok
sleiviai buvo pasišventę kovoti už darbininkus, taigi proga ir liktai 
dabar proga atsilankius pamat.sti. Beto, gabiausios moksleivių spč- 
kos-sutj’auktos į šį veikalą. Po teatrui—Šokiai ir lekiojanti krasa.

Užkvicčia komitetas.

DATRIJOTIZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis — 

$120,000.00.
R. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SIOUK CITY, IA.

nuino jausmas pranyko. Žin- 
geidaudama žinoti kas yra ta pi
liulė, — kuri jai taip urnai pa
gelbėjo ir kuri neištinpo, grįžda
ma namon patyrė, kad tai buvo 
mažas guzikėlis.

Medicinos istorija parodo, 
kaip tūkstančiai žmonių mirt 
aukomis savo vaidentuvės. Jie 
įsitikino turį vienų bei kitų li
gų; kuri nebuvo tikrenybėje. 
Kliulįs buvo ne jų kūne, bei 
prote.

Sulyginamai * mažai žmonių

kunan.
» Geriausiai yra žinoma, kad 

daugybes žmonių kas melų mir
šta nuo įsivaizdintos hydropho- 
bijos — pasiutimo. Yra papra-

Grandioziškas Masinis

Mitingas
Rusų Raudonosios Gvardijos 

įvyks 1
Nedėlioj, Gegužio 12, 1918

2-rą valandą po pietų

Walsh Svetainėje
Noble ir Emma gatvės

■ ■ 1 ■ . ■ ■ —   ' —■ ■ ■ ' i. J .
K

Kalbės įvairiose kalbose. Inžanga DYKAI

tes» bet visgi butų geriausia, kad 
jus nepaliktumėte syarbius jūsų 
reikalus neišrištais”. ‘

Jaunas oficierius tapo išgųs- 
(tintas tuo mirties nuospren- 

fdžiu. Jo padėjimas pradėjo^U- 
inai ^aryties vis blogesniu ir 
blogesniu, taip kad laike 24 va
landų jo- kvėpavimas pasidarė 
sunkiu ir jis pradėjo jausti skau
džius dieglius prieširdyje. Jis 
atgulė lovon drūtai tikėdamas, 
kad iš jos daugiau nebesikels. 
Nakties laike jo padėjimas da
rėsi vis blogesniu ir jo tarnas 
pakvietė daktarų. 

o
“Kas-gi jums pasidarė?” — 

klausė nustebintas daktaras. 
“Nei mažiausių žymių panašaus 
stovio jumyse nebuvo; kuomet 
vakar aš jus egzaminavau”.

“Tur būt mano širdis...” sil
pnu balsu sušnabždėjo ligonis.

“Jūsų širdis!” — i________
atkartojo daktaras. “Jūsų širdis 
buvo gana gerame stovyje, 
kuomet aš mačiatTjumis vakar.

“Tai mano plaučiai” — sude
javo ligonis. “Kas-gi pasidarė 
su jumis? Matomai jus nesate 
girtas”, klausė daktaras.

“Jūsų laiškas,” tarė ligonis.
“Jus sakėte, kad aš turiu tik ke-,| 'n,oMu,nl • 
lėtų savaičių gyventi”.

“Ar jus pamišote?” — tarė 
daktaras pašokdamas. “Aš 
jums liepiau pasiimti savaitę 
vakari jai ir praleisti laikų kal
nuose ir kad tai yra pakaktina 
jūsų sveikatai”. >

O. S. Marden rašo:
“Kuomet aš buvau llarvard’o 

medicinos mokykloje, vienas iš 
geriausių profesorių, pagarsė
jęs daktaras, kuris skaitydavo 
lekcijas apie spėkų vaidentuvės, 
persergėjo studentus nuo pavo
jaus įsivaizdinimo, buk jie tu
rį tų ligų, kurių jie studijuoja. 
Tuo pačiu laiku profesorius pa
sakojo man, kaip jis buvo įsi
vaizdinęs, buk jis turįs inkstų

disease). Įsitikinimas buvęs 
taip drūtas, kad jis nei nedrį
sęs išegzaminuoti save. Jis bu- 
/ęs taip tikras, kad jis esąs na
sruose tos pražūtingos ligos, jog 
jis velijus verčiau mirti, negu 
kam-nors pasisakyti aide tai. 
lis netekęs apetito ir taip ny- 

‘<ęs, kad net negalėjęs skaityti 
ekcijas; vienas jo draugas pa- 
^ėmijęs tas Ūmias ir keistus per
mainas, užklausęs, kas dedasi su 
juoini.

“Aš kenčiu nuo inkstų Uždė
jimo”, aš atsakiau jam. “Ąš esu 
ikras taine,'Lkadsingi aš turiu 
/taus simptomus“.

“Niekniekiai”, atsakęs jo dra- 
įgas. “Aš nematau nieko pana
šaus”. 1

Galų-gale po ilgam prikalbi- 
lejimui jis rsutikęs pasiduoti 

nustebintai I fcflzaminavimui, kuomet pasi- 
1 rodė jo nuomonės esančios klai- 

lingomsi, kadangi mažiausių 
iymių los ligos jo kūne lapo ne
prasta, jis taip urnai pagerėjęs, 
cad net dienos laike jo pažįstami 
natę įvykstančias permainas. 
Apetitas sugrįžę®, jo kūnas vėl 

Į irisipildęs ir jis tapęs nauju

VAKARAS SU PROGRAMŲ
Naudai Viešojo \ 

Knygyno
SUKATOJE

Gegužio litą d., 1918
M. Meldažio Svet.

2242 W. 23 Placc

-jfrir m A
r (d m 1
A ji ų, •
n- II ca - Draugija Sąryšis

Programo pradžia 7 v. vak. Inžanga 35c y patai.

Kadangi šis vakaras rengiamas naudai Viešojo 
Knygyno, laiz tikimės, kad Gerbiamoji Visuomenė 
parems jį skaitlingu atsilankymu, o atsilankiusieji 
turės progos išgirsti gražų programą, nes dalyvaus 
gabiausios spėkos. Po programų—šokiai.

J. GRUŠO Orkestrą.
Visus kviečia KOMITETAS.

DIDŽIAUSIAS TEATRAS ,

Rengiamas Lietuvių Ukėsų Kliubo 
Nedėlioj, Gegužės (May) 12, 

LIETUVIU SVETAINĖJ 
Kampas 9 ir Lincoln Gatvių

Scenoje statoma 3-jų aktų veikalas: 
UŽBURTAS KUNIGAIKŠTIS

Pradžia 5:30 vak, Inžanga 10c, 25c, 
35c, 50c ir 75c. Vien ant šokių — 25c. 
Merginoms dykitl. Karės taksų su
lig tikėto: te,* 3c, 4c, 5c, ir 8 c.
Gerbiamieji svaukeganiečiai ir apie- 
linkės Lietuviai! Čia jums geriausia 
proga pamatyt gražiausią ir prakil
niausią veikalą, kokį mes turime lie
tuviu kalboj — “UŽBURTAS KUNI
GAIKŠTIS”—vienas iš gražiausių, ir 
reikia daug pasišventimo, kad jį su
lošti. 'rodei nebiie kas iį gali įveikti 
minėtas Kliubas sutraukęs stipriau
sias jiegas deda visas pastangas, kad 
perstačius veikalą kuotinkainiausiai. 
'lodei tėmykite kiekvienas atidžiai, 
nes tai pirma tokia proga VVauke- 
ganc, o gal ir paskutinė. Naudokitės!

PASARGA: Kadangi šis veikalas v- 
ra gana didelis, mes pradėsim ank
sčiau. Svetainė atsidarys 5 vai. Pro
gramas prasidės 5:30 po pietų, užtai 
kurie norite pamatyti visą veikalą, 
nesivėluokite. Nuoširdžiai visus 
kviečia atsilankyti Vakaro Rengėjai.

Nepraleisk, Bet Pasinaudok Gera Proga!
Parsiduoda krutamu jų paveikslų (Nickle show) 
biznis už pirmą pasiūlymų. Turi būti parduota 
iki birželio (Jiine) 1 d., nes savininkas būtinai 
turi išvažiuoti ant farmos. Atsilankykite va
karais : 4914 W. 14th St., Cicero, III.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 \V. Madišon si.
.Siiile 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phonc Hayinarket 2563

' Nedėldicniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephonc Albany 5540

2225 SA. J saviti Si.
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phonc Canal 4626

Didelis Metinis Piknikas
Parengtas su Trimis Dovanomis

Liet. Viešo Knygyno piet-vakarinej Chicagos dalyje.

Nedėlioję, Gegužio 12, 1918
GEO. M. CHERNAUCKO DARŽE, Lyons, Illinois.
Pradžia 9-tą valandą ryto. Inžanga 25c porai.

šiame Piknike dalyvaus dvylika draugysčių. Piknikas rengia
mas palaikymui Lietuvių Viešo Knygyno. Nuoširdžiai kviečiame 
visus atsilankyti į šj puikų Piknikų ir tuomi sušelpti musų Vieša 
Knygyną. Visus kviečia KOMITETAS.
Važiuokite 22 karais iki Ogden avc. iki 48 ar 52, o iš ten Lyons ka
rais iki daržui.

į Medicinos istorija pilna tokių 
pavyzdžių, kurie parodo, kaip 
tūkstančiai žmonių apsirgo ir 
mirė vien tik delei išsivaizdintų 
prcžn«čiij. Londono medicinos 
Žurnalas paduoda šiuos atsitiki
mus:

“Dvi ypati iš Londono apsi
nakvojo namuose, kuriuose sir
go žmogus skarlatina. Vienas 
iš jų rambaus ir neatholaus pro
to žmogus atsikėlė visiškai svei- 

Tas laiškas buvo | ku rytmetyje, kuomet antrasis, 
jautrus ir bailus žmogus — ne
galėjo užmigti visų naktį iš bai
mės tos ligos ir taip urnai pablo
gėjo, kad abudu pripažino lai 
esant skarlatina. Urnai tapti 
pasiųsta telegrama gydytojui 

.. v. . . . ><• i Londone ir tas pribuvo su pir-Puikii rožini balių rengia Mir- >
. . . . Inu traukiniu, tuomet pasivogus Svetaines Bc.nd. suhatoj Ge- .

uužio 1S <1. 191« m. Mildos Sve- ■ "*■
lainėj 3142 South Halsted str I sko'latn.os. zynnų. išsk.- 
z, .v ... . .. n . na n t i o vaidentuve, taipgi pati ricž puikiausiu muzika. 2 pui- .yl .. ... . ,.. . . . aiškėjo, kad tame name niekaskios dovanos merginoms, kurios .... .................. r> . . skarlatina nesirgo pirmas apgaus daugiausiai rožių. Bustai . .
... . . ... a i 11 sirgimas klaidingai buvęs įseg-Linksmvbių Vakaras... Ateik! . .r, ... _ T¥ zaminuotas; svetys apsirgo,Pradžia 7 v. v. Įžanga 30 c. . t , f y .kuomet jokių skarlatinos žymių 
,,OIal' t - namuose nebuvo — išskiriant

Pastaba: Pelnas eis svetaines . . .jo vaidentuve. , statymui. J T.' . t ... - .v i Kituose namuose apsistojo dviDraugija susitverė iš kredito- .... . .. .' \ ... _ _ ypati, kuriuose vienas is jo gyrių pono A. OlszeAvskio ir paėmė , ... . . .7. ..o... ... o .. T, . . ventojų buvo Įniręs nuo chole-namų jirie .1224-24 South Hal-1 
sted Street, viršuj kurios statys 
Mirgos Svetainę 

(Apgars.)

vos pakėlė galvų nuo priegalvės I 
ir drebančia ranka ištraukęs lai-1 
škų iš po jos padavė daktarui.

“Del Dievo meilės!” — suri-| 
ko daktaras.
rašytas kitam ligoniui, bet per 
klaidų mano pageįbininkas pa
siuntė jurus”.

Jaunas oficierius net išsižiojo 
iš nuostebos; jis tuoj atsisėdo »' i

talpintas kambaryje, kuriame 
ligonis pasimirė, bet nieko apie

lai nežinodamas, ramiai pormie- 
gtijo visų naktį ir nei kiek blo
giau nesijautė; kuomet kitas, 
klaidingai painformuotas, kad 
tame kambaryje žmogus chole
ra pasimiręs, visų naktį pralota 

^lo baimėje ir agonijoje — ryt
mečiui išaušus jis. jau buvo ap
sirgęs cholera ir mirė nuo tos li
gos”.

Žmonės skdito apie tuos atsi
tikimus, pilnai jiems tiki, bet 
tuo jiačiu laiku nedasiprotėja, 
kad jų pačių užnuodinla vaiden
tuvė, jų liguistos, audringos ir 
sielų temdinančios mintįs pagi-

Nors visi esame aukomis sa
vo vaidentuvės vienu bei kilu 
laiku savo gyvenime. Įsitikini
mas, kad Ibile momente kokia 
nors batai, skaudi, limpanti bei 
neišgydoma liga gali apsireikšti 
mumyse, parbloškia bei suardo 
visas pajiegas inusiy kūno siste
mos ir Nukreipia priešingon pu
sėn procesą įvairių funkcijų; 
protas neveikia su savo pripra
stu gaivumu ir spėka ir rezul
tate apsireiškia abelnas fiziškos i •
ir protiškos spėkos nupuolimas, 
kuliai mes netampame aukomis 
musų prisibijoinų apsireiškimų.

Kiekvieno žmogaus pražūtin
giausiu priešu yra jo draugas, 
kuris kiekvienų kartų patikęs jį 
pasveikina panagiu bildu: “Kas- 
gi jums yra? Jus neatrodotė ge
rai. Tur-but jus sergate šian
dien. Ar buvai pas daktarų? 
Nelauk ilgai, koliai baisi liga ap
sireikš’’. Ir nuo to momento jus 
jaučiatės esąs silpnas, nesvei
kas, nuo |o laiko jus apsergate.

Nelaimingas yra tasai žino-.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

■M

gus, kuris turi vieną

12th St. Tel. Kedzle 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
1514-16 W. 12th St., arti 
St. Loula Avė. ir 1115-17 
8o. Paulina St., arti 12th 
81., Chicago, III.

DR. S. ^.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3119 S. Morgan S'L. kertė 32 st.
ka įkalbėjimo bei įkvėpimo 
(suggeslion) yra aiškiai ilius
truojama šiuo faktu, kad hip- 
notišku šalto pinigo pridėjimu’ 
žmogaus kūnas gali būti taip

sireškia.
(Bus daugiau).

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 rykK nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo (J -iki 8:30 vrk. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephonc Yards 087
< 1 A •• 4 > snr:

AUG1NKIME LIETUVOS
LAISVĖS FONDĄ.

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

L

Aukaukite ir rinkite aukas 
viešuose susirinkimuose.

Skirkite dalį pelno nuo savo 
iramogų į Lietuvos Laisves Fon-

Siųskite savo asmeniškas au
kas j Lietuvos Laisvės Fondų.

Lietuvos Laisves Fcąulas ran
dasi Amerikos Lietuvių Dar-

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

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

nMrs.A. VISIKAS
■ BalKUNl Akusi i ip.H h<> 

Hk«i praklika- 
|L uh PennHylvanijoH ho- t Mspitalėsa ir PhiladeL

Paaekmingai 
v Bpalarnaiijii prie gim*

t fl|dynio. Uždyką duodu
L -^Hrodą visokiose ligose 
v h&Hmoterim ir merginom.
I* So-I / (Ant antru lubų)

Chicago.

Tel. Annilafce 981 
ir Tel. Drover 8148

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chlrurgis

X-SPIN DŪLIAI

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

2—9 vakare.
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KORESPONDENCIJOS
MAYW00D, ILL. ..

Iš darbo lauko.

Milda Theatre
3138-3142 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

Didžiausis ir Puikiausia Lietuvių Teatras Pasaulyj
75 pėdų pločio, 135 pėdų ilgio, 3 lubų augščio.

Vienas iš Puikiausių ir Paaekmingiausių Teatrų Mieste Chicago. Telpa
1000 žmonių. 2 Puikios Svetainės ir Puikus Buffet. Augštas Puonamis.

ĮSTEIGTAS LIETUVIU PINIGAIS; ĮGYTAS LIETUVIŲ PROTUI

Pastatymus kaštavo $200,000.00 ;<labar statant kaštuotų $500,000.00.
Garbė už įgijimą tos įžymiausios Lietuvių kultūrinės įstaigos priklau

so Depozitoriumu A. ()lszewskio Rankos, kurie sutvėrė bendrovę atėmi-
< inui iš Trusto kompanijos tos Puikiausios lietuvių nuosavybės.

Atimdami iš busto kompanijos Mildos Teatrą lietuviai atsiekia du 
prakilnius tikslus: 1) Apsisaugoja patjs/kive nuo praradimo jų turto; 2) 
užtiesia tvirtus pamatus kultūriniam ir ekonominiam tautos išsiplėtoji- 
inui. •

Depozitoriais A. Olszewskio Rankos užsipelno nemirtinų garbę 
parodymu viešpatavimą lietuvių tarpe bičių ir skrusdčlių proto, kuris 
vedu j vienybę ir bendradąrbystę. Joki kita tauta neatliko panašaus 
darbo taip neprielankiose aplinkybėse kaip lietuviai! Už tai jiems garbė!

Audra pakitusi sunaikinimui privatinių bankų Chicagoje apsiautė ir 
pavyzdingai vedamą ir tvirtą liauką pono A. ()lszcwskio. Jeigu nepasi- 
stengimas |X)iio Olszesvskio ir išmintis jo depozitorių tai vieton dabarti
nio džiaugsmo iš atliktų milžiniškų darbų, Imtų čionai viešpatavęs nusi
minimas, ir gailestis prarasto ir turto ir pinigų.

Ačiū vien susipratimui depozitorių A. Olszewskio bankus lietuviai 
gyvenantieji ant Bridgeporto didžiuojasi šiandien įvykinimu milžiniškų 
užmanymų. Trįs įstaigos atsiradusios iš priežasties tos audros šviečia 
šiandien pavyzdžiu visiems lietuviams pasaulyje. Yra tai

I. L’NIVERSAL STATE BANK, Kapitulas $200,000.00.
Geriausi lietuvių banka pasaulyje.

II. MIRGA HAI.L ASSOCIATION. Kapitalas $24,000.00.
Kuri turi turtą vertės $50,000.00, ir įsteigs puikiausią lietuvių 

svetainę pasaulyje. \
III. MILDA THEATRE ASSOCIATION. Kapitalas $150,000.00. Kapi

talas tas yra padalintas į 15,000 dalių (share), po $10.00 kožna.
Dar pora tūkstančių Mildos Bendrovės šėrų yra pardavimui.
Kreditoriai pono A. Ol.szew.skio gali tas Šeras pirkti už trusto eerti- 

fikatus. šėros atneš procentą didesnį negu bankų mokamas, o trusto cer- 
tifikatai jokių procentų neduoda, ir neturi jokios užčiuopamos vertės. 
Todėl, kreditoriai pono A. Qlszcwskio rašykitė.s kųogreičiausiai prie 
Mildos Teatro Bendrovės, nes tik lokiu budu išvengsite praradimo savo 
pinigų, ir prisidėsite prie pakėlimo garbės musų tautos.

Visos trįs virš paminėtos bendrovės yra sutvertos sulig įstatymų ir 
yra po priežiūra Valstijos Illinois, kas jums suteikia geresnį užtikrinimą 
atradimą antros pusės jūsų depozitų negu trusto ceHifikatai, kurie jokio 
užtikrinimo luyluodU, .vien pašada nuapribmjĮanie laike išmoksti jums 
tokią (lalį, koki atliks nuo pirmo mortgage, ir visų iškaščių trusto kom
panijos atitrauktų nuo tos sumos pinigų, koki perkupčiams pasidabos 
mokėt už turtą.

Laikant Mildos Teatrų pas trusto kompaniją kreditoriai žudo kas 
dienų $30.00. Kiekvienas užvilktas mėnesiu reiškia nuostolį $900.00.

600 stambesniu kreditorių j:ui yra susirašiusių ir sudėjusių savo Trust 
Certifikatus atėmimui tos nuosavybės iš trusto. Dar yra vietos dėl 300 
kreditorių prisirašyti! Visos sumos sudėti reiškia $140,000.00, ar tai 
Trust Certifikatais, ar tai bendrovės šėmis. Teatrą galima dabar atimti 
duodant truksiančią sumą bendrovės šėrais, vieton Trust Certifikatų. 
Jeigu reikalinga suma l'rust Certifikatų nebus sudėta trumpame laike, 
tai bendrovė Ims priversta vieton certifikatų, duoti Irustui savo Šeras 
padarymui pilnos sumos. Kada tas atsitiktų, tai trusto kompanija turė
tų iš bendrovės šėrų naudą, o kreditoriai laikantieji Trust Certifikatus 
vėpsotų nieko ncpę.šdami.

Kuoilgiau tęsiasi darbas, tuo didesni darosi iškaščiai. Todėl kas no
ri kad jo pinigai neštų naudą ir nepradingtų ,tegul tuojau ateina į bend
rovės ofisą ir prisirašo, sudėdamas savo Trust Čertifikatą ant rankų or
ganizatoriaus, už kurį gaus bendrovės sems.

Ofisas bendrovės yra atdaras kreditoriams pono A. ()lszewskio kas 
diena nuo 9 valandos ryto iki 9 valandos vakaro. y

Kredijtftriai pono A. Olszewskio, gyvenantieji tolimesnėse vietose, gali 
prisirašyti prisiųsdami savo Certifikatus per pačią.

Visuose reikaluose bendrovės kreipkitės pas organizatorių, sekančiu 
adresu:

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

Pasitikėdami kad bėgyje poros savaičių reikalinga suma Trust Ce»4i- 
fikalų bus sudėta, ir kad teatrą mes dar šitame mėnesyje galėsime atimti 
už vien Trust Certifikatus iš trusto kompanijos, ir nuo pradžios birželio 
mėnesio visos raudos iŠ tos nuosavybės eis naudon kreditorių, kurie prie 
tos bendrovės prisidės, pasiliekame,

Su pagarba,
K O M I S I O N I E R I A I:

SIMON I. SHLEPOWICZ,
LAWRENCE AZUKAS,

JOHN PRUSS (Prušįnskas), 
JOHN GAUBIS,

J. J. HERTMANOWICZ, 
ANTON TUMAVICHE, 

JOHN KULIS.

Dirbtuvėj American Cah Co. 
dirba apie keturi šimtai darbini
nkų. Darbas — 48 valandos sa
vaitėje. Visi mašinistai ir maši
nų operatoriai priklauso unijon 
International Association of Ma- 
chinists, tik pagelbininkai jokios 
unijos neturi. Praeitais lietais, 
kontraktui tarp samdytojų ir li
nijos pasibaigus gegužio 1,1917, 
unija pareįkalavb 10 centų dau
giau valandai. Kompanijos ma
šinistų reikalavimų isįpildč, bet 
mašinų operatoriams tedavė tik 
> 7 centus daugiau valandai, 
rie sutiko, bet užtat kompanija 
nebenorėjo pripažint “dai-sete- 
rių” kaipo unijistų ir tiems at
isakė pakelti mokestį. Gegužio 
11 kilo streikas; streikavo septy
nias savaitės, bet nieko nelaimė
jo: sugrįžo dirbti pirmykščios 
nokesties sąlygomis. Streiko 
'aiku buvo keletas susirėmimų 
m streiklaužiais ir ne vienam 
Jei to teko atsidurti teisme, ka- 
'ejime ir ligoninėj.

Tuo tarpu gyvenimas vis ėjo 
brangyn. Darbininkai skurdų 
kenčia. Bet kontraktas su ko- 
npanija padarytas metams, tai- 
{i iki jis pasibaigs, reikalauti 
)adidinimo mokesties negalima. 
Vis dėlto, 1917 metų pabaigoj, 
inija pareikalavo didesnės algos 
darbininkams. Kompanija atsk^ 
sakė. Kontraktas, girdi, padary
tas iki gegužio 1, 1918. Kas da- 
•yt. Daugelis darbininkų, nebe
galėdami gaunamųjų alga pra- 
’yventi, ėmė “kvitint“ darbų ir 
(ieškotis uždarbių kitur, kur dau 
»iau moka. Pasidarė stoka dar
bininkų. Mato kompanija, kad 
ic kokie bus pyragai, nes se

niems darbininkams metant dar
ių,> naujų negal gaut, kurie taip 
ilgiai dirbtų, šių metų balandžio 
17 dienų iškabinėjo pranešimų, 
kad nuo bal. 18 d. busiu pakel
tos algos: visiems mašinistams 
10 centų, o operatoriams po 6 ir 
) lentus daugiau valandai. Tai 
{erai, bet gegužio 1 baigiasi kon
traktas, ip darbininkai mušto, 
kas reikės daryti. Nutarta, kon
traktui pasibaigus, reikalaut dar 
i)o kita tiek, kiek dabar kompa- 
tija neprašoma pakelė. Beika- 
'avimas buvo pristatytas kompa
nijai ir ji suliko. Tuo budu dvie
jų savaičių bėgiu darbininkai

I

Jonas Blažius

“KARDAS”
J <

Visada žiba Juokais ir aštrios teisybes spinduliais. 
Jame rasite.

{1$ Eibes juokingų straipsnių, 
šventjackio Misijas, 
Kunigo Bimbos pamokslus,

^7* Kunigų žiedus,
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 
Velnių Paveikslus tiesiog iŠ Pragaro, 
Jagamasčių ir jų storukių gaspadinių pikčerius, 
Tikietą j Dangų, etc., etc.

Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

“KARDAS”
251 Broadway, So. Boston, Mass.

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

SPECIALIAI: Maleva mal/avojiniui stabų isvidaus, po $1.19 už gal.
’ CARR BROS. VVRECKING CO.

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

Persiskyrė su šiuo svietu 
Gegužės 6 d., 8:10 vai. vakare. 
Mirė sulaukęs apie 33 metų 
amžiaus. Paėjo iš Kauno gub., 
Telšių pavieto, Plungės volost., 
Jodeikių sodos. Amerikoj^ iš
gyveno 11 metų.

Velionis paliko sena motiną 
brolį ir seserį Lietuvoj, o Ame
rikoj du broliu—Domininką ir 
Vincentą ir dėdę J. Žilių.

Laidotuvės bus gegužės 12 d. 
2 valandą po pietų.

Broliai, giminės ir pažįstami 
malonėkite atsilankyti į šerme
nis ir dalyvauti laidotuvėse.

1404 Albert St., Racine, Wis. 
Petras Laurinaitis.

laimėjo po 20 ir 15 centų dau
giau valandai, ir dvigubų mokes
tį už viršlaikį. Dabar mokestis 
tokia mašinistai gauna valandai 
75 centus, operatoriai 52 fantu.

Taip, laimėjo kvalifikuoti dar
bininkai. Bet gi čia dirba ir šiaip 
juodo- darbo darbininkų jarde. 
Kų jie laimėjo? Ogi po tris cen
tus daugiau valandai I Ar gi tai 
ne pasityčiojimas? Ir kodėl taip?

Afsakymas lengvas, Tie jar
de dirbantieji paprasti darbinin
kai neorganizuoti. Jie 
neturi vienybės ryšio, kuris su
daro dailininkų spėkų. O netu
rėdami tokios spėkos, jie negali 
statyti reikalavimų ir laimėti, 
kaip kad laimi organizuoti dar
bininkai.

Taip tie nuskriaustiejMlarbini- 
nkai, turį) kuriu daug lietuvių, 
pamatę, kad organizuotieji jų 
draugai laimėjo neblogų pakėli
mų algų, pradėjo tarp savęs tar
ties, kad reikia rekalauti į)o 10 
centų valandai daugiau, o jeigu 
bosai atsisakytų, tai, girdi, strei- 
kuosiin. Nutarė laikyties vieny
bės, o panedelyj, gegužio 6, strei
kuoti, jeigu reikalavimai nebūtų 
išpildyti. Bet panedėlyj, kųda 
reikėjo susirinkti, tai susirinki- 
man daugelis neatėjo. Mat, pa
bijojo susipykti su bosais. -Bet 
tie, kurie susirinko, vis dėlto nu
tarė reikalauti ir duoti kompani
jai laiko atsakymui iki pietų, ar 
sutinka, ar ne. *Jei ne, tai nuo 
pietų mesti darbų. Apie 10 vai. 
jiems duodama atsakymas, kad 
kompanija sutinkanti dar po du 
centų valandai pridėti, o vėliau 
kada nors vėl pridėsianti dau
giau. Tarp darbininkų prasidė
jo ginčai, vieni apsidžiaugė ir 
sakė, kad bus gana ir tiek, o kiti 
spyrėsi stovėti už' paduotus rei
kalavimus. Taip vienybė jų vėl 
iširo ir pietų sulaukus visi pasi
liko dirbti už tiek, kiek kompa
nija pasiūlė. Vadinas, jie gaus 
dabar po 35 centus valandai.

* ' i —Darbiitinkas.

BINGHAMiTON, N. Y.

AStuonių dienų žinios.

Bal. 28 d. buvo katalikų sušau
ktas susirinkimas tikslu atgai
vinti vyčių kuopų. Kalbėjo vie
tinis kunigas ir p. Žalnieravičius. 
Pastarasis bandė aiškinti kleri
kalų suvažiavimo nuveiktus dar
bus, bet tas jam nekaip sekėsi, 

j Sakė, jog tik prašymais, o ne rel- 
’kalavimais, busiu galima išgauti 
laisvų Lietuvų, o laisvoj Lietuvoj 

^visi galėsiu turėti teisę savo paž- 
valgoms skelbti. Bet ant galo 
tas kalbėtojas, agituodamas ra
šytis j vyčių kuopų, pasakė, jog 
ir socialistai galį rašytis, tik tu
rės išsižadėti skaitymo bedieviš
kų raštų ir tapti gerais katali- 
ktm>.

Mes dar gerai pamename, kaip 
klerikalų spauda kalbėjo apie 
laisvų Lietuvų, kad joje tokiems 
kalbėtojams, kaip šliupas, Moc
kus, Bagočius, ir laikraščiams: 
“Keleiviui”, “Kardui“ ir kt. ne
bus vietos. Dabar tie žmonės, 
norėdami prisitaikyti prie publi
kos, šneka kitaip. Bet publika 
perdaug gerai pažįsta klerikalų 
darbus ir politikų, kad jiems įli- 
ketų.

$15, $20, $25 ir $30
AR JUS NORITE GERO 

APREDALO
ARBA BIZNIAVO SIUTO?

Pasinaudokite musų pigiomis kai
nomis. Yra ekonomija ateiti čia ir 
nusipirkti Hart Schaffnerio & Marx 
Drapanas, vėliausių modelių ir viso
kių mierų.

Kasdien brangstant vilnonėms dra
panoms šis yra parankus laikas įsi
gyti nuo BACH BROS, stebėtinos 
vertės siutą už—

$15, $20, $25 ir $30
Sankrova a|dara Panedėlio, Seredos, Pėt- 
nyčios ir Subatos vakarais.

QawrJ«htlUrtSoh»BaMAMarx į

Roselando Geriausias ir Didžiausias Drapanų ir Čeverykų Namas.

BACH BROS,
Michigan Avė., ir 115-ta gatvė..

NAMAS HART, SCHAFFNERIO & MARX DRAPANŲ t
Florsheim Čeverykai Stetson Skrybėlėj

Bažnytinis chorhs sudainavo 
kelias dainas ir Lietuvos himnų. 
Dainuojant himnų nevisa publi
ka sustojo, užtai kunigas juos 
taip išplūdo, kaip tik jo burnelė 
leido — išniekino visokiai žode- 
iais ir bepročiais išvadino.

Kunigas, kalbėdamas, buvo sa
kęs, kad jeigu kas turįs kų geres
niu pasakyti negu esantieji abu 
kalbėtojai, tai tegid ateinu adt 
steičiaus ir pasako.’ Tad kai ku
rie norėjo dar šnekėli, bet kata
likai neleido, sukeldami didžihu- 
sį triukšmų, ir pasilipusį žmogų 
traukė nuo steičiaus.

Veidmainiai! Jus galite skel
bti, kų norite, užsidarę bažnyčios 
sienose, nesjųs jų padarėte savo 
biznio įstaigų ir žinote, kad šiais 
laikais Krislus neateis jūsų iš ten 
išvaryti, kaip kad padarė Jerit- 
zolimo bažnyčioje su biznieriais, 
bcj nemulkinkite žmonių svetai
nėje.

Ar Esi Pats Bosu Buvęs?
Jeigu ne, tai atvažiuok į Phelps, VVisconsin, o Sanborn Land 

Co. jums4paaiškins kaip gali tapti tokiu žmogum, ir kaip būti 
neprigulmingu, nes mes nupirkom 10,009 akrų žemės daugiau 
prie Phelps Wis., dailaus miestelio ir iš.viso turim dauginus, ne
gu 30,000 ąkrų ir parduodam už pigesnę kainų negu kitos ma
žesnės kompanijos.

Čia yra pusėtinai apsigyvenusių lietuviškų šeimynų ir visos 
labai užganėdintos.

Mes jums negalime išgirti per laikraščius, bet atvažiuokite 
ir persitikrinkite kad tai teisybė.

Tolimesnių žinių kreipkitės prie: j

SANBORN LAND CO., Dept. 2
PHELPS, W1SCONSIN 

t

A. J. BAGHL’NAS, Kolonijos Dink torius.

choras sudainavo marseliete ir c
kitų. Taipgi benas pagrajino
marša lietę publikai sustojus.

Publikos buvo daug ir susirin- Kalbėjo New Yorko valstijos as-
kimas užsibaigė triukšmu

Dr. F. 0. Carter 
mis,

Bal. 28 d. buvo LMPS. kuopos 
paskaitos, temoje “Ateities nit)-

scmblynas Augušt Claessens. Jis 
aiškino Markso gyvenimų; taip
gi šių dienų netikusį surėdymų, 
delei kurio darbo žmonės turi

teris“. Publikos buvo nedaug, kentėti vargus, kada pasaulyje 
Aukų padengimui lėšų surinktu’ gyvenimo reikmenų yra perpil- 

nai ir užtektų visiems jais nad- 
dotis. Publikos parodoje ir pra
kalbose dalyvavo apie 5—6 šim
tus.

$2.50.

LSS. kuopa nutarė surengti

Geg. 1 d. buvo LSS. kuopos te
atras. Suloštų du veikalai: “Mi
lijonai vandenyje“ ir “Kovoj už 
laisvę“. Lošimas pavyko pusė
tinai. Taipgi buvo renkamos au- piknikų Liepos 4 d. be svaigina- 
kos vedimui Tarno Mooney by
los. Surinkta $6.00. Publikos 
buvo neperdaug ir pelno bus ma
žai. /

mųjų gėrynių. Geistina, kad tų 
dienų kitos organizacijos neren
gtų, Nevystanti Gėlė.

BENTON, ILL.

Nosis ir Gerklė
Daktaro patapno

sų akių arba pri
rinkime akinių.
20 METŲ PRIE 

STATE GATVĖS 
Iškaba — besisu- 

kunti šviesa 
Dr. Carterio pagelbininkai yra

tas gydytojo patarnavimas už 
optikų kainas. Akinių kainos 
prasideda nuo $4.00 ir apfcš- 
čiau. <

Galvos skaudėjimai, nervuo- 
tumas, nišom n ia ir nedirbimas 
vidurių yra nuolatinė priežas-

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

.saugioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
■»e Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitu 

ir Taupymo Padėjimų.

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

W. KASPAR . WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEIČ 
prezidentus pirklys

-)TTO KASPAR \ H. E. OTTE
viee-prezidentas vlce-prez. Nut. City Bank 

WILLIAM OETTING - GEO. C. W1LCE 
prez. Oeting Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA 
viee-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

V. F. MASHEtf 
prez. Pilsefr Luniber Co 

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co 

____ _______ OTTO KUBIN 
vlce-prez. T. Wilce Co.

JOZEF S1KYTA 
si orius

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIAĘAI

prez. Altai 
[Brewing Co

Gcg. 3 d. buvo prakalbos su
rengtos LSS. VII Rajono. Kal
bėtoju buvo dar pirmu sykiu pas 
mus d. M. Duseika iš Bostono, 
Kalbėjo upiė Markso gyvenimų, 
ir reikšmę gegužinės šventės. 
Antru sykiu kalbėjo -.“Klesos ir 
klesti kova“. Aukų padengimui 
lėšų surinkta suvirk. 8 dol.

Geg. 5 d. buvo tarptautinis so
cialistų paminėjimas Markso ju
biliejaus. Visų tautų socialistai 
susirinko j Liet, svetainę ir iš 
ten nešdami raudonų ir žvaigž
dėtų vėliavas, taipgi griežiant be
lini, maršavo į vidurį miesto, 
kur įvyko prakalbos Star teatre. 
Prieš pradėjimų prakalbos rusų

A. a. Burbiškis.

Balandžio 26 dienų pasimirė 
čia Antanas Burniškis, 49 metų 
amžiaus, Amerikoj išgyvenęs 21 
metus. Sirgo vos tris dienas 
plaučių uždegimu. Priklausė į 
tris draugijas: Lietuvių Nepri- 
gulmingų Politiškų Kliubų vardu 
LDK. Vytauto, Livingston, III.;

Kliubų, Boyalton, 111., ir Of Ca- 
ribon (? B.), Beninu, III. Paliko 
du brolių, Vincentų, kurs gyvena 
Pitt^lone, Pa., ir Onufrų — Troy, 
111. Palaidotas katalikų kapinė-* 
še,Troy, balandžio 29 d.

žis, baugumas šviesos, reikalau
ja okulisto priežiūros. Pritai
koma dirbtinės akys.

Franklin 0. Carter, M.D.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 South State sKeet 
(Antras augštas) Chicugo 
(Vienos durys j žiemius

. nuo The Fair).
Valandos: 9 iki 7. Nedėtiem is

10- 12. Central 837.

A.a. Antanas mėgę skaityti ir 
buvo nuolatinis Naujienų skai
tytojas. (). Burniškis.

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.
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vių reprezen ta vinto, buvo pri
leisti pamatyti prezidentą Wil-
šonų ir perskaityti jam adresą 
visų gyvenančių ir dar negimu
sių Amerikos lietuvių vardu. Jų 
larpan kažinkokiu bildu buvo į- 
s i maišęs dar ir V. K. Račkaus
kas, “Tėvynės” redaktorius.

Tai buvo pastebėtinas vaiz
das, ištikro. Tarytum du pa
sauliu susitiko: prezidentas Wil- 
sonas, didžiausias liberališko 
svieto atstovas ir vadas, ir mu
sų klerikalai, atgyvenusio tam
sybės amžiaus atstovai, didžiau
si liberalizmo neprieteliai.

Ką-gi turėjo pasakyti prez> 
VVilsonui tie musų klerikalai po 
to, kada jų įgaliotinis kuo.' V. 
Bal tuška kartu su Lietuvos kle
rikalais pasirašė po tuo juodu 
dokumentu, kurs prašo uždėtus 
ant Lietuvos nelaisvės pančius 
palaikyti?.

Jiems reikėjo prieš preziden
tų VVilsoną kaip-nors pasiteisin
ti. Jie jautė, kad jų padėjimas 
Amerikoj pasidarė nepaprastai 
pavojingas.

Bet ar jie bent pasiteisino?
Ne, toli-gražu!
Perskaitytas jų adresas prezi

dentui nenuplauna nuo jų dė
mes. Anaiptol, gerai jį iškai
čius, pasirodo, kad klerikalai 
ne tik neprotestuoja prieš tai, 
kas atsitiko su Lietuva, bet dar 
prašo, kad prezidentas patvir
tintų tų nelaimę. Ir stebėties 
reikia tų klerikalų drąsa — ar
ba kvailumu, viens iš dviejų.

Jie nurodė prezidentui, jog 
‘Lietuva formaliai apreiškė sa
vo neprigulmybę gruodžio 11, 
1917, santekinėje su tuo mažų
jų, tautų troškimu “nustatyti sa
vo pavaldinystę ir savo politiško 
gyvenimo formas“.

Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad klerikalai 

bandė {tikrinti prezidentui, jog 
Lietuva jau nustačiusi savo pa
valdinystę tuo “neprigulmybes’’ 
įaskelbimu gruodžio 11 d. 1917 
n.. O juk, atminkite, tas paskel- 
linias ,1141’ 
rietu vii esurili "h^prigulniinga 
valstybė amžinai ir artimai su
sivienijusi su Vokietija pirkly- 
ios, pinigų ir kitose srityse. Po 
okios “neprigulmybes“ apskel
bimo vokiečių kancleris von 
Hertling pasiuntęs Lietuvos Ta
rybai dokumentą patvirtinantį 
tą “neprigulmybę.”

Taigi šituo “paskelbimu” re
mdamies, klerikalai toliaus tvi
rtino prezidentui Wilsonui, jog 
‘Lietuva šiandien jau turinti 
vienybę, bet be pagelbos ir pa- 
Irąsinimo neturinti tik spėkos 
realizuoti savo reikalavimų“.

Ir todėl jie prašė prezidento, 
kad jis užtikrintų ir gvarantu'o- 
lų tą prūsišką Lietuvos nepfi- 
julmybę ant amžių — kada Lie
tuva parodys, kad ji moka val
dybes.

Tikrai, paties kaizerio pasiun
tiniai nebūtų kitaip kalbėję, — 
taip pilnai prūsiškas yra tas kle- 
įkalu prašymas pripažinti da

bartinę Lietuvos neprigulmybę 
I (r gvarantuoti ją ant amžių, ka

la Lietuva bus parodžius mokė
jimą valdyties.

Savo prašymo prusiškumą 
klerikalai bandė pridengti tuš
čiu tvirtinimu buk pripažinimas 
dabartinės Lietuvos neprigul
mybes sutvirtinsiąs Lietuvos 
priešinimąsi vokiškai kontro
lei. Bet tą tvirtinimą juk kiek
vienas turi skaityti labai abejo
tinu daiktu, jeigu jau nematy
tų, kad tai yra tik plonas ca- 
mouflage.

Prezidentas Wilsonas yra už
tektinai prašmatnus, ir tą ca- 
mouflage jis aiškiai permatė. 
Klerikalai ant savo meškerės ne
galės jo pagauti. Jo karės tik
slai stovi už demokratiją visam 
pasaulyj, ir kol jis tik tikėsis 
laimėti šią karę, jis negalės da- 
Ieisti, kad klerikalų pasikėsini
mai ant Lietuvos laisves butų 
įvykinti. , .

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su uisakynm.

HaftytoJu ir korespondentu prašome 
«11 nįči amus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
\«ui< ną Redakcijai, o ne Redakto- 
• lauš vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
*ėt» be to paliekant platesnius tar-
i. ui tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
ti trupinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
Lukteliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

“Visų kraštu proletarai, vie
nykitės’* —K. Marks.

Apžvalga
True translation filed with the post- 
nuistcr ai Chicago, III., May 10* 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917. 
Pozicijos klausimu.

Žinomas Socialistų Partijos 
veikėjas ir rašytojas Carl D. Tho 
rnpson, kurs šį pavasarį buvo 
socialistų kandidatų į Chicagos 
miesto aldermanus, karštai ra
gina draugus kuogreiėiausia pe
rmainyti savo pozicijų linkui ka
res. Laiške rašytame laikraščiui 
“The Public“ draugas C.D. Tho
mpson sako:

Nuo šio laiko visu savo 
protu ir visomis savo spėko- 
mis aš stoviu už karę kol bus 
įvykintos sąlygos, kurias nu
žymėjo Prezidentas VVilson- 
as ir Talkininkų Salių Socia
listų ir Darbininkų organiza
cijų konferencija.

“Po to, kas atsitiko Rusijoj; 
po pažeminančio nepasiseki
mo tarybų Brest-Litovske; po 
apgailėtino nepasisekimo Vo
kietijoj visuotino streiko, ku
riame ir didžiumos ir mažu

muos frakcijų socialistai buvo 
susivieniję; ir po to, kas tik- 
kq atsitiko Helsinforse, Fin- 
landijoj, kur vokiečių i m perą- 
listai, išsodinę savo ginkluo
tas spėkas, smaugia, žudo ir 
triuškina Fi n landi jos socialis- 
tišką respubliką — po to vis
ko socialistą^ kurs nemato, 
kad vokiečių militarizmas tu
ri būti sunaikintas, man ro
dos, turi būti aklas, kurčias ir 
nečias, ir nesupranta socializ-l 
nio ar demokratijos ar naujo
sios gadynės istorijos faktų ir 
spėkų.“

Draugas C. D. Thompson nu
rodo, jog neatmainyta socialis
tų pozicija link karės buvo kalta 
tame, kad socialistai pralaimėjo 
pereitais Tikimais. Po karės 
klausimu republikonai su demo
kratais galėję paslėpti visus sa
vo politikos netikumus. I

True trnnslation filed with the post- 
master at Chicago, III., Mav 10, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.
KLERIKALAI PAS 
PREZIDENTĄ.

Visas būrys klerikalų su iŠ- 
davystės dėme ant savo kaktos, i 
pretenduodami prie visų lietu-
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Lietuvos klausime* preziden
tas eina išvien su lietuviais so- 
cialistals, ir reikalauja, kad Lie
tuvos ateitį nuspręstų patįs Lie
tuvos žmonės demokratišku bū
du, ir ka<| tu apsisprendimo tei- 

butų gvarantuota ne vienos 
kokios užinteresuotos viešpati
jos, bet Tautų Lygos.

Klerikalai-gi, atėję pas prezi
dentą, reikalauja iš jo, kad jis 
išsižadėtų savo principo, o pri
pažintų jų poziciją, kuri yra 
priešinga demokratiškumui ir 
yra lygi kaizerio pozicijai. Nes 
jie nori griūti Lietuvai “nepri- 
gulmybę“ per “šio pasaulio ga
liūnus“ iš viršaus — be ple
biscito, be žmonių valios pasi
plausimo, ir todėl džiaugiasi, jei- 
»u Lietuvai kaizeris suteikia 
kadir prūsišką neprigulmybę— 
lai yra, retežius po neprigulmy- 
bės vardu.

Su tokiu savo reikalavimu 
nusų klerikalai nieko kito ne
galėjo atsiekti, kaip tik įžeisti 
>rezidento giliausius įsitikini- 

inus.
, I i* I I C.II.I

Sveikatos Skyrius]

Atsakymai į klausimus

J. P—kas iš So. Boston, Mass. 
klausia:

1. Kaip ilgai po diptherijos ne
dalia lankytis į namus, kur buvo 
ligonis?

2. Ar gerai yra elektrikiniai 
diržai gydytis nuo reumatizmo 
r ar jie sustiprina žmogų, kaip 
grirsinama?

Atsakymai: —
1. Didžiumoj valstijų izoliuci- 

a arba ligonio namo išskyrimas 
nio kitų tęsėsi 12 dienų, po ko 
itsilanko sveikatos perdėtinis ir 

paima medžiagos iš ligonio gerk-
ės žiūrėjimui, ar da yra dipthe- 
rijos bakterijų. Jei nėra, jis at
eina sekančią dieną ir vėl paima, 
r jei ir antru kartu nėra, tuomet 
ladaroma dizinfekcija ir nuima
ma korta nuo durių. Tuomet 

; galima ligonio namus lankyt. 
M jei ir po dvylikos dienų liga 

tęsiasi tolyn bei bakterijos vis 
la randamos ligonio gerklėj, izo- 
iacija bus traukiama, kol lik 
lu, vienas po kitam padarytu, 
per dvi dieni egzaminavimai 
gerklės medžiagų neparodys, jog 
liga jau išnyko. Jei ligonis jau
kiasi gerai ir neguli, tai nereiš
kia, kad jis jau sveikas ir negali 
kitų užkrėsti.

2. Tie elektrikiniai diržai nėra 
'eri nei reumatizmo prašalini* 
nui, nei kitom ligom, bet kada 
žmogus nusiperka vieną ir per
sitikrina, kaip jis liko apgautas, 
tuomet jo protas sustiprėja, kad 
lepasiduot apgavystėm taip len
gvai kitą sykį.

Stanley Woorpp, Chicago.— 
.Tai yra šlamštas, o ne vaistas. 
Gerų vaistų niekas negarsina ir 
negeria. Tie, kurie garsinami 
laikraščiuose ir knygelėse ir pa
ariami žmonėm vartot, nors jie 
težino, kokį negerumą turi, yra 
lamštai ir nevartokite. Niekur' 
lepirkite ir nevartokite garsi lia
nų “vaistų“, kurie paprastai tin
ka visų ligų gydymui, visiem 
Žmonėm, vaikam ir suaugusiem. 
š to jau aišku, kad juose nieko 

veiklaus ir ligai tinkančio nėra.
A. Jasaičiui, Worcester, Mass. 

— Gimties klausymų negalime 
riškinti laikraštyj, todėl atsakau 
jums trumpai laišku.

M. K. iš Chicagos klausia: 
“Kodėl vaikai griežia dantimis 
per miegą ir kas daryt, kad pra
šalinus tai?”

Atsakymas. — Dantų grieži
mas per miegą gali būti ne tik 
pas vaiką, o ir pas suaugusį, bet 
tankiausia pas vaikus. Tankiau
siai dantimis griežia nervuoti 
vaikai. Nervuotumas gali būti 
įgimtas arba išvystytas. Jeigu 
motina vaiką supa, nešioja ir ke
liasi po kelis sykius nakčia, kad 
jį papenėjus, nuraminus — tuo-
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met aišku, jog vaikas bus "bjau
riausias ir neramiausias pasau
lyj“. Vaikuose nervuotumas 
tankiau išauklėjamas, negu įgi
mtas. Bet dantim griežti per 
miegą gali ir visai nenervuotas 
vaikas, bile tik jo kūne kur nors 
yra iritacijos (erzinimas) Dan
tų dygimas yra ar tik netankiau- 
sia priežastim. Ir griežiama da
ntimis per miega tankiausiai ne 
kada pirmieji, o kada antrieji 
dantįs dygsta. Uždegimas au
sies vidurio, kas yra tankus at
sitikimas pas vaikus, daro irita- 
ciją ir veda prie dantų griežimo. 
Kirmėlių buvimas žaruosi yra 
viena; iš priežaščių. Aplamai iri- 
tacija žarnose ir pilve (skilvyj) 
dėl netikusio maisto, dėl pertan- 
kaus jo priėmimo labai ir labai 
tankiai veda prie dantų grieži
mo. Pūvanti dantis arba supū
tosios “smegens“ apie dantis ga
li privesti vaikus ir suaugusius 
prie dantų griežimo. Nėra gali
ma pasakyt, kodėl vienas ar ki
tas vaikas griežia dantim, kol jo 
pilnai neišagzeminuoji ir kol ne- 
dasižinai apie jo maistą, papro
čius ir tt. Ir ne visuomet dantim 
griežiantis vaikas gali būti sup
rastas išsykio, nes priežastįs, ku
rios verčia prie šito papročio vie
ną vaiką, gali neveikti pas kitą.

Gydymas priklauso tiesiai nuo 
priežasties: jei maistas netinka
mas,z reikia permainyti ir nusta
tyt priėmimo laiką; jei žarnos 
bei skilvis neveikia kaip reikia, 
reikalinga į tai nukreipti gydy
mą. Jei yra ausies liga, arba 
kirmėlių žarnose, arba pvanti 
dantįs, reikia čia pagelbėti. Kar
tais yra tik viena, o kartais ke
lios priežastįs. Iritacija gali pa
eiti iš gimties organų, vėlyvų va 
karienių valgymo. Pradžioj da
ntim griežimas gali paeiti nuo 
iritacijos, bet vėliau jii gali likti
papročių, kuris gali tęs ties į suv Įį’1 ?
augusio žmogaus gyvenimą, lo
dei ankstyvas gydymas yra pa
tartinas. Dr. A. Montvidas

Darbininkai’7 pažinki 
me savo priešus.

Kunigai visuomet mėgsta gir
tis, kad jie darbininkus užtariu. 
Ypač kada Naujienų redaktorius 
išpėrė kunigams kailį, tai ir jie 
sušuko per savo organą Drau
gą:

“Darbininkų luomas eina į iš- 
siliuosavimą, į sugriovimą pan
čių trečios ir gal jau paskutinės 
vergijos — kapitalistiškos tvar
kos biaurąus siutimo.”

Na gerai. Mes, darbininkai, 
pilnai sutinkam su tuo, kad ka
pitalistiška tvarka turi būt pa 
naikinta. Mes ir kovojam, idant 
panaikinus tą biaurią sistemą. 
Bet kunigai visuomet ir visur 
stengiasi palaikyti kapitalistišką 
tvarką. Kada jie sako, kad rei
kią griauti kapitalizmas, tai ži
nok, darbininke, kad jie veid
mainiaudami tai sako. Kuni
gams dabartinis surėdymas yra 
gėriausis. Jiems niekad nėra 
krizio. Pilvus išsiauginę, pini
gų ikivaliai, po hotelius tranko
si su Marytėmis. Nelauk, darbi
ninkė, nuo kunigo užtarimo. Ne
sulauksi. Kaip Lietuvoj, taip ir 
čia, Amerikoj, jie su ponais po 
viena pastoge sėdi. Štai kuni
go žodžiai: buk visuomet pak
lusnus; pasnikauk; nenešiok ant 
kūno gerų drabužių; pridenk kū
ną skarmalais; žinok, molio ga
bale, kad čia tik svečiuose gy
veni, o kaip numirsi, tada tau 
bus gera.

Taip sakydavo kunigas Mar
cinkevičius Lietuvoj, man dar 
būnant. Ir jie visi-taip sako, ir 
per šimtmečius mulkina darbi
ninkus žadėdamį danguj rojų— 
numirus.

Taigi darbininkai, kurie skai
to kunigų organus, tokius kaip 
Draugas, tėmykite geraų o pa
matysite, kad jie atstovauja ka
pitalistų reikalus, o ne darbinin
kų. Aš norėčia, kad nors vienas

Musų Moterims

SUKNIA NAMAMS. 
—Pavyzdys No. 8808.

8808:

i.‘
Labai nedaug rasi mergelių ar mo

terų, kurios nepaisytų apie savo ru
blis, dagi namų darbą dirbant. Ir 
labai teisingai. Kiekviena turi bu 
tinkamai ir su skoniu apsitaisius, 
juo kad pritinkamas dailus rūbas 
taipjau lengva pasislut, kaip kad ir 
netikęs, šiame paveikslėly] paduo
tas modelis parodo, kokia grakšti 
gali būt suknia dėvima namie. Ja- 
kutė turi pavidalą paprastos palai
dos bliuskos, susegiodama priešakyj. 
Rankovės gali būt pilno ilgumo ar
ba trijų ketvirtadaliu. Grakštus il- 
kas kalnicrius ir atraityti antranko
viai iš piųue materijos kraštais įdah- 
tuojami. Sijonas trijų palų, su pla
čia palankėle priešakyj. Priešaki
niai palai įsodinti juoston lygiai, o 
užpakalinis palas įstulpuojama. Ma
terija gali būt vartojama perkallš, 
ruožuotas krėpas, ginghani arba 
chambray.

šiai sukniai pavyzdys No 8808 su
kirptas šešeriopo didumo, mieros 
34, 36, 38, 40, 42 ir 44 coliu per kru
tinę. Sijono žemutinės dalies pla
tumas 2*4 jardo. Ilgomis rankovė
mis sukniai mieros 36 colių per krit
ime reikia 4% jardo materijos 3 i 
colių pločio arba 3J/j jardo 44 colių 
pločio ir % jardo kitokios materijos 
36 colių pločio. . t ,

Kaina pavyzdžiui 10 centų.> . > »
Norint gauti tokiai sukniai su

kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom iš
kirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo pavarde 
ir aiškų adresą ir, įdėjus kartu su 11 
centų (markėmis arba tlešiai dešini 
tuką), pasiųsti šiaip užadresavus: 
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 184( 
S. Halsted Street, Chicago, III.

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

čia idedu 10 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 8808.—
Mieros.............colių per krutinę.

(Vardaa ir pavardė)

(Adreaaa)

(Adresas)

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St. Chicago, Illinois

kunigų Draugo skaitytojas pri
rodytų man kame kunigai užta
ria darbininkus. Kunigų Drau
ge nebuvo niekados rašoma, 
kaip darbininkams reikia orga
nizuotis į unijas, o apie algų dar
bininkams padidinimo reikalą, 
tai kunigų organai visuomet ty
li. Kas jiems galvoj apie darbi
ninką, by tik jiems, kunigams 
genu. — G. Z.

Redakcijos Atsakymai
P. A. šilaiviui, Pittsburg._At- 

siųstos “eilės” menkos; nė mie- 
ros, nė ritmo. Taisyt neapsii- 
mam. Aplamai, norint eiles ra
šyt, reikia turėt nusimanymo a- 
pie eiliavimo įstatymus.

Ka. M., Eltoiy — 1) Buvusio 
caro Nikalojaus antrojo karūna
vimas įvyko gegužio 18,1896. — 
2) Rusų su JaįKinais karė prasi
dėjo vasaryje 1904 m., pasibai
gė Portsmoutho sutartim rugsė
jo 5, 1905 m.

Tel. Pullman 342.
D. J. Bagočius, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
10731 So. Michigan Avo. 

Roseland, TU.

1. NUOSAVYBE IR DARBAS? Su
lietuvino A. .1. Karalius. Pus
lapių 18. Labai prieinamoje 
kalboj aiškina sunkiai su
prantamą klausimą nuosa
vybės ir darbo. Kaina 5c.

2. PASIKALBĖJIMAS AMERIKO
NO IR GRINORIAUS. Sutai
sė A. J. Karalius. Puslapių 32. 
Labai indomus ir linksmas 
pasikalbėjimas apie darbinin
kišką klausimų. Kaina 10c.

3. VAGIS. Parašė A. .1. Karalius,
Puslapių 27. Apysaka paimta 
iš tikro gyvenimo. .Ii ai vaiz
diną, kaip blogos gyvenimo 
sąlygos ant žmonių atsiliepia, 
kaip atsiranda vadinami pra
sikaltėliai Ir kodėl jie lokiais 
yra-. Kaina 10c.

4. NAMAI PRAGARAI. Komedijėlė.
Parašė Harry Nesvton. Ver
tė. Jonas Ilgaudas. Puslapių 
23. Gera statymui scenoje. 
Tik dvi ypatos reikalaujamos 
lošimui. Kaina 10c.

5. Iš ŠIRDIES. Parašė James Al-
len. Vertė St. Biežis. Pusla
piu 53. Psychologiškas vei
kalėlis, gvildenantis protavi
mo budus etc. Patariama 
perskaityti kiekvienam darbi
ninkui, nes jis pagelbės su
prasti Jūsų draugą. Kaina 15c

6. KAIPO ŽMOGUS MĄSTO. Pa
rašė James Allen. Vertė St. 
Biežis. Puslapių 51. Apie 
Šią knygelę autorius sako: 
“Jos tikslu yra paskatinti vy
rus ir moteris surasti bei jau
sti teisybę, kad jie patja yra 
savęs tvėrėjais. Kaina 15c.

7. LOKIS. Parašė P. Merime. Ver
tė L. Juras. Puslapių 79. Tik 
-ką iš spaudos. 1 Jotuvių le
genda. Labai indomus pasi
skaitymas. Kaina 15c.

8. PAČIAVIMAS PAS ĮVAIRIAS
TAUTAS. Pagal H. D’Alme- 
ras’ą. Sutaisė A. J. Karalius. 
Aiškinama įvairus budai pa- 
čiavimosi pas įvairias tautas. 
Puslapių 89. Kaina 20c.

9. MORALYBES IŠSIVYSTYMAS.
Parašė L. Krzyvvicki. Verte 
A. J. Karalius. Puslapių 120. 
Gvildena moralybės - etikos 
klausimų. Svarbu žinoti kiek
vienai apšviestai ypatai. 25c

10. AMERIKOS PILI1HTS. Surengė
J. Ilgaudas. Puslapių 03. 
Pilniausi pamokinimai, kaip 
tapH piliečiu. Tuipgi suirau 
ka Suvienytų Valstijų konsti
tucijos. Kaina 25e.

11. KAS YR’ TAIP, O KAS NE
TAIP? Iš anglų kalbos ver
tė A. J. Karalius. Poslapių 
264. Labai prieinamai išaiš
kina socializmų. Kaina 50c.

f

12. NUOSAVYBES IŠSIVYSTYMAS.
Parašė Paul Lafargue. Vertė 
A. J. Karalius. Puslapių 167. 
Vienas iš svarbių veikalų so
cializmo literatūroje. Gvil
dena privatiškos Nuosavybes 
vystymosi klausimų.—50c.

J1_  11
1, 

1
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Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

Paskendusis Varpas 
( ! Penkiy Aktų Pasakos Drama

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).
puikiausias literatūros veikalas-— pasaka-drama—kokio 

ligsiol dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tų vei
kalą skaitys, skaitys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių 
ir vis negulės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tą veikalų kuogreičiausįa įsigyti ir pastatyti 
scenoje! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

.NAUJIENOS
1840 So. Halsted St., Chicago, III.

J 1_ d r
Kazimieras Gugis

ADVOKATAS
Veda visokias reikalus, kaip kriviinali&kuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas s Miesto Ofisas r
8121 S. Halsted St. 127 N. Burbom SI.

Ant trečių lubų 111 -13 Unlty Bldg.
Tel. Drover 1310 Tel. Central 4411

_____________________________________

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina. 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDKLI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVES

Garsinkis ‘Naujienose’

13. DRAUGIJOS IR ORGANIZMU
EVOLIUCIJA. Parašė Arthur 
M. Lewis. Vertė A. J. Kara-

> liūs. Puslapių 187. Išguldy
mas teorijos organizmų bei 
draugijinių organizmų vysty
mosi. Svarbus veikalas. 50c

14. AUDĖJAI. Drama. Parašė Ger-
hard Haiiptman. Vertė J. 
Laukis. Puslapių 112. La
bai rimtas ir svarbus veika
las. Perstato darbininkų gy
venimų pirmos devyniolikto 
šimtmečio pusės pabaigoje. 
Kaina 50o.

15. KAS IŠGANYS LIAUDĮ? Parašė
Konstantinas šeštokas. Pir
moji dalis. Ar prietariškas ti
kėjimas bei tikyba išganys 
liaudį? Kaina 50c.

16. (iLUDI-LIUDI ir kitos Lyrikos
Eilės. Parašė Kl. Jurgelio
nis. Kaina 50c.

17. MACBETH. Penkių veiksmų
VVilliam Shakespeare’o trage
dija. Vertė (eilėmis) Kleofas 
Jurgelionis. Spauda “Nau
jienų“. VVilliam Shakespea
re’o veikalai tai yra didžiau
sias pasaulinės literatūros 
turtas. “Macbeth” yra vie
nas iš rifeįausių ir garsiausių 
to genijaufeveikalų. Patarti
na kiekvienam apsipažinti su 
šiuo veikalu. Kaina 70c.

18. DARBAS. Parašė Emil Zola.
Vertė A. J. Uoga. Puslapių 
291. šitas veikalas nors yra 
parašytas trijuose tomuose 
bet kiekvienas tomas gali būti 
skaitomas atskiroje knygoje.
Tai yra įdomus romanas. 75c.

19. SOCIALIZMO MINTIES BLAI
VUMAS. Parašė John Spurgo. 
Autoriaus leidimu vertė A. 
Lalis. Pluoštas laišku rašytų 
darbininkui Jonatanui Edvar- 

i dui, Pitjsburge. Puikiais au
dekliniais apdarai. Kaina $1.

20. MULKIŲ APAŠTALAS. Juokin
gas scenos veikalėlis. Jo au
torius, išvedęs scenon RaČ- 
kulį, begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerikalų a- 
gitatorius, besiginančius sa
vo “augŠtu mokslu“, kurie 
vienok mokslo nei pauostyti 
nėra gavę. Kaina 15c.

“Naujienų” Knygyne galite gauti ir 
kitų laidų knygų. Reikalaudami ko- 
kios nors knygos, visuomet kreipki
tės j mus. (

Mes spausdiname lik parinktiniau- 
sius darbininkų apsišvietimui veika
lu:.'. Taigi šiame rinkinyje nesiras 
Jus vargininčių temų. Visi leidiniai 
yra verti Jūsų perskaitymo.

Norintiems pasidarbuot savųjų la
bui yra galima ir pelninga, nes agen
tams duodame gerą nuošimti.

Visokiais reikalais kreipkitės šiuo 
adresu:

i



y

Jaunuomenės Skyrius
--- .--agK:—.— ---

Staje Naginskas.

Pasauly
(Sekama J. Baltrušaitis). z

Pasauly liek išlaisvio plytį, 
l iek burto, svajonės, kilties, -r 
Kiek ašaroj skausmo sušvyti, 
Kiek neša tamsa paslapties.

Ir kartais, mintims susigrūmus,
Palieka gyventi sunku.—
Ir žvelgiam į tolimus ritmus. 
Kur džiaugsimės laimės saiku.

Tik ilgą ir dulkiną kelią
Eit turime ten, į dausas.
Mums žengiant perkūnija skelia;
Suklupus — ar padeda kas?

kaip maži kūdikėliai,
Tuoj sveikinam ryto varsas.
Sutems -
Nes lydini svajones visas.

(Iš LSanlafos”) Ignas Šeinius.
Va supliuško banga; šit 

p lis siaučia, skubindamas 
mišką.

Jauti, kad žemė atsiduso,
norėdama tylėti? Tavim, sukau- 
slyta jdS krūtinė šit pliš iš kar
što džiaugsmo...

Kam tu pleti savo juodus spa
rnus dar plačiau?

Nežiūrėk į mane. Aš nenoriu

Nušvis

- ir sunku musų vėlei,

Tu tyla!
Prasiskilk, tylėjime, ir pasa

kyk, apie ką tu tyli!
Kol tavo akys, plačiai prasi

vėrę, daboja mane?
Girdi, aš surikau! Kam nus

kandinai tu mano balsą, nė ai
dui gimti neleidęs?

Klausyk, dainuoju. Daraus 
linksmas, smarkus; dainuosiu 
ilgai.

Jau aš negirdžiu, kad tu tyli.

per

ne-

Vėl aš vienas. Tyli žemė. Vė
jas skubindamas suklupo kur. 
J^u buvo koks paukštis sukru
tęs šakose ir betiesiąs sparnus...

šit. šil. jau nieko nebematyti.
* .... ■ ■— i

Nejaugi tu, sustyrąs tyluma, žudeikos slapta dasigavo į pilį 
tylėsi dar ir man nutilus?

Ir apie ką gi tu tyli? Ar sle
pi gi tu iš tiesų ką nors verta? 
Tu nieko nemeni, tu viską už
miršti. Užmirški ir aš, kad tu 
tyli!

(Iš “Santaros”)
> l.uA.i

“Skaisčioji fėvažudė”

Beatriče gi tėvui įteikė stiprių 
narkotiškų vaisių kartu su ar
bata. Vidurnaktyj abudu žudei- 
kos įėjo Franceseo miegruimin. 
Beatriče ir LU k rėžia pasiliko už 
durų. Veikiai betgi jiedu sugrį
žo ir užreiškė, kad jiems esą per
daug negarbinga žudyt miegantį 
senį. Beatričė sugėdino abudu 
žudeikas ir pareikalavus kardo 
pati besirengė nužudyt tėvą. Žu- 
deikos susisarmatino ir lydimi a- 
biejų moterų sugrįžo miegrui
min. “Darbas” buvo atlikta: vie
na vinis tapo įvaryta tėvo akiu, 
kita gerklėm Tuomet abi mote
rį nunešė senį į galcrėję, kuri ra
dosi gale pilies ties dideliu sod
nu iš išmetė jį pro langą.

Bytą tarnai surado Cencį ky
bantį ant medžių šakų. Kilo di- 
deliausias triukšmas. Bet abid
vi moters mokėjo taip gudriai 
nuduoti, kad niekas nei nemanė 
apie pasikėsinimą ant Cencio gy
vasties. Visi manė, kad senis 
naktį turėjo pats išpulti pro lan
gę.

Cenci buvo palaidotas su vi
somis bažnytinėmis iškilmėmis, 
ir laimingos moters sugrįžo į tė
vo pilį Romon. Po ilgų kančių 
moters dabar pradėjo naują gy
venimą. Beatričės ir Guerro 
meilei nieks jau nebestovėjo 
“skersai kelio”.

(Bus daugiau).

Išgirskite naujus 
b'etuvių kalboje 
nhonograph re
kordus.

Subatvakaryje 
atdara iki 9:15

Išpardavimas Moterišku Apredalp

CentK

Aš niekuomet neradau 
jokių kitų, kur turėtų 
tokį skonį kaip Helmar.

(Tąsa)
Ten ji išbuvo du metų, ilgu ka

nčių ir pasibaisėjimo pilnu me
tu. Pagalios tėvas—budelis stai
gu permainė savo atsinešimus li
nkui jos; paliovė jų kankinęs. 
Beatričė vos 15 metų mergaitė, 
iškarto negalėjo suprasti tokios 
tėvo atmainos. Bet veikiai visa 
išėjo aikštėn ir Beatričė pamatė, 
kad tėvas kėsinasi paminti jos 
nekaltybę.

Kartą Francepco apleido palo- 
?ių ant dviejų mėnesių. Jauno- 
,i kaline gavo progos susieiti su 
;avo pamote Lucrezia. Jodvi su
tarė kreipties į popiežių, tikslu 
paliuosuoti jaunąją kalinę. Bet 
jų troškimui nebuvo butą išsipil
dyti. Franceseo šnipai perėmė 
jų laišką ir abidvi moters, ma
nydamos, kad popiežius neiš
klausė jų prašymo, pradėjo jiešr 
koti kitokių priemonių. Čia jo
ms atėjo pagelbon jaunds ir tur
tingas Romos pralotas Guerra. 
Jisai įsimylėji į Beatričę. Pas
taroji sutiko likti jo moterim, i Smutkelis. 
Tuomet nutarta kreipties j po-| . 
piežių reikalaujant jo leidimo. 
Bet tuo tarpu sugrįžo pats Fran
ceseo ir jaunasai Guerra nutarei Bestovint man eilėje prie sto- 
pirma kreipties į tėvą. Bet koks ties kasos, visą laiką aplinkui su- 
buvo jaunam pralotu) nusistebė- kinosi kaž-koks žmogelis, kurs 
jimas. kuomet tčvas griežtai at- I (raukte trauke savip visu akis, 
sisake išpildyt jo prašymą. Cine- I Buvo tai augštas jaunikis, stip- 

rro betgi nebuvo tų žmonių, ku- ras, gan gražus, bet jo veide ma- 
rie veikiai atsižada savo užma-lfyt buvo kaž-kas ypatinga; tie- 
nymų. Jis kreipės į tėvą dar an- Į siog sunku buvo suprasti, kas jis 
trą, trečią ir ketvirtą kartą. Pa-1 toks — nepastovios akįs, besi
dalins Francescui galutinai įg-I metančios į visas puses, darė įs- 
•iso jaunojo praloto užsispyri-1 pudį puspročio, bet kartu... 
mas ir jis kartą riktelėjo: Į stipriau laikiau savo piniginę —

— Tai negalima — jis rimtai I nes gaįinųi buvo, jį įr piktadariu 
užreiškė. Ji negali apsivesti. I palakyti.

— Kodėl? — kreipėsi Guerra. I Atsidūrėme viename vagono
— Todėl, kad ji yra mano nu-1 skyriuje. Jisai važiavo su kaž- 

nylėtinė, — šaltai atkirto tėvas. Į kokiu savo draugu. Iš kalbos 
Atsikvošėjęs nuo tokio netikė-1 paaiškėjo, jog jis grįžta iš ligo- 

o užreiškimo Guerra betgi neno I linės, kurioje kiek laiko kaipo 
ėjo tikėti jo teisigumu. Jisai! įaujokas išbuvęs jo sveikatai iš- 
uitarė pasimatyt su Beartrice. I tirti.
Dideliu vargu tatai jam ir ipavy-Į . x. .. „ , . ... . I —Ir pasodino mane, žinai, pūko. Beartrice perinate visa to| .. , . . .x ... . ....; , . „ Į įpročiu skyriui) — bet issipra-’alimybę ir ji išpasakojo Guer-| ... ... . ,... uau daktaro kitur — vis bauguai viską. .v_r . . ...„ | ų pamišėliu, kad nepapiautų,Franceseo dabar Įsigijo sau | .. .. .... .1 . . ... r. .1 Kalba lis grcittli, nervingai,įaują ir toki jau galingą pne-| ...... ... x
ą, kaip ir jis pats. Jaunasai .. . .. , . ..., * . v . v . .1 ikruju ne ko kilo, kaip tik paira lotas pasiryžo atkeršyti tėvui |„ . . . I nišelio esama. >iž savo numylėtinę, su kuria pa-1 v
tarasai dabar elgėsi kaip tinka-1 Prasivėrė durįs, įeina muzi-

mas. < I kantas-smuikininkas. Kiek- pa-
Atiduota pilnai tėvo—budelio I griežęs, apeina su kepurė kelei- 

nalonei jaunoji Beartrice, pade-1 vius. Aš greitai galvą nuleidžiu, 
lama savo motinos, pradėjo ga- nusiduoda snaudžiąs, kepurės 
Ivoti kokiu badu jo atsikračius, nematąs- neduoti gėda, duot gi 
Sugalvota jį nužudyt. Savo ple- principai neleidžia: nematau rel
ini jos išdėstė ir Guerr’ui. Šis kalo elgetą palaikyti — jis iš to 
)o ilgo svyravimo sutiko ir krei- ne išgyvens, ir savo skatiku vi- 
pėsi į Beatričės brolį Giacomo. niomenės tvarkos nepermainy- 
Ir šis sutiko. ūu. Kiti irgi praleidžia pro akis

--------  Į kepurę — nemato reikalo duoti.
Grafas Cenci kas rudenį vyk- Tik staiga girdžiu rustų pami- 

lavo į savo pilį Petreliu, netoli Į sėlio draugo balsą: 
Vaple’o. Sumokslininkai susita- 
• ė nužudyti jį kelyje. Pasamdy
ta reikiami žudeikos, kurie turė
jo pastikti Cencio šeimyną kely
je. Bet grafas atmainė kelionės 
nlenus. Jisai pasiekė Petrellą 
kitu keliu ir sumoksiąs iširo. 
Beatriče, kurią ir Čia tėvas visaip* 
niekino, sumanė kitą būdą. Pasi
tarus su Guerr’u ir savo broliu 
Giacomo tapo pasamdyti du žu
deikos. Vienas jų buvo tūlas 
Marzio, grafo tarnas, beprotin- ninėje pavogė, o kišenę, 
gai įsimylėjęs į jaunąją Beatričę, smuklėje benakvojant, 
antras Guerr’o tarnas Olim- pragraužė — vis viena pamesiu, 
pio, kurį Franceseo kartą buvo1 Tai geriau atidavus, 
kuo tai nuskriaudęs. Jiedu tai- —Bet kam tinginys palaiky- 
gi turėjo nužudyti senį — budelį. H?
Už tai jiems užmokėta tukslan- — Gera mums kalbėti — turi- 
tis pastere’ų, kas tais laikais bu- me abu stiprias rankas, dar šiaip 
vo dideli pinigai. Sutartą nak- hūp užsilaikysiu). O jis? 
tį, rugsėjo 5 d. 1598 m„ abudu — elgeta ir tiek.

Pusprotis

Vilnonio Poplino ir 
Serge Kautai

šiame išpardavime
nepaprastas vertes kaip šios kurias mums pavyko 
įsigyti nuolatos lankantis musų drabužių pirkėjui 
New Yorko prekyvietėje. Visi šie 
kaulai yra naujų Pavasarinių mode
lių, užtikime audeklo Ir dabartinės 
•slailės, iš kurių jus galite pasirink
ti. .Spec ialiai po ...........................

n)e« pasiūlome jum# tokias

Velour arba Poplino 
Kautai

čia yra kitas skyrius chic pavasarinių kautų, ly
ginai taip geros vertės kaip ir pirmas skyrius. Jie 
yra verti daugiau negu šios išparda
vimo kainos, kadangi jie supirkti iš
tikus progai. Septyni skirtingi mo
deliai iš kurių pasirenkama; spal
vos tamsiai mėlynos, copen, rudos, 
Pekin mėlyni ir pilki, taipgi juodi. 
Specialiai šiame išpardavime apkai- 
nm,la po......................................

Nupiginti Vilnoniai 
Siutai

Geresnių siutų vertę negalima rasti šiandie kur 
musų brangiau 
dėl

nors kitur. Jie yra pasirinkimu iš 
apkainuotą skyrių, ir yra pasiūlyti

— Ne. Jis elgetauti nenori. 
Jis darbuojas, kaip moka. O 
ar tau nemalonu buvo griežimo 
kiaušy ties? Juk už tą jam rei
kia užmokėti. O kitaip darbno- 
ties ar jis galėtų? Matei, koks 
jis išdžiuvęs, liesas, lik ant kojų 
stovįs. Ne, man mano pinigų 
negaila. Gaila tik, kad daugiau 
neturėjau — bučiau atidavęs.

—Tfu! su tavim ir kalbėti ne
verta. Kvailys gimęs, kvailys 
paliksi.

Abudu nutilo, o man kaž-ko 
gėda pasidarė.

greito pra

pigią kainą. Puiki vilnonė serge ar

ini poplino siūlai su gražiais kiše
ninis, gerai pasiūti merginoms arba 
moterims. Labai specialiai po ....

Ne tuo keliu

— Tu jau ištikrųjų pusprotis 
juk atidavei jam savo pasku

tinę penkapeikę!
-— Na tai kas?

Kaip gi, juk jis už tave be- 
abėjo turtingesnis — juk tu be 
to nieko neturi.

— O kam man tie pinigai? 
Duonos kelionei turiu, kelione 
apmokėta — tai ir bėdos nėra. 
O kur aš dėsiu tas penkias ka
peikas, Mat, piniginę man ligo- 

man

Noriu čia tarti kelia tų žodžių 
vienu paprastu, bet begalo svar
biu reikalu, — dariniu jaunuo
menės auklėjimo reikalu.

Musų skyriuje iki šiol, neži
nia kodėl, nieks apie tai nei ne
prisiminė. O tuo tarpu musų 
karta vis laibiau pradeda sekti 
gatvinę yankių jaunuomenę. 
Vlusų tarpe vis dažniau reikšti!-* 
įasi dorinio išgverimo ženklų. 
Atsiprašau rųstaus skaitytojo ir 
dar rustcsnio kritiko: kalbu ne 
įpie vienos kurios nors musų vi
suomenės dalies jaunuomenę, 
bet apie jaunuomenę apskritai. 
Labai gerai žinau, kad tarpe šio 
dienraščio skaitytojų ir jų idė
jos žmonių jaunuomenės to tar 
riamo išgverimo yra kuomažiau- 

ia palyginant tai su tamsio- 
nos, atsilikusios musų visuome
nės dalies jaunuomene. Tatai jie 
turėtų įsidėmėti.

Aš sakau, kad musų jaunuo
menė rodo ‘ dorinio išgverimo 
ženklų, kad ji tolydžio pradeda 
sekti gatvinę yankių jaunuome
nę. Tam pavyzdžių nereikia to
li jieškot. Žvilgterėkite gatvėn, 
lipkite gatvekarin, nueikite sve

tainėn—jų įvales. Tik prisižiurė- 
dte atidžiai, sekite jps žygius; 
nereiks didelio gabumo, kad su
mojus — kurlink eina musų jam 

žvilgsniai, iš- 
/. ■

nuomenė. gašlus

Darbo Žmonių
KNYGYNAS
BRANGUS DRAUGAI III DRAUGES:-

Juu atėjo momentas taip įdomus, taip interesingas, kad net ir tie, 
kurie nei svajot nesvajojo apie mokinimąsi skaityti knygas bei laikra
ščius, šiandie skaito ir svarsto, kas tolinus dėsis, kas buvo ir kas bus. 
Dėlto pranešu jums, laul aš įsteigiau grynai darbininkiškų knygyną, 
kad aprūpinus naudingomis knygomis kiekvieną darbo žmogų. Jau 
dabar gana daug šiame knygyne randasi knygų, keletos kurių žemiau 
paduodu surašą.

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

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

Badas (apdaruose $1) be ap. 75c 
, Vokiečiu Kareivio Karės Atsi
minimai. Apdaryta ............. $1 00

Velnias .........   20d
Sauja Pipiru Senberniams ir 

Senmergėms. Kaina ............. 35c
Kareivis.................................10c
Parlamentariškų Tiesų Knyge

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

lis Rasputinas pavergė carą ir c:i7 
rienę. Kaina ........................ 40c

J. B. AGLINSKAS,
3346 So. Halsted St., , Chicago, Illinois.
Tel. Boulęvard 7328. Atdara kiekvieną dieną.

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

(ikiai. Kaina ........................... 10c
Belo turiu dainų, eilių, monolo

gų ir deklemacijų, kurias delei 
vietos stokos čia neminėsiu.

Taipgi turiu gražių, puikiai nu
pieštų Rusijos Revoliucijos pavei
kslų: Kaip Rusijos Caras Mikč 
nusirito nuo sosto. Kaina 25c.

NAUJIENŲ STOTIS
Užrašau ir kitus laikraščius me

tams, pusei metų, etc. Pavienių4 
numerių galima gauti pirkti: Ke
leivi, Laisvę, Kardų, Dilgėles ir 
Moterų Balsą.

Laiškus ir pinigus siųskite šiuo 
adresu.:

šaukiantis užsilaikymas, nedera-'vo nepisisekimus svaigaluos ir 
mos kalbos ir dar nederamesni | vėliau išnaudol kiekviena pro 
darbai... Ir tatai tolydžio darosi 
papraščiausiu sporto dalyku. Ku
ris ir kuri turi kuodaugiau su
minėtų ypatybių, tam daugiau

sia plojama, bandoma jį pasek
ti..* r

Musų jaunuomenei gręsia pa
vojus, gal ir ne toks kaip yankių, 
bet reikalingus umaus gydymo.

Jauni nieko nebojantįs vaikė
zai ir vos pradėję žydėti jauni- 
kaitės, visai neatsižvelgiant į pa
sekmes, stengiasi ištuštint visą 
“linksmybių taurę”. Kada tatai 
padaryta, nevienas susigriebia: 
mato nuėjęs ne tuo keliu, bet jau 
vėlu. Gyvenimo midus sunau
dota. Pasilieka tik kartus atsi
minimas ir... gyvenimas iš ran
kos burnon. Suvilta jaunikaitė 
jau nieko daugiau nebepaiso, tik 
— dar kartą “taip smagiai pagy
venti”. Suklupęs savo viltyj, 
jaunikaitis nori paskandint sa-j

link eina musų jaunoji 
Nejaugi neliko vilties, 

“susipras”, grįž atgal?

gę-
Kur 

karta ? 
kad ji
Bent ne ta, kuri jau nuėjus “ne 
tuo keliu”. Ji gali grįžti, gali 
“susiprasti”, bet ji nebebus ta 
sveika grakšti spėka, kuria ji 
buvo pirma. Iš ten gali sugrįžt 
viską atmetančios 
nieko nepaisantis

davatkos ar 
optimistai.

vienuoliais ir pasiaukaujančiais 
kovotojais, bet niekuomet žmo
nėmis tikriausioje to žodžio reik
mėje*.

Yra vienas būdas, tai gelbėti 
tą jaunuomenę, kuri dar nepadė
jo savo kojos ant to slidaus gy
venimo tako. Ir apie lai turčių 
pasirūpinti pirmoje vietoje pa
žangiosios musų 'jaunuomenės 
organizacijos, padedamos musų 
laikraštijos ir prityrusių veikėjų. 
Musų jaunuomenės organizaci-

Aprauo.se


NAUJIENOS, Chlcago, m.

iii.ii jaunos. Ten nėra nei ištek
liaus nei reikiamų dvasinių spė
kų. Joms turi ateit pagelbon 
I a Ii musų visuomene, bent pay 
žjngoji jos dalis.

'i'egu pagalvoja tie, ku
riems rupi musų jaunuomenės 
akitis. — Viktorija.

Kova už būvį
Gamta sutverdama žmogų ka

rtu suteikė jam norą ir pasiry
žimų kovoti už būvį. Visa Žmo
nija, pradedant mažu kūdikėliu, 
baigiant žilu seneliu, nuolat ko
voja už savo būvį, už geresnę 
šviesesnę ateitį. Jų išaukia ne- 
užsiganėdinimas esamu dalykų 
padėjimu, noras išlaikyti sunkioj 
gyvenimo kelionėj ir tt. Pas kū
dikius toji kova yra labai apri- 
buota: visus savo neužsiganėdi- 
ninuis ir trukumus jie išreiškia 
verksmu, kurį patenkina moti
niškas sumanumas ir meilė. Vi
sai kas kita pas suaugusius. Da
rbininkai savo neužsiganėdini- 
mus ir trukumus išreiškia ne ve
rksmu arba dejavimu, kaip kad 
daro kūdikis, bet protestu ir 
kova prieš esamų blogų. Kad 
pašalinus savo neužsiganėdini- 
mą ir trukumus, kad turčių luo
mų privertus nesinaudoti sveti
nio darbo vaisiais ir kad visų

kle bonijų, kur užlaiko visų “bu- 
nČių“ dangaus agentų kunigų 
ir davatkų. 'Šie turi už juos iš
prašyti iš visogalinčiojo visa ge
ro... Bet galingasai Dievus nė

savo maloningo veido.
T'oki kova už būvį netik kad 

nėra naudinga, bet pragaištinga. 
Toks kovojimas už būvį reškia 
kovų patiems prieš savo reikalus 
reiškia skurdo ir vargo šattinįūL 
Laikas butų mesi lokį neišmlij- 
tingų sekimą paskui*išnaudotų
jų rėmėjus dvasiškiją! Darbl-

Kiekvienai turbūt yra pafemi- 
jęs, kad aht Visų augmenų šak
nų randasi maži siūleliai, vadi
nami “šaknį) plaukais“: Tie siū
leliai Atlieka didelį darbų. 
Turime atsiminti, kad augmenis, 

I taip tudp ir gyvūnai, yra susida
rę iš daugybės mažų dalelių 
celių. Pagalba padidinančio sti
klo mes galime hiatyti tas celes 
sudarančias augmens ar gyvumo 
kūnų, kaip kad plikomis akimis1 
matome plytas, fft kurių siiside-1 
da visas namas. Augmenų lak-’ 
nįs, kamienas ir lapai, taip jau

dirbti naudingą visuomenei dar
bą, darbininkai vienija savo 
spėkas, organizuojasi.'

Eikime toliau. Nors darbini
nkų reikalai pačiam pamate yra 
vienodi, bet pažiūrėję atidžiau 
mes pamatysime, jog jų tarpe 
randasi nemažai tokių, kurie ko-

veja vieni prieš antrus. Pasek- 
mingesniam dalyko rišimui pa
dalykime darbininkus į du sky
rių susipratusius is nesusipra
tusius. Tūlas čia gali paklausti: 
kam toks paskirstymas reikalin
gas? Argi nevisi darbininkai gy
vena iš savo rankų darbo? Taip, 
kiekvienas sveikas darbininkas 
pasigamina sau šiokį tokį pragy
venimą, bet ar jie visi vienaip 
žiuri į tą darbo lauką, iš kurio 
visuomenė gauna palaikymo? 
ar jie visi mato ir supranta tas 
gyvenimo aplinkybes, kurios lo
šia sprendžiamąją rolę visuome
nės gyvenime? ar jie visi žino, ninkai turi suprasti, kad tikra 
kodėl vienų gyvenimas yra rojų, | laimė ateis tik tada, kada dar- 
kitų pragaru? Tai klausimai, 
kuriuos darbininkų minios riša 
nevienodai ir dėl kurių jie nesu
si ta i ko. Kuomet vieni darbinin
kai kovoja už pagerinimą savo 
gyvenimo, kiti stengiasi pakenti 
jų kovai. Kuomet pirmieji sako, 
aiškina, kad šiandienis dalykų 
stovis yra netikęs ir kad reikia jį 
pataisyti, antrieji šaukia, kad tai 
prasikaltimas prieš įstatymus,! 
kad tai ardymas visuomenės 
tvarkos. Tokie apsireiškimai 
silpnina darbininkų jiegas jų ko
voje ir duoda progą jų išnaudo
tojams dar labiau pavergti dar-l 
bininkų klesą.

Susipratusieji darbininkai su
pranta, kad gamta nepadarė jo
kių rubežių, kad pasaulis prik
lauso visiems lygiai. Bet kame 
šiandie ta lygybė? Kas naudoja
si tais neišsiamiamais gamtos tu-1 
rtais? Kas šiandie naudojasi I 
darbininkų darbo vaisiais? Kasi 
pagimdė tas minių minias 
skurdžių? Kokios jiegos šiandie

bi ninku k lesa susivienys ir įsi
suks savo kovos vairų teisingon 
pusėn, ton pusėn, kurion žengia 
susipratusieji darbininkai

Tik tuomet mes sulauksime 
šviesesnių dienų, kurių mes taip 
laukiame. —A. Dvylis

Nariai Cook County
Kcal Estate Tarybos

A. PETRATIS & CO.
Real Estate Ofisas

dugnę? Kame-gi visa to priežas
tis ?

| šiuos klausimus negali atsa
kyti teisingai toki žmonės, kurie 
tenkinasi klerikalų “mokslu“, 
kurie mediją ir kalba tik ta ir 
ilk, kas jiems padiriguota jų 

mokytojo — kunigo. Tatai gali 
•šrišt tik susipratusieji darbinin
kui. - '

PaHkolina pinigus. Perka, par

duoda ir maino namus, lotus 

ir fnrmas

Bet kaip jus manote, ar nesu-

Apsaugoja turi, nuo ugniai

kovoja už savo būvį?
Bęabėjo jie kovoja, ir da ve

Pcriiuri apstraktus,

Padaro popieras

NOTARY PUBLIC

vo apdraudę jicgoje, mo
kėkit nuošimčius taiku.

751 W. 35ta gat., kamp. Ifalsted 
Tclephone Boulevard 6349

■ laikui apdrau- 
dą, kaipo atsitikimo 

svarbų. Tai yra gera, 
būt apsaugotu nuo liuo

Visų Javų 
Apdraudimas

Būdami paskendę prietaruose, 
nepajiegdami suprasti dabarti
nio blogo priežasčių jie, vargšai, 
oi rsistato, būtent, kad pasaulį 
valdo nematoma dievo ir velnio 
spėka ir kad todėl visos laimės 
ir nelaimės paeina nuo... dievo 
\ alios.

(’HICAGO U S
Champion Dcering McCormick Mihvaukce Osborne

Gyvybės ratas
l os trįs maisto rųšis — karbo- 

bidratas, proteinai ir riebumai— 
yra būtinos gyvybės palaikymui.

Karbohidratas susideda iš trį- 
| jų elementų: karbono, oksige- 
Į no, ir bidrogeno. Karbonas yra 
paprastas elementas: anglyje 
daug randasi šio elemento; suo
džiai yra beveik grynas karbo
nas. Oksigenas randasi ore. j 
Vienas penktadalis visos at
mosferos yra šis gazas. Ifidro- 

| genas sudaro dvitrečdalį van
dens. šie elementai taigi 

„sudaro tuos taip svarbius jung
tinius. Musų “duona vi-l 
sų dienų“ turi didelį nuošimtį i 
karbohidrato.

Proteinas yra dar keblesnis ju
ngtinis. Jis susideda net iš še
šių septinių elementų; karbo
no, oksigeno, bidrogeno, nitro- 
geno, sieros, fasforo ir geležies. I 
Pirmutinius tris elementus mes 
jau žinome. Nitrogenas gi yra Į 
gazas, raudamas ore, kaip ir ok
sigenas; ketui ios- penkklalis at
mosferos yra nitrogenas. Su šie-1 
ra mes visi pasipažįstame, taipgi 
žinome geleži. I'osforas taip jau Į 
mums yra žinoma ne vienam. Jis 
yra labai panašus į sierą; jį mes 
randame žemėj(^ir įvairiuose ju
ngtiniuose.

Proteinai patenka musų ku-Į 
nan daugiausia iš gyvūnų vieš
patijos. Įvairios mėsos: jau-1 
lienos, avienos, kiaulienos, turit 
apsčiai šių jungtinių.

Pagalios riebumai, taip kaip 
ir karbohidratas yra subudavoti 
iš trijų elementų: ojisigeno, hid- 
rogeno, ir karbono; ir žmonės 
gauna jų valgydami įvairius rie
bumus, taukus, sviestą ir tt. • 
i Svarbiausis gyvybės palaiky
tojas —■< maistas kaip matome, 
yra susidaręs ne iš dvasių, nei

Kal barni “šaknų plaukai^ 
yra prasikišimai iš paviršutinių 
Šaknies celių. Jie yra padengti 
labai plona pievele, per kurią by 
koks skįstimas gali lengvai per
sisunkti. Vanduo kuris randasi 
žemėje, susiduria sii tais “šaknų 
plaukais” ir jų pagellia atsiduria 
kur reikia.

Į Bet kas priverčia tą vandenį 
ten atsidurti? kodėl jis, nei kvie-

I čiamas, nei prašomas, stengiasi 
dusigaut medip per “šaknų plau
kus“? Tame nieko stebuklingo. 
Vandens persisunkimas įvyksta 
ačiū vienai ypatingai fiziškai tie
sai, kuri yra vadinama osmotiš
kas spaudimas arba osmosis. ftig < 
tiesą mes galime išaiškinti ban
dymu.

Palipkime indų, pripyldyta va
ndeniu ir kitų turinti savyje 
daug ištanpintos druskos. Pas
tarąjį indą aptraukę kokia nors 
plėve ir apvertę įstatykime anan 
indan su vandeniu. Už kiek lai
ko jei paragautume vandenį ku- 

. Į ris pradžioj bandymo buvo prės
kas pajustume, kad jis persimai
nė -r- liko sūrūs. Reiškia drus
kos molekulos iš vieno indo per- 
lindo per plėvę kitan indan. Pa
laukus dra ilgiau pasirodytų, kad 
presktįsią varilfiib tapo taip sū
rūs, kaip ir tas^ kuriame buvo 
drtiska. Mat, druskos moleku- 
kulos visų laikų sunkėsi per plė
vę tol, kol molekulų spaudimas 
nesusilygino abejuose induose. 
Tame inde, kur druska buvo iš- 
larpyta, radosi vandens ir drus
kos molekulos, kuomet antrame 
tik vandens molekulos. Užtai 
pirmame inde spaudimas buvo 
didesnis ncgii antrame, nes vie
nur molekulų buvo mažiaus, ki-

rasčiausių elementų, kurie ran
dasi musų žemėje.

Bet čia yra viena apdrandos ryšis, kurios gal jus nežinot, už 
kurių nereikia mokesčių mokėt, ant kurios kas metas jus ga
lite pasitikėt ir kuri šį metų yra tiek svarbi, kiek bile koki ki
ta apdrauda, kokių jus paiaikot. Kuomet jūsų javai esti priėję 
pjovimui International ilarvester rišėjai virtuke apsaugo vi- 
»>ų javų pjutj. Nepaisant ar grudai butų sunkus, ar lengvi, ar 
javai augšti, ar žemi, stovinti, ar pagulę, nuvirtę ir susipainio
ję, International Harvester rišėjas pjauna ir riša visus be gai
šinimo. Tai tas čia yra, kij mes vadinam visų javų apdraudimu.

Champion, Dcering, MeUormick. Milvvaukee ir Osborne pjū
čiai mašinos ir rišimas virvuke, visuomet veiklios; šį metų jos 
yra geresnės, negu kuomet nors, nes kiekvienas javų bušelis 
\ ra reikalingas. Atsiminkite šitų, kuomet jus ateisite pirkties 
rišėjų virvute sezono darbui, Taipgi atminkite, kad didesnė 
niirra užččdo darbų. 8 pėdų yra geresnė, negu 7 ir 7 yra geres
nė, negu 6, arba 5. Pirkite didžiausį rišėjų, kokį lik jus galite 
vai tot ir pirkit? naujų mašinų, jei kiltų klausimas senos veik
lumo. Naujas International pjovimui rišėjas yra visiškai at
sakantis.

Per devyniasdešimts musų skyrių ir su virš 30,000 vietinių 
špardavėjų mes duodame greitų šios šalies ūkininkams pa- 

ky navinKi pjpviino mašinoms, virvute, Ir pataisymais, jus 
galite btil tikri, kad laiku gausime naujų mašinų, paduodant 
.'•irvo užsakų vietiniam pardavėjui taip greit, kaip jus galite, 
arba reikalaukite nuo musų katalogo.

International Harvester Co. of America
(Incdfpornled)

Maistas yra reikalingas visoms 
gyvybės formoms- augalams ir 
gyyunams. čia betgi klausimas: 
kur yra to maisto šaltinis? iš 
kur ta nesuskaitoma daugybė 
gyvų daiktų aplaiko gyvybę tve
riančias spėkas?

Mes siliabuojam: žmogus pa
silaiko augalais ir gyvūnais; gy
vūnai — kitais gyvūnais ir aug
menims. Ištikro! organ. gyvybė 
viešpatauja pasidėkojant kieno- 
nors pražūčiai. Tcčiaus kįla 
klausimas, iš kur gauna maisto 
augalai, kurių tyko visi gyvūnai^ 
Iš žemės — su pasididžiavimu 
atsako žmogus. Bet ar daug ži- 
dlnčių gelių auga ant plikos uo
los? ar daug javų bujoja neder-'* 
liūguose laukuose? Ne. Taigi1 
augmenis turi gauti sau tinkamų 
medžiagų iš kur kitur, o ne vien 
iš žemės.

Apie tai mes kalbėsitnc vėliau; 
čia tik priminsime, k!id pievoje 
randasi tinkamų druskų, ore rei
kalingų gazų, iš kurių augalai 
gauna maisto ir augdami ipaskui 
suteikia jo gyvūnų karalijai.

Pėtnyčia, Gegužės 10, 1918.

REIKALAUJAMA 
Liberty Bonds už Cash 
ROOM 413, 305 S. LA SALI.E St 

Atdara vakarais 
SUITE 9, VIGTOIUA BLDG. 
Western Avė. ir W. Madison st

J

lašas po lašui vanduo keliasi ka
mienai), iš čia į šakas ir tt.

Lapai gi, labiausia ant apati
nės puses, turi daug mažų skilu- 
čių — nuo dviejų iki trijų šimtų 
kiekviename kubiškame milime
tre. Per šias skilu tęs, veržiasi 
vidun angliarugštis, kuri vėf la
puose susitinka su vandeniu ir 
ištarpytomis jame druskomis, 
atejusiom iš žemės. Dabar van
duo ir augliarukšlis pradeda j ti
glis sutverdami naują jungtinį.

Kas atsitikę čia, tas būva ir 
augmenyse. Žemės vanduo tu
rėdamas savyj daug skirtingų 
druskų ir susitikęs su šaknų plati 
ky plėvė pradeda sunktis vidun. 
Pirmas ląšas įsibriovęs paviršu
tinei! šaknies celėn sunkiasi ki
ton toliau esančioji; antras lašas 
šekit pirmąjį, trečias šį tol, kol 
daug lašų nępasiekia vidurio au
gmens šaknies.

Viduryj šaknų, kartais pakra
ščiuose, randasi augmens gys
los, kurios, nelyginant maži va
nadžiai, išsitiesia per Visą ka
mieną ir šakas iki pat lapų. Van
duo pasiekęs šias gyslas pradedlc 
veržtles augštyn. Tai įvyksta pd- 
gelba kito fiziško principo, va
dinamo kapilarišku arba pavir
šiu traukimu. -v '

Kiekvienas tur būt yra pate- 
mijęs sekamą apsireiškimą. Sa
kysim,’ štai randasi du vandens 
lašu ant kokio lygaus paviršiu, . 
kad ir stalo. Jei lašai Vsti gani4- 
tiname alstume viens nuo kito, 
jhodų pasiliks Ibestovinčiu ir ne
permainys savtj vietos. Bet jei- I 
gu jie rasis atsakančiam arlume, 
fiiomet jie puls ir susilies viena n' 
lašan. čia veikia patraukimo 
jiėga.

Nekitokio budu ir vanduo li- 
pa atfgalų gyslomis. Vienas va
ndens lašelis, lik ką įsisunkęs vi
dun, stovi prikibęs prie gyslų 
sienų; ateina hitas; šiitodu puola 
ir susilieja* tuo gerokai susijudin 
darni taip, kad viršutinė lašo da
lis pašoka augšlyn užimdaiha 
naują gyslos plotą; tuofarpu pri
siartina Trečias lašas, šis irgi me
tasi prie anų augšČlau stovinčių, 
tie šoka dat aiigščiau. Ir taip

se, kuriose randasi tūli mažy
čiai žail kūneliai, pavadinti klo- 
roplastais. Žalioji lapų varsa 
ppkįauso nuo jų ir jie lošia 
svarbią rolę susijungime van
dens su gazu, angliarugštim ir 
ktomis medžiagomis. Jų vei
kimas galima pernešti ir į ki
tas medžiagas, kurios tarpinin
kauja jungtinių besitvėrime. Pa
vyzdžiui, fosforas, kuomet jisai 
yra sausas, nedega, kitaip sa
kant, nesi jungia su oxygenu 
(nes degimas yra jungimąsi ki
lų materijų su oxygei\u)/; arba

tokio ypatingo gazo — fonnal- 
dehyde —, jei koki-no’rs medžia
ga, platina arba varis, šiame at
sitikime, nėra dadedama.

tų galima priskaityii, bet mums 
užtenka suprasti, kad yra tokių 
medžiagų, kurios nesijungią* 
nesikeičia, jei kita medžiaga, at
sakanti reikalui, nepatarpinin
kauja. Tos gj "medžiagos yru 
vadinamos katelizais; jos pra
deda arba pagelbėja chemiškų 
hekurių materijų veikimų.

(Bus daugiau). '

r**

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniikas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujaualąs 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- 
taisue,

Ofisas Ir LabaratorIJa: J025 W. 18th 
fit. netoli Fialt St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakurois. Telej'hyne Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: ryto, tiktai.

i
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Prie išsinarinimo ir jsipjovimui
Tuojau jtrink

PMN-EIPELLER
Nuo jo metų nesuvadžiojantis t7 letuv- 

nikų numylėtas naminis biidas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
35o. ir Q5o. buteliu kąs vIbobo aptlekose arba 

' stačiai nuo
P. AD. RICHTHR A CO.

74-80 VVashldglun Street, New York, N. V.

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao.

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Reverlj Trims
fiirt duosnurt pasiūlymas yra padarytas per 

išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį*’ 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama nti- 
taiHymui ir amtiprinimui nusilpnėjusiu mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atai 
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųstu užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokeshio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla- 
pao tiė da^ur, ne vė
linus.

nebevartok 
TRUBH

Taip, nebevartok JĮ. 
Iš s:>vo paties patyri
mo jus Žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
juu sukrypusiai ste
nat Ir tas gaišina 
jurtų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
Kuosai Mgiot, kode! 
tad jųi turėtumėt j) 
dėvėt T Štai yra ge- 
riausis kelias, kur| jus

VARTOTAS DVEJOPAM KEIKALlIl l
Pirmas:

prie'nusYlpnintų muskulų gydantį )tai»ą taip

B vra ktsak.'Ričiai nštaikinta paduškai- 
tė tokiam viirtojirfiui, kad sulaikius Remtai 
crit ce ir taipgi prilaiko vidurių dalia, kad 
Pa.'.larosios ueitsisvertų j lauko pusę. ~ 
• 'uįkartė ---  - ____ ___ _____ _

yra ste’s'tinaa aatrrnantla susitraukiantis 
medikulas. Kaip greit šis medi k

D
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----------ką^as esti kūne 
k u gildytas, jis pasi- 
leidž.a ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
rn pažymėta »u raide 
“C’’ ir yra ku m tas 
per mažas odos sky
lute-*. kad Kudrutii-us 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD gal— 
kuris turi būt prili
pintas per hiphone- 
nepal etiant taip pa
vadinto frame - work 
dalie.i išvokuojant, 
kad davus’ reikalingą 
stprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jąa galite 
I ergaiėt savo patrū
kimą.

silpni muskulai atgaus savo stip-

imt-MM

galite iAmėRint.

Pirmas: Pirmiausiu ir uvarbjauąia hAM" 
PLAPAO-PADS yra neperutojamąi laikyt 
prie nusilpnintų muskulų KydantĮ įtaisų taip 
vadinamą Plupao. kuria yrn susimažinąs pa
vidale Ir paimtus drauge su ingred.enUi.; 
med kales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. luomet ir 
tik tuomet Kalite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu. kad sulaikius nud slankiojimo pmluškai- 
te yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku Išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss nedali padaryt.

šimtai jaunų ir senų žmonių padare pr:- 
siepas prieš ofieierius, kad PLA1 AU-I AHh 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patruk.mo ligas.
nuolatini': dienos nakties veikmė

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PA1) gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į lubai trumpą 
aiką aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti nnktj ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet Jųi atliekate dienos savo dar
bus- dagi ir miegant Ji stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jusu vidurių muskulams 
nauja gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
re kaliną!, kad prideramai atlikus jiems pa
vestų ur.duotį—užla>kyino vidur ų savo vie- 
tdje, be- pugclbos triiss, boi kitų jam panašių

PLAPAO I’AD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Piapno Pa? 

ve kis, guli būt lengvai išvokuota,, patėmi 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekant) išdėstymą.

PLAPAO-PA1) yra padaryta iš stiprios, iš 
sutempiamos materijos “E”, kuris vra pritai 
kyląs prie kūno krutėjimų ir v’s'ško smagu 
mo j) dėvėt. Jo vidur s vra I mpnntis (nor 
daug skiriasi nuo limpančio pla.iterio), ka< 
apsaugojus paduškaitę “B" nuo sbnkiojinv 
ir pasitrauk m<> nuo tam t'kros v etos.

“A” "yra padidintas PLAPAO-PAD galas 
kur s prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusiu 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis toly

Ir paimtięi drauge su ingred.elitai <

Kuomet 
rupią’ir taniprumąry , ’ , į , 

Ir, nepiitėmi.iHm'nl, skaudų, pavojingi išai- 
zerž rnai pranyksta— 

ir tas baisus slogutis neiugrjžtamal pra
nyksta—

Ir jus atgausite buvo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą -

Ir jųi atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėiniju Juhu pagerė- 
j mo pasirodymą—

Tuomet jų.i i nosite. kad jusi) trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR š| ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rąžyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiŠkai išmėgink jo vertę. Nesiąsk 

p n gą, už Dykai Išmėginimą, Pląpao nieko 
jums nekušluoju, apart to, jis jums gali 
pagrąaint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 

| f. banlis auksas. Priimk šj dykai "Jšmėiri- 
n nią” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia- proga. Rašykite 
atvirutę, arba išplikykite kuponą Šiandien ir 
grįžtančia krfisa jus apinikysite išmėgini
mui dykai Plupao hu pr dėėku Mr. Htuart’o 
48 puslapiu knyKUtę apie patrūkima, talpi
nančią Informacijas anie budu. kuru buvo 
•ipdovnnutas aulo n'u medsl nml Ryme ir su 
diplomu Grand Pris Paryžiuje, kuris bus 
rankoje kiekvieno kenkiančio nuo šio bai
saus ušgavimo. Jeieu jija turite patrukusi 
Iraugą, pasakykite jam apie šj dideli paaiu- 
Amą.

5.000 rtkaitytojų galės gaut š) išmėginimą 
lykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus ner- 
•irš jnntis. Kad netapt apviltu. rašykite 
>ABAR.

siusk kuponą'šiandie' in 
PLAPAO LABORATORIES. Ine.

IGock 2895, St. Lauia, Mo.
Dykai Išmėg n mui Plupao ir Mr. Btuarlo 

Knyga apie Patrūkimus.
Vardas ................................... )................... ..

Į Adreias ...........................................................
Grįžtanti kraus atneš dykai išmėg. Planso

•S

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE. .

______  .piĮIglS&K
Kapitalas x Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ............... $52 813

ihJ vii.

Moka pomirtinių $150* 
ir $1.000. Moka ligoje 
$6.00 $9.00 ir $12.00

$300, $600 
pašalpos— 
į savaitę.

ęELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, (Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ŽMONIŲ fipšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ“ su ilius-' 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

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

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

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

A. B. STRIMAITIS
1307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY*

Norėdamas

f
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MMsK
L i KATRIUTĖS GINTARAI ir “JA UNYSTES KARŠTIS”

Liet. Moterų Progr. Sus. 58 kuopa
Stalo scenoj du veikalu:
rai”, 3-jų veiksmų vaizdelis, su dainom ir šo
kiais, ir “Jaunystės Karštis”, labai juokingas 
vieno veiksmo farsas.

Katriutės Ginla-

Jaunystės Karštis”, labai juokingas

Ned., Gegužio-May 12, 1918
M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd PI.

Svetaine aludary a 5 vai. vak. posinuta pra
sidės lygiai 6 vai. Inža'hga 35c ir au&ičiaus.

Kalbės brgė M. JURGI-LIONIENP.
Maloniai kviečiame visus atsilankyti i šį pui
kų Vakari), kuris bus bene vienas iŠ puikiau
sių, nes veikalas “Katriutės Gintarai” yra 
vienas iš dailiausių: į ji įeina 10 dainelių, žai

smės ir šokiai. Pirmas aktas perstatų pjo
vėjus su dalgiais ir grėbliais, kurie pareina 
dainuodami ir t L, o trečias — vestuvės su 
piršliais, čia jus matysit kaip vaikinai vi
lioja merginau, o merginos vaikinus.
Belo, čia turėsite progbs išgirsti visas vestu-

vių dubius apdainuojant jaunąją, anytą ir 
piršlę. 'Taipgi dainuos solo Algirdas Briedu- 
kas, akompanuojant Vytautui Bricdukui. Po 
programui—linksmi šokiai prie puikios mu
zikos. Režisierius J. Sankunas.,

Kviečia LMPS. 58 Kuopa.

r
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Chieago ir Apieiinke

Chicagos Lietuvių Darbi 
ninku Tarybos kon
ferencija.

Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos ketvirtoji kontercn- 
cija įvyks nedėlioj, ‘gegužės 20 
diena, M. Meldažio svetainėje. 
Pradžia kaip 10 vai. ryto.

jų Tarybos konferencijų, man
datų nereikalingi. Mandatus 
privalo atsinešt tik tų draugijų 
įgaliotiniai, kurios ką-tik prisi
dėjo Tarybon ir naujai išrink
tieji įgaliotiniai.

Gerb. delegatai malonės nc- 
sivėluoti, konferencija turi at
sidaryti lygiai paskirtu laiku.

—Tarybos Sekretorius.

Kol kas mililarė valdžia neiš
duoda pabėgusiųjų pavardžįų, 
o taipgi ir sarge), kuris juos ser
gėję). Visi jie* pabėgo motori
niu ti’oku Chicagos linkui. Ma
noma, kael pabėgimas buvo ge
rai suplenuolas. Nei sargas, 
neini pabėgusieji kaliniai dar

išreikšt savo nuomones.

nepagauti.

kų 'Tarybai arba Beturi išrinkę 
savo įgaliotinių į sekamąją ket
virtą Tarybos konferenciją, ma
loniai prašomos tatai padaryti. 
Butų geistina, kael sekamoji ko- 
nferenc.ija narių-įgaliotinių 
skaičiumi viršytų visas jau bu
vusias konferencijas: turime 
daug svarbaus ir neatidėliotino 
darbo.

Draugijų įgaliotiniai, kurie 
elalyvavo by vienoje pirmesnių-

True translation filed with the post- 
inastcr at Chieago, HL, May 10, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917.
Skaityk atydžiai — Papatheo- 

doroununduigiotomichalakou- 
pulos!

Nušovė savo vyrą.

Ponia Miimie Smith, 
gyvenusi name 3150 \Vabash 
gatvėj, vakar naktį mirtinai pa
šovė savo vyrą WallerĮ, irgi ne
grą. Vėliau Minnie nuėjo poli- 
cios slolin ir padėjusi ant stalo 
revolve rį, kuriuo ji nušovė save) 
vyrą, užreiškė, kael vyras ją mu
šdavęs ir nedavęs užlaikymo. Ji

cijos stolyj.

negre,

Pardavė “rtiėlyną dangų”.

Policija j ieško dviejų vyrų, 
tūlo James Kemball ir Joscph 
Dobęs. Jų reikalauja ponas 
William Farussvorlh, gyvenąs 
1048 Ardmore gatvėj. Tiedu 
vyrukai pardavę ponui Farns- 
worthui... “mėlyną dangų” už 
visą 10 tūkstančių dolerių. Ki
tais žodžiais, Farnsworth’as nu
pirkęs iš jų šimtą beverčių tū
los kompanijos Šerų. Pardavč-

Farusyvorthą jų kompanijos 
prezidentu. Dalba r tas žmogelis 
labai džiaugsis, jei pavyks at
siimti nors dalį savo įdėtų pini
gų-

elais pirkę) “laisvės bondsų už 
200 dolerių. Jo vardas — tik

prelekcuA
tantinos J. PapathdodorŲUiilin- 
duigiotomichaiakoupulos. Kaip 
jus manote, ar ilgai Washingto- 
no ponams reikės “speliti” tą 
graikišką pravardę?

Subiauriojo Goethes
Stovylą.

Nežinomi pakvaišėliai ahdais I
subiauriojo garsaus vokiečių ra
šytojo Goe thes stovyla Lincoln 
Parke. Stovyla apipilta gelto
na maliava.

LIETUVIU DOMAI!
Lietuvis Aptiekorius (Provizorius) 

JOKŪBAS RASLAVIČIA
Praktikavęs daug metų aptiekose, patyrė
TIKRAS gyduoles, ir sutaiso jas nuo sekan
čių ligų: .
Nuo nusilpnėjimo skilvio ir skausmo
/ po krutinę.

Nuo silpnumo ir galvos svaigimo.
Nuo reumatizmo, kosulio ir kroniško 

galvos skaudėjimo.

irtos

Bandykite, nes jis gvnranluoja už geras 
pasekmes, kad ir liga butų seniausia.

Sutaiso ir kitokias gyduoles: nuo spuogų, 
kraujo valymui ir nuo nerviškumo. Vaikams 
nuo vasarinu ligų (suskydimo vidurių) nuo 
kosulio ir karščio.

Phone Yards 458-478
JACOĘ RASLAVICZ,

3700 Wallace St., Chieago, III.

Pavogė 10 automobilių.
Automobilių vagiliai nesiliau

ja. Vakar pavogta dar 10 au- 
aulomobiiių apie 25 tūkstančių 
(tol. vertės. Kaip tyčia; juo 
policija labiau grasina ir žada 
imties “naujų kovos įmonių”— 
vagiliai dar daugiau vagia.

alč komisija, kuri turės sutvar
kyti visus bėgamuosius 
lūs.

Kooperacija tuo tarpu 
goję turi 32 krautuvi,
daro metinės apyvartos apie vie
ną mil. dol.

—Buvęs susirinkime.

reika-

Cihca- 
kurios

Sergėkite savo akis i
- ----------------- fcc

Vien tik vyrams
rengia

L. D. L. Draugijos 45 kuopa

Pelu., Gegužes 10 d.
M. MELDAŽIO SVET., 

2242 W. 23rd Place
Pradžia 7:30 vai. vakare

Padengimui lėšų įnžanga 10c 
Vien tik vyrai bus leidžiami 
ir tai ne jaunesni kaip 19 m. 
Prelekciją laikys visiems ge
rai žinomas—

DR. A. MONTVIDAS
Tema < '

Lyties klausimas pas vyrus
Draugai nepraleiskite šios 

progos nes kitos tokios ne
greit susilauksite.

r-------—
Aristokratės streiklaužių rolėj.

Užvakar metė darbą Solith 
Shore Country Club'o patarnau
tojai — veiteriai. Samdytojai 
mat atsisakė išpildyt darbinin
kų reikalavimus — padidint jie
ms algas. Samdytojai jau buvo 
susirūpinę ir, gal būt, butų iš- 
pildę darbininkų reikalavimus. 
Tik čia jiems atėjo pagelbon di- 
kunės aristokratų moters. Jos 
sutiko patarnaut dagi už dyką. 
Laikraščių reporteriai dabar ne
gali atsidžiaugt tų ponių “pasi
šventimu”.

Kažin, kad tas ponias kas nors 
imtų ir pristatytų prie vei torių 
darbo už 7—8 dol. savaitėj, — ar 
ilgai jos rodytų savo pasišventi
mą?

True Iranslation filed wilh the post- 
master at Chieago, III., May lt), 1918, 
as rcąuired by tnc act of Oct. (>, 1917.
Ištruko keturi kaliniai.

Iš Fort Sheridan kalėjimo už
vakar ištruko keturi kaliniai, jų 
tarpe du nuteisti aštuoniolikai 
metų kalėjimo. Kartu su jais

Kviečia Visus Komitetas. ’ Pabėgo ir vienas sargas.
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ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra sis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Apartivertės, kokią šis žodynas at- 
Ecka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1271. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.00. Kreipkitės į:

1840 S. Halsted St„ Chieago, III.
Bbiiibiiiiiihiiniiiiiiiiiiiiiiib

Kalbės apie lietuvių 
poeziją.

Kl. Jurgelionis šiandien vak 
re kulbes apie lietuvių poezi. 
Chicagos universiteto tarptaul 
niame studentų kliube. *

Nelygi porelė.

Ponia Louise 'Thompson, gni 
kšli pono Franko Thomnsono f 
metų pačiutė, vakar kreipėsi 
teisėją — divorso. Kaltina vj 
ra žiaurume ir šiaip jai “įkj 
riani apsiėjime”. Ponas Frai 
kas turi 75 metiis anyžiaus. Ne

jaunąją pačiutę savo įkyriu aj 
siejimu”. Tas ponas Frankas < 
sąs vertas apie 75—100 lukštai 
čių dolerių.' Reikia tikėli, ka 
pons džiodžė priskirs ir jai da 
iš Franko turtelio.

Ką pasakys Thompson? ~

Mieste) tarybos t. v. komisų 
komisija vakar pagalieis atiek 
ve į majoro Thennpsono rar 
kas Ettelsono ir Richberge) gir 
čus. Kol kas majoras atsisak

Gavo medalių.

Marshall Field kompanija į- 
leikė specialių garbes ženklų- 
medalių penkiems savo darbi
ninkams, ištarnavusiems tai • .fll
kompanijai 50 metų. Tie lai
mingieji “darbininkai” yra: pats 
kompanijos prezidentas Shed- 
d’as, generalis manageris, 
parlamentinis manageris ir 
kili manageriai. 
\ -

de
du

nc- 
už-

Nelaimė.
' j

Elevatorių operatoriaus 
apsižiurejių(m vakar tapo 
mušta p-lū yiolet Bacon, patar
nautoja Sjierman viešbutyj. 
Mergelė įpuolė televatoriaus ša- 
ftan nuo aų.trojo augšto, Poli
cija arešlayp elevatorio operato
rių. Už jį .jYejkaiusia turės at
sakyti patįs viešbučio savinin
kai, kadangi operatorius 
mieste) vaktžie)s leidimo 
tą vietą.

Drąsus vaikas.
’ n s '•

Daviel Schiffman, 13
vaikas, 1112 So. California gt.,

Klausę, kaip apsilenkti su 
įstatymais.

Mieste) taryba išleido naują 
patvarkymą, kuriuo uždrau
džiama “visokį pasilinksmiiji- 
iną” tose vietose, kur pardavi
nėjama svaiginamieji gėrimai. 
Tas patvarkymas skaudžiai pa
lietė kabaretų savininkus ir va
kar keli jų buvę nuėję pate mie
ste) korporacijos advokatą Et- 
tclsoną — ko? Pasiklausti, kaip 
jiems apsilenkti su minėtu pa
tvarkymu... Mat, pašalint iš kaba 
retų “visokį pasilinksminimą” 
(šokius, dainas, muziką etc.) — 
neliks lankytojų. Nepardavinėt 
svaiginamųjų gėrimų — nieks 
neturėsią ukvalos “linksmin- 
lics”. Bet — ponas Eltelson, sa
kosi, vistick nesuteikęs jiems to 
patarimo. Koks užkietėjėlis!

Račiūno krutamieji 
paveikslai. /

Gegužės 8 dieną Šv. Jurgio 
svetainėje buvo rodomi kruta
mieji paveikslai. Rodė p. Ra
čiūnas—daugiausia iš dabartinio 
dalykų stovio užmaryj. Tarp 
kila parodyta ir biednas Mike, 
o taipgi ir kiti jo buvę tarnai ir 
priešai... Paveikslai buvo nei 
šio nei to. Tik man buvo ne
suprantama ta p. Račiūno sta
tistika... Sulig jos, tūlas rusų 
revoliucijonierius esą gavęs net 
vienuoliką tūkstančių dolerių

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyli jus akis ir pririnkti 
iu m s akinius tikrai. Darbą atlie- 
;u belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubeis, virš Platt’o aptiek'') 
Tėmykite į mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 valu vakaro. NedėHoie nuo A 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

neturi

metų

rko tvenkinį pamalė skęstantį 
vaiką. Davidas šoko vandenin 
ir tik dideliu vargu išgelbėjo 
skęstantį jr pats save. Kuomet 
Davidas dasigavo krantai), pa
matė, kad išgelbėlasai yra jo 
brolėnas, kurį tūli palaidūnai 
buvo įstūmę tvenkiniu.

Neteko laisnių.

Du sabiniai vakar neteko lais
nių — Jobu F. Fitzpatricko, 35 
So.» Clark gt., ir Frank Itary’o, 
345 W. 18 gt. Pardavinėję 

svaiginamuosius gėrimus šven
tadieniais.

įmušė unijos agentą.

Du nepažįstami vyrai vakar 
neprigulminge)sie)s elek- 

tro-technikų unijos agentą, D. 
A. Charette, je> ofise 184 Wa- 
diington gatvėj. Užpuolikai ge
rokai jį apstumdę. Jiems ap
leidžiant ofisą, Charette pasityė- 

revojverį ir paleidęs į uŽpuo- 
js du šuvlti. Abudu spėjo iš- 
kti. Užpili tasai atsisako 
)ti policijai keikiu nors paaiš- 
imų. Manoma toelcl, kael tai 

irėjo būti asmeniški Charettc’o 
riešai.

Prigėrė turtingas pirklys. “

Ežere lies 36-ta gatve vakar 
asla žmogaus lavonas. Vėliau 
)aaiškėje>, kael prigerusis yra 
urtingas Chicagos pirklys, tūlas 
Cdvvard Schultz, gyvenęs 659 
Virghtvvood gatvėj. Policija jo 
h škeųe) jau nuo grueielžie) 9 d. 
ereitų metų, kuomet jis, išėjęs 
Sherman viešbutį, neberįžo. ,

BRIDGEPORT
Iš kooperacijų gyvavimo.

Gegužės 6 dieną Mildos svetai
nėje laikė savo susirinkimą t. 
v. National Society of Fruitvar

nių-dalininkų atsilankė gana ap
sčiai. Skyriaus valdybon išrin
kta V. Maer, pirmininku, C? S. 
Pavietas, sekretorium ir A. Pet
rulis delegatu į visuotinus ko
operacijos susirinkimus.

bus atidaryta tos kooperacijos 
krautuve. Tam išrinkta speci-

PRAMOGOS
Vakarai—Baliai—Piknikai—-Etc.

Waukcganiečių domai.—■ Didžiau- 
si.s teatras, surengtas Lietuvių Ukė- 
sų Kliubo įvyks čia nedėlioj, geg. 12 
dieną, 5:30 v. vak., Lietuvių svelai-i 
nėj, kampas 9 ir Lincoln gt. Statoma 
3 aktų veikalas “Užburtas kunigaikš
tis.” Kviečia visus atsilankyti.

Cicero, III. —Ciceroa Soc. Party 
skyriai rengia vakarą gegužės 11 d. 
Liberty Hali svet, kertė 22 pi ir 52 
avė. Pradžia 7:30 vai. vak.. šis va
karas bus vienas iš gražiausių. Tai
gi nepraleiskite progos. Komitetas.

North Sidės Draugiją Sąryšis ren
gia vakarą su puikiu programų, su- 
batoje, geg. 11 d. M. Meldažio svet., 
2242 \V. 23rd pi. Kviečiam visuo
menę skaitlingai atsilankyti. Kom.*

Liet Mot. Progr. Sus. 58 kp. rengia 
teatrą ir/ balių nedėlicyj, geg1. 12 d., 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd pi. 
Pradžia 6 v. v.—Lošiama Katriutės 
Gintarai ir Jaunystės Karštis. Bus ir 
šiap Įvairių pamarginilnų. Kviečiam 
visus atsilankyti'. —Rengėjos.

Pirmą Balių rengia Dr-ste Moterą 
ir Vyrų Apšviela No lipo, subatoj, 
gegužės 11 d., (i valandą vak., Joe 
Orodovičiaus ,sve., 5801 W 63rd 
St., kampas Menard Avė. Kviečia vi
sus atsilankyti —Komitetas.

Jaunų Lietuvių Am. Tautiško Kliu
bo Choro draugiškas vakarėlis įvyks 
subatoj, gegužės 11 <k, 1'. Rudavi- 
čiaus svet., 936 W. 33rd St. Taigi, 
gerb. dpinoriai, malonėkite visi;bū
tinai atsilankyti z JLATK Choras.

Rockford, III.—LMPS. 5 kuopa re
ngia puikų teatrą “Netikėtai” nedė
lioj, gegužės 12 <1., 6:30 v. vakare, 
Mendefšon svetainėje. Visi kviečia

mi atsilankyti.— Rengimo Komitetas .

Toliau buve> rodoftia paveiks
lai iš revoliucijos laikų ir lt.

Paveikslai žmonėms patiko. 
Beje, buvo dar “paveiksluotų 
dainų”, t. y. dmnuota ir rodyta 
paveikslai. Bet tikietai tai bu
vę) lyg ir perbrangųs — 25c. 
Man rodos, butų užtekę ir 10c. 
Publikos buvę) mažiau negu ti
kėtasi. . —J. P. Aglinskas.

Pasilinksminimo 
vakarėlis.

voja Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regčjims.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinpa doma at
kreipiama i vai

kus. Vr.l.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Ar. kamp. 47 st 

Tclcphone Yards 4317

AKI 
Akis

Seredoj, gegužio 8 dieną, 
Mark White S. parko svetainė
je Lietuvių Mot. Apšv. Dr-ja pa- ’ 
rengė pasilinksminimo vakarą 
“be vyrų”. Koks buvo to va
karo programas ir kaip jos lin
ksminosi, nežinau. Minėtą va
karą jos, beje, niekur negarsino, 
tik sušaukė savo nares ir pažįs
tamas tam tikrai laiškeliais.

Matyt, musų moterims labai 
įtfriso tie nelabieji vyrai, kad ir 
lįasilinksminimo vakarus pra
džia rengti be jų. Look out, 
Thom! Ant. J ūsas

TELEPHONE YARDS HM

H r. P.G- Wiegner
PričmŲno Valandos nuo 8 iki 13

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, dųryti 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, daliai* 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3j)0 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halstcd St„ Chieago. III.

MONARCH BREVVERY duoda vi
siems žinoti, kas neturite pilietiškų 
popie'rų, lai gulite* gauti kožnq kar
tų. O kas turi pirmas ar pilnas, lai 
gali daryt biznį. Kas norite salhmą 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite i

Monarch Brewcry,
21 ir S. Wcstcrn avė, 

Geo L. Ukso, Agent.

i Rezid. 933 8. Ashland Blvd. Chicagc 
Telrpbone Hayuiarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St.. Chicagt
s.. Trlephon* Drever MII
VALANDOS i 10 11 rytp, ? A atplatų

7—8 vakar*. Nedėliomia 1U 12 <<)•»*.

",l11" —■■■■■» ——n. i

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St«, Chieago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

3109 S. Moig:«n st

VALANDOS: Nuo « Iki i! 
ir nuo vr> iki h vakare

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Piirsiduoela 3 volkcisipi, 1 seifas, 1 
benčius <k'l laikreulžių lais.Muo, taip
gi ir kitokių visokių daiktų galite 
gauti.

Taipgi didelis išpar
davimas visokių auksi
nių daiktų, kaip lai: 
deimantu, žiedų, laik
rodžių, branzalietų ir 

kitokių auksinių ir sidabrinių naik
ių. 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 vra pigu 
PETER MILLER

*2128 W. 22nd Street, Chicagt 
tarpe Lenvitt ir Hoyne avė.

Tel. Canal 58^8.
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REIKIA DARBININKŲ

Cho r gi,
?)ain.' Am. ir kurie nori prisirašyli.

> centro komitetui adresu: J. Jan- 
23rd str., Detroit,

Pra nešimasPranešimas chorams. — < 
kur priklauso prie Sus. Liet. Soc. 
Daili. Am. ir kurie nori prisirašyti, 
kad dainas dovanai gavus, praneški
te 
kauekas, 502 
Mieh

I SS. VIII Rajono Konferencija j* 
v\ks gegužės 19, Mildos svetainėje, 
3112 So. Halsted str., Chicago, 111. 
Kuopos kur priguli prie LSS VIII 
rajono ir neturi išsirinkę delegatų 1 
konferenciją, malonėkite išsirinkti 
di legatus . LSS. VIII Raj. sekr., 

—J. Jurgaitis.

l>rauų)Htes Meiles Lietuvią \inrri 
ko j mėnesinis susirinkimas įvyks 
snbatoi, gegužės 11 dieną, kaip 7:30 
vai. vak., M. Chernausko syet., 1900 
So. 1 nion avė. Visi nariai atsilan
kykite. „ _ !

Izidorius VVedeckis, Fin. Rašt.

LSJL. 1 kp. LSS. 4 kp. ir LMPS. 9 
kp. bendras lavinimos susirinkimas 
jvyks gegužės 12 d., 10 vak iš ryto, 
t cllovvship House svet., 831 W. 33Į 
PI. Bus skaitoma prelekcija “Iš ga-| 
uitos mokslų". —Rašt. Zave.Į

REIKALAUJAMA—vežimų 
votojų. Vieno prie paprasto 
ir vieno prie visokio. Pastovus dar
bas. Gera mokestis.* Matykite Mr 
Swect, Harmonia Hotel, 3000 India
na Avė. Chicago.

malė* 
darbo

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA abelnų dirbėjų į 

fabriką, prie trokų, krauti į karus, į 
yardą, ir tt.
čiau. Darbo sanlygos labai geros,

RAKANDAI DRAUGIJOS DRAUGIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROS

o-

RETA PROGA.—Jauna pora pri« 
$3.40 i dieną ir augš-' versta paaukaut sav<> pijjkius 5 kam- 

- - - barių rakandus. Klegantis tikros sku- 
... , . ros seklyčios setas, 8 šmotai, dainln

su viskis moderniškais parankumais. rumių setas, vėliausio styliaus. Taip- 
Darbas galima gauti moterims, vai- gi miegamojo ir virtuvės rakandai, 4 
kams ir merginoms virš 16 metų taip Mlicjinįaj paveikslai Taipgi $850 pąts- 

skambinas pianas 1918 styliaus bus 
1 paaukautas už $220 ir $200 Vic.trola 
■ su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
I Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite tuojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kedzie Avc. Pirmus lubos.

Darbas galima gauti moterims

REIKALINGA—Drill press hand dirhtiiva« Bolt eutter. Room 1920 — 139 N.* e n,,Dtuve*
Clark st., Chicago

pat kaip ir vyrams. Atsišauk j Em- 
ployment Dept./Corn Products Re- 
fining Co., 63rd str and Archer'gvė., 
Argo, III. Archer avė., ir 63rd st c- 
lektrikinis karas privažiuoja tiesiai

K. Jankauskas, nutarimų rašt., 
1965 Eyergreen avė.

Briedis, turtų raštininkas, 
1049 Marshfield avc.

Antanavičių, iždininkas, 
1719 Eilėn st.

Susirinkimai atsibuna pirmą kiek
vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
Wabansia avc.

V.
J

424 N. Pleąsunt Str.
Nikodimas JanaviČia, durininkas, 

614 Market Str
■ mMi — .i i . ..i............... —.............................................. ,,

Lietuviškų Tautiškų Kapinių

VALDYBA 1918 METAMS

ILLINOIS VALSTIJOJ:

REIKALINGA—Vežimų trimerių. 
Vieno experto ir vieno pagclbininko. 
Matykite Mr. Sweet, Harmonia, Ho- 
tcl, 3000 Indiana avė., Chicago.

o

REIKALINGA—Vežimų trimuoto-* 
jų. — Moterų pr»c siuvamų mašinų ir 
slipų updengėjų. Room 1920 — 139 
N. Clark St., - Chicago.

REIKALAUJAMA tuojaus keletas 
lelberių. Pastovus darbas. Geru mo
kestis. Harris Bros.,
35 and Iron sts., Chicago

kEI KALINGA lelberiy i medžio iš 
dirbystės dirbtuvę. 26c i valandų 
Atsišaukite.
917 \V. 20th Place., Chicago,

REIKALINGAS vežėjas — dėl pa
vienio baxo vežimo. Atsišaukite 917 
W. 20th PI. Chicago.

MOKYKLOS

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkus, 
17i4 Wabansia avė.

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

Jonas Slancauskas, nutarimu rašt., 
3316 WiilTace St.

So. Englewood.—LSS. 170 kuopos 
mėnesinis susirinkimas jvyks nedė- 
lioi. gegužės 12 d., kaip 10 vai. ryto, 
.1 Kulk-viėiaus svet.. 8132 Vincennes 
i\i-. I'raugai visi atsilankykite.

—Seku. J. J.

o

REIKALAUJAMA tempėjų ant kur- 
falio dėl divonų šliurių.

303 So. Sangamon st., Chicago.

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

Kostantas Vaitkus turtų raštininkas, 

Kazimieras

urtų raštininkas, 
2617 40th Street 

Chapulis, iždininkas.
1810 So. Halsted st.

Kazimieras Yaras, kasos globėjas, 
1742 S. Union Av

Franciškus
_______ _____ Avc. 

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

Petrus Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avc. 

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, D. Shiniaičio 
svet., 1750 S. Union avc. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino j- 
stojhno mokėsi j tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

nr.v ». :l REIKALINGA stiprios, sveikos, j1UJKAI.1NGA kidvio n pagclbini- unos moteris prie švaraus šapos d 
.”k°- Merų Dnišei ių. Maty- rpo. Algos $12.00 į savaite ant pr;
kitę Mr. Sweet, Harmonia Hotel,—1 -------- — -- -- -
3000 Indiana avė. Chicago.

. Ja- 
šapos da- 

. savaite ant pra
džios. 900 W. 18th St. Chicago.

Neleiskitc dykai laiko.
Mokinkites.

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

KL. BUOZIUS, plrmėdžio pagelb., 
634 W. 18th SI.

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

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

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Ccmetcry, 

Suinmit, III.
Phonc Willow Springs 10.

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

East Chicago, III.—LDLD. 70 kp. 
susirinkimas įvvks nedėlioj, geg. 12 
d 10 v. ryte. K. Grikšo svet., 150 
pat ir Northcote avc.—Draugai ut-.

• ihmkvkite visi, nes yra svarbių RE!KALINGA—bhno fįnįšerių ir
prikalu apsvarstymui. Taipgi kurie nibberių. Room 1930—139 N. Clark 
dar nesate užsimokėję metinių nio-| M., Chicago. 
kesčių, malonėkit užsimokėti sekan
čiame susirinkime. Atsiveskite ir 
naujų narių. —Org. K. L. Kairia,

o

O

REIKALINGAS barnelis subatom 
po pietų ir nedėliotu iki pietų.
J. Grigonis, 2050 W. Coulter Str.

Liet. Motery Progr. Sus. ;»8 kp. I 
i (“ucralė repeti.ciįa veikalo “Kairiu-1, 
lės Gintarai" ir "Jaunystės Karštis”L 
i vyks pėtnyčioj, geg. 10 *1. 7:30 vak. r 
M Melda/.io svet., 2242 W. 23 pi. lx>- 
ši jos ir lošėjai malonėkite ateiti pa
skirtu laiku nes tai paskutinė repe
ticija. —Komitetas.

REIKALINGA—darbininkų prie 
medžio darbo. Gero vyro prie nau
jo darbo ir 2 taisytojų. Matykite 
Mr. Sweet, Harmonia Hotel, 3000 
Indiana Avc.

o

East Chicago. Ind. TMI). 127 kp. 
mėnesinis susirinkimas jvyks nedė- 
lioį geg. 12 d. kaip 2 vai. po pietų, 
K. Grikšo svet., kertė 150 st ir Nor- 
Ihcote avė.—Draugai, visi atsilanky
kite j susirinkimą. Turime daug sva
rbiu dalykų apsvarstymui, kaip de- 
l< ! ;dų rinkimas į TMI). seimą ir lt. 
T.dngi kurie dar nesate užsimokėję 

•už šiuos metus į Gentralinį iždą me- 
t;nių duoklių, malonėkite užsimokė
ti ant sekančio susirinkimo.

K. L. Kairia, Fin. Rašt.

REIKALINGA—apsukraus vyro su 
tankiais. Abelnas darbas, 
toom 1920 — 139 N. Clark St.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 33c j va
landa, 10 ir 11 vhlandų darbas. At
sišaukite į Consumers Co., 
35th St., ir Normai avc., Chicago.

REIKALINKA LIETUVIŲ IN LIE
JYKLA JN JARDA IR IN DIRBTU
VE: DARBAS DIENOMIS IR NAK
TIMIS. PASTOVUS DARBAS.

DARBO BIURAS ATDARAS PA- 
NEDĖLIO, SEREDOS IR PRTNY- 
ČIOS VAKARAIS IKI 9 VAL, VAKA
RO.

NEDĖLIOMIS NUO 12 IKI 5:30 
VAL. PO PIETŲ

ATSIŠAUKITE IN CRANE CO.— 
EMPLOYMENT DEPT., 

40TH ST., IR SO KEDZIE AVĖ.

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

V. Mišeika, Vedėjas.

HA5TER 5Y5TEI1
MOKYKIS KIRPIMO IR DE8IGNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfiDALŲ
Muku ir ypatiftka* mokinimą* pa-

dnrys jus iinovn j trumpą laiką.
Mok' turimo <U<1iiaUKiuK Ir ReriRUniun kirpi- 

mo-<le*iffnlną ir siuvimo skyrių*, kur mea *u- 
reikime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysitės. V

Elektra varomos matinos muiii| siuvimo sky
riuose.

Jus esate uikvlcčiami aplankyti ir pama
tyti invsų mokyklą bile laikii ■— dieną ir va
karui* ir ąauti specialiftkai pigią kainą.

Patrenos daromos pngal Jūsų mlerą — 
stnilėH arba dvdiio, ift bile madų knygos.

MASTEK DE8IGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Pcrditini*,

N. L* Sali* gatvė. Kambary* 4K-417. 
nrio* City,

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

10707 VVabash avė. 
Fr. Griguhi, vice-pirmininkas, 

10449 Wcntworth
Juozapas Urbtills, _prot. raštininkas, 

35o Kensington uve. 
Vladislovas Markaųskis, kasierius, 

355 Kensjngton avc. 
Ant. Bcrtašiųs, pinig. raštininkas, 

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

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

avė.

LIETUVIŲ MOTERŲ APftVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

K. Katkevičienė, vice-pirmininkč.
2252 W. 22nd St.

T. Pabarškicnė, nutarimų raštininkė. 
3429 Wal1ace

E. Ulkutč, finansų raštininkė, 
2137 W. 21

P. Bulečkienė, iždininkė, 
3»43 Union avc

S. Poniškicnė, iždo globėja 
5417 Shields avė.

J. Savickaitė, iždo globėja,
3514 Srt. VVcntvvorth avc.

Siunčiant į centrą mokestis, mo- 
ney order ar ček|, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešim^ 
raštininkei.

PI.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

. Burbą, pirmininkas

o

REIK ALINGA—“Woodwork ma- 
chine hands. Gero “lay out man” ir 
2 operuotojo. Matykite Mr. Sweet, 
Harmonia Hotel, 3000 Indiana avc*.

REIKALAUJAMA tvirtų vyrų prie 
darbo. Atsišaukite:
1447 So. Sangamon St., Chicago.

bil4

O-
I Dl.l). 19 kn. susirinkimas jvyks 

''■It lioi. geg. 12 d, kaip 1:30 vai. po 
i<-lų, Mink \V.hite S. Club room 

"■d. Kadangi nastaruoju laiku pri- 
• tsė daug nauju nariu, tai yra rei- 
I ’as paaiškint kain jeit j minėtą 
< venine. Vvrai gal įeiti per galu: 

es duris iš pietų. Moterįs-gi turi 
riti per. ofisą ir pe rdidžiąją, o pas
kui ant viršaus. —M. T.

REIKALINGAS greitu laiku barbe- 
ris. darbas pastovus, mokestis gera. 
Malonėkit atsišaukti Šiuo adresu:

S. Kontrimavičia, 
1405 So. 49th avė.,’ ‘ Cicero, III.

MM

DRAUGYSTfi DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL. - 
Shatkus, pirmininkas, 

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

324 E. 116 St.
Baltremas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė. 
Norbutas, finansų raštininkas, 

27 E. 102 Place.
ShedviUas, kasierius, 

341 Kensington Avė. 
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shcdvil]o svetainėj, 341 Ken
sington avė.

D.

K.

K.

A.

F.

REIKALINGA—Cafrinet dirbėjų. 
Pastovus darbas dėl dviejų vyrų prie 
visokio darbo. Room 1930 — 139 N. 
Clark str.

PARDAVIMUI

----- o
PARSIDUODA puiki barzdaskuty-, 

kln. Gera proga dėl lietuvio.
257 E. 115 st., Chicago, III.’

. . LSS. 158 kp. mėnesinis susirinki- 
mus įvyks nedėlioj, gegužės 19 d. 
<? vai. dieną, Jurgio Gaubo namuos 

’257 So.Crowford avė. Visi drau
gai malonėkite atvykti, turime daug

s -rhių reikalu.
/.SS. 4tos, 37tos ir 234tos kuopų 

cxlra susirinkimas, kuris .šiandie tu-
’ ;o įvykti Aušros svetainėj šiuo 

’u'ka atšauktas, taigi nebejvyks. Min. 
’ •• >pų nariai malonės tatai įsidėmė
ti. —Komitetas.

’’rclckrlja vyrams. — LDLD. 45 
' rengia vyrams prelekcija tema 
‘I vties klausimas pas vyrus”, pM- 
m čioje. gegužės 10 d. M. Meldažio 
'• et. 7:30 vai. vak. Skaitvs Dr. A. 
M mtvidas. Kviečia Komitetas.

\SMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau Vincento ir Benedikto 

Velžiukų. kurie anie 5 m. tam atgal 
• vveno New Yorke. Jie paeina iš 
Kaum> gub., Panevėžio pav., Augšta- 
I ainiu sodos. Jie natįs ar kas apie 
juos žino, malonėkite atsišaukti:

Anelė Bynčaitė.
2222 W. 23rd PI., Chicago, Iii.

Pajieškau Domicėlės Kokšlaitės, 
no vyru Kačinskienės, Kauno gub., 
T< Išių pav., Kiršu sodos. Kas žinot 
ar ji pati atsišaukite.

Leonas Noreika.
2120 W. 24 Str. Chicago, III.
—---------------------————————————-1

Pajieškau pusseserės Barboros Pu- 
rr-raitės, Kauno gub.. Šiaulių pav., 
'kmenės parapijos. Baudžiu sodos. 
P’rmiaii gyveno So. Boston, Mass. 
Malonėkite atsišaukti arba kas žino
ti“ praneškite. Imsiu labai dėkinga.

Franciška Puznraltė,
I’. Ankevičienė 1633 So. Jeffcrson 
•L, Chicago, III.

“SK

RANDAI
DYKAI RANDA vedusiom žmonėm 

su vien uvaiku ar he vaiku, kurių mo 
t i r i'. in ižiuiTs treffiu metu morgai- 
!»• Alsifciukite tuojaus. J. Grių.
4315 S. Union Avc. Chicago.

REIKIA DARBININKU
REIKALINGA mergina prie namų 

darbo. Gera mokestis, maža šeimy
na. Plaut drapanų nereikia. Kreip
kitės adresu: V. MESSAGE, 
3548 S. Halsted st., Chicago.

REIKALAUJAMA patyrusių mote
rų arba merginų operuotųjų prie 
Singer siuvamųjų mašinų. Pasto
vus darbas. Gera mokestis.

Ero M f g. Co.,
700 W. 22nd Str., Chicago, III.

REIKALINGA — Upholster. Pri
tyrusio vyro prie Davenport ir Tur
ki sh darbo. Matykite Mr. Sweel, 
Harmonia Hotel, 3006 Indiana avė.

•G

REIKALINGA—*mokinhnuisi vaiko 
virš 16 metų mokyties gerai apmo
kamo amato. Room 1920 — 139 N. 
Clark St.

•G

REIKALINGA—*slraiperio ir mo
nogramų piešėjo.

Room 1920 — 139 N. Clark Street.

REIKALAUJAM agentų Chi- 
cagoj ir kituose miestuose par-

lonijose. Meldžiame atsišaukti 
dėl platesnių paaiškinimų į Ko*

Liberty Land & Invcstment Co.
3301 S. Halsted st., Chicago

REIKALINGAS bučeris,, mokantis 
angliškai ir lietuviškai kalbėti, sup
rantantis darbą pirmos klesos. Gera 
mokestis ir Švari vieta. Darbas ant 
visados. Atsišaukite tuojaus.

Workers Cons. Ass’n. , 
2005 Lake st.. Melrose Park, III.

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

708 Wcst 17th Street.
Orlauskas, nutarimų raštininkas, 

3338 So. Auburn avc. 
\V. J. Buišls, finansų raštininkas, 

900 West 19th St. 
A. Strole, kontrolierius-ra.štininkas 

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

3253 So. Halsted St., Chicago.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN, WIS. VALDYBA

PARDUODU barber shop lenkų- 
lietuvių apgyvento} vietbj, nusė blo- 1 
ko nuo lenkų bažnyčios. Gera pro
ga lietuviui. Atsišaukite pas:

P. Kagovičin, 
8718 Cmnmcrcial Avė., S. Chicago, UI

ATKREIPKITE ATIDA! —Pirmos 
klesos grosernė ir bučernė su namu 
randasi naujoje lietuvių apielinkėje, 
turi būt greitai parduotu. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. Balti į- 
rengimai. Ateikite ir pamatykite.

A. Prazsky
Drover 1376. 2856 Emerald Avė.

• VALENTINE DRESSMAK1NG 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio r namų. Vie
los duodamos dyki I. Diplomai. 
Lengvi i.šmokėjihia .' Gvarantuo- 
tą išmokinti jus pasHiti suknes ui 
*10. Phone Seclev 1643

SARA PATEK, firminink*

i DRAUG K)S IR ORGA 
NOTACIJOS.

PARSIDUODA mūrinis namas, I 
ruimų su maudvne, elektra ir beis- • 
inrntu, su gyvuliais ir paukščiais, už 
$2 400. N. W. 6358 Melrose St., Prie 
pat Belmont. Chicago.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUDO 

VALDYBA 1918 METAMS.

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St.

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas.

Motiejus Baltrušaitis, ijrot. rašt., 

Justinas

PARDUODU — čeverykų taisymo 
dirbtuve. Darbo užtenka dviem vy
ram. Atsišaukite tuojaus.
1316 So. Cicero avo., Cicero, III.

K

A
ui.
III.

PARSIDUODA kriaučių šapa lietu
viu apgyvento^} vietoj. Biznis eina la
bai gerai. Kas nupirks — nesigrau- 
djs. Del platesnių žinių kreipkitės 
Šiuo adresu:

Andrew K Smith.
3305 S. Halsted st.. Chicago. III.

AUTOMOBILIAI

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

JURGELIONIS. Vice-Prez., 
3133 Emerald Avė., Chicago, 

LALIS, Sekretorius, 
1810 S. Halsted St., Chicago,

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS, 

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

10604 Edbrook Avė., Chicago, III. 
JUI.IA ŽEMAITĖ,

2919 W. Division St., Chicago, Di.

DIDELIS BARGENAS
Labai pigiai parduodu automobilių 
“Pecker’io” darbo, 1914 metų, su 6 
cilindrais, visai mažai važinėtas, 
Pardavimo priežastis—reikalingi pi
nigai. Dedu biznį.
3153 Emerald Avė., Chicago, III.

J.

NAMALŽEM*
PARDUODA savininkas puikų 7 

(kambarių namelį, akmens pamatas, 
1 28 pėdų lotas, didelė barnė. attika 

REIKALINGA mergina prie abelno ir beizmentas. Moderniškas ir švie- 
namų darbo. $8 j savaitę. j sus, pirmos klesos storyje, labai ne-

Mrs. Ziemont, brangiai. Pąranki prie Stock Yar
3252 S. Halsted st., Chicago dų. gera transportacija.

—---------- — ............ ’ 1)35 W 53 st, arti Halsted st.
PARDAVĖJAS

Didelč metalo kasyklos komuuni- 
ja mokės Jums menesyje ir t5
procentą komiSino, jeigu parduosite 
$1000 vertės jos šlako pt»r mėnesi. 
Geras švarus, aug.štos rųšies stokus. 
Jei jus esat sumanus, galit padaryti 
$250 savaitėj. Adresas P O Box 1092, 
Pittsburg, Pa.

REIKALINGA 4 arba 5 geri vyrai 
dirbti automobiliu Sanoje. Darbas 
Visokis. WARSAWSKI and CO. 
1915 So. State St., - Chicago

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS f 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA: 
Petrauskas; pirmininkas,

1747 North Avė.
J. čcpeli.s, pirm, pagelbininkas,

1060 Noble St.
Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 

2228 Coblenz st.
M. Žukas iždininkas,

1608 North avė.
Z. Laukas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
gi) kiekvieno mėnesio Liuosybės svė- 
tainėje, 1821 VVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

FA EMOS!

REIKALINGA MOLDERIAI IR 
LEIBERIAI. Pastovus darbas. Ge
ra mokestis. Card shop.

Atsišaukite, arba rašykite j 
Buhl Malleable Co., 

YVhite and Odair sts., Detroit, Mich

REIKALINGAS bartenderis, nes 
senas išėjo j kare, mokantis lenkiš
kai ir lietuvjškai. Darbas nuolati- 

iinvvcTa: nis *r Mera užmokestis.(.FRA MOKESTIS n F ^^„5
2065 W. Coulter St. ir Hoyne avė.

Rf-rKAI INGA MOTERŲ. MFRG1-
IR VAIKŲ DIRBTI ŠVIESIOJE 

j •mirti v* t. gera 
PRITYRIMAS NĖR EI K ALINGAS<- 

a rglfiAUKITE i: MARSHALLS.
I I.) I S. SANGAMtlN ST., CHICAGO.

Aš norėčiau atkreipti domą į 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. Siderevičia,
P .O. Bryunt, Wisconsin.

................ .................... . ——
AR JUS JIEŠKOTE BARGENO?— 

štai yra tikras bargenas. 2 augštų 
medinis namas ,su mūriniu nameliu 
užpakab j. Rendos $46.00 mėnesyje. 
Pirmos klesos stovyje. Parduoda sa
vininkas. Nelaukite, ateikite ir pa
matykite 2909 Emerald Avė.

Juozapas Užubalis, pirmininkas. 
2823 Jnckson Blvd.

Povilas Atkočiūnas, pirm, pagelb., 
, 342 S. Cravvford avė.

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

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

Mykolas Kaziunas, iždininkas,
1501 S. Harding avc.

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

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

A. Chcpaitis, pirmininkas, 
4812 W. 15th St., Cicero, III.

P. Shvclnis, pirm, pagelbininkas, 
2156 Alcce PI.

J. KalainC, raštininkas,
1965 Evcrgreen avė. 

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

Telefonas Huinboldl 182. 
J. Katilius, iždininkas,

1685 Milwaukee avc.
Susirinkimai atsibuna Lmą nėtnv- 

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

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

P. Galskis, pirmininkas,
1356 N. Įloyne A ve. 

V. Ascila, nutarimų raštininkas,
1649 Girard St.

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

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

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

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
riedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Potek svetainėje, 1315 N, Ash
land avė., arti Milvvaukce gve.; pra
džią 2 va!, po piet.

T

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

Kai; Blaževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str. 

Ig. Jcsaliunas, pirm, pagelbininkas, 
653 Garden str 

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

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne Street 

Ant. Pakšis, iždininkas.
462 Jenfle Str. 

Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 
165 Pleasant St 

Pranas Kimontas, iždo globėja,
730 Engei str. 

Jonas Kasiulis, maršalka, 
653 Garden 

Mlkolas Nakrušas, maršalkas, 
420 Orangc 

Ant. Bubclo, teisėjas
313 Quince 

Juozas Jurevičia, vėlavnešys, 
152 Main 

1714 VVabansia Avė. Petras Miliauskas, vėlavnešys, 
R. 1, Box 

Petras Rimkcvičia, durininkas,

OKAUa-YSTftS PAMIM1NTO8 LIE
TUVOS VAL.DYBA 191« METAMS. 
Siun. Venckus,, pirminikas,

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

664 W. 18 st. 
Klem. Liaudanskas, nut. raštininkas 

1439 S. 50th a ve., Cicero, III* 
Frank Micklin, turtų raštininkas, 

1906 S. Union Avė. 
Bcn. Liubinas dabartinis iždininkas^ 

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

3041 W. 42 Str.
Draugystė savo mėnesinius susi

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

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Str.

str.

K. Rugis, pirmininkas.

J. Dauginis, vice-pirmininkas, 
1604 North Avė.

SI r

56.

_ _ _ Huoran Avė.
m«u>, pi u*, tąsi.. 
1602 Indiana Avė.

Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadvvay avė.

Pulką, iždininkas, 
1128 N. 8th St.

Jakučionis iždo globėjas. 
1424 So. lOth St.

Antanas Diclininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avė. 

Motiejus žemaitis, maršalka, 
1309 Broadway avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

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

Antanas

Andrius

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edvvard Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas,
728 Park Ct. 

Basčius, prot. sekretorius,
50 Hawland Avc. 

<az. Brazcvičius, fin. sekr, ir iždin., 
402 Lincoln Street 

Tadas Varanavičius, iždo globėjas, 
63 N. Sheridan Rl. 

,. Šulskis, iždo globėjas,
462 Jennc Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas.
267 Mihvaukce A^yc. 

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

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

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Boobcn, pirmininkas,
3231 Emcrald

W. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 W. 19th St.

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

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

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

Avė.

NAUJIENŲ AGENTŪROS

Agentai, užžiurintjs platinimą “N- 
ną” savo miestuose arba diafriktno 
■a. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

st

st

Ciceru, III .1. Matuos, 
1437 S. 49th Ct.. Cicero, III. 

So. /Chicago, III.: Paul Sadula. 
8817 llouston Avė. 

St. Charles, III.: W. Grabauskas. 
_ , 19 W. 2mi St
Melrose Park, UI.: M. Kartnski, 

6 N. 19 Broadway st 
DeKalb, III.: Mike Taruti, 

1148 Market St
Divc,'III.: W. A. Žilinskas, 
« . > l*°x 2,8Rockdaie, III.: via Joliet, D. Lukša. 
___ . . 140 Moen Avė.
WeBtviIiet III.: St. Mazremas, 

Barber Shop, State 
Waukegan, III. J. Miloszeviče, 

801 — 8tk
W. PaHfDO. III.: W. Pilypas,

' 720 W. 120 SI
Harvey, III.: Z. Putrarnentas, 

15725 Finch Ava 
Chicago Heights, III.: Frank Banis,

' , 341 E. 14th St.
Spring Vallcy, III.: Joe. Siurvilas 
,, 324 W. Third str.
Livingston, III.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, I!L: žičkus,

539 Collinsville Avė. 
Sprlnffield, 111.; K. Stočkus, 

1530 Sangamon Ava 
E. St. Louis, III.: K žukauskl,

123 St. Clair Avt 
“MARŠAČH ŪSĖTTŠ VAI.STIJOJ C ___ . I 
Lawrcnce, MašęTP. A7.Iohil 
f__________________ 144 Elin Strecl

Montello, Mass.: B. P. Miškinis
35 Arthur St 

Worcester, Mass.: M. Paltanavičiui
15 Millburj 

Montello, Mass.: P. Kurpius, 
175 A mes SI 

Montello, Mass.; A? Puodžiūnas. 
135 Ąmes 

Lowcll, Mass.: J. BaumilI,
50 Charle* 

Lawrence Mass.: A. Raimtiiumk

St

Si

101 (M St 
Mmddlu, AlaaS.: F. Stlga, 

5 Arthur f)
OHIO VALSTIJOJ

(.Irvrland. O.. A. Vfdrfiton.
2120 St ri

PENNSYLVAMA VAISTUI M
Bnogevilie, i *.; T. Gclchu 

P O Box 407 
Cuddy, Pa.: Savlkaitis. Box 262 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pilt Nevs* C* 

Liberty Av*» and Grant t 
Kulpmont, Pa.: Wally Yodoc, 

Box 45 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 

2809 Pene 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forb*» *• 
Pittsburgh, Pa.: F. Teviovich. 

2228 Tustia 
Duųuesne, Pa.* K. Lideka, 

306 Hamiitoo ••• 
Scranton, Pa.: J. Teleysh 

., 1726-28 J a c*, mum ♦ 
Scranton, Pa.: Petrikas J,

Ct. aml_ Albrighl A v*
M1C111GAN VALSTIJOJ:

Granu HapiUs, j Ziiinaaai.
452 W. Leonard ► 

Saginaw, Mich.. .y juskevus 
, 2/07 Wasbinglon Ava

INDIANA VaLBTUoJ
R^hrcago^I n d.: L. Norkus,

• 5025 Northcote Avc.
Indiana Harbor, Imi.: Kara Bulolov, 

3814 Deodor SI. 
Garv, Ind.: Jusliu Vaitkus,

1709 W. 151h Avė.
Gary, Ind.: D. Bao»>n, 

1214 BroadwąJ 
Clinton, Ind.:

M. Aiiliunas, 112 So. Main st.
WISCONSIN VALSTIJOJ

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

Racine, Wis.: Tony Vegele, 
 237 Lafayette j*»-

LONNbUlicLJ VALSTIJOJ;
Cinui, H. A. Mailand, 

21 Railroad Avė..
Cuiiu.. V. helmeiu,

62 Lewt* 
Conn.: J. Pruselaitia,

775 Bank
New Haven. Conn.: J. Vailkcvivia.

286 VVAtlaca

Bi idgcporl,

Tarrlngiuii,

VVaterbur y,

WEST VIRGIN1A VALSTUOJt

Box 49
NEW JERSEY VALSTIJOJ

Elizabeth, N. J.: D Ročkų*, 
211 First 

Paterson, N. J.: A. Atkind, 
973 Rlver

Nevvark. N.J.: P Lukšii, 
X14 Vykinai

Bayoniie, N. J.: * Srhw»*“’d»',r* 
24 E. 151h Street

St

St

NEW YORK VALSU JOJ

Bro7)klyn7 n7y7 F. Pasu ir wsk i, 
87 G rami Street

Ncw York, N.Y.: Louis Kram, 
*299 Broadvvay

Rochestet, N.Y.: J. Braknc, 
577 Ihidson Avė

Yonkers. N. Y H L.
Iil2 Itivvrdule

Brooklvn. N. Y.: A. Slruminski
I8t Giaiu* '*•

Albam. P* Y.: M

CHICAGO, ILL.

18-tos'gatvės Skyrius: ’J.“M a I lev
m w. i8fh Si

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

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

3846 S Halsted st. 
Englevvood Skyrius: M. Dūdas, 

8143 Vincennes avc.
Brighton Park:

Mr. Smith. 3813 S. Kedzie Avė.
J. Minkevlčia, 3848 S. Albany Avė 
žurauskas. 4053 S. Maplewnod n' 

UJantic City Skyrius:
X. Janauskas. 4563 Wenlworth m

V. Saudargas 5418 Princenton 
A. Kasinski, 6140 So. State St. 
J. Legeiko, 6002 So. State St.

Krnslngtnno. RnselHndo ir Burnai 
dės Skyrius: S. Misiūnas, x 

149 E. 107th S» 
Side Skvr.: \ Ambrozevičlv 

2337 S. Leavitt
Town of Lake Skyrius: A. Barta.šus. 

4601 Hėrmitage avė., Chicago.

av.

KlUMl»< rt »» • !.

Hochcstei. M Zuk»H*-
I.R Hmhoi

Amsterdąiii. N.V: J. Mikėnas, 
Ž35 E. M»

MAKILAAb VALbilJUJ

Baltiniu* c.

Baltimore,

Baltimorc.

Md.. t
650 

Md.: J

M<L: F.

Alvkuevlcz,
W l.ondinrd

J. Lažausk-o
637 I ,iHiil» <■ a

IOW a v M.'O iJOj
Citv, in M Rud' <1 

^'<»rrectinn vili

OREGON VALSTIJOJ 
.<1 «•*•».,; Omarų Co

NERRASKA VALSTIJOJ

S<» OmahM, Netn.: A. Zalpis 
5418 So. V 1

I1*,/ X




