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Finai eina ant Pet VOKIEČIAI REIKALAU
JA NAUJOS UKRAINOS 
TAIKOS DELEGACIJOS

Ištiši dislirk-

rogrado
Vokietija arti revoliucijos

Vokiečiai reikalauja naujos Ukrai 
nos taikos delegacijos

FINAI EINA ANT PETRO
GRADO?

sutartis susideda iš 8

Vokiečiai sakosi nedalyvau
siu tamę užpuolime.

Pirmas punktas sugrąžina tai
ka. Antras demobilizuoja visų 
Rumunijos armijų, apart 10 di-

Taipgi kad taikos tarybos su 
Rusija butų vedamos Kijeve.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 11, 1918, 
as _ 2ųuired by the act of Oct. 6,1917.

reikalų ministerini cičt'rinui, 
kad delei permainos Ukrainos

turi visai atsimainyti.
Priduriama, kad 

politiškai situacijai 
uitis Vokietja nori.

generaliai 
persi nuti

kai! taikos 
tarybos tarp Rusijos ir Ukrainos
butų vedamos Kijeve, į kur Bir4 
sija yra kiečiama prisiųsti sa-

visai negaunama, 
lai po kelias savaites buvo be 
duonos.

Klangenfurst miesto galva 
rašė, kad jis nežino kaip ganė
tinai maisto gavus šį mėnesį. 
Miltų beveik visai trūksta, kuo
met pieno ir bulvių negaunama.

ko, kad situacija bus neperneša- 
ma, jei ne ateis pagelbos iš Vien
uos ar Vokietijos.

Gablonz (čeehijoj) miesto

Sekamuose miestuose žuvo 
žmonių:

Nashna, Ia„ - 
la.,—1; New Hampton, la., 
3; Cahnar, la., — 
—2; Franklin, III, 
III. — 2.

2; Plainfield,

4; Toulan, Ilk, 
, — 3; Ehnira,

galvijų užmušta ir labai dideli 
nuostoliai pridaryti vasarojui.

čia apie tuzinas žmonių sužeista, 
daug langų išdaužyta ir durų iš-

džios pusės dalinti maisto kor- versta, o vienas namas liko iš
teks, kuomet su jomis nieko ne
galima gauti. Su tuo galima 
privesti žmones tik prie visiš
ko nusiminimo/*

SENATAS ATIDĖJO MO
TERŲ BALSAVIMO TEI
SIŲ BILIAUS SVARSTY

MĄ

Keletas i

POPIEŽIUS VĖL MALDO
MIS “GELBĖS” PASAULĮ

šv. Petro diena paskirta spe- 
cialėms maldoms už susta
bdymų pasaulio nedorybių

Anglai užblokavo Osten 
do uostą

Francuzai atsiėmė svarbias 
pozicijas

Submarinų aukos mažėja
Popiežius vėl maldomis “gelbės 

pasaulį

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., May 11, 1918, 
■* reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

AMSTERDAM, Geg. 10. 
Pasak Vorvvaerts, seredoj gen. 
von Kritiberg paskelbė prieš rei
chstago komitetą, kad vokiečiai 
nedalyvauja ir nedalyvaus finų 
kareivių ėjime ant Petrogrado.

(Finai, ar teisingiau, jų bur
žuazinė valdžia, kaip jau buvo 
pirmiau pranešta, prisipažino 
kariaujanti su Rusija. Dabar iš 
šios žinios matyt, kad buržuazi
nė baltoji gvardija kraujnje pa
skandinusi revoliucijų, eina ir 
am Petrogrado. Tai yra pirmo
ji apie (ai žinia, nes jokios žinios

Besarabijos rubežių, 8 Moldavi
joj. Dydis armijos neturi per
viršyti 20,000 kareivių infante- 
rijos ir 3,200 kavalerijos.

Trečias punktas atskiria Do- 
brudžų nuo Rumunijos ir sugrą
žina Bulgarijai ButgArijos turi-

Ij. Rumunija atiduoda centra
linėms talkininkėms ta dali Do- 
Oirudža nuo naujojo Bulgarijos 
rubežiaus iki Dunojaus upės į- 
puolimo į jurų. Bubežius taip
gi pertvarkoma naudai Austro- 
Vengrijos. Valstybės nuosavy
bė Rumunijos atiduotoj žemėj

būt todėl, kad kabeJiai sh slybėms, kurios įgis tas žemes.

REVOLIUCIJA VOKIETI-
Ketvirtas punktas kalba apie 

kontribucijas. Pasirašantis po

JOJ NEIŠ VENGTINA 
Jeigu ji neįgys taikos ryta specialė sutartis apie atly

ginimą karės padarytų nuosto-
True translation filed with the post- 
master at Chicago. UI., May 11, 1918. 
M reųuired by the act of Oct. 6, 1917. Evakuacija užimtų teritorijų

ncįgis taikos.

nas keleivis, kuris ką tik sugrį
žo iš kelionės po centralines val-

šeštas punktas leidžia laisvą 
plaukiojimą laivu po Dunojaus 
upę. Rum.tinija atsižada teisių 
rinkli mokesčius už plaukiojan
čius upe laivus, taipgi įeinan
čius į uostus. Centralinės tai-

škus laivus beveik visur upėje.
laiką sulig prezidento Wilsono 
programo”, tęsė jis toliau, 

turi igyli
taikų bile kaina.

pietų

nijoj yra suteikiama punktu se
ptintu, kuomet aštuntas punktas 
kalba apie ekonominius Rumu
nijos ir centralinių valstybių 
santikius. Jie bus nustatyti al

priešingi Hapsburgams.
“Vienatiniu dvilypės monar- į galę kartu su taikos sutartim.

ra, kad talkininkai laimėtų. Jų

sodus!’%
“Streikai yra tankus Vicnnoje 

ir Pragoję.
“Milžiniški nuostoliai vakari

niame fronte, kaip sakoma par- 
lamentariuose rateliuose siekia
ntis 600,000, akylai sliapiami.”

TAI PERGALĖTOJO 
TAIKA

Sako vokiečių laikraštis apie 
taikų su Rumunija.

True translation fikd with th post 
master at Chicago, III,, May lt, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 917.

LONDONAS, geg. 10.1 Cen-

TRYS KETVIRTDALIOI 
VOKIETIJOS AUDINY- 

ČIŲ UŽDARYTA

Darbininkai kenčia baisiausį 
skurdų

True translation filed with the post- 
nuistcr at (Jiicago, III., May II, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTEBDAM, Geg. 10. Bei-

batų apie paskyrimus dėl eko
nominių šalies reikalų, pasakė, 
kad Irįs kelvirldaiiai Vokietijos 
praiųonės yra visai paraližiuoti 
ir kad padėjimas bedarbių audi- 
nyčių darbininkų greitai darosi

Jis reikalavo, kad butų pada
rytas ganėtinas jais rūpinimasis, 
aip kad išlavinti audinyčių dar
bininkai butų prirengti prie at
sinaujinimo pramonės po karės. 
Dabargi jie yra verčiami priim
ti įvairius darbus iš valdžios už 
bado’ algas.

maža grupė kapitalistų, su žinia 
valdžios bando sumonopolizuoti 
cehiloido pramonę, kuri prižada

eterio Dr. Kari Helfferich, kad 
jis turėjo manijų įvėrimo sindi
katų, kurie yra kenksmingi in
dustrijai ir taikomi ypač sunai
kinimui audimo pramonės.

RUMUNIJOS PARLA
MENTAS PALEISTAS

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, III., May 11, 1918, 
ris required by the act of Oct. 6. 1917

AMSTEBDAM, Geg. 10. - - Iš 
Bucharesto pranešama, kad ka

skirti nauji rinkimai ir naujas 
narlamentas susirinks birželio
17

AUSTRIJOS MIESTAI
NETURI MAISTO.

Neužtikrintas to biliaus 
perėjimas

master at Chicago,1 III.. May 11, 1918, 
*s rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASilINGTON, Geg. 10. —

co, pirmininkas moterų balsavi
mo komiteto šiandie formaliai

tidėjimų svarstymo moterų bal
savimo teisių rezoliucijos. Jis 
sake, kad kaip bus galima gau
ti užtektinai halsų užtikrinimui 
tos rezoliucijos priėmimo, ji ta
da bus vėl svarstoma.

7 KAREIVIAI ŽUVO

rino translation filed with the post- 
masler ai Chicago, III., May 11, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

COLUMBUS, S. C., geg. 10.— 
Penki kareiviai liko užmušti, 2 
laip sunkiai sužeisti, kad mirė

RUMUNIJA ATIDAVĖ DIDELĮ 
PLOTĄ ŽEMĖS BULGARIJAI 

IR AUSTRIJAI.
mo, kad r ranki urter Zeitung 
sekamai rašo apie padarytųjų

l’rue translation filed with the post- 
lurister at Chicago, III., May 11, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, geg. 9. — 
Tolimesnės smulkmenos apie

Turės demobilizuoti armijų, bet 
centralinės valstybės galės lai
kyti Dunojuje savo kariškus 
laivus.

“Bucharesto taika nėra taika 
per sustarimų, dvasioje centra
linių valstybių taikos pasiūlymo

paduodaįna miesto galvų prane
šimuose,1 išspausdintuose Vien- *

se, kuris ir yra cituojamas ofi
cialiame' pranešime iš šveicari-

True translation filed wilh the post- 
niaster at Chicago, III., May 11, 1918, 
as requircd by the act of Oct. (>, 1917.

BYMAS, Geg. 9. — Popiežius 
Benediktas savo specialiame ra-

maldų laike mišių šv. Petro die
nų birželio 29 d. už sustabdymų 
nedorybių, kurios kankina žmo
niją.

nuo kada Europa yra ugnyje”, 
sak0 popiežius savo atsikreipi 
me. “Laike tų melų žiaurumas 
niekad nesumažėjo, bet padidė
jo laip kad mes niekad neturė
jome valandėlės paleigvėjimo 
nuo nuolatos augančių blogumų 
ir skausmų”.

Toliau popiežius sako, kad de- 
I lei Apveizdos duotos jam pasiu
ntinystės ir padrąsintas Kristaus 
mielaširdingumu nieko nepalik
ta neišbandyta pašalinimui tų 
skausmų.

dinis pasažierinis vagonas, pil
nas 321 infanlerijos ir 317 kul- 
kasvaidžių pulkų kareivių šian
die Jackson stovykloj nusuko 
nuo

COSTA RICA STEBISI Iš SUV. 
VALSTIJŲ POZICIJOS.

pastovų.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., May 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

SAN JOSE, Costa Bica, geg.
9. - Costa Bica kongresas 28

GOVĖDOS ŽYGIS

Išvilko iš kalėjimo ir sumušė 
žmogų

Tinoco valdžiai ir tuo pačiu lai

True translation filed vvith Ihc posl- 
master at Chicago, III., May 11, 1918,

jaučių Amerikos valdžios pozi
cijų linkui Costa Bica. Bezoliu-

HENRYETTA, Okla, geg. 10.

piliečių šiandie paėmė Chris. 
Wagones, 13) m. amžiaus, iš inie-

komas už nelojališkmnų, nuve-

miesto, nuvilko jo drabužius ir 
nudažė jo kūnų skaisčiai raudo
nais dažais. Paskui įkirto 20

Įėjimam

17 ŽMONIŲ ŽUVO AUD
ROJE

Apie 150 žmonių sužeista

wa valstijose siautusioj audroj, 
kiek žinoma, žuvo 17 žmonių, o 
150 žmonių yra sužeista. Ma
terialiai nuostoliai siekia $1,000- 
000.

ANGLAI UŽDARĖ OST- 
ENDE UOSTĄ

Paskandino įėjime sena 
kruizerį, uždarydami ke

lią submarinoms

iniister at Chicago, UI., May 11, 1918, 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Geg. 10. - šian
die paskelbta, kad anglų jūrinės

vyno bazų Celende, Belgijos pa
kraštyje, užblokuodami įėjimų

tine fronte ir atsiėmė Grivesnes 
parkų, svarbių karinę vielą 5 
mylias i šiaurę nuo Montidicr.

Mušis už parką siūlė biskį 
daugiau kaip mylios alsume į 
šiaurę nuo (’anligny, kur ame
rikiečiai kareiviai laiko liniją.

Francuzai po išvijimui vokie
čių pilnai iš jų pozicijų, sustipri
no jas nežiūrint daugybės kontr
atakų ir suėmė 250 belaisvių.

Vokiečiai prieš franeuzų ata
kų laikė svarbiausias dalis par
ko, kuris sudaro svarini graudi-

i uostų paskandinimu seno krui- n! kdkininkų tvirtumos Picardy ' I* t Iii* •zerio Vindiclive, kuris dalyvavo! fronle- T(Mk’1 Irancuzų pasise- 
nntJnrnmp iižmioliinp nni '/poli-?kūnas skaitomas labai svarbiu
rugge. . Į

Admiraltijos pranešimas sa-

liksiu uždaryti porins liko už-

Francuzai davė labai maža 
persergėjimų vokiečiams. Jie 

veikimai; l,^l)l,()’(” l)0 h'umpb, bet smar
kaus artilerijos prisirengimo ir

Toliau j šiaurę Picardy mūšio 
lauke anglai įgijo laimėjimų lo- 
kalėse atakose. I žpuldami Al- 
berl sektore į šiaurryčius nuo A- 

bal. 23 Vindiclive lapo pripiltas! miens jis atsiėmė 15(1 masių tra- 
cdnentu. < I nšejų, kurias vokiečiai buvo pa-

“Musų spėkos sugrįžo į bazU|č‘mę diena atgal, tuo pilnai at- 
netekę vienos motorinės vaite-' teigdami savo liniją, toje apy-

“Pasenęs kruizeris Vindiclive 
apo paskandintas tarp prieplau
kų skersai įėjima į Osled uostų.i

Ji liko pagadinta ir tada ta-

SUBMARINŲ AUKŲ 
SKAIČIUS MAŽĖJA

mokratinių siekinių karėje ir 
jos pozicijos linkui mažos res-

(Tinoco valdžia Costa Bicoj 
įgijo galę sausio mėn. 1917 m. 
po nuvertimui prezidento Gon- 
zales. Sekamų mėnesį Washin- 
glone buvo paskelbta, kad Suv. 
Valstijos nepripažįs valdžios ir 
permainos Amerikos pozicijoj 
nebuvo, nežiūrint Costa Bicos 
pastangų išgauti pripažinimų.

Washingtonų specialis pašinu li- 
nis nebuvo priimtas. Rugsėjo 
mėn. Costa Bica pertraukė dip
lomatinius ryšius su Vokietija).

$907,339,095 išleisti orlaivių 
budavojimui

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., May lt, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTEBDAM, geg. 9. Pa
sirašytoji Rumunijos ir Vokieti-

taikos rezoliucijos.
Innsbrųck miesto galva rašė, 

kad jau keli menesiai negalima

P-jiltmtj- r.-------- --- ---------------—■- i-i-~. nu1

ORAS

True translation filed with the post- 
inaster at Chicatfo, III., May 11, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, geg. 10.
Senatoriaus Thomas iš Colora- 
do šiandie paduotasis senatui ra
portas parodo, kad orlaivių bu
davojimui išleista $157,4g3,095

SKAITYK IR PLATINK
• “NAUJIENAS.”

apart kukurūzų miltų, bet ir tų
Apsiniaukę šiandie; ryto gal

būt nepastobus. Biskį šilčiau. Paskyrimai gi viso siekė 
r $749,886,000.

į priešo rankas. Musų nuosto-, 
liai buvo maži.“

Svarbumas užblokavimo vei- 
<iino yra lame, kad jeigu jis y- 
ra pasekminga, 
ma, 
savo bazų Belgijoje, jie dabar 
jus priversti naudoti savo uos
tus submarinų stotims. •

Jodei submarinos turės var-
oti ilgesnį, sunkesnį ir pavojin- šiandie gautosios iš Francijos o- 
gesnį kelių kad pasiekus savo Jicialės franeuzų statistikos pa
plaukiojimo vietos.

Vokiečiai dabar lik per pusę 
. o tai yra spėja-; tiek paskandina laivų, Liek 

, ir vokiečiai neteko abiejų- jie paskandindavo pirmiau.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 11, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917.

WASIIINGTON, Geg. 10. —

rodo kad nuostoliai talkininku

NEPAVYKO UŽDARYTI 
UOSTO

Sako vokiečiai

master at Chicago, III., May 11, 1918, 
as rcųuired by Ine act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Geg. 10. Ofici- 
alis pranešimas sako, kad ang
lų bandymas užblokuoti Ostend

nas sudaužytas į šmotus kruize- 
ris guli ant seklumos už plaukio
jimo kanalo ir įėjimas j uosių 
v ra visai liuosas. *

tani ir nelaimingus atsitikimus 
jurose buvo per pusę mažesni 
balandžio mėn. šių metų .negu 
balandžio mėn. 1917 m.

Pereitų melų bal. mėn. pra
žudyta viso 631,685 tonų Įtalpos, 
kuomet šiu im tu bal. mėn. nuo- 4- v
sloliai siekia vos 381,631.

Submarinų atakos dabar prie
šui daug daugiau kainuoja, ka
dangi los atakos daugiausiai tu
ri būti daromos torpedomis, o 
ne kanuolių ugnim, kaip (ai bu
vo daroma pirmiau, kada pirk- 
lybiniai laivai dar nebuvo ap
ginkluoti.

PRANCŪZAI ATSIĖMĖ 
SVARBIAS POZICIJAS

Atsiėmė Grivesnes parkų ir 
k suėmė belaisvių

True translation filed \vith the post- 
ip.stci ai Chicago, III., May 11, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. (i, 1917.

LONDONAS, Geg. 10. Fran-

F—1.11 .i-i i   -.......—.
Vabalai sustabdė traukinį.
STOCKHOLM, \Vis., Geg. 9— 

Burlington lavorinis traukinis Ii 
ko sustabdytas vakar, kada jis

Sutriuškintieji' vabalai taip iš-

euzai vakar stojo veikmei) Som- tolinus.
pirm negu traukinis galėjo eiti
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>hi Kėlu”
Trijų Veik- -ių Drama 

italo scenoje

RATELIS

Gegužio = May 12, 1918
K. of P. Svetainėje

• 11037 Michigan Avė., Roseland

Durys ats. 4 valandą vakare. Losimas prasidės 5 v. vak.

Inžanga 35c, 56c ir 75c ypatai. Ant šokių 25c ypatai.
šis veikalas t. y. drama “Dt; KELI t ” bus slalomas dar pirmu 
kartu .šioje apiclinkej. Yra labai įspūdingas ir užimantis; nes 
jame yra parodoma, kaip Olandijos .šalyje žmonės neužsiliki 
savo dvasiškais vadovais. Nors las kunigas buvo labai tei
singas ir mielaširdingas dėl nuskriaustųjų, bet žmonės pryša- 
kyje su kilu kunigu ii- nei su vyskupu prašalino jį nuo vietos.

Paaarga.—Gerbiama visuomenė kviečiama atsilankyti ant 
vir.šminčlo laiko, nes perstatymas prasidės lygiai 5 valandą.

V EI K ’ AN i i I J1 ASM ENS:
Pana Ko, kunigo Nanscno gaspadinė................... K .Tilvikicnė
I imgebiras, zakristijonas ............................................ S. Telksnis.
Jiinelln, valstietė ......................................................................Valienė
Daktaras Gertas .............................................................. |. Damušis
Kunigas Nanscnas ................................................
Kunigas Bronkus ..................................................
Van DalcUas ..........................................................
Gailestingoji sesuo ........................................
Bita ........................................................................
Ritos vyras ............................................................

RcžJsieriu.s M. liundulicuė. 
Kviečia visus atsilankyti KOMLIT/rAS.

... .1. A. Šimkus 
.. .1. M. Kiaušas

M. Dundulienė
A. M. Dunduliui^

Pirmas Milžiniškas O * m j n 
Lietuviii Socialistų FKdlmuu

J SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

“Naujienų” skaityto 
jams žinotina.

is su puikiu programų

Nedelioj, Gegužio-May 26, 1918
G. CHERNAlCKO DARŽE, Lyons, 111.

Savo bendradarbių ir kores
pondentų labai prašome, ką- 
nors rašant, kiek galint prisilai
kyti šių nurodymų: •

Rašyti visados lik rašalu, o ne

vienos

nui

Inžanga 25 centai ros pusės.
popic-

VAKARAS SU PROGRAMA |

įpiclinkių visuoiheuc šis piknikas bus vic- 
smagiausių piknikų, kokį kada jums leko 

’. ‘ ’ . Tik
jaunuomenė turės progos pažaisti ir pasišokti mic 
u»s; liktai .šiame piknike visi suaugusieji senukai ir 
gardžių gėrimų ir skanių užkandžių liktai šiame 

ikinai rasite sau puikią mergaitę. Todėl nepraleis- 
i kas gvvas i šį pirmų linksminusį socialistų piknikų. 

Visus kviečia RENGĖJAI.

;i (Juc.igos ir 
nksmiausių ir __ ____ T .
Jį rengia Gabiausios progresyvės visuomenės spėkos. 
knil

’i \!- Ii 
ažitiok 
ic nuv u

l<8 avė., lenai išlipkite ii paimkite Lyons ka- 
daržui.

Rašant, palikti kiek galint 
platesnius (arpus tarp eilučių 

bent pusę colio.

įtiek viename rašinyj, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardą pa-

įvairiose miesto dalyse, dažnai 
klausinėja musų, kur butų gali
ma gauti dienraštį pavieniais 
numeriais. Todėl norėdamas, 
išpildyt jų reikalavimą, čionai 
paduodu visas tas gatves, kur 
galima gaut nusipirkt “Naujie
nas” pavieniais numeriais, štai 
jos:

Naudai Viešojo
knvdvnnKnygyno

J ^Rengia Northsides 
įį) Draugijų Sąryšis

Vidurhiiestyj.

Stale ir Madison, šiaurvakari
nis kampas (prie Boston storo).

State ir Vau Buren, ant abiejų 
kampų, prie elevalorioriaus sto-

šiaurvakarinis

SUBATOJE

Gegužio litą d., 1918
rogramo pradžia 7 v. vak. Inžanga 35c ypatai.

M. Meldažio Svet
2212 W. 23 l’laee

Kadangi šis vakaras rengiamas naudai Viešojo 
Knygyno, lai tikimės, kad Gerbiamoji Visdomenč 
parems ji skaitlingu atsilankymu, o atsilankiusieji I. ,! t • v ii

tos is. I’o programų
(ĮKI ŠO Orkeslri

Visus kviečia KOMITETAS

North Sidc distrikte.

Milvvatikee ir Robcy, ant šia
ur-rytinio ir piet-vakarinio kam
pų (prie North avė.).

Nepraleisk, Bet Pasinaudok Gera Proga!

įas Iškilmingas Apvaikščiojimas
su Naudingomis Prakalbomis ir Balium

| | l | l VIV KOLIONIZACIJOS BENDROVES 

kuris atsibus

MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2212-2214 West 23rd Placc
Inžanga (’l'ikietas) 25c porai

Apvaikščiojimas prasidės 2-rų valandų po pietų
l iniukai, kurie važiuotumėt ;»nt apvaikščidjiino, malonė- 

mli su savo aiitpmobiliais prj
HALSTED ST. nevėliau, kaip 2-rų valandų po pietų.

ve prenumeratos, skelbimų, 
knygų užsisakymo, adreso per- 
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti (ame pat konver- 
te, kuriuo siunčiama raštai Re
dakcijai, bet turi būt surašyta 
aid atskiros popieros. O tai dėl
to, kad laikraščio Redakcija, ku< 
t i tvarko visas žinias ir straips
nius spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz
nio reikalais, lai yra du atskiri

kampas.
I tamson ir VVabash avė., šia-

Harrison ir StaldfrSls., pietva
karinis kampas.

Clark ir Vau Buren st., šiaur
vakarinis kampas.

Fiflli Avcnuc ir Vau Buren
st. — ant šiaurvakarinio ir pint-

Lincoln st. ir Milsvaukec avė., 
ant piet-rytinio kampo.

Mihvaukce ir Paulina st., ant 
šiaur-vakarinio kampo.

n;is j namus kasdieną, malonė 
užsiprenumeruoti “Na u j i< 
ofise. Chicagoi “Nauju

\ vausiuu

Kalbės g 
tojų, iš kurių

kur visi pra
Meldžiam

korporacijos ofiso, po No.
‘ . Tu-

i aptaisytu vežimu, lydint 
po visas lietuvi’.' apygardas Chicagoje iki nu- 

ižio svetainę.
įkalbos prasidės 7:30 vai. vakare.,
lietuvių kaibėla'ai ir keletas amerikonų kalbė- 
•alima išgirsti daug naudingų dalykų.
tis puikus BAI.il s; muzike grieš lietuviškus šo- 
i-isilc vakarų linksniui ir busite užganėdinti.
patiems ateiti ir atsivesti savo draugus.

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos ar šiaip straipsniai 

turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamies šilų nurodymų 
palengvinsite mums darbą; o

įdėlis Metinis Piknikas
i’arvertas su Trim < Dovanomis

Knygyno piet-vakarinėj Chicagos dalyje.

trūkimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų neatskyrinio biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

Vieš

Nedėlioję,
GEO. 3 CHE

Gegužio 12, 1918
AUCKO DARŽE, Lyons, Illinois.

Pra ryto. Inžanga 25c porai.

iiid

dalyvaus dvylika draugysčių. Piknikas rengia- 
Lietuvių Viešo Knygyno. .Nuoširdžiai kviečiame 

šį puikų Piknikų ir tuomi sušelpti musų Viešų 
Visus kviečia KOMITETAS.

ais i' i Ogden avė. iki 18 ar 52, o iš ten Lyons ka
zm.

iiiiHiiiiiiMiiiini

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

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
laugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver- 
ę nors ir ši teisybe, kad kiekvieno ap- 
iviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra

sią branginimą knygą.
Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
k tu prie ios«

SI

Apart vertės, kokią šis žodynas at
lieka 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 J:

NAUJIENOS
1810 S. Halsted St., Chicago, Ilk

Parsiduoda krutamųjų paveikslų (Nickle show) 
biznis už pirmą pasiūlymą. Turi būti parduota 
iki birželio (June) 1 d., nes savininkas būtinai 
turi išvažiuoti ant Tarmes. Atsilankykite va
karais: 4914 W. 14th St., Cicero, III.

Franklin ir Vau Buren st., ant 
šiaur-vakarinio ir šiaur-rytinio 
kampų.

Adams ir La Saite st.. šiaurva
karinis kampas.

Franklin ir Madison sis., ant

Halsted ir Madison, ant šiaur
vakarinio ir pietvakarinio kam
pų. : .-i

Jackson blvd. ir Halsted st., 
ant šiaur-vakarinio kampo.

Halsted ir Vau Buren st., ant

nų 
nas 
pačią dien. Belo galima užsisa-

i namus.
Visur reikalaukite Naujienų. 

Beje, tie, kur norėtumėte platin
ti Naujienas, malonėkite praneš
ti j Naujienų ofisą 1810 So. Hal-

J. Accris, 
N-nų cirkui, užžiurėlojas.

AUGINKIME LIETUVOS 
LAISVES FONDĄ.

D R. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St.1553 W. Madison st.
Su i te 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Pbone Jlaymarkei 2563 l’hone Canal 4626

Nedėldieniaia tik pagal Hujtartį

Rezidencijos Telephone Albany 5546

Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
yl Geo. M. Chernaucko 

Svet., 1900 S. Union 
T avė. ir kampas 19-

tos Chicagoj.
Ateik j vienintėlę 

/7/|įWEu šokių Mokyklų. Vi- 
mokinama 

» sulig naujausia ma- 
du ” 

vi tuvi-^ki 
M rinu, kad išmokin- 
“ siu į trumpų laiką, 

lokiai atsibuna kas panedėli ir ket- 
/ergų; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Vlokvtojąs JOS. KAZLAUSKAS su 
oagelbininkėm.
VI00 S. Union avė’, Chicago.

Halsted ir W. 12 si., ant šiau-

Naujienų distrikte.
Halsted ir Maxwcll Šis.

Halsted ir W. 14th st 
šiaur-rytinio kampo (prie Klein

an

mgliški ir He- 
Aš užtik- Halsted st. ir 18 st., ant šiaur- 

Į^ikarinio ir šiaur-rytinio kam
pų-

Naujienų ofise, 1810 So. Ilal-

Halsted ir W. 22nd st., ant
&llllllllllimilMllllli!IIIIIIIIIIB šinin-vakarinio

Bridgeporto d įstrik te.

Halsted ir Archer avė., šiaur
vakarinis ir piet-vakarinis kam-

Lietuvos Laisvės Fondo.
Aukaukite ir rinkite aukas 

viešuose susirinkimuose.
Skirkite dalį pelno nuo savo

kas į Lietuvos Laisvės Fondą.
Lietuvos Laisvės Fondas ran-

bininkų Tarybos kontrolėje.

bininką T’nryJjos Komiteto iždi
ninkui K. (ingiui 3323 S. Hal- 
sled slr., Chicago, III. — su pa
žymėjimu: Lietuvos Laisvės 
Fondui.

Mt

Halsted ir 31 st., ant šiaurva
karinio ir rytinio kampų.

Halsted ir 35 si., reikalaukite 
ant visų kampų.

Pas J. B. Aglinską, 3316 So. 
Halsted st. (Naujienų stotis).

Šokių Mokykla

Atlantic City distrikte.

Ant \Ventworlh avė. ir 17 st., 
aut pit l-vakariuio kampo.

Halsted ir 47 st., ant šiaur-ry- 
tinio ir piet-vakarinio kampų.

Tovvn of Lake distrikte.

Prie W. 47 si., kampai Ash
land ir Gross avė., šiaur-rytinio 
kampo ir Naujienų slolyj pas 
agentn A. Bartošiii, 4601 So.

kio kriaučšapėj).
Wcst Sidc distrikte.

vilt st. Pas agentą A. Ainbro- 
zavičią, 2337 So. Leavitt streel

pas Blue Island ir Wcstern avė,

Prof.
Prof. J. J$LOVAS
Tel. Cannl 7270

Mokiname sulig naujausia mada visokius k> 
kiua. Užtikriname pasekmei*. Mokiname Ps 
nvdėliais ir Putnyčiom. Pradžia 7:44 v. vak.

J. IIASIUNSKIO SVETAINIŲ 
731 W. IHth St., Chiraco, UI 

Duodama Privatinės Lekcijos

Tol. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas.

Mes įraukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

,1 aunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbų at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., šalę Mildos 
teatro.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. VVealern 15 
>514-16 W. 12th St., arti 
St. Loma Ava. ii 1115-17 
So. Paulina St., arti 12lh 
St., Chicago, Iii.

Reumatizmas Sausgėla.
Nesikankykite savęs skaus

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

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

J tįsti n Kulis
3259 S, Halsted St., Chicago, III.

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

DR. M. HERZMAN į
IŠ RUSIJOS

Gerai tietuvianiH žinomas per 1f» me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgus 
ir akufieris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ilay ir kitokius elektros prie
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Ganai 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—« ryto, tiktai.

Dr. A. L. VUŠKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Halsted gt. 
Telephone Canal 2118

V.l »—-II ryte; 1—1 popiet; 7—• tuk. 

OfiNas:
I9IH) S. Balutei! St.

Viriui KlMehoH’o Aptiekoe. 
lelrt-hone Canal 114.

Valandom 3—6 po pieta 
liakirinot Nedėldieniua Ir Here«a«

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

Atdara vakarais 
SUITE 9, V1CTORIA BLDG. 
AVestern Avė. ir W. Madison si

. S. M. GUSER
Praktikuoja 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisas
S. Margan St.. kertė 32 st.

Chicago, III.

Moterišku, Vyrišku ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ry+o, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Tclephone Yards 687

Tel. Yards 3654. AKUĖERKA

Mis,A. VIDIKAS
3aigusi Akušerijos Ko 
legiją; ilgai praktika 
• u h Pennsylvanijos ho 
įpitalėso ir PhiladeI 
įhijoj. Pasekminga

ju prie gini
mo. IJždyką duodu 

rody visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
H13 So. Halsted 8tr„ 

(Ant nulių lubų) 
Chicago.

Tol. Armitage 984 
ir Tel. Drover 8448

DU. A, J. KARALIUS
Gydylojis Ir Clilrurgis

X-SPINDULIAI 
3203 So. Halsted St,

Valandos: 9—12 ryto;
2—9 vakare.

ir Lietuviški Re
kordai. $10 Ir 

augščiau. 
Roseland 

Music 
Shop

11146 S. Michlgan Avė,, Chicago, III, 
Telephone Pullman 600



Subata’, GegUKfcs 11, 1918. N * U J I E K 0 S, Chicago, IL 3

KORESPONDENCIJOS
Visa su smulkiomis aukų su-vyriausybe ketinau Ii padaryti 

rinkta $8.88. Aukotojams nuo- tvarkų taip, kad namų savinin- 
rširdų ačiū —J, Sneddon., kai negalėtų lupti perdaug, pa- 

--------  galios ir priversti juos, kad ge-

PITTSBURGH, PA.

Žydų konvencija. — Iškilmės K, 
Markso atminčiai.

Medelio, gegužio 5, čia buvo 
žydų konvencija. Delegatų bu
vo suvažiavę iš visų Suvienytųjų 
Valstijų ir iš Kanados. Buvo su
rengia taipjau didelė demonstra
cija šimtmetinėms Karoliaus Ma 
ikso gimimo sukaktuvėms pa
minėti. (iatvčmis maršavo apie 
keturi tūkstančiai žmonių. Da
gi jauni bernaičiai ir mergytės

Nors d. A. Bimbų negalima 
priskaityti prie geriausių kalbė
tojų tečiaus, kaipo pradedan
čiam nieko |>erdaug ir užmesti 
negalima. Nes juk žinome, kad 
žmogus negali baigti augštesnio 
mokslo, nebuvęs pradinėje mo
kykloje. l iek nebent reikėtų pa
stebėti, kad d. A. Bimba pratin
tųsi trumpesnėj formoj išreikš
ti mintį. Kalbant apie bėgamuo
sius dienos klausimus nėra rei
kalo taip plačių palyginimų pri
vedžioti ir tokių pavyždžių sta
tyti, kaip ve “šita sėdynė tegul

LAWRENCE, MASS.

Gegužio 5, LSS. 64 kuopa statė 
scenoj “Butvilę” Opera House. 
Veikalas istorinis ir nelengvas 
pastatyti, bet vietos socialistai, 
turėdami gabių spėkų, nepabi
jojo imtis to darbo. Ir sulošė 
pusėtinai gerai. Vyriausių, bū
tent Bulvelės rolę turėjo pasiė
mus plė K. Kulbiutė, kuri savo 
uždavinį atliko kaip tikra artis
tė ir laimėjo užtat gražų gyvų 
gėlių bukietų. Kitose rolėse da
lyvavo: J. Bakšys, kaipo Trainai
tis; M. K. Buolis, J. Likus, J. šim-

riau prižiūrėtų butus, geriau už 
laikytų, išvalytų, išpopieruotų 
ir šiaip kas reikia pataisytų; kad 
kiemai butu nuvalyti ir negulė
tų ten visos išmatos per kelis mi 
tus.

Taip, namų savininkai pradė
jo nieko nepaisyti. Jie lik lupa 
randas, o žmones tai kaip kokia 
epidemija užkrėsti kad serga, 
net baisu, ir kurgi nesirgs, kad 
jeigu vienas gavo nusiraudavo!! 
butų, tai jau turi imti burdingie- 
rių kiek tik telpa; kartais po ke
turis vyrus guli vienam kamba
ryje. Bet ir vedę gyvena po kė

ni šė raudonus ženklus su tam ti
krais parašais; taipjau turėjo 
prisagstę raudonus ženklelius su 
Markso paveikslu.

Parodai pasibaigus demonst
rantai susirinko didelei) teatro 
salėn, kuri kimštinai užsikimšo, 
taip kad nebuvo visiems sėdynių.

Tokios manifestacijos daro į 
žmonės didelį įspūdį. Žiuri jie į 
tuos tuksiančius maršuojančių- 
jų kaip į kokį galiūnų, einantį 
priekin ir skinantį kelia į laimin
gesnę, i šviesesnę ateitį. į visos 
žmonijos išganymų, į sociali
zmą! — Silaivis.

ROCKFORD, ILL.

Balandžio 28 d. Soc. Jaunimo 
Kalelis Vega svetainėje buvo su
rengęs prakalbas. Kalbėjo d. A. 
Bimba, Valparaiso universiteto 
studentas. Savo įžengiamojo] 
kalboj pasisakė kad jis nemanus 
nieko tokia nepaprasta pasakyti, 
kaip gal kas čia iš susirinkusių 
mano. “Aš, sako d. A. Bimba, 
esu prisirengęs jums priparody- 
ti. kad doleris yra dievas ir vel
nias, ir kad palvi dolerio koman
dos visi mazurų šoka; kapitalis
tams bažnyčios už dolerį tarnau
ja, už doleri kapitalistai mokyk
las paperka, už dolerį didžiulė 
spauda kapitalistams parsida- 
vus/išskiriant tik socialistų spau 
dų; tie palįs darbininkų klesos 
žmonės priversti kapitalistams 
savo spėkas už dolerį parduoti“

bus dirbtuvė, o čia ve kapita
listas“ panašus privadžiojima 
tik. užima bereikalingai laikų ir 
publikų vargina, nes ta publika, 
kuri lankosi į socialistų prakal
bas, yra jau nemažai prasilavi- 
nus, o tokie privadžiojimai yra 
jai kartoti ir perkartoli.

Aukų padengimui lėšų suirnk- 
ta 8 doleriai su centais. Buvo 
ir programėlis, susidedųs iš dai
nų ir deklamacijų.

— Reporteris.

( HERRY, ILL.

Gegužio 1 dienų čia kalbėjo 
dgv K. Petrikienė. Publikos bu
vo nedaug. Mat kalbėtoja pasivė
lino atvažiuoti, taigi kili, many
dami, kad ji visai nebeatvyks, 
išsiskirstė. Bet apie devintų va
landų ji atvyko pasakė gana įs
pūdinga prakalbų, kuri klausy
tojams labai patiko.

Parduota nemaža socialistų li
teratūros, o taipjau sudėta aukų 
LSS. Apsigynimo Fondui. Au
kojo šie asmens: po $1: B. Žū
timis; po 50 centų:

J. Sneddon, J. Skarbalius, J. 
Grigalius, J.Navickas, A. Žuli- 
nienė, M. Navickienė, O. Linz- 
bergienė, O. Kaminskienė, T. Mi
lius; po 25c: W. Burba, J. Bu- 
blis, J. Girdžius, M. Batutis, O. 
Sadauskienė, M. Miliuvienė, A. 
Apašaitis, K. Apašaitienė, L. Bu
rbienė, M. Vileišienė, M. Bardin- 
skienė.
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Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus 'Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitu 

ir Taupymo Padėjimų.

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

W. KASPAR

H TO KASPAR 
viCe-prezidentns 

\VUJ.IA.M OETT1NG

vięe-prezldentas 
Padėjimas 
perviršis 
KAPITALAS

’E ISLAND AVĖ., kamp 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

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

vice-prez. T. Wilcs Co.
JOZEF SIKYTA 

kasterimi
PERVIRŠIJA $6,000,(W).

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Co.

" V. F. MASHEK 
nrez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL 
sek r. Turk Mnfg. CO

OTTO KUBIN 
prez. Atlai 

[Brewing Co

Didele Gramafonų Krautuvė
Užlaikau geriausius gramofonus. Kai
nu nuo $10.00 iki $215.00. Turiu dide-

Kaina
$18.00

Kaina:

Kaina $45.00

NAUJI REKORDAI:
E 3796 Bernužėli nesvaliok ir Jusiu mainai pasakyti. ((v 1

(M. Petrauskas).
E 3797 Jau kad aš augau ir šių nedčlėlę (M. Petrauskas)
E 3798 Kur vėjai pučia ir Esu garbingas vyras.

(A. Kvedaras).
E 3799 Vilniaus Polka ir Tamsioji naktis. Vairas.
E 2326 Lietuva, Tėvynė Musu ir Tykiai Nemunėlis teka.
E 2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
E 2358 Darbininkų Marsalietė ir Sukeikime kovų.
E 3313 Snkrnskime Broliai ir Eina garsas nuo rubežiaus.
L 3350 Naujoji Gadynė ir Dainius. (M. Petrauskas).
E 3349 l’rirodino seni žmonės man jaunam mergelę ir Kur tas šal

tinėlis.
E 3348 Suktinis ir Valu Valuže. (M. Petrauskas).
E 3625 Miškas ūžia ir Sudiev Lietuva.
E 3624 širnapiutė ir Kur upelis teka.
E 1249 Mano Palvi s ir Velnias ne boba.
E 2397 Klumpakojis ir Polka Kokietka.
E 2992 Krakoviakas. !
E 2656 Ant Dunojaus Bangų. Valelis, ir Julių melsvumas. Mazurka.

Pinigus galite prisiųsti iš kalno arba užmokėti tuomet, kuo
met tavorų priimate.

Katalogų Rekordų ir gramafonų siunčiame dykai.
Užlaikau laikrodžių, žiedų, branzalietų, ir kitus auksinius ir 

sidabrinius daiktus, taipgi visas esančias lietuvių kalboj knygas. 
Krautuvė atdara nedėlioję visų dienų.

J. F. BUDRIK,
3343 So. Haisted Street, Chicago, Illinois.

k.--------- ,------------------------ ;----------y-........... „ — ---------- =/

konis, K. Jasinskititė.

Žmonių atsilankė netoli šeše
to šimtų, ir kuopai liks apie šim
tas dolerių pelno.

Prie pastatymo veikalo dau
giausia pasidarbavo M. K. Buo
lis, A. Mikeliunas ir M. M. Sta- 
kioriis.

* * *
L. S. K. Bendrovė atidarys sa

vo parkų gegužio 25. Sykiu bus 
didelis piknikas. LS parkas pa
imtas jau visais šventadieniais 
net iki spalio mėnesio pabaigai. 
Kitoms draugijoms jau nebeliko, 
nors kai kurios draugijos ir kuo
pos nusisamdę net dviem sy
kiam. — Remeiklų Ūkininkas.

KEWAUNEE, ILL.

Gegužio 5 d. LSS 201 kuopa 
ipvaikščiojo šimtmetines giini-' 
nio sukaktuves genialio žmoni
jos mokytojaus, mokslininko, di
delio darbininkų vado ir kovo
tojo Karoliaus Markso. Susi
rinkus protaujančių darbininkų 
ir darbininkių būriai pas drg. 
K. Vųlančiunų prasidėjo progra
mas. Pirmiausia V. Petratis 
perstatė kalbėti drg. P. Maliorių, 
kuris gražiai papasakojo apie 
Karoliaus Markso gyvenimų. An
tras kalbėjo Pr Rimkus apie su- 
hkių darbininkų kovų ir apie nau 
(Tingumų apšvietus.

Kadangi susirinkime dalyvavo 
Mykolas Strakauskutis (13 me
lų kalbėtojas) tai buvo pirminin
ko pakviestas pakalbėti. Kaip 
jau porų kartų pirmiau taip ir 
dabar StrakauskųtHs drąsiai, 
kaip kareivis, “užėmė savo po
zicija" ir (lavai ręsti apie atsira-
dymų ponų, karalių ir kunigų. 
To vaiko prakalba stebino (vi
sus. Pirmininkas V. P., po įs
pūdingos Strakauskueio praka
lbos, linkėjo jam likti darbinin
kų vadovų ir patarė vietoj pasa
kų visados daugiau skaityti mo- 
<slo ir darbininkų knygas. Ka
dangi Mykolas taip užinteresa- 
vo susirinkusius, tai buvo prip
rašytas ir Petras Strakausku
tis (16 metų vaikinas).

P. Strakauskutis kalbėjo a- 
pie Romos imperijų, apie jos ga
lybę ir žuvimų. Tilip pat nuro
dė, kad šiandieninis kapitaliz
mas taip stipras kaip anų laikų 
Romų ir kaip Romų žlugo taip 
ir kapitalizmas turėsiąs žlugti; 
nežiūrint, kad jis dabar yra taip 
stiprus. Pirmu kartu P. Stra
kauskutis buvo priprašytas tarti 
keletu žodžių, bet pasakė visą 
prakalbėję, ir gana gerai. Su 
laiku gal bus geras kalbėtojas.

O. Tamošaitienė sudainavo L. 
Lukšlienė padeklamavo ir tuo 
užsibaigė programas.

“N”. Korespondentas.

WATERBURY, CONN.

Gegužio 5 d. The Waterbury 
Sanday Republican paduoda nau 
jų žinių kas dėl randų brangu
mu). Kaip pasirodo, už butus, 
kur prieš dvejetą—trejetą me
lų žmonės mokėjo 14 dolerių tai 
dabar jau moka po 25, 30 ir 35 
dol. Kaip girdėti, ir kaip minė
tas laikraštis paduoda, daug šei
mynų kreipėsi į miesto vyriausy
bę pasiskundimais ir kad miesto

lias šeimynas susikimšę. Mote
ris eina į dirbtuvę, kad tik galė
jus padaryti pragyvenimų, tie jų 
vaikučiai, pasilikę be globos, su
skretę, išalkę, purvini — net bai
su žiūrėt.

Ne tik raudos brangios, bet ir 
tų butų negalima gauti. Mat, 
Waterburis yra pagarsėjęs kai
po centras amunicijos išdirbys- 
tės kur dirbtuves kaip grybai 
dygsta; darbininkų suvažiavo la
bai daug o namų maža. Taigi 
dabar miestas ketina pradėti ru- 
pinties, kad pastačius daugiau 
gyvenamų tridbų žmonėm gy
venti. Tik kažin kada tai bus. 
Jei žmonės labiau rūpintųs sa
vo reikalais ir imlų daryli spau
dimų į miesto administracija, 
lai miestas vis lik surastų bū
dų ir priemonių dalykams patai
syti. Bet bėda, kad mažai kas 
tuo rūpinasi. Mat Waterburis, 
tai juodojo darbo darbininkų 
miestas, kame galima sakyti, lik 
puse gyventojų vartoja anglų ka
lbų, o rašyti angliškai tai ir vi- 
sai mažai kas temoka.

— Boblaukio Juozas.

v
Žinotina Gerbiamiems Mano 
Kostumieriams ir Visomeniai

kad iš priežasties persikėlimo j naują vietą padariati spe
cialiai žemas kainas, kurios tęsis nuog Gegužio 11-tos iki 
Birželio Imos.

Iš priežasties padidėjimo mano biznio ir dėl paranke
snio priėjimo kostumeriams buvau priverstas persikelti 
savo biznį į didesnę ir parankesnę vietą, po No. 3239 So. 
Haisted st., kuri vieta yra geriausiai prieinama.

Prie to turiu pasakyti, kad mano kostumeriai kaip ir 
pirma gaus geriausį darbą ,kokį tik artistiški siuvėjai ga
li atlikti ir kuogeriausią patarnavimą, nes prie mano na
ujai įrengtos vietos yra įtaisyta viskas parankiausia dėl 
padarymo gero darbo ir patarnavimo visuomenei.

Dar turiu pranešti, kad šitam persikėlimui turiu prisipirkęs ge
riausių Skollandijos ir Irhindijos materijų, kurios Im i neapsakomai gra
žių spalvų ir designs (dėsnius) ir geriausiu SheOandijos salo jaunų avi
nukų vilnų, kas duoda geriausių vertę dėvėtojams ii turiu pastebėti, kad 
apari to visko mano kainos yru labai konservai)-viškos. Su pagarba

A. MAUSNER,
Lietuvis Siuvėja. I’hone Yards 4608.
3239 So. Haisted St., Chicago, III.

P. Š.—Mano šloras būna atdaras nuo ryto 7:3(1 v. iki vakaro 9:30. 
šventadieniais — ryte 8 vai. iki 2 vai. dienų. () radus storų uždarytų, 
malonėkite kreipties bilc laiku į mano rezidencijų (gyvenimo viela):_ -
3247 Emerald Avė.,

KEWANEE, ILL.

Apie darbus ir uždarbius.

Kadangi manęs per laiškus 
klausia, kaip čionai eina darbai, 
kokie užmokesčiai ir kokios iš- 
dirbystės, tai visiems ‘Naujienų’ 
skaitytojams pranešu. Darbai 
eina gerai. Mašinšapė dirba net 
dviem pamainom. Dienomis di
rba po 10 vai., o naktimis po 12 
vai. paroj. Darbai yra — gele
žies liejyklos, (fandres), boiler- 
šapė ir pirštininė, kurioj dau- • • • •ginusia dirba merginos. Trūks
tant darbininkų vyrų, priima
mos ir j fandres moters, kurioms 
moka už 10 vai. dienos darbo 
$3. 40, kitoms kiek mažiaus, o 
kurios dirba nuo štukių “kur
sus”, tai uždirba nuo $3.00 iki 
$5.00. Mažiausia užmokestis vy
rams po 33 c. į valandų, kurie di
rba lengvesnius darbus; o kurie 
dirba ant mašinų nuo sinkių, tai 
uždirba nuo $4.00 iki $6.00.

Pragyventi vienam atsieina į 
menesį $30.00; žinoma, kitas 
gal maistui išleist mažiau, o ki
tas daugiau, tas paeina nuo žmo
gaus ir jo gyveninio budo.

Boileršapės darbininkai jau 
susirašę į Amerikos Darbo Fede
racijų. Dabar skubiai organi
zuojąs irTube Co. į Unija. Kaip 
greitai spės susiorganizuoti, taip 
greitai žada reikalauti sutrumpi
nimo darbo .valandų ir pakeiti
mo mokesties. Kas susirinki
mas šimtais darbininkai rašosi į 
unijų. Nuo kitų tautų darbinin
kų neatsilieka, žinoma, ir lietu
viai. Neboto, atsiranda ir neiš
manėlių, kunie bijos rašytis j 
Unijų. Dabar įstojimas veik ve
ltui, o tolinus busiąs po $15.00 
Turėtų kiekvienas pasiskubinti 
įstoti į Unijų, kad vėliaus nerei
kėtų mokėti tokį didelį įstojimų.

Kefwhnee, III., sausas miestas. 
Jame randas 4 bankai, 5 krato
mųjų paveikslų teatrai ir teat
ras dramoms lošti. Iš Chicagos 
kainuoja nevisai $3.00 atvažiuo
ti. “N.” Korespondentas.

P1TTSBURGH, PA.

Gegužio 1 dienų Piltsburgo 
anglų socialistų partija buvo su
rengus tarplautiškų koncertų. 
Buvo užkviesti ir lietuviai daly- 
vaut tame koncerte. LSS. 6 kuo
pa nuosavęs buvo užkvietus “Ai
do“ chorų. Choras buvo pasiža
dėjęs, bet ni'dalyvavo. Priežas
tis buvo ta, kad atėjus paskir
tam laikui važiuot i koncertą, t c
choro nariai vyrai susirinko vi
si, bet merginų atėjo vos lik ke
turios ar penkios, ('boro vedė
jęs J. Žuronas nenorėdamas sa
vęs ant juoko pastatyt kitataučių 
akyse, nebeaįvažiavo visai. “Ai
do“ choro nariai, kurių didžiu
ma yra LSS. 6 kuopos nariais, 
kibai neužganėdinti tokiu atsiti
kimu.

Publikos buvo susirinkę gana 
daug, neužteko nė sėdynių ir 
daugumui prisiėjo visų laika sto
vėt. Partija turės gražaus pel
no. Koncertas buvo 'l urnor Da
ilėj, Sautb Canal st.

* * A

Gegužio 4, L.M. Draugystės 
Svelanėj “Aido“ choras statė sce
noj komedija “Gudri našlė“. Lo
šėjais buvo B. Paulekiutč, K. An
tanavičiūte, M. Baltušnikas, J. 
Skulavičia, J. Tamulailis, A. žvi
rblis, V. Maisejulė. Režisieria- 
vo J. Bašinskas. Aktoriai atli
ko visi gerai. Geriausiai betgi pa
sižymėjo M. Baltušinskas, B. 
Paulekiutč. Taipgi tapo suloš
tas dialogas, “Šeimynos Tėvas“; 
lošė K. Lcliušis ir B. Lebanaičiu-
le. Sulošta neblogiausiai. Pub
lika turėjo užtektinai juokų. Dai 
navo “Aido“ mišrus choras ir 
vienų vyrų taipgi choro vedėjęs 
J. Žiūronas dainavo solo, pianu 
palydint M. žilviutei. Publi
kos atsilankė nemažai ir visi bu
vo užganėdinti, išskiriant kele
tu pliuškių, kurie visų laikų ur
zgėjo, aktorius pamėgdžiojo ir 
publikai nedavė ramiai sėdėt ir 
gėrėtis programų. Mat tūli mu
sų tautiečių gatavi galvas daužyt 
Į sienas iš piktumo užtai, kad į 
progresivyškų draugijų pareng
tus vakarus publika lankos skai
tlingai, o pas juos neina. Dėlto 
ir visokių nebūtų dalykų prasi
mano ant “Aido“ Choro, kad tik 
jį diskreditavus. Tie atžagarei
viai siunta iš piktumo užtai, kad 
“Aido“ Choras neaukauja jų po
litikos reikalams.

šis koncertas, kaip teko pa
tiri nuo aidiečių, duos pelno cho
rui apie 40 dolerių.

A A A

Gegužio 11 “Aido” Choras dai
nuos Orion Hali, Chateau str., N. 
S. Pittsburgh. 'Ten bus koncer
tas surengtas “Laisvės“ Choro.

Gegužio 18 “Aido“ Choras tai
pgi dalyvaus pragrame LSS. 50
kp. Mc’Kces Bocks, Pa., rengia
mam vakere Svetainėj 2ros kp. 
arba A.P.L.A. Bus lošiama “O. 
S.S. arba Šliubine iškilmė“.

— Sokietis.

(Seka ant 6-to pusi.)

Nemokėk Už Tuščių 
Uotą Taksų

Budavok namą. Randa 
užmokės visokius taksus ir 
gerą nuošimtį gausi už savo 

’ pinigus. Dabar geriausis 
laikas pradėt budavoti.

Mes iki šiol pabudavojom 
daug namų ir nei su vienu 
kostumeriu neturėjome jo-

I kių nesmagumų; taigi ir Ta
msta gali būt drąsus. Pasi-
budavosi namą be jokių tru-belių.

Mes stengiamės ir stengsimės užganėdinti savo 
i draugus kuogeriausiai. Jums nereikės rupinties, 
v kad pinigų maža. Mes Tamstai parūpinsime pini

gų dėl gražaus namo. Jeigu tik turi lotą ir turi kiek 
pinigų — pradėk tuojaus.

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

TELEPHONE McKINLEY 5277

AKIU
EXPERTAS

Kreivos Akys 
Atitaisomos

atsilankymu. Re chlorofor
mus. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

Ateikite ir ypatiškai persitikrinkite 
baigusį mokslų ir registruotų gydy
tojo Chicago, specialiai studijavusio 
galvom liga. Specialiai gydome^

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGAS.
Pasitarimai dykai.

Silpnos .....................  AKYS
Skaudamos ............................. AKYS
Raudonos .................................  AKYS
Kreivos ..................................... AKYS
Kurčios ................................. Al'SYS
Tekančios............................... AUSYS
Ūžiančios ............................... AUSYS
Užkimštos ............................. AUSYS
Skaudanti ............................... NOSIS
Tekanti....................................... NOSIS
Kreiva ..................................... NOSIS
Užkimusi ................................. NOSIS
Skaudanti ......................... GERKLR
Silpna ................................. GERKLR
CataiThal ........................... GERKLR
Užtinusi ........................... GERKLR

F.O.Carter,M.D.
20 mėty prie State gatvės 

120 So. State st., Chicago, Iii.
Valandos: 9 iki 7. Nedėlio- 
mis 10—12.

ĄRITMETIKĄ

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

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

Pagelba šios knygelės į 
galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia- 

vimą. Kaina tik 25c. 
Galima gaut “Naujie
nų” Administracijoje, ;
1840 So. Haisted St.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”
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Ušaisakotnoji Kelną:

Chl«<oja—pačtu:
Metams ........................
Pusei meto ......................
Trims mėnesiams ..........
Dviem mėnesiam........ .
Vienam mėnesiui ..

Chicaffoje—per nešiotojus?
Viena kopija..............
Savaitei ........................
Mėnesiui .................. ..

Suvienytose V alatijem, ne ChicafoK 
eačtu:

Metams ................
Pusei meto ........
Ti mis mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Kanadoj, metams .................. 74$
Visur kitur užsieniuose ..... 806

Pinigus reikia siusti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymo.

tf.oe
3.50
185
1.41

165 
IJb

Rašytojų ir korespondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiestai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. ReiKia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pū
tis, w to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

“Visų kraštų proletarai, vie- 
kitės” —K. Marks.

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III.. May 11. 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Del lietuvių 
vardo.

Nesenai mes buvome pa 
stebėję, kad lietuvių sociali 
stų judėjimas Amerikoje 
tarp kitų dalykų prisidėjo 
prie pakėlimo lietuvių vardo 
progresivių kitataučių aky-

Paskutiniai klerikalų žy
giai gerą lietuvių vardą vėl 
sutepė ir sumaišė su purvais.

Klerikalų progermaniškas 
memorandumas atsiųstas iš 
Šveicarijos j Washingtoną ir 
Amerikos klerikalų adresas 
perskaitytas prezidentui El
isonui gegužės 3 d. uždėjo 
ant lietuvių sunkiai išdildo- 
mą įtarimą ir didžiausią gė-

ntė ir siunčia iš Amerikos pi- j D. Tarybos Lietuvos Laisvės 
’ x ‘— Fondas bujotų.

Lietuvos Laisvės Fondas 
ilgainiui pasiliks vienutinis 
fondas, kuris tikrai ir nuo
sekliai galės būti naudoja
mas atrėmimui visų pasike- 
sinimų ant Lietuvos Laisvės, 
visvien ar tie pasikėsinimai 
eitų iš musų klerikalų ir at- 
žagareiviškų tautininkų pu
sės, ar iš Vokietijos klerika
lų ir imperialistų.

Klerikalų Tautos Fondas 
ir išdalies tautininkų fondas 
šiandien pasitarnauja už
traukimui nelaisvės pančių 
ant Lietuvos. Klerikalų Ta
utos Fondas yra tiesiai nau
dojamas kaizerio politikos 
rėmimui ir lietuvių socialis
tų skandinimui.

Tikras būdas sustabdyti 
tokio Tautos Fondo pragaiš
tingą veikmę yra išauginime 
Lietuvos Laisvės Fondo.

Lietuvos Laisvės Fondas 
turi užaugti tiek didelis, kad 
jis užstelbtų klerikalų ir tau
tininkų fondus.

Nematom priežasties, del
ko Lietuvos Laisvės Fondas 
negalėtų užaugti didesnis už 
abu anuos fondu, nes lietu
viams juk rupi, kad Lietu
vai būti stengiamos gauti ti
kros laisvės, nes lietuviams 
juk rupi, kad Lietuva nebūtų 
parduodama kaizeriui, nes 
lietuviams juk rupi sustab
dyti Lietuvos pardavikų da
rbus.

Ant paskutinių išdavikiš
kų darbų, kuriuos atliko liet, 
klerikalai, visi lietuviai Lie
tuvos laisvės mylėtojai ir už
tarėjai gali atsakyti vienu ti
ksliu darbu: — aukavimu j 
Lietuvos Laisvės Fondą.

Taigi griaukime klerikali
zmo žabangas užmestas ant 
Lietuvos laisvės!

Užduokime smūgį klerika
lizmui ir kaizeriui!

Stiprinkime tarptautinę 
darbininkų vienybę ir lietu
vių darbininkų ryšius su a- 
liantų darb. ir socialistų or
ganizacijomis!

Junkime įvairių^ kraštų 
darbininkų spėkas Lietuvos 
laisvės gynimui!

Aukaukime j Lietuvos Lai
svės Fondą!

nigus germaniškos intrigos 
centrui—Šveicarijon.

Visi šitie ir kiti klerikalų 
“darbai” atliekami visų lie
tuvių vardu griežtai išstu
mia lietuvius iš demokratijos 
draugų skaičiaus, ir stato 
juos demokratijos nepriete
lių skaičiun.

Svieto demokratija nega
lės to pakęsti.

Lietuviai turi arba suval
dyti savo klerikalus ir amži
nai sunaikinti visą jų pra
gaištingą veikimą, arba visa 
lietuvių tauta nueis prapul
ties keliu.

Tokia dilema dabar stovi 
prieš lietuvius.

Nei vienas lietuvis, ar jis 
butų darbininkas ar biznie
rius, nesirinks Lietuvos pra-

tos ydos jam atrodo jos dorybė
mis. Norint dalyką apvertinti, 
reikia būt neįsimylėjusiam, bet 
pažiūrėti šaltai ir bešališkai — 
kritiškai. Kaip pati Laisvė kad 
mėgsta sakyt: reikia apverst ir 
kitu medulio pusė.

— Raulinaitis.

žodis S.L.A. reikalais.

Ponas J. Žilis, Naujienų No. 
108, Skaitytojų Balsuose išdrįso 
pasakyti atvirai ir aiškiai žodį

Subata, Gegužės 11

Socialistams ir visai pro- 
'resivei lietuviu visuomenei 
eikš labai daug pasidarbuo- 
i, kad tą naujai uždėtą 'dė- 
nę nuo lietuvių vardo nuė
jus.

Klerikalai, kaip paprastai, 
:albėjo visų lietuvių vardu.

Visų lietuvių vardu jie rei- 
:alavo monarchijos Lietu-
ai

^isų lietuvių vardu jie rei- 
lavo svetimo (vokiško) 

caraliaus Lietuvai.
Visų lietuvių vardu jie už 

•eiškė, kad Lietuva jau apsi
sprendus, kada Lietuvos lan- 
lesratas paskelbęs Lietuvą 
leprigulminga valstybe am
žinai susijugusia su Vokieti-

ai

Visų lietuvių vardu jie 
i ir stengiasi užbėgti 

už akių demokratiškam Lie
tuvos apsisprendimui po ka

Todėl kiekvienas lietuvis, 
ar jis bptų darbininkas ar

• biznierius, turi visomis jie- 
i gomis prisidėti prie sugrio- 
j vimo tų žabangų, kurias pik-
• tadariškai užtiesė klerikalai.

Vienas ar kitas—arba tu
rime sugriaut klerikališkas 
žabangas, arba eit į prapul
ti. . &

Norėdami gelbėt lietuviu 
vardą, turime veikti greitai 
ir energiškai.

rl uojaus reikalinga yra pa
skelbti demokratiškam svie
tui:

Kad lietuvių klerikala 
niekad ir jokiu budu negali 
atstovauti visų lietuvių ir 
kad didelė lietuvių dalis ne- 

II turi nieko bendra su kleri- 
kalais ir prieš juos kovoja;

kad didžiuma lietuvių 
griežčiausiu budu pasmerkia 
klerikalų reikalavimą mona 
rehijos Lietuvai su tokiu ar 
kitonišku karalium;

kad didžiuma lietuvių Lie
tuvos landesrato neskaito 
Lietuvos žmonių valios išrei- 
škėju, ir niekad nepripažino 
ir nepripažins jo paskelbimų 
Lietuvos apsisprendimu;

kad didžiuma lietuvių 
griežtai yra priežinga Lietu
vos neprigulmybės skelbi
mui, kol galutinai netapo su 
muštos Vokietijos 
stų spėkos;

kad didžiuma 
griežtai reikalauja 
apsisprendimo teisės 
dintinos demokratišku bu 
du po karės;

kad didžiuma lietuviu 
kategoriškai pasmerkia lie
tuvių klerikalų vedamas 
tarptautines intrigas, ir rei 
kalauja, kad klerikalams bu-

I tų uždrausta siuntinėti iš A- 
merikos pinigus germaniš 
kos intrigos parėmimui Švei 
carijoj ar kur kitur.

Tokį užreiškimą pasaulio 
demokratijos organizaci
joms galėtų pasiųsti tiktai 
viena lietuvių įstaiga — tai 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba, kurios vardas 
pasilieka skaistus pasaulio 
demokratijos akyse.

Ir jeigu tai padarys A. L. 
Darb. Tarybos Laikinasis 
Kmitetas, jis tuo suteiks di
džiausią patarnavimą lietu
vių tautai, nes tuo jis bent iš 
dalies nuplautų didžiausią 
dėmę nuo lietuvių vardo, ku
rią uždėjo klerikalai, ir gal 
išgelbėtų lietuvius nuo pra
pulties.

Tieji pagyros visur ir visuo
met įsiveržia už vadovus prie gy
venimo vairo, ir netik kad nieko 
nenuveik'ia, bet trukdo kitiems 
veikimų. Nežiūrint trukdymų, 
darbas visgi šiaip taip nuveikia
mas, ibet žiūrėk, nuopelnus kiti 
prisisavina sau. Nesyki buvo gi
rdėt pasygirimo žodžiai nuo pp. 
V. K. Račkausko ir A. B. Stri
maičio, kad iš 4000 narių jie pri
auginę SLA. iki 14 ar 15 tūkstan
čių, ir sau priskaito nuopelnus, o 
tokiems asmenims kaip p. J. Ži
lis — išlupk! dar ir žioplio vardų

Gerbiamieji ponai, prie gyve
nimo vairo, ypač tokios įstaigos 
kaip SLA.: nėr ko perdaug did
žiuotis. Iš 750, 000 lietuvių, ku
rių priskaitoma čia Amerikoje, 
bėgije 35 metų tik 14 ar 15 tuk
siančių yra organizuoto kimo. 
Ar lik ne permažai? Ar tik ne 
perdaug “žiopliškai” veda reika
lus musų vadovai prie gyvenimo 
vairo? Nežiūrint į tai, kad bu-

kas pradėjo šlubuoti, nes nebuvo 
laiko viską rimtai ir atydžiai nu
veikti. Tad aišku, kad čia ne 
ponus V. K. Račkauskas kaltas, 
o Apšvietus Komisija, kuri pa
vėlina skriausti SLA. Mes, SLA. 
nuritu, moknin ir jei I*1 al-
go permaža, pridėkime da deši
mtį dolerių ar daugiau savaitei, 
bet reikalaukim, kad p. V. K. 
Račkauskas atiduotų visą savo 
energiją ir sielą SLA. reikalams. 
Jei jis tada negalėtų, tada Do
roms nenoroins turime skirtis 
su p. V. K. Račkausku, ir Apš
vietus komisija privalo Seime 
rekomenduoti kita asmenį į Tė
vynės redaktorių.

Tą patį galima pasakyti ir a- 
pie p. A. B. Strimaitį. Jei jam 
daugiau pradėjo rūpėti pasiseki
mas “Bazaro” negu sutvėrimas 
naujos kuopos, tai kurgi randasi 
Piki. Taryba? Ką jį veikia, ka
da suvažiuoja į posėdžius? Kur 
dingo Kontrolės Komisija?

Matyt, kad jiems visiem^ dau
giau parupo pasaulinė politika; 
matyt, kad jie labiau interesuo
jasi šiandieninių atsitikimų su
kuriu, negu ibesirupinimas arti- 
inaisiai savo reikalais — verba
vimus naujų narių iš 750,000 
Amerikos lietuvių į eiles 14 ar 
15 tūkstančių organizuoto kūno, 
Susivienijimo.

Wake up, Apšvielos ir Kontro
lės Komisijos! Wake up, Pildo
moji Tarba! — Visuomenietis.

True translation filed with the post-master at Chicago, III., May 11, 1918, 
as reqliired by the act of Oct. (J, 1917.

GELBĖKITE LIETUVOS LAISVĘ, KURIĄ KLERIKALAI 
PASMAUGĖ. TUOJ AUS SIŲSKITE AUKŲ LIETUVOS FON- 
DAN.

Djrbkime, draugai, nes šian
die nelaikąs snausti. Organi- 
zuokimės, junkime savo jiegas.

LSS. XI Rajono organizato
rius. P. Pekoraitis.

P. O. Box 493 Toledo, Ohio.

L. S. S. XII Rajono konferencija.

i šiuo pranešame visoms LSS. 
XII Rajono kuopoms, kad Rajo
no konferencija įvyks Nedelioj, 
gegužio 26 dienų, K. Grikšo sve
tainėje, 5001, kampas 150 str. ir 
Northcote avenue, Kast Chicago, 
III.

Konferencijos posėdžiai prasi
dės kaip 10 valanda ryto.

Visų priklausančių XII Rajo
nui kuopų išrinkti delegatai ma
lonės pribūti laiku, kad savo su
si vėlini nmis netrukdžius konfe
rencijos darbo.

Konferencijos posėdžiams pa
sibaigus bus dar viešos prakal
bos. Kalbės pakviesti Valparai- 
so mokyklos studentai. Prakal
bus prasidės 6 v. po pietų.
n 1 • Komitetas.

Apie šį ir tą

mi

militari

lietuviu 
Lietuvai 

įvyk Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Tik pastaba

S ta ta usi save j vidu

Musų Moterims
&

JAUNOMS MOTERIMS IR 
MERGELĖMS SUKNIA — 

Pavyzdys No. 8821.

I’rue trnnslnlion filed wilh the post- 
inaster ut Chicago, III., May 11, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Lietuvos
Laisvės Fondas.

8821*

Kartagenoj, Ispanijoj, 
mas pasmerkė keturis streiko 
vadovus ilgiems metams kalė
jimo.

I šitokį teismo nusprendimą 
darbininkai atsakė tuo, kad įvy
kusiais po to visuotinais rinki
mais jie visus keturis pasmer
ktuosius išrinko atstovais j par
lamentą, ir tai ant socialistų ti- 
kiefto.

Vipą vaikščiojamąją Suvie
nytose Valstijose pinigų balan
džio 1, 1918, išpuolė po $49.70 
Kiekvienai šios šalies gyventojų 
galyai — $4.36 daugiau nekaip 
balandžio I praeitų iridį. Sup
rantama betgi, kad tie “dau
giau” ne būtinai turėjo pas kie
kvieną atskirą žmogų rasties.

Nuomonė apie Naujienas. — 
S o. M a n c h e s t e r, C t— 
Siųsdamas dolerius prenume
ratai atnaujinti, linkiu kuoge- 
riausio pasisekimo Naujienoms 
ginti darbo žmonių reikalus. 
Kas man labiausia patinka Na
ujienose, tai rimtumas jų redak
cijos straipsnių, jų rimta kriti
ka. J' o n a s L u k š t a s.

Socialistų Partijos 0 
hio Valstijos šuva* 

žiavimas.

ir rimta suknia tinka ypa
tingai luinoms jaunuolė m s, Ui 
—20 metų amžiaus. Vartojamoji ma
terija—minkštutis voile arba em- 
broidery flouncing. Nugaros pečių 
kraštai persimeta priekin, kur jie 
susiduria priešakio parauktais pe
čiais. Bliusketės krūtinė įsodinama 
atskirai, ir įrodo gorsas tiesus. Ran
kovės gali būt ilgos arba trijų-ket- 
virtdalių ilgumo. Pasibaigia giliais 
antrankoviais. Sijonas vieno pato, 
tiems, raukais įsodinamos i truputį 
pakeltų juosmenį

Šitai sukniai pavyzdys No 8821 
sukirptas trejopo didumo, mieros 
luinoms mergelėms ar moterims 16, 
18 ir 20 metų amžiaus. Sijono plotis 
žemutinė] dalyj 1% jardo. 16 melų 
jaunuolės sukniai reikia 4 jardų ma
terijos 36 colių platumo, 3 Jardų 44 
colių platumo, arba 2% jardų 54 co
lių platumo, ir dar kitokios materi
jos kalnieriui ir antrankoviams 
jardo 27 colių platumo.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiai sukniai su

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

pašventė pašaliniams musų vie
šo gyvenimo reikalams. Nors 
gal tai buvo ir svarbus reikalai, 
bet ar jie turėjo tiesos, būdami 
apmokami SLA. darbininkai, ap
leisti SLA. reikalus ir dirbti pa
šalinės politikos dirvoje ar ko
kioje kitoje šakoje musų socia- 
lio gyvenimo? Viskas, ka per 
šiuos paskutinius dvejus metus 
didžioji pusė musų Pildomosios 
Tarybos ir komisijos nariai vei
kė. tai kitus veikiančius SLA. na
rius pašiepė arini kolipjo, patįs gi 
pozavo kaipo didvyriai veikėjai! 
SLA. nariai gi tai mato ir kas
kart garsesnį protestą kelia. Tas 
apsireiškė nominacijoje į Pildo* 
mąją Tarybą. Veiklesni ir pro
gresyvesni nariai nepatenkinti 
dabartine Pild. Taryba. Jie ai
škiai, nepajiegdami atskirti ge- 

trų ir stropių Pildomosios Tary
bos narių no neveiklių ir pigių 
politikierių, nori nuversti visus 
senuosius Pild. Tarybos narius ir 
išrinkti naujus — kad ir ne pa
tyrusios ir, kaikuriuo atžvilgio, 
gal ir ne visai tinkamus.

Delko taip atsitiko? Kas čia 
altas? Ligi atsakysiant į šį klau

simą, pasižiūrėkim į kaltina
muosius asmenis.

P. V. K. Račkauskas, Tėvvnės 
redaktorius per liek metų SLA. 
tarnavęs ir visus patenkinęs, štai 
ga| pasidarė nebegeras. Juo ne- 
bępatenkinti nariai, ypač Tėvy
nės skaitytojai! Paprastas tai 
apsireiškimas. P-as V. K. Rač
kauskas buvo ir yra atsakomas 
ir geras ir tinkamesnio Tėvynei 
redaktoriaus Amerikoj turbūt 
nerasime. Čia nepasitenkinimas 
narių, kurie skaito Tėvynę, pa
darė dėl apsileidimo Apšvietos 
iomisi jos iš vienos pusės, ir dėl 
jerdidelio geraširdingumo pa
ties p. V. K. Račkausko iš kitos 
pusės. Mat, Tėvynės redakto
rius užsikrovė ant savęs perdaug 
didelę naštą, įeidamas net į dvi-

Įvyks birželio 14-16 dienomis 
Canton, Ohio.

Ohio valstijos socialistų par
tijos suvažiavimas įvyks seka
mo birželio mėnesio 14, 15 ir 16 
dienomis, salėj Myres W<M)ds, 
Allen avė., S. E. Canton, Ohio.

Suvažiavimai) gali delegatus 
siųsti taip jau ir Ohio valstijos 
LSS. kuopos, tik reikia rinkti to
kie žmonės delegatais, kurie ge
rai susikalba angliškai. Delega
tai turi būt aprūpinti mandatais 
nuo kuopų. Jie turi būt pilni 
ir gerai stovintįs nariai ir turi tu
rėt su savim partijos nario mo-

Paskutinėj konferencijos die
noj bus surengtas socialistų pik
nikas, kuriame žada kalbėt mu
sų veteranas kovotojas ir garsus 
kalbėtojas, drg. Eugene Debs. 
Todėl nepraleiskite progos kaip 
Akrono taip ir apielinkių lietu
viai atsilankyti j prakalbas ir ka
rtu turėti gražios pramogos so
cialistų tarptautinės šeimynos pi 
knike. Norint kokių informaci
jų, galima kreipties į Socialist- 
tų partijos stėto sekretorių d. A. 
Wagenknechtų, 1291 Cook avė., 
Lake\vood, O.

V. Vasys, LSS. XI Raj. Sekr.

LSS. XI Rajonas.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

• Nuriių Ofisas:
1121 <4 Halsted SI.

Ant trečių lubų
TcL- Drover 1310

Mieato Ofisas f
127 N. Dearborn St.

111 U Buity Bldt.
Tel. Central 4411

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

čia įdedu 10 centų, ir prašau a L
siųsti man pavyzdį No. 8821. y 
Jaunuolei metų.............

(Vardan ir pavardė)

(Adreaaa)

(Adresas)

Užtikrinu, kad smui
ką ir mandolina grajj- 
si į 4-rias lekcijas per 
pus-balso systemą — 
kad ir nežinai nei vie
nos notos., Taip aiški 
ir lengva pus-balso sy- 
stema, kad net dyvai 
kaip muzikos kompo
zitoriai nesinaudojo 
jąja anksčiau.

FRANK 
BAGDŽIUNAS

3343 So. Union Avė.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirihas Floras 15c. Baikonaa 10c 
ėrie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S?-ra GATVĖSLSS. XI Rajonas, apimąs Olūo 

ir Michigan valstijas, gerai au
ga. Balandžio 14 dienų, įsikūrė 
nauja LSS. kuopa Springfielde, 
III. Bet reikia būtinai dar orga
nizuoti kuopos tokiose lietuvių 
gyvenamose kolonijose kaip 
Dayton, Columbus, Lima, Ohio 
valstijoj, ir taipgi Jacksone, 
Flint, Bay City ir kitur Micbiga- 
no valstijoj.

Laikraščiuos ne kartų teko pa
stebėti balsų, kad tose kolonijo
se reikėtų, ir norima organizuot 
LSS. kuopas, bet ikišiol vis dar 
tat nepadaryta.

Todėl tų vietų draugai, jeigu 
dėl kurių nors pricžaščių patįs 
negalite pradėti kuopų organiza
vimo darbo, kreipkitės j LSS. XI 
Rajono komitetų, kurs mielu no- 
su patarnaus jums ir padės kuo
pas suorganizuoti.

Garsinkis Naujienose

Atrodo, tartum Laisvei norė
tųsi, kad aidobliznias ir menše- 
vizmas susisiektų, susieitų į dai
ktą. Rei noras yra vienas da
lykas, o tikrenybe — kitas. Ne
viskas ir ne visados taip vyksta, 
kaip kad kam norėtųsi.

Nes ir d. Nuorteva menševikų 
su aidobtistais nelygina, o tik 
jolševikus; tai reiškia, kad tas 
dvi “kraštutinybes” tik Laisvė 
norėtų sulyginti.

Pastebėsiu Laisvei ir tai, kad 
aš nė vienai “kraštutinybei” ne- 
iritariu, nė bolševikams, nė men 
ševikams.
rį ir savo įsitikinimais esu vidu
tinis.

Laisve norėtų pasakyti, kad 
mes, viduriečiai, perdaug kriti- 
kuojam bolševikus. Taip, mes 
kritikuojam. 'l’ik anaiptol ne 
perdaug, o grečiau per maža. 
Mes jų jokiu budu nepripažįsta
me nekalidingaisiais popiežiais, 
tuo labiau dabar, kada jie savo 
taktika padarė liek daug klai
dų, kurių Laisvė ir kiti musų 
kraštutinieji draugai nemato ar 
nenori matyt. Musų kraštuti
nieji kairieji taip įsimylėję bol
ševikus, kaip tas kavalierius me
rgą: kad ji butų ir negraži ir 
šiaip ne kokia, bet įsimylėjusia.

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).
Yra tai puikiausias literatūros veikalas—pasaka-drama—kokio 
ligšiol dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tų vei
kalų skaitys, skaitys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tų veikalų kuogreičiausla jsigyti ir pastatyti 
scenoje! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

inas daiktas, ar galima turėti fi
ziškos ir dvasiškos pajiegos vi
sose komisijose užtektinai pasiš
vęsti laiko ir darbo, idant pride
ramai nuveikus jam pripuola
mas darbas? Juk tai daugiaus 
negu negalima. Esu gamtininkas 
ir gydyto jas ir aš negaliu sau nei 
įsivaizdinti, iš kur gali surasti p. 
V. K. Račkauskas laiko ir ener
gijos, idant jis galėtų nuveikti 
pripuolamą sau darbą, žodžiu,

Visų lietuvių vardu jie rei- 
lavo, kad prezidentas Wil- 
nas jau dabar pripažintų 
etuvos nepriklausomybę, 
da ją bruka Lietuvos 
svės didžiausi neprieteliai 
vokiečių militaristai.
Visų lietuvių vardu jie siu- kia, kad įsteigtas prie A. L. jokių jos ydų nemato; prešingai, tai visai negalima, ir dėlto vis-

Kuo dauginus klerikalai 
daro pragaišties Lietuvos lai 
svei, kuo daugiaus jie ją žu
do, tuo labiaus ir labiaus rei-

1840 So. Halsted St., Chicago, III.
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Mintis — žmonių 
valdytoja.

(Tąsa).

Jeigu mintis per kitą įkalbė
tu, įkvėpia, gali pagimdyti pūs
les ant kimo, lai nėra nei kiek 
nuostabu, kad įkalbėjimas ga
li pagimdyti arba išgydyti dis
pepsiją ir kitokias ligas bei ne
gales. Jeigu galima hipnotišku 
budu priversti blaivą žmogų 
svyruoti kaipo girtuoklį vien tik 
įkalbant jo protui. Kad išgertas 
stiklas tyro vandens buvo deg
tinė, tai be abejonės galima iš
šaukti visokios rųšies apsireiš
kimus vien tik įkalbėjimu, įtiki
nimu (mintai suggestion).

Žingeidziausius pavyzdžius į- 
kalbčjimo paduoda Dr. Frede- 
rick Vau Eden, baigęs. medici
nos fakultetą Amsterdamo imi- 
versitete, agitatorius psiebopa- 
liškų metodų (įkalbėjimas svei
katos arba panaudojimas proto 
paslaptingos galybės st* pagelba 
įkvėpimo. įtikinimo) gydymui

Buk Sveika

kurie esti įsinėrę į jųsų

Thedford’s

užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo-

škinto maisto nuodams

myniškų kepenų gyduo
lę.

kitų bėdų paseks. Lai
kyk sa»o vidurius va
liais, kaip tuksiančiai 
kitu daro, imant retkar-

Black-Draught
Mrs. W. F. Picklc iš 

Rising Fawn, (ja., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 
ford’o Blaek-Drauglit, 
kaipo šeimynos gyduo
lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imt EalonieL 
nes tas būdavo persiip- 
rus jai, lodei ji varto
davo Black-braught, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantj ir kepenas 
reguliuojantj... Mes var
tojame iį •šeimynoje ir 
likime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada-

* ryla gyduolė.” Mėgink 
| ja. Reikalauk tikro* 
I Thedford’o 25c už kre-___
I bute. E-75 ĮML

ligų. Kalbėdamas apie profe
sorių Debove iš Paryžiaus, jis 
sako:

Savo klinikoje St. Andral li- 
gonlbutyje, jis parode man, kad 
jis gali duoti žmogui stiklą tyro 
vandens sakydamas, kad tai yra 
vynas ir kad žmogus visuomet 
priimdavo jį už vyną. Aš ma
čiau kaip jis padavė žmogui šal
tą sidabrinį šaukštelį, sakyda
mas. kad jis yra labai įkaitintas 
-karštas ir kaip žmogus mesda
vo šaukštelį išreikšdamas skau
smus nudegimo. Aš mačiau 
kaip jis padavė žmogui knygą 
ir tarė žvilgterėk, tai yra gry
na, balta popieral... Dabar pa
pūsk kvapą ant jos!... Žiūrėk 
vėl tai yra vien portretai! 
Papūsk vėl — dabar visokie že- 
mvaizdžlni!" Su dideliu nuste
bimu žmogus žiurėjo ir pasa
kojo apie tuos portretus ir žem- 
vaizdžius, kuriuos niekas kitas 
nematė išskiriant jį patį. Aš ne
su matęs tokios magijos — ste
bėjosi žmogus.

“Aš padarysiu dar šposą“ ta
rė prof. Debove. “Užsimerk! 
kuomet atsimerksi, aš busiu be 
galvos“. Kuomet žmogus atvė
rė akis, jis netik nustebo, bet ir 
nusigando. “Kaip mėgsti mane 
be galvos?” — užklausė prof. 
Debove. Biednas žmogus, smo
gdamas kumščiu savo galvon 
pridarė: “Ištiesų, tur būt aš 
iš proto išėjau”.

Eksperimentai išbandyti ant 
ai kliu duoda tokias pat pasek
mes. Kuomet arklys yra ap
dengiamas užklodėmis, brauko
mas vaistais, glostomas ir ap- 

, gailestaujamas, kad įtikinus jį, 
buk jis sergąs, arklys netenka 

{apetito ir negalima yra priver
sti jį gerti bei ėsti. Paėmus ki
tą grynai sveiką arklį ir sten- 
gianties įtikinti jį, kad jis ėsąs 
raišas, trinant jo koją su vais
iais. braukant, čiupinėjant ir 
apibandažuojant — nuklys pra
dėdavo šlubuoti.

klų kiekvienos ligos, kuria bile 
kas apserga toje apygardoje, ir 
protiški paveikslai atspindi jos 
vaidentuvėje, labai lengvai esti 
perduodami jausliam kūdikių 
protui ir tokiu budu esti pakri- 
kdomos bei pažeidžiamos kūno 
funkcijos.

Kuone kiekvienas kūdikis ar
ba dauguma iš jų užauga arba 
yra auklėjami panašiose aplin
kybėse.

kad mažiausias į juos padary
tas įspūdis, tampa svarbiu fak
tu jų vėlyvesniame gyvenime, 
taip kaip mažiausias jauno me
džio žemės pažeidimas laikui 
bėgant išauga į didžiausius ply-' 
šius.

Mes ką tik pradedamb temy
li stebuklingą spėką įkvėpimo 
pakėlimui bei nupuldymui žmo
gaus ūpo. ,

Yra labai priprasta medicinos

3 Dideli Išpardavimai Pas Klein Bros.
Mes turime daugiau 

lietuvių pardavėjų ne
gu kokia kita sankro
va Chicagoje.

Išpardavimai pane- 
dėlyje, utarninke, se- 
redoje ir ketverge.

Gerai yra žinoma, kad moti
nų baimė, rūpesčiai ir nerimas
čiai artimai rišusi su priežasti
mis jų vaikų ligų ir negalių. Lū
kestinga protiška pastovu ner- 
v uolos motinos, kuri visuomet 
stovi ant sargybos, kad jos nu- 

1 mylėtinius nepaliestų priešai— 
! ligos, nelaimės, priartina, pri- 
! traukia ir net pagimdo prisibi- 
i jomus apsireiškimus. Nuolatus 
saugojimas bei j ieškojimas žen-

Pranešimas!
Duodame žinoti, kad Šerai LIBERTY LAND & 1N- 

VESTMENT CO. pakįla, pabrangsta, nuo BIRŽELIO (June) 
PIRMOS DIENOS. Šerai pakįla iki $12.50, arba $2.50 dau
giau ant kiekvieno šėro,

Norintieji greitu laiku turėti pelną, tai dar turite pro
gą pirkti šėrų uz tą pačią kainą iki birželio (June) 1 d., o 
paskiau bus brangesni. Nepraleiskite progos.

Su pagarba, a

LIBERTY LAND & 1NVESTMENT CO. 
3301 So. Ilalsled Str., CHICAGO, ILL.

Motina atkartojančiai pasa
koja vaikams, kaip blogai ir 
kaip silpni jie atrodo ir klausi
nėja kaip jie jaučiasi: ar jie kar
tais neturi šaltį, ar jiems kar
tais neskauda galva ir taip pa
našiai; laikas nuo laiko ji davi
nėja jiems tai tokius tai kitokius 
vaistus. Motina visuomet esti 
susirtminus sveikata savo vaikų; 
ji bijosi, kad jie nepatektų mal- 
ji bijosi, kad jie nepatektų smal- 
laukan nepridengta galva, kad 
jie nesušlaptų kojas. Ji nuola
tos persergsti juos sergėties šio 
bei ano, ir jeigu jie taip nedary
sią, jie galėsią apsirgti plaučių 
uždegimu, krapais arba kas 
nors baisaus galėsią atsitikti. Ki
tais žodžiais sakant, motina 
nuolatai palaiko savo kūdikių 
jautriose vaidentuvėse tamsius,’ 
bauginančius paveikslus ligų ir 
nelaimių. Pasekmė yra ta, kad 
visuomet kas-nors šeimynojt 
serga. Motina taipgi skundžia 
si negalinti niekur išeiti delei Ii 
gų šeimynoje.

Paprastai tėvas irgi nėra ne' 
kiek geresnis — jis taipgi nuo
latai rūpinasi sveikata savo vai
kų. Jis pasišaukęs kūdikį prie 
savęs, apčiupinėja jo pulsą ir 
pasakoja jam, kad jo oda esanti 
karšta, kad jis turįs karštį; ap 
žiūrėjęs jo liežuvį, tėvas paša 
koja vaikui, kad jis ištiesų ser-< 
gąs. Rezultate to viso, vaikas 
mano ištiesų esąs nesveiku ir 
yra priverstus atgulti lovon.

Kaip tėvui mažai tesupranta, 
kad Įkvėpdami vaikams savo 
baimę, rūpestį, nerimastį ir 
perduodami tamsius ligų pavei
kslus jautrion kūdikių vaiden- 
tuvėn, jie pagimdo tuos apsi
reiškimus, kurių jie prisibijo ii 
kuriems jie stengiasi užbėgti už 
akių.

Tik įsivaizdinkite sau jaut
rius kūdikius, auklėjamus bai
mės, rūpesčio ir ligų atmosfero
je; jie nuolatai esti persergsti- 
mi šalinties vieno bei kito dai 
kto, koliai jie sau neįsivaizdina, 
kad kuone viskas yra pavojin
ga. Kūdikiai išauga baimėje 
ligų, kuri vėliaus tampa baisia 
šmėkla ir aptemdinai jų visą gy
venimą. Jeigu tėvai galėtų su
prasti, kaip baisiu prakeikimu 
yra baimė ligų, jie dėtų visas 
pastangas, kad prašalinus ją iš 
kūdikių proto, jie bijotųs kal
bėti jiems apie bile kokias Il
gas, kad tas nesutvertų tamsius 
paveikslus jų veidentuvėje. Kū
dikio protas yra taip jautrus,

studentui apsirgti iš priežasties 
baisių {gundymų pjaustymo ka
mbariu ir solpinančiu įspūdžio, • 
kįlanČiu iš nuolatinio studijavi
mo ligų. |

Iš antros pusės — pastovus 
proto sąryšis su linksmomis, 
viltingomis ir sveikomis minti
mis, pagimdo kone tokias ypaty- ’ 
bes.

Ligonio protas yra mažesnia
me arba didesniame laipsnyje 
beviltingame, subjektyviškame j 
bei negatyviškame padėjime, ir; 
yra labai lengvai pasiduodąs į- 
kvepiamas nljintimis, kaip ge
romis, taip ir blogomis. Sveika
toje _ pozityve ir produktyvė 
protiška pastovą suteikia protui 
spėką pasipriešinimo, kuri ap
gina jį nuo išlaukinių ir viduji- 
nų priešų.

Daugumas iš mus gerai žino, 
kaip šaunų padrąsinimą ir tvir
tą paakstinimą mes apturime 
nrgdami, kuomet mus atlanko 
inksma, viltinga, optimistiška 

ypata, kuri įkvepia mumysna 
viltį, drąsą ir suraminimą. Ir 
mes žinome, kaip baisiai nepa
kenčiame nekuriu žmonių ly
giai kaip ir graboriaus atsilan
kymo, kuomet mes sergame, to
dėl kad jie atima iš mus pasku
tinę viltį pasveikimo savo pesi
mistiškomis mintimis ir išvaiz
da ir palieka mus nusiminime. 
Jie skleidžia liūdesį ir nusimini
mą, kur tik atsilanko.

Ligoniai, taip kaip ir maži 
vaikai, visuomet reikalauja už
tarimo, padrąsinimo ir surami
nimo. *

Tik pamislykittf) kaip ligonio 
dvasia pakiltų, jeiftu gydytojas, 
slaugytoja, saviškiai ir draugai 
žėrėtų viltimi, linksmybe ir drą
sa. Toji produktyvė atmosfe
ra urnai pakreiptų ligos bėgį 
genui pusėn.

Linksmas, optimistiškas dak
taras, kuris suramina ligonius, 
tikrindamas, kad jie greitai pa
sveiks, sužadina jų gydančias ir 
sveikatą tveriančias pajiegas, 
kurios randasi kiekviename iš 
mus, pasakoja ligoniams kaip 
gerai jie atrodą ir stengiasi su
gadinti linksma, viltingą ūpą, tu
ri savo rankose neapkainuoja- 
iną įrankį. Optimizmas neku
riu daktarų yra neapskaitliuo- 
jamai brangesnis ir naudinges
nis, negu visi jų duodami vais
tai.

Nedaugelis daktarų aiškiai 
supranta, kad ligonis visą viltį 
sudeda juose ir kaip atydžiai jis 
tėmija jų veidus laukdamas

progos nepirk? jų.

Musų Metinė Rakandų Savaitė
Me» pranešame vienų svarbiausių rakandų atsitikimų kuris čia įvyks šiuose metuose, kainos taip nupigo— 
tiesiog taip žemos, kad ar jus reikalaujate rakandų ar ne, jus tikrai negalite praleisti 

Lengvi Išmokėjimai.

7 šmotų valgomojo kambario įrengimas 
—stalas padirbtas tikro ųžuolo, didelis 
viršus ištiesiamas iki (i pėdą ir G sku- 
rinėins sėdynėms; krėslai pri- $Of*75 
rinkti ............................................

Komodos arba chiffonier ų- 
žuolo, mahogany, arba pau
kščio tikies klevu 
nudirbta, kaina..

Plieninės Lovos, tiesių arba kito
kiu pastovų, geros mieros įbrukai, 
balti Vernis Martin arba ąžuolu 
nudirbta, tiktai pilna miera, spe
cialiai apkainuota tik- 
tai po ...........................

$1 cash, 50c kas savaitė
vi-Ledaunės, 

šokių slailių, 
kainos prasi
deda nuo 7.90 
TREJOM du
rim refrižera
toriai, didelis 
ledui padėji
mas. baltai pa 
levola, provi- 
zijai vietos— 
liktai

3 nu*šmotų Duofold setas, 

dirbtas ąžuolu arba jnaho- 

gany, apmušta ruda A 50 
ispaniška skūra ..

Vaiky vežimė
lis, tikros ne
ndrės, pilnos 
mieros, sulan- 
kstomos ašįs, 
natūrai ės bei 
rusvos spalvos 
specialiai lik-

Didelis Išpardavimas Manufaktūros 
Scmpelių

Sempeliai priegalvio užvalkalų 42x36 ir 45x36, (ru
pulį ir nežymiai gadyli ........................................ 15c
Sempeliai baltyto muslino, 34 colių pločio, nudirb
ti. yardas ..........................................................  16*/iC
Sempeliai marškiniams perkelio 36 coliai pločio, 
dryžės ir figūros, yardas ................................ IS’/jc
Sempeliai nepuoštų skrybėlių moterims ir mergi
noms, naujausių šiaudų ir spalvų ................... 87c
Sempeliai naminių suknių moterims ir merginoms 
geros rųšies perkelis ir gingham ....................... 79c
Sempeliai iš O. M. T. mezgimui bovelnos, šilkų 
tiriemaišos kokybė, 3 malkeliai, panedėlyj .. 19c 
Sempeliai vaikų pančiakų, juodais kraštais, miera 
6 iki OVa, porai ...............................  12*/jc
Sempeliai gas plale, Je\vel, 2 degintojai, dryliuoti, 
specialiai ................................................  $2.49

Supirkimas ant Licitacijos Gero 
Groserio

Visas slakas iš Freund’s Dcpartamenlinės sankro
vas, 4344-48 \Ventwortb avė. liko parduotas aut 
licitacijos. Mes supirkome dhlžiausiij ir geriausių 
skyrių groserio.

z'- " ............ . .......... .......-......     ,

Žmonės Privalo Apsižiūrėti Kad Bankas
Kame Pasideda Pinigus Butų Saugus

o saugus Bankas toks, kurį Valstijos Valdžia prižiūri ir kontroliuoja.
šitas didžiulis Vaistijinis Bankas ant Bridgeporto, kurio paveikslėlį čia matote, yra 

Central Manufacturing * District Bank
Su kapitalu ir pervirsiu $350,000.00

• Ynu valdžios prižiūrimas, todėl pilnai gvarantuoja 
saugumą pasidėtų jame žmonių pinigų.
čia yra sudėti miesto, valstijos ir viešpatystės pinigai.
3 n uos. moka už padėtus pinigus ir abelnai atlieka vi
sokius bankinius reikalus. i y,

Banko Turtas Virš $3,000,000.00 
šitame Banke įtaisyta LIETUVIŲ SKYRIUS. Tų skyrių pri
žiūri G. A. ŠUKYS. Jis suteikia visokių informacijų lie
tuviams.
A»dara kasdieną nuo 9 iki 4 ir Subatomis VAKARAIS nuo 6 
iki 9 valandai.BANK

Central Manufacturing District Bank
STATE BANK)

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

mažiausiu ženklą padrąsinimo, 
silpniausią vilties spindulią.

Labiausiai pagarsėję daktarai 
pradeda vis daugiau atydos at
kreipti į paties ligonio užsitikė- 
jimą pagyti kaipo tikrą šaltinį 
dvasios pakilimo ir gydančios 
pajiegos.

Daugelis sąžiningą daktarą 
laiko sau už pareigą pasakyti li
goniui, atvirai apie jo padėji
mą ir mano, kad ligonis turįs 
pilną tiesą žinoti savo stovį, y- 
patingai jam esanti pavojingiau- 
siame padėjime. Gal tokis ją 
pasielgimas ir butą teisingas, 
jeigu daktaras butą visažiniu, 
jeigu jis neklystą savo išvedi
muose, jeigu jis galėtą pilnai ir 
tikrai išmieruoti kiekvieną žmo
gaus kūne veikiančią spėką; net 
daugiausiai prityrę daktarai ja
učia, kad jie sulyginančiai ma
žai težiną apie žmogaus stebu
klingą mechanizmą. Jie žino, 
kad ligoniai tankiai pasveiksta, 
kuomet geriausi gydytojai ne-

Sempeliai Apatnešų
Visas skyrius nuo J. V. Farsvcirs įvairių sempe- 
lių įimanl vyrų, moterų ir vaikų apatnešas, į- 
vairių inierų ir išdirbinių, marškinių apatinių, 

jie visi sudėti randasi 5-se skyriuose
14c, 19c, 27c, 57c 87c.

tenka paskutines vilties. Kodėl 
gydytojas negalėtų duoti ligo
niui progą pasinaudoti nors a- 
bejonėmis, kuomet jie aiškiai 
žino naikinančią spėką slopinan
čių minčių arba spėką neprie
lankaus nosprendžio, o ypatin
gai kuomet ligonis yra labai sil
pnas? Ar-gi daktaras gali tu
rėti svarbesnę pareigą linkui 
ligonio, negu gelbėti jam pasvei
kti visa, kuomi tik jis gali? Už- 
silikėjime, viltyje yra slaptinga 
ir neišmintinga gydančioji pa- 
jiega.

DaKiaro drūto proto įtekmė 
j silpną, nusiminusį ir bepajieg- 
lų ligonį yra labai didelio ir jis 
turėtų pavartoti tą savo įtekmę 
pakėlimui ligonio dvasios ir su
žadinimui vilties jame. Kar
tais gydytojo pareiga linkui li-

r

MUILAS —2100 šmotų 
Svvift’s Classic skalby
klos muilas už 5 šmo
tus panedėlyj .. 3'/:c 
CATSUP — 830 bonkų 
Witch Catsup, 25c dy
džio, tik panedėly 17c 
PUPELES — 315 kenų 
puikių raudonu pupe
lių, specialiai šiam pa
rdavime kenas .. 10c 
CHIPS — 761 pakelių 
20—Mule—Team Bo- 
rax muilo Chips, pa
kelis .......................... 8c
APRIKOTAI—412 sva
rų geriausių Californi- 
jos džiovintų apriko- 
lų, svarui .......... 17c
KAVA — 1000 svarų 
šviežios keptos Peabe- 
rry kavos, svar. Iti’/įc 
MUILAS — 865 šmotai 
Paltner Olive Toileti- 
nio muilo—13c vertė, 
šiame pardavime, už 
šmotų ....................... 8c
RYŽIAI — 1200 sva
rų puikių didelių ry
žių, specialiai šiam iš
pardavime svarui 8!/jc

SLYVOS — 1362 sva
rai California slyvų, 
specialiai svarui 7’/2c 
PORE A BEANS—765 
kenai Pork and Beans 
Panedėliui tiktai . 9c 
SOUP — 1300 kenų 
Cainpbcll’s Tomalo 
Soup, už kenų, pane- 
dėlyj ................... 9’/jc
ŽIRNIAI 1025 kenų pui 
kiti ankslvvu Birželio 
mėnesio žirniu — 15e 
kenas šiame pardavi
me ....................... io«/2c
TOMATOES — 075 ke
liai Tojmatoes. Na. 2 
kenai. Panedėlyj 11c
PIENAS — 1072 kenai 
(uirnation Brand Eva- 
oorated Pienas, didelis 
kenas .............. 10>/2c

SARDINES — 812 ke
lių Doniestic Oil Sar
dine — 12c kenas 8'/2c 
CORN FLAKES Quak- 
er Corn Flakcs—speci
aliai pakelis .... 8c

fMlilM
| Atsakanti Viduriam Gyduolė ■

Viduriams skaudant jums reikalinga gyduolė, kuri ne lik sustip- S 
~ rinlų visų sistemų, o ir reguliuotų visos sistemos darbų, ir visus |= 
•== virškinimo aparatus. Seni žmonės labiausia reikalingi lokio tani- =E= 
ass lo>. Jei jus nebejaučial ajkio, turite užkietėjusius vidurius. Jei ja- SS 

sų liežuvis yra aptrauktas, jei jus turite blogų skonį burnoj, ui ba === 
—g jeigu jus kenčiate dėl nevirškinimo, tuomet

Severos
Skilvio Bitteris

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

Tas specialiai rekomenduojama seniems ir silpniems žmo
nėms ir sveikstantiems kaipo lengvas liuosoviinui tonikas. 
Net ir sveiki žmonės kartais privalo priimt po dožų šio 

toniko. Jis turi būti priimamas prieš valgį.
Parsiduoda apliekose. Kaina 75c ir 1.50. Jeigu pasitaikytų, ff= 

ag* kad jūsų aptiekorius tuo kart jo neturi, prašyk jo nupirk! laidei === 
S= jūsų. Jeigu jis to nedarytų, mes tiesiog jums gyduolę pasiųsime, == 
S kaip tik aplaikysiine pinigus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

lllllllllllllllllNlllllllllllllllli
gonio yra daug didesnė, negu 
pasakymas jam tikrenybės arba 
tai, ką jis mano esant teisybe.

(Bus daugiau).

MONARCH BREWERY duoda vi
siems žinoti, kas neturite pilietiškų 
popierų, tai galite gauti kožnų kar: 
tų. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt bizni. Kas norite salinau 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite į

Monarch Brewery,
21 ir S. Western avė.

Geo L. Ukso, Agent.

Skaitykite ir Platinkite 
"NAUJIENAS”



CLEVELAND, OHIO.

NAUJIENOS, CNcaero, UI.
-

Subata, Gegužės 11, 1918.

PūNOENCIJOS !
i nuo .i-cio

\KRON, OHIO.

ės apvaikAčiojimas.

Gegužio 1 diena įvairios dar 
ninl rganizncijos buvo su

Cnos GruodŽiutės nusižudymas.

irm
ui.

»s Gegužio apvaikščioji- 
I )emonstracijų gatvėmis 
>, nes miestas neleido, to
kus įvyko svetainėj. Bu- 
kalbčtojai ir kalbos buvo

)S|

u. Žinomų įsk 
pie šeši šimtai.kavo

Markso 100-metinių sukaktu- 
apvaikšČiojimas įvyko gegu-

> 5 dienų. Bengė vietds socia
lų centralinis komitetas. Ap- 
ikščiojimas buvo Music Hali, 
jame dalyvavo penkių tautų

Balandžio 15 dienų čia nusižu
dė, paleisdama sau šūvį į kruti
nę, jauna, 16 metų lietuvaitė, ti
na Gruodžiui?. Ji dirbo Bishop 
Babcock Becker Co. dirbtuvėj, 
E. 19 st. ir Hamilton avė. Tų 
dienų darbe ji užsigavo koja ir 
pasiprašė, kad leistų eiti namo. 
Parvažiavus namo, 1 171 t Sylvia 
avė., N. E., ji parašė laiškelį sa
vo broliui Jonui, ir paskui atėmė 
sau gyvastį. Priežasties jos sau- 
žudystės niekas nežino, tat žmo
nės visaip spėlioia.

A. a. Ona buvo padorių katali
kų dukrelė, bažnytinėj mokykloj 
auklėta ir pati pamaldi mergai
tė. Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis balandžio 19 diena. 
Tegul ji ramiai ilsis Šaltoj žeme-

vės priklauso Endicott Johnson ( manas drg. Augusi Claesscns, ku 
and Co. Išnaudojimas kaip ki
tur taip ir čia gana didelis. Da
rbininkai jokios organizacijos 
bei unijos neturi. O unija bū
tinai reikalinga.

IJetuvių veikimas.
. Pirmiau, kiek man žinoma, 

veikdavo tik progresyviai lietu
viai socialistai. Progresyviai 
lietuviai turi pasistatę gana gra
žių svetainę, kurioje rengia 
gražių teatrų, pasilinksminimo 
vakarų ir prakalbų. Bet, pas
taruoju laiku pradėjo lįst iš sa
vo urvų ir tamsybes apaštalai. 
(Binghamtone, ištikro, jie turi 
urvų, o ne tinkamų bažnyčių. 
Kituos miestuos lietuvių bažny
čios bokštais debesis skiria, o 
čionai vos dešimts pėdų kaminas

■T—

dviem kalbom, angliškai ir lie
tuviškai. Be prakalbų buvo dar 
dainų ir šiaip muzikos gabalėlių. 
Žmonių buvo neperda ilgiausia, 
bet vis lik ir nemažai.

Lietuvių socialistų krutėjimas.
[.SS. 211 kuopa ir Liet. Mot. Pro- 
gres. Susi v. kuopa 
įnėne^

gas malonės užsinotuoti šį atsi
tikimų. Jis labai mėgsta puto- 
toti apie “bedievių” saužudystes. 
tai gal jis teiksis pasakyti ir tai, 
cas šitų maldingų mergelę pastū
mėjo prie saužudystes? — B.V.J.

Bal. 2K d. š. m. vietos vyčiai 
buvo surengę prakalbas ir kon
certų. Vyriausiu kalbėtoju buvo 
taip vadinamas “šventas dži
nais”. Žinoma, koks kalbėtojas, 
tokia ir prakalba. Apie jų nė ra
šyt neapsimoka. Koncertas irgi 
buvo gana prastas ir biednas tu
riniu, išskiriant tai, kad viena 
mergina padeklamavo gerai. Pa
baigoj koncerto kun. Ambrozai-

kalbų. Kadangi šitame mieste 
pirma tokia darbininkų paroda 
buvo surengta, tai nevienų patri- 
jotų nustebino. Ne tik kad dirb
tuvėse kalbama apie tų parodų, 
bet ir gatvėse galima išgirst, net 
baltrankius—ponus kalbant apie
Fl- >

I Prie progos turiu pasakyt, kad 
Čionai kaip-kurie susipratę lietu
viai nepaprastai draugiški. Taip-j 
gi ir merginos, kaip iš Lietuvos 

[atvažiavusios taip ir čionai au-l 
gusios, nelaksto gatvėmis “čiu- 
gumų” kramtydamas, bet prigu-1 
ii prie progresyviškų organizaci-! 
jų ir jose veikia, ir dar užima 
svarbias valdyboje vietas. Ši
toks apsireiškimas pas draugus 
ir drauges tai yra labai pagirti
nas. Tiesa, ir čionai randasi da 
kelios, kurios nešioja nepapras
tai trumpus sijonus ir sustoju
sios kur kampe kramto čiugu- 
mų, nelyginant avjs atrajų, bet 
ir nestebėtina, nes jos Ambrazai
čio avinyčioj ir praleidžia visus 
šventadienius. —Vargšas.

SCRANTON, PA.

BINGHAMTON, N.Y.
laikys savo 

susirinkimus gegu- 
50 S. ilo\vard str.

mitingas bus
v. po

1 kuopos kaip 2 vai. po pietų. 
Draugia ir draugės tegul neuž- 
irštn atvykti visi į susirinki- 
us ir atvesti daugiau naujų na- 
į priraš 

i<i 6 dienų L. M. P. S. 
uopa rengiiY prelekcijų, kur be 
) bus dar iš šia*ip įvairių painar- 
inimų. t ikimos, kad akronie- 
ai ir akronietės skaitlingai atsi- 
nkys. — Darbininkas.

Apie Binghamtonų ir vietos 
ietuviu veikimų beveik jokių ži

nių nematyt Naujienose, (Var
ge! o čia musų gabFlčorcspon- 
dentė Nevystanti Gėlė nuolatos 
rašinėja Naujienoms iš Bingba- 
intono! N. Bed.), tartum kad 
čia niekas nieko ir neveiktų.

Binghamtonas yra nepapras
tai gražus miestas. Turi apie 
50,(MM) gyventojų. Stovi gana 
gražioj vieloj. Paskendęs med
žiuose, ir aplinkui apsuptas aug- 
štais, medžiais apaugusiais kal
nais. Pats miestas užlaikoma

kad neatsistojo dainuojant lietu
vių hymnų. Mat sėdėjo beveik 
pusė publikos. Pabaigoj kilo 
Irukšmas. nes daugelis reikalavo 
balso, bet balso jiems nedavė. 
Balso reikalavo ne lik socialis
tai, bet ir katalikai tautininkai.

Tų patį vakarų, po tų vyčių

lUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

miestais. Išdirbystės daugiau
sia čeverikų ir tos visos dirbtu-

tilIMIIlll
1 žu:ir! is po 3 n uos. į m? t u s išmokama už surėdymams padėlius. =

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

Kovo 10, 1909
KOVO 30-tą, 1918 BIZNI 

ATSAKOMYBĖS
Kapitalus ............. $200,000.00 =
Perviršis ................ 50,000.00
Nepadalinti uždarbiai 15,313.00 
Neišniokėtas divldend 2,500.00 == 
Palaikomi trksomš

ir uždarbis ......... 5,051.25 SE
Vertelgystės padėliai 575,000.84 = 
Sučėdymo padėliai 681, 975.37 «=(

Suorganizuota
ATSKAITA UŽBAIGIANT 

TURTAS 
įskolos ir atitrau
kimai ................  §643,814.11
iv. Valstijų ir kiti
Bnndsai ............. 502,416.00
•ai Estate ir Bu
di n kai ................... 20,000.00
iklauso nuo kitų
banku ................ 200,704.00
ish anl rankų .... 102,906.29

gė paskaitas. Nors paskaita bu
vo gana naudinga ir įdomi, bet 
publikos atsilankė mažai. Pas
kaita buvo sutaisyta d. V. And- 
rulevičiaus, bet skaitė jų drge H. 
Žakienė.

Gegužio 1 d., paminėjimui vi
so pasaulio darbininkų šventės, 
LSS. 33čios kp. Dramatiškas Ba
telis statė scenoje du veikalu. 
“Kovoje už Laisvę” ir “Milijo
nai Vandenyje”. Lošimas pavy
ko gana gerai. Ypač padarė pui
kų įspūdį į publikų veikalas “Ko
voje už laisvę”. Pats veikalas 
gana užimantis, o prie to buvo 
gabus ir išsilavinę lošėjai. Nors 
Petro ir Onutės rolės gana slin

Į Gegužio 5 dienų buvo sureng
tos prakalbos pamjnėjimui ge
gužinės šventės ir K. Markso ju- 
bilėjaus. Kalbėtoju buvo pak
viestas d. M. Duseiko iš Bostono, 
Bubsi uvių Unijos organizato
rius.

Kalbėjo apie Markso gyveni
mų ir jo darbus, o antru atyčju 
— apie klesų kovų. Aiškino, kaip 
kapitalistų klesa nežmoniškai iš
naudoja darbininkų klesa ir lai
ko jų pavergusi. Tolinus kalbė
tojas aiškino, kaip musų kuni
gėliai žmonės darbininkus pa
kriko tamsybėj, idant jie ir to
liaus butų nuolankus vergai ka
pitalistų. Kalbėjo taipgi ir apie 
atsitikimus Busijoj.

Užbaigdamas, d< M. Duseika 
ragino darbininkus rašylies j 
organizacijas kovui prieš savo 
išnaudotojus. Publikos buvo al
si la nkę neperdaugiji ųsia.

Nedaležnas šarlatanas.

GRAND RAPIDS, MICH.

1

$1,529.840.46
Apsaugos Padėliams

$1,529.840.46
Dėžutės l’asirandavoja

AR TURITE NE8TROPŲ SKOLININKĄ?
ikolektuojame nuo nestropių Bkolininku^senan ir ne
rias skolas, notas ir risokius beraiti&kus skolų ii- 

jieAkojimus su patuktais ant nuošimčių, nuo privatinių ypa
tų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kokia skola 
yra ir už ką. bile tik teisinga, mes galime jums i&kolektuoti 
tiesiai ant nuoftimčių nereikalaujant nei vieno cento išaugš- 
to. Pamėginimaa ir rodą jums nieko nekaštuos.

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir ištikimus ad- 
vokatus, kurie veda visokias provas civiliškuose ir kriminališkuose teis
muose už prasikaltimus, sužeidimus fabrikuose ir kitokius nuostolius, 
licikul Pijantiems gero ir gabaus advokato, musų ofise visados atrasite 

ekveno jūsų pare kaluvimo. Už pasitarimus ir rodą nieko neimame. Rašy- 
i'!>a ateikite pas mus šiandie.
U. OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių: Panedėliais, Se- 
i ir Pčtnyčioms nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
auo 1 po pieių iki 9 vakaro. Su viršminčtais reikalais kreipkitės pas mus 
kai ar laiškais ant sekančio antrašo: »

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY
South Halsted Street. -l- -j. Chicago. III.

—II Tins r

Didžiausia

Bardevičiutė tas roles atliko tik
rai puikiai.

Apvaikščiojimas Gegužinės ir K. 
Markso 100-metiniu.

Jus žinote ko reikalaujate
Mes turime ir galime jus užganėdinti musų $30 

dolerių siutais, šie siutai užganėdins kiekvienų, o 
jei ne, tai mes mielai sugrąžinsime pinigus. Hart, 
Schaffner & Marx stovi užpakalyje mus, ir todėl mes 
jums juos pilnai gvarantuojame.

Pamėginkite iš musų viena—

$15, $20, $25, $30, $35, 
$40 ir $45

dolerių siutą—savo pinigų verčios.
Didžiausias išskyrimas visokių spalvų ir mados.

SHOE DEP.
Nuo $3.00 iki $10.00—visokių stylių.

- GENTS’ FURNISHING DEP.
Didelis išskyrimas visokių marškinių nuo 85c iki 8.50.

The Bridgeport Clothing Co
3246-48 S. Halsted St., Chicago, III.

Aš, ADOMAS A. KABALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnfijęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinhnus pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir UŽ rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bei kada pareikalavau Salutaras vaisių, Billerta, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, lai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbi. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadf pa krutinę. Vidurių rėžiau,* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgrrdsva*- kas sa 
vaitė po butelį Salutaias, Litteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle* pa 
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1UIM) sykių dėkuoju Salutarus mylisių ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutarus:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halated St., Telephone Canal 6417. Chicago, 111.
----------------- ---------------------------------------------------------------------

»

čia kp. surengė prakalbas. Kal
bėjo d. Duseika iš Bostono. Jo 
kalba, matyt buvo visiems sup
rantama, nes niekas jokių klau
simų nedavė.

Gegužio 5 d. buvo surengta de
monstracija paminėjimui sukak
tuvių 100-metų gimimo dienos 
K. Markso. Demonstracijoj da
lyvavo visų tautų socialistai, ir 
kaip-kurios šiaip draugijos. Iš
viso demonstracijoj dalyvavo 
apie 100 žmonių. Demonstraei-

Besiartinant viso pasaulio su
sipratusiu proletariato šventei ir 
darbo žmonių užtarėjo šimtme
tinėms gimimo sukaktuvėms, iš- 
anksto buvo pradeda rengtis, 
kad tinkamai visa lai paminėjus. 
Bei kad gyvenant sunkiose ap-

daugiausia. Buvo priimta rezo
liucija reikalaujanti, kad butų 
pažiūrėta antru kartu l amo Mo- 
oney byla. Pagalios buvo ren
kamos aukos socialistų partijos 
Mjlioniniam Fondui. Aukavo:

F. Soboliauskienė $1.00; P. Ka- 
žinskas, J. Gutauskas, po 50c.; 
K. Belinis, 30c.; K. .1. Valinskas, 
T. Valinskienė, P. Naveckas, J. 
Antanaitis, V. Karvelis, J. Žilin
skas, S. Matjošaitis, K. Vienžin- 
dis ir T. Basikas po 25 c. Smul
kių aukų $1.15. Viso surinkta 
$6.00. Visiems aukavusiems šir
dingai ačiū. Aukos pasiųstos i 
Socialistų partijos Milijono l)o- 
larių Fondų. — M. Motiejaitis.

Norint

nes ir ėjo per miestų iki Sstar 
Teatro. Tenai buvo surengtos 
prakalbos. Kalbėjo Assembly-

Lietuviška Krautuvė Chicagoj

PEARL QUEEN KONCERTINA

Nemokėk Pinigus Bereikalo
Musų Krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj

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

STEPONAS P. KAZLAWSK1
4632 So. Ashland Avė., Tel. Drover 7309 Chicago, III.

mis demonstracijų daryti ir tin
kamai pasirodyti darbininkų so
lidarumu, lai ir tuo likomės pa
tenkinti, kad galėjome surengti 
tarptautinį susirinkimų.

Gegužio 4, vakare,susirinko ke

Ko

eikite į tas sukro

VDKNAYINIB RBGI«T»UOTA> KUBA* AFTrKKOKIUH ant

VYRAMS IR SLAUGIEMS
Akini*.t auk»» Hhaiuu*a ouu M v* u «. 
fščiau Sidabro rotnuoaa nuo 11 **> t» 
augščlau. Pritaikoma akiuiua ua,iyaą 
Aimiakiti Galvot «op4jima«, narotat, 
maa, akių tkaudėjiman, u t vilkini** n 
tl. yra vaiaian (vairių ligų, kuru gal 
būti prašalinto* garų akinių pritaiky 
no u. Ištyrimą* uldyką, jai p«ri<1 •* 
•Mauda aki*. Jai jo* raudono*, >ai gm 
va *opa, j*i blogai matai, j*i aA|r »D 
p»ta, n*tg*l^ ilgiau, o juJkot pagali.*, 
aptiakoj, kur kiakviauam pritaikoma • 
kiniai utdyką Atmink kad »•* 
nani gvarantuojam akiniu* tr tuanšta 
n am garai prirenka*

B. M. MKBlBOrr, Kkaparla* Optika*,
Jai jųa aargata ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pa* mana Al hnvaa ag 
tiakonu* Biuijoj virš 10 matų. Anoarikoj Iš matų. Aš duodu patarimu* DYKAI. 
padaryti bila kokius ruailku* vaiatua. Al rekomenduoju tik GERUS daktaru*. A< «a* 
draugu* įmonių B. M. MKSIROFV. 1149 KO. MOBGAN HT.. CHICACO. fLl

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

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

3003-30,39 S. Halsted St., Chicago, III.

Moralybes Išsivysimas i

Programas buvo įvairus. Kal
bėtojai įvairiomis kalbomis sa
ke prakalbų, daug darbinikiškų 
dainų sudainuota. Ir į socialis
tų partijos milijoninį fondų dau
giau kaip penkios dešimts dole
rių suaukauta. Tame vakare da
lyvavo visos socialistų kuopos 
gyvenančios šiame mieste.

pa dar buvo atskirai perengus, 
kad daugiau lietuvius darbinin
kus supažindinus su gegužinės 
šventės reikšme ir su K. Markso 
atliktais darbais pasaulio prole
tariato emancipacijai. Drg. K. 
Jakimavičius turėjo paskaita a- 
pie Pirmųjų Gegužio.

Drg. V. Juškaitis savo kalboj 
pasakė, kad kapitalizmas jau at
gyveno savo dienas; ateina da
bar socializmas, ir darbo žmones 
turi tik organizuotis, kad priė
mus jį. Drg. M. Motiejaįtis kal-

jau apie Karotinus Markso gyve
nimų ir jo nuveiktus darbus. Be
lo dar buvo daug deklamacijų ir 
dainų. Publikos buvo neper-

vus, kurios skelbia

si jūsų dienraštyje

NAUJIENOSE

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
lybės išsivystymų.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora-

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

A TT T T M n Q”

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIU IŠAIŠKINIMU?
Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Pnvatiska 
Nuosavybė, Atlyginimas už rizikų, Materialistai —- vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St Chicago, Illinois

t* Se



Subata, Gegužės 11, i!

j Chicago ir Apie ii ūke
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Draugijų domai.

Gegužes

rbininkų Karybos konferencija. 
Įvyks ji M. Mcldhžio svetainėje,

do, mažai paisąs įstatymo apie 
“sausus nedėldienius”. Dauge
lis saliunininkų - TTiompsono 
rėmėjų be jokios baimės par
davinėja svaiginamuosius gėri
mus. Ir majoras jiems neali- 
mąs laisnių. TTiompsono prie-

to.

Draugijos turi subrusti. Ku
rios dar neturi savo įgaliotinių

rybai sumanymą, būtent, pasi
imti sau tą majoro privilegiją.

N A O J I B N08, Chfcag
I "'"I.'"*

ir privačams asmenims ir mic-

gai iškulta nupieštom iškabom, 
keliose vietose sutraukyta tolo

kuosc išversta daugybe medžių.

Chicagiečiams Naujiena

Taryboje, tegul pasirūpina jų* 
išrinkti. Nuo pereitosios Tary-

nauja ir svarbaus viešajame 
musų gyvenime. Sekamoji ko

daugelį didžios svarbos klausi
mų. Pažangiosios musų drau
gijos turi pasirūpinti, kad tasai

juodidžiausios reikšmės. Beika-

konferencijoj butų atstovauja
ma visos Chicagos ir jos apie- 
linkių progresyviosios draugi
jos. Taigi — subruskite!

“Valys“ Hammondą ir 
Burnhamą.

ne
žadąs pradėti naują “valymo 
kampaniją” — šį syk prieš iš
tvirkimą. “Valysią” VVcst Ha- 
mmondą ir Burnhamą. Tas

dėt dar prieš 15 d. šio mėnesio.

Et teisimas “pasiaiškinsiąs

(elsonas vakarykščiame miesto

i

kad ir Richbergas esąs ne be 
grieko. Esą Tik dėlto jis, ’Ettel- 
sonas, ir atstatęs poną Bicbber-

Ir telefonų kompanija reika
lauja “savo dalies”.

biją kreipėsi į miesto 
leidimo — padidinti 
kainas. Reikalavimas 
tuojama tuo, kad bėgiu dviejų
pastarųjų metų labai pabrango

telefono
pama-

ir darbininkai.

labai apsunkintu.

Nori “suvaldyt” 
Thompsoną.

Miesto taryboje galima lauk
ti naujų vaidų tarpe “thompso- 
ninių” ir “anti-thompsoninių” 
aldennanų. Norima, mat, “su
valdyt” majorą Thimpsoną, ta
riant atimti iš jo laisnių panai-

frue translation filed with thc post- 
master at Chicago, III., May M, 1918, 
as reąuircd by Ine act of Oct. 6,1917.
Už kiek parduota Chicagoje 
“laisvės bondsti”?

Sulin paskutinės atskaitos

Tas Billy Sunday.
Tas didysis hipokritų priete- 

lis, evangelistų sorkininkas Bil
ly Sunday, andais pavieto kalė
jime rėžė smarkų pamokslą 
kriminalistams. Rėžė jį pasis
tojęs.. . ant kartuvių. Davė ka
liniams “lekciją”, kaip kovoti 
su “didžiuoju žmonijos nepriete
liu
sako, esą kiek gudresni, nei lai
svieji Billio šėtros lankytojai. 
Jie labai mažai ploję tam kuni
gų ir kapitalistų apmokamam 
sorkininkui.

šėtonu”. Kaliniai betgi,

tu) perviršijo savo kvotą ant
23 nuošimčių. Kvota buvo

nų. Ming waruų n 
dsų” parduota šiaip:

policija vakar rado Aus’ižudžiu-

VVardas
1 ...........

Pirkėjai 
.. 9,801

Suma 
$ 1,393,380

9 o R* 
.. 297,400

3........... .. 8,027 1,810,1 (K)
4 ir 5 .. .. 8,371 160,1X10
6........... 16,926. 2,173,350
7........... 1 1,901 1,520,700
8........... .. 1,078 275,000
9 ....v .. 5,290 367,150

10 . . 3,080 231,600
11 ........... .. 2,627 172,000
12........... .. 9,119 761,100
13 .'......... 16,214 1,295,450
14 .. 5,188 403,800
15........... .. 7,177 516,650
16 . . 3,936 255,550
17 ........... . . 2,953 290,600
18........... 17,072 1,439,400
19........... .. 2,663 192,100
20........... .. 3,689 269,800
21 ........... 15,331 4,510,250
1212 r. 4,»3i •410.550

23.......... 10,817 1,801,100
24 ......... .. 12,578 1,(118,200
25 ...... 21,005 2,826,700
2(> . .V.. 15,811 1,268,100
27........... . . 8,530 594,350
28........... . . 8,061 738,700
>9........... 12,030 815,150
30........... . . 3,921 319,650
31 ........... .. 3,131 232,850
32........... . . 8,263 712,700
33........... .. 8,312 833,700
34 ........... 13,325 1,071,200
35 ........... .. 5,071 375,700

Viso . . 310,027 $31,483,930

Nusižudė turtingas verteiva.

Bogal. Bergeris, sako, praradęs 
daug pinigų įvairiose spekulia
cijose, ir iš susikrimtimo atė-

Pridarė daug nuostolių.

kai’ naktį siautė stipri audra, 
kuri pridarė nemaža nuostolių

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viską Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th SI., kampas* S. Halsted St.

VienlnlOIC grynu: l.ictuviška Banku po priežiūra Valdžios ir įlan
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo laupomuosius pinigus | šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvaranluoįaina, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
Išmokėti anl pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Ularninkais. Ketvertais ir Subatotnis iki 9 valandai vakare. 
Panedčliais, Seredornis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietą.

VYRIAUSYBĖ:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius 
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI;
PRANAS GFTSTAR 
ST. SZYMKIEAViCZ 
ANT. ENZBKHEL 
JULIUS C. BRENZA.

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS
ANTANAS BROŽIS
KAZ. MATULIS

BRENZA 
KROTKAS

Pagavo brangakmeny 
vagilius.

Policijos departamentas gavo

areštuoti keli nužiūrimi asmens,

už 25 tukst. dolerių. Manoma, 
kad tai tie patįs vagiliai, kur 
praeitą sausio mėnesį išplėšė

tuvę Marshall Field budinkc.

Pagavo dvi “žuvyti”.
tulusPolicija vakar areštavo 

William Fcldman’ą ir 
Greenstein’ą. Kaltinami išvilio- 
jime 7,000 dol. iš tūlo savo 
“kostumerio”. Teisėjas Kearns 
dabar turės nuspręsti — kas pa
darius su tom dviem “žuvy
tėm”.

Pavogė aštuonis automobilius.

astuoni automobiliai.

Tškulė barbernės 
langus.

Du nepažįstami vyrai, važia
vusieji dideliu juodu automobi
liu, vakar iškūlė plytom Adolph 
Fine, 3659 W. 12 gt., barbernės 
langus. Manoma, kad tai strei
kininkų ar jų simpatizatorių da
rbas: Fine atsisakąs išpildyt 
savo darbininkų reikalavimus.

Rengia parodą.
Liberty Land and Investmenl

imanti farmų ir namų parda
vinėjimu, rengia parodą gegu
žės 17 dieną visuose lietuviais 
apgyventuose distriktuose.* Tą 
pačią dieną, vakare, bus prakal
bos M. Meldažio svetainėj. Bus 
kalbama daugiausia apie naudą 
korporacijų ir apie tas progas, 
kokias lietuvaii gali turėti ant

Min. korporacijos Šerai, ku
rie iki šiol buvo po $10, nuo bir
želio pirmos bus po $ 12.50.

Nušovė pačią.

Ponas Sabalino Antonelli, 448
Orleans gi., sako, norėjęs tik

savo jaunąją prisieką, kad ji 
iKsišypKotų į kareivį. Ir ta 
“štuka” jam, tur būt, kainuos 
labai brangiai. Džiodžė jį ne
išleidžia iš kalėjimo be 10 tuk
siančių kaucijos. Antonelli mat 
“beštukavodamas” nušovė savo 
prisieką ir sunkiai sužeidė nore- 
Jusl jį areštuoti policistą.

Padidino algas.

kai, priklausau tįs t. v. Interna
tional Brotherhood of Electrical 
\Vorkers unijai, nuo gegužes 1

Dr. K. Drangelis
DENTI8TAS

3261 S. Halsted St. ■

I
Phone Drover 805J 11

t cmioaao IĮ

“LINKSMOS DIENOS”
2-jųkeiksmų vaizdelis iš liaudies gyvenlrtio su dainomis ir šokinis; 

Stato scenoje “ATEITIES ŽIEDO” VAIKU DRAUGIJĖLĖ,

Nedėlioję, Gegužio-May 19, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd PI.

d., gavo algų pddidinimą — po 
15 dol. mėnesyj. Taipjau su
trumpinta ir darbo valandos. 
Vietoj 9 vai. dabar dirbama 8 
vai. dienoje.

Beje, min. unijos lolialas 147 
laikinai numažino įstojimo mo
kestį naujiems nariams iki 5 
dol. Už trijų mėnesių įstojimo 
mokestis vėl įbus ta pati — 25 
dol. Neunijistai teeiti tuo pa
sinaudoja. Galima atsisaukt į 
■okalo raštinę 175 W. Washing- 
tOllj st.

—Unijos Darbininkas.

Parapija ir taipjau turinti už
tektinai skolų, naujų daryti ne
išpuola. Begis, tuo klausimu 
bus sušaukia speciali* parapijos 
susirinkimas. Pagyvensime 

pamatysime, kas iš visa to išeis.
—Viską žinantis.

CICERO
Sunkus stonas 
kunigystės.

Naujasai klebonas darbuoja
si gerai savo avinyčioj. Po Ve
lykų jis išsiuntinėjo iparapijo- 
nams konvertų su paraginimais 
duoti aukų. Konvertai, į ku
riuos prašoma įdėt dolerių, yra 
su kvietkuotu kryžium, po ku
rio didelėmis litaromis pažymi
ma “Velykų Dovanėlė” To-

BRIGHTON P ARK
Progresisčių vakaras.

Byto, gegužės 12 d., LMPS. 58 
ta kuopa rengia pramogų vaka
rą M. Meldažio svetainėje. Sce
noje statoma net du veikalu 
“Katriutės Gintarai” ir Jaunys
tės karštis”. Savo turiniu vei
kalai gana geri, pamokinau lįs. 
Jeigu tik rengėjos pasirūpins, o 
apie tai rods abejonės negali 
būt, deramu jų sulosimu — pu
blika turės geros pramogos.

Moters, matoma, deda visas 
spėkas, idant vakaras butų kuo- 
pasekmingiausias. Tatai liudi
ja didelis jo išgarsinimas: ne
rasi stubos, kur nekalbėtų apie 
moterų vakarą.

—Parapijonka.

simas “Kiek $------?”
Vyriausiame pačio, Clark ir 

Adamas gtv. yra laiškų iš Euro
pos, adresuotų Chicagoj gyve
nantiems giminėms. Del blogų

prisimena a- 
Dieve mano, 

Ir šventam

Jo, jau šešta savaitė po vcly- 
binasi siųsti, aukų, 
rapijonų, kuomet 
pie aukas, sako: 
tik duok ir duok! 
levui duok, ii- išpa

duok — vis duok'Ir duok! Juk 
velykines einant' šešis davėme 
Dabar, mat, ir v^Į duok. Kas- 
žiu kas ką mums 'tlždyką duos*;

Stebėtina, kad hči vienas pa
rapijomis nežino, kam eis tr 
“Velykų dovanėlė*’. Kiti sako 
kad už tas velykų dovanėles bus

9

l

atkerta, kad juk ir buvusis kun. 
Ežerskis panašias ir dar kito
kius “dovanėles” rinkdavęs me
tai į melus, o vienok bažnyčia

—J. Accris

Durjs atsidarys 5 vai. vakare. Lošimas prasidės 6 valanda
Inžanga 25c ir 50c; Inžanga vien tik ant tokią 25c yį

Šis veikalas yru slalomas dar pirmu kartu Chicagoj.• ir yra 
gražinusių, kuriuos gidi lošti maži berneliai. — į veikalą 
10 dainelių ir šokiu. Kaip lošimą taip dainas ir .šokius - \i 
vien tik “Ateities Žiedo” nariai—artistai ir artistes..

'I’aigi gerb. visuomenė maloniai kviečiama atsilank.\ Ii į si puikų 
Perstatymą, kur turėsite progos pamatyti kaip daug galima pralavird 
vaikučius, ir podraug savo skaitmeningu atsilankymu priduosile jiem, 
daugiau drąsos ir noro jų tolimesniam veikime.

Apart lošimo Ims dar ir šiaip visokių paniarginimų, kaip lai: solo, 
duetų ant smuiko, deklemacijų i rdainuos visas vaikų mišrus < boras 
keletą dainelių. Dainų mok>lo'ja P. S. S TANI ULIUTĖ; HežisieHn . - 
.1. SANKUNAS. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

IS 1S

Telcphone Yards 5032

Or. M. Sibpniski
3109 S. Morgan st. Chicago

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

1 Sergėkite savo akis)

\lsibus

»?:• O

Vyrišky Drapany Baigenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

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

pristatyti j namus, todėl kam tie

EXTRA
DIDELES RISTYNeS

APVEIZDOS DIEVO parap. svetainėj 
18-ta gatvė ir Union avė.

Risis JOE BANCEV1ČIUS su indi- 
jonu N. už 8 šimtus dolerių, kuriuos 
sudėjo šeši kliubai. Žiūrėsim, kuris 
iš jų išloš tuos pinigus. Visiems ži
nomas Joe. Bnnccvicius, kaipo drą-

Neužsitikėkit savo regėjimo pir 
ajam by kokiam neprityrusiam 

aptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
flaliu ištyli jus akis ir pririnkti 
mins akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei juins ūkiniai nebus reikalin- 
mes kati jurus nusakysime.

Advertiscd Windo\v, Adams St. 
lobėj.

Klausiant, reikia paduoti lai
ško numeris. Laiškai yra 
šiems:
909
944
947 

1840 
1843 
1849 
1860 
1808 
1900

Darvvent S 
Macevicc T 
Mnrtykun J'ranl 
.Javkovvice M 
Kievas Jan 
Kranc.unas M 
Mackevvicz Mike 
Paskevvicz Paul 
Washetos Casper

NUOVARGIS IR NULIŪDIMAS.
Užkietėjimo nuvarginti žmo

nės dažnai skundžiasi apie rūpi
nimąsi, apie kurį neturi jokio 
paaiškinimo, 
labai menka.

gąsdino mane .luozapii Šimkum, kur 
BaiK-evičiaus nebuvo, o kada Ban- 
cevieius parodė pinigus, tai jis turė
jo nutilti. Taigi pasirodė, kad jis y- 
ra menku nieįiedžeriiini. Tegul Jo
nas Kulis ateina į lą pačią svetaine. 
Ir tegul atveda bilc kuri lietuvį ir 
tegul betina pinigus nuo $50 iki $500. 
Ir katras nedės pinigų, tai visi žmo
nės tegul žino, kad tas bijosi. Ban- 
cevieius gi nebijo nė vieno, ir nebi
jos kol jo nepaguldys anl malraso.

Dabar atsirado labai garsus indi- 
jonas kaipo ristikas. Ir Bancevičius 
eis su juo imties. Otto Prapotni-i 
kas surengė tas imtynes; ir Chicagos 
šeši kliubai sudėjo 8 šimtus dolerių, j

Boto imsis dar 3 poros: žinomas i 
risi i kas Petras Katauskas su Ro- 
levičium, lenkų čempionu. Dominin
kas Dudinskas su Joc. Deičkovu. Bil 
Jaras su B. Žilinsku, lenku. Justinas 
Klovvas su Viktoru Kazukauskiu, — 
Viadukas Zbiško bus teisėju.

Padengus išlaidas, pelnas skiriama 
1 ieluvos Laisvės l'ondui.
Tikietu kainos: 35, 50, 75, $1, ir $1.50

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

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

3-čio.s lubos, virš Platt’o aptiek m 
Tėmykite j mano parašą 

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

Dr, A. R. Blumenthal |

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzairli’unja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regčjims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
tbalmometer. Y- 
Iiatinga (loma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4619 S. Ashland Av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317

BRIDGEPORT

K

gis prapuola, ir šitam padėjimui

nuovargį, nupuolimą ir linkimą 
prie bevilties.

Kaip tik normalis vidurių pa-

gyvuoja vaikų draugijėlė “Atei
ties Žiedas”. Ačiū jos vedėju

ir lt. naudokite

Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St^ Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rjlą; 6—9 va 
kare. Tel. ( anai 4367.

sios. Vieną ištikimiausių gy
duolių yra T rinerio Amerikoniš
kas Kartaus Vyno Elixiras.

Jos sudėtines dalįs, karčios žo-

Rezid. 933 S. Asliland Blvd. Chicagf 
Tekphone Uaymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
l'atlephone Drover S6U3

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—R vorl«tu
7— <i vakar*. Nedaliomis 10—12 dieu*.

pasiaukojimui, draugijėle pui
kiai bujoja. Vaikučiai noriai 
lankosi į susirinkimus ir moki
nasi. Reikia tikėties, kad lai
kui bėgant draugijėlė užims de
ramą vietą tarpe čionykščių lie
tuvių.

Kitą nedėlią draugijėlė

j e statomif didokas veikalas 
“Linksmos Dienos“. Vaidinime 
bus šokių ir dainų. Mažieji ak
toriai ir aktorės deda visas pas
tangas, kad deramai prisirengus. 
Lošimo juos mokina gerb. J. 
Surikimas, dainų — p-le Staniu- 
liutė.

Vielos ir kitų Chicagos kolo
nijų lietuviui privalėtų paremti 
jaunučius musų veikėjus — at
silankyti į jų parengtą vakarą. 
Pramogos bus M. Meldažio sve
tainėje. —F. S. K-nė.

rius ir sugrąžina normali padė
jimą virškinimo organų.

Trinerio Amerikoniškas Kar
taus vyno Elixiras yra gyduolė, 
kuri niekados neapvils. Kaina 
$1.10. Aptiekose. -- Reumntiz-

Josepli Triner Company, 1333 
1.343 S. Ashland Avė., Chicago
III.

Naujas “trobelis”.

naujas trobelis. Kunigėlis, sa
ko, norįs pasistatyt garage’ų ir 
didint kleboniją. Esą, kleboni
ja perankšta dėl jp šeimynos, o 
automobillaus irgi nenorįs “stu
mdyt po svetimus palepins”. Tū
li parapijonai delei to išreiškia 
didelį nepasitenkinimą. Girdi, 
visiems buvo gerai, o jam...

PRELEKCIJOS 
Nedalioj, Gegužės 12 d., 1918 

Renkamos Dr-jos I). ir D. šviesa 
Pradžia 2 vai. po pietą 

Alsio ir tiuck Svetainėje, 
5902 So. SI ate SI. 

Skaitys DR. A. L GRAIČUNAS 
Tema:

Hygiena apie Motery Lytiškas Ligas 
Inžanga dykai

Vyrai ir mergaitės mažiau 15 melų 
nebus leidžiami. Kviečia Komitetas.

Jonas Blažius
Persiskyrė su šiuo 

Gegužčs 6 d., 8:10 vai. vakare. 
Mirė sulaukės apie 33 metų 
amžiaus. Paėjo iš Kauno gub., 
Telšių pavieto, Plungės valosi., 
Jodeikių sodos. Amerikoje iš
gyveno 11 melą.

Velionis paliko sena moliną 
brolj ir seserį Lietuvoj, o Ame
rikoj du broliu—Domininką ir 
Vincentą ir dėdę .1. 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., Ručine, Wis. 
Petras Laurinaitis.

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENfi

Sugabial Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se motery ligone. Prižiūri Itgo^ 
nes ir duoda patarimu* mergi
nom* bei moterim*.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

■ Ii l W —A ■ » rs.s I

Telephonc Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
4847 W. 14lh Street, Cicero, UI. 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piel, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vuk. 
NedČldieniais nuo 9 iki 12 v. dieną.

Tel. Pullman 342.

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

10731 So. Michigan Avė. 
Roschind, TU.



NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Gegužės 11, 1918.

Pranešimai
Pranešimas chorams. — Chorai, 

kur priklauso prie Sus. Liet. Soc. 
Dain. Am. ir kurie nori prisirašyti, 
kad dainas dovanai gavus, praneški
te centro komitetui adresu: J. Jan- 
kauckas, 502— 23rd str., Detroit, 
Mieli

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
GRAŽUS KAMBARYS atiduodama 

veik dykai moterei arba vedusiems 
be vaikų, kurie galėtų padėti pasi
darbuoti prie namų. Dienų gali dir
bti bilc ką. Atsilankykite tik vaka
rais.
4119 So. Maplewood avė. Chicago 

2-ras augštas.

RANDAI

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA mergina prie namų 

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

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI didelis bargenas bi

znio nuosavybėje 1973 Ganalport av. 
sankrova su 4 kambariais, 6 kamba
riai 2-ras augštas. Mūrinė Garage. 
Kaina tik $2,900.

MOKYKLOS NAUJIENŲ AGENTURO?

LSS. VIII Rajono Konferencija Į- 
vvks gegužės 19, Mildos svetainėje, 
3142 So.A Halsted str., Chicago, III. 
Kuopos fur priguli prie LSS VIII 
rajono ir neturi išsirinkę delegatu j 
konferencijų, malonėkite, išsirinkti 
delegatus . LSS. VIII Raj. sekr., 

—J. Jurgaitis.

Draugystės Meilės Lietuviu Ameri
koj mėnesinis susirinkimas įvyks 
subatoj. gegužės 11 dienų, kaip 7:30 
vai. vak., M. Chernausko syet.. 1900 
So. Union avė. Visi nariai atsilan
kykite. ,

Izidorius Wecieckis, Fin. Rast.

DYKAI RANDA vedusiom žmonėm 
su vien uvaiku ar be vaikų, kurių ino 
toris prižiūrės trečių metų mergai
tę. Atsišaukite luojaus. J. Grig, 
4515 S. Union Avė. Chicago.

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

Ero Mfg. Co.,
700 W. 22nd Str., Chicago, III,

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGI kliaučiai prie naujo 
ir seno darbo. Pastovus darbas ir 
gera užmokestis. Atsišaukite tuo
jaus šiuo adresu:

J. Karnelskis,
4601 S. Ilermitage avė., Chicago 

Tel. Yards 3333.

ANT PARDAVIMO — bučeriškas 
aisbaksis (ice box) labai geras ir pi
giai galima pirkti.
1645 \Vabansia avė., Chicago

PARDAVIMUI pigiai bučernė, su 
namu, gera vieta, elektriką, gesas, 
viskas geroje tvarkoje.
937 W. 18th St., CJiieago.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinamą: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typesvriling, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abcl- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilictvstčs, dailiarašvs- 
tės.

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

Tarrlngton, Conn.: V. Kelmeli,, 
62 Lewi« t

Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 
„ 775 Bank »
N«w Haven. Conn.: J. Vaitkevivta*

286 Wr11bc« »
WEST VIRGINIA VALSTIJOJ >

----- o-----

PARDUODU — čeverykų taisymo 
dirbtuvę. Darbo užtenka dviem vy
ram. Atsišaukite tuojaus.
1316 So. Cicero avė., (’icero, III.

LSJL. 1 kp«, LSS. 4 k p. ir LMPS. 9 
gpv bendras lavinimus susirinkimas 
įvtfks gegužės 12 <1., 10 vak iš ryto, 
rcilosvship Housc svet., 831 W. 33 
PI. Bus skaitoma protekcija “Iš ga
mtos mokslu”. —Rašt. Zave.

£į»». Englewood.—LSS. 170 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj, 'gegužės 12 d., kaip 10 vai. ryto, 
.1. Butkevičiaus svet., 8132 Vincennes 
avė. Draugai visi atsilankykite.

—Sekr. J. J.

Eant Chicago. III.—LDLD. 70 kp. 
susirinkimas Įvyks nedėlioj, geg. 12 
d. 10 v. ryte. K. Grikšo svet.. 150 
gūt ir Northcote avė.—Draugai at
silankykite visi, nes yra svarbiu 
reikalu apsvarstymui. Taipgi kurie 
dar nesate užsimokėję metiniu mo
kesčiu. malonėkit užsimokėti sekan
čiame susirinkime. Atsiveskite ir 
naujų nariu- —Org. K. L. Kairia,

East Chicago, Ind. TMD. 127 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj geg. 12 d. kaip 2 vai. po pietų. 
K. Grikšo svet., kertė 150 st ir Nor- 
Ihcole avė.—Draugai, visi atsilanky
kite Į susirinkimų. Turime daug sva
rbių dalyku apsvarstymui, kaip de
legatų rinkimas į TMD. seimų ir tt. 
Taipgi kurie dar nesate užsimokėję 
už šiuos metus j Centralinį iždų me
tinių duoklių, malonėkite užsimokė
ti ant sekančio susirinkimo.

K. L. Kairia, Fin. Rašt.

LDLD. 19 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj. geg. 12 d., kaip 1:30 vai. po 
pietų, Mark \Vhite S. Club room 
svet. Kadangi pastaruoju laiku pri
sirašė daug nauju nariu, tai yra rei
kalas paaiškint kaip įeit į minėtų 
svetainę. Vyrai gal įeiti per galių 
tinęs duris iš pietų. Molerįs-gi turi 
eiti per ofisų ir pc rdidžiąją, O pas
kui ant viršaus. —M. T.
..LSS. 158 kp. mėnesinis susirinki
mas ivyks nedėlioj, gegužės 19 d. 
t2 vai. dienų, Jurgio Gaubo namuos 
—1257 So.Crovvford avė. Visi drau
gai malonėkite atvykti, turime daug 

svarbių reikalų.
..LSS. Itos, 3/tos ir 234los kuopų 
cxlra susirinkimas, kuris šiandie tu
rėjo Įvykti Aušros svetainėj šiuo 
Įteka atšauktas, taigi nebeįvyks. Min. 
kuopų nariai malonės tatai įsidėmė
ti. —Komitetas.

REIKALAUJAMA—vežimų male- 
votojų. Vieno prie paprasto darbo 
ir vieno prie visokio. Pastovus dar
bas. Gera mokestis. Matykite Mr 
S\vcet, Harmonia Hotel, 3(XMI India
na Avė. (’hieago.

REIKALINGAS, — prie visokio da
rbo žmogus Į saliunų ir likierių san
krovų. Gera mokestis.

Atsišaukite tuojaus. 
Ellis Co.,

5728 So. Stale str., Chicago

PARSIDUODA valgomųjų daiktų 
ir saldainių bei kendžių krautuvė, ge 
roij, lietuvių apgyvento] apielinkėj. 
Parsiduoda delei labai svarbios prie
žasties. 3220 Wallace St.

NAMAI-žEMfc

----- o-----

REIKALINGA—Drill press hand 
Boll cutler. Room 1929 — 139 N. 
Clark st., Chicago

REIKALINIiA—Vežimų trimerių. 
Vieno experto ir vieno pagelbininko. 
Matykite Mr. Sweet, Harmonia, Uo
te I. 3000 Indiana avė., Chicago.

------- 0-------

BEI K ALINGA—Vežimų Irimuolo- 
jų. — Moterų prie siuvamų mašinų ir 
slipų apdengėjų. Room 1920 — 139 
N. ('tark St., Chicago.

----- o-----

REIKALINGA kalvio ii- pagelbini
nko. Taipgi 2 gerų finišerių. Maty
kite Mr. Sweet, Harmonia Hotel,— 
3000 Indiana avė. Chicago.

----- o------

REIKALINGA—piano finišerių ir 
rublicVių. Room 1920—139 N. Clark 
St., Chicago.

----- o------

RE ĮKALINI iA—darbininkų prie 
medžio darbo. Gero vyro prie nau
jo darbo ir 2 taisytojų. Matykite 
Mr. Swcel, Harmonia Hotel, 3000 
Indiana Avė.

----- o------

REIKALlNGA-r-apsukraus vyro su 
Lankiais. Abelnas dalbas. 
Room 1920 — 139 N. Clark St.

----- o-----

Racine, Wis.— LDLD. 65 kp. 'susi
rinkimas bus utarninkc, gegužio 15 
d. Visi nariai malonėkite atsilankyti 
į susirinkimų, nes yra daug svarbių 
reikalų. —O. A Sa.

REI KALINGA—“\Voodwork ma- 
cbine hands. Gero “lay out man” ir 
2 opci uotojų. Matykite Mr. S\veet, 
Harmonia Hotel, 3(100 Indiana avė.

----- o------

DIDEI.fi MANUI AKTURA reika
lauja reprezentantų pardavinėjimui 
marškinių, apatnešų, kelnių-pančia- 
kų, dresių, veisčių, sijonų, tiesiai į 
namus. Rašykite dėl gavimo dykai 
sempelių. Geistina susirašinėti ang
liškai.

Madison Mills, 503 Broadwny, 
New York City.

REIKALINGA leiberių į himberių 
jardu. Pastovus darbas. Mokėsiies 
>2.75 iki 83.00 i dienų. Proga atei
tyje tapti medžių matuotoju. Atsi
šaukite į

Harris Brosi Lumber Co. 
įėjimas nuo yardo.

35lh ir Iron sis., Chicago

REIKALINGAS bučeris mokantis 
icluviškai, angliškai ir lenkiškai. 

1615 Wabansia Avė. Chicagoi

PARDAVĖJAS
Didelė metalo kasyklos kompani

ja mokė> jums $100 mėnesyje ir 15 
procentų komi.Šino, jeigu parduosite 
$1000 vertės jos šlako per mėnesį. 
Geras švarus, augšlos rųšies stokas. 
Jei jus esat sumanus, galit padaryti 
$250 savaitėj. Adresas P O Box 1092, 
Pillsburg, Pa.

REIKALINGA bučeris. Turi kalbė
li lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 

L Lyon.
1731 So l'nion avė. Chicago, III.

REIKALINGA moteris dėl prida- 
bo.jimo dviejų kūdikių. Jeigu rastų
si toki moteris meldžiu atsišaukti.

R1. MarcinoYvskis,
263 E 115lli St., Kensinglon
Chicago, III.

i^EIKALINGA leiberių dėl Ii. .išk
los darbo. Pastovus darbas.

Link Beit Co., 
391h St. ir Stesvart avė., Chicago.

PARDUODA savininkas puikų 7 
kambarių namelį, akmens pamatas, 
28 pėdų lotas, didelė barnč. altika 
ir beiznientas. Moderniškas ir švie
sus, pirmos klesos stovyje, labai ne
brangiai. Paranki prie Stock Yar 
dų, gera transportaęija.
835 W 53 st, arti llalsted st.

’ VALENTINE DRES8MAKING | 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmi triaki 
—T—jnu— — ___________________ _ __________ __________— L    

i I I I ■Kiti ■miT ■

AGI£NTUROS

Agentai, užžiurint|s platinimą HN- 
nų” savo miestuose arba distriktuo- 
ae. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

RindenrW. Va.: j\ K airunas, 
Box 49

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

EHzabeth, N. J.: D. Bočkus. 
211 First !

Paterson, N. J.: A. Atkind, 
273 RIver !

Newark, NJ.: P. Lukšis, 
314 Walnut !

Bayonne, N. J.: A. Schwartzbnrg. 
_____________24 E. 15th Street

NEW YORK VALSTIJOJ:

SI

St

Si

FARMOS!
Aš norėčiau atkreipti domų į tuos 

lietuvius, kurio nori apsigyventi ant 
ūkių ir tapti savininkais. 'Tokiems 
lalariu kreipties į \Visconsino vaiš
iją, Langlacla Counly.
Rašykite laiškus arba ypatiškai 

creipkitės šiuo adresu:

A. Siderevičia,
P .O. Bryant, VVisconsin.

AR JUS JIEŠKOTE BARGENO?— 
štai yra tikras bargenas. 2 augštų 
medinis namas ,su mūrinio nameliu 
užpakali]. Remtos $16.00 mėnesyje. 
Pirmos klesos stovyje. Parduoda sa
vininkas. Nelaukite, ateikite ir pa
matykite 2909 Emerald Avė.

PARSIDUODA muiinis namas, 4 
ruimų su maudyne, elektra ir beis- 
mcnlu, su gyvuliais ir paukščiais, už 
$2,400. N. W. 6358 Melrose St., Prie 
pat Belmont. Chicago.

Cicero, III. — Liet. Mot. Progres. 
Sus. 13 kuo|M»s mėnesinis susirinki
mas ivyks panedėlyj, gegužės 13 d. 
Tamoliuno ir Gudgalio svetainėje. 
Pradžia 7:30 v. vakare. Visos na
rės malonėkite atsilankyti, yra sva
rbių reikalų. —Valdyba.

Simų ir Dukterų Lietuvos Draugi
ja rengia teatrų ir balių šiandie, ge
gužės II. Krank and James Svet.. 23- 
čia avė. ir Lake gatvės, Melrose Park 
III. Pradžia 7:30 v. vak. Bus suloš
ta vieno aklo farsas: “O. S. S.”, ar
ba šliubinė iškilmė. —Komitetas.

REI KALINGA—('abinet dirbėjų. 
Pastovus darbas dėl dviejų vyrų prie 
visokio darbo, Room 1920 — 139 N. 
Clark str.

REIKALINGA abelnų dirbėjų į 
fabrikų, prie trokų, krauti į karus, j 
vardų, ir tt. $3.40 į dienų ir augš- 
čiau. Darbo sanlygos labai geros, 
su visais moderniškais parankumais. 
Darbas galima gauti moterims, vai
kams ir merginoms virš 16 metų taip 
pat kaip ir vyrams. Atsišauk į Em- 
ploymcnt Dept., Corn Products Re
ti ui ng Co., 63rd str and Archer avė., 
Arflo, III. Archer avė., ir 63rd st c- 
lektrikinis karas privažiuoja tiesiai 
prie dirbtuvės.

REIKALINGA leiberių j medžio i.š- 
dirbystės dirbtuvę. 26c į valandų. 
Atsišaukite.
917 \V. 20th Place., Chicago.

FARMOS
Centralėje \Visconsin, išdirbtos su 

namais, barnčmis, šuliniais, tvorom, 
prie gerų kelrų, arti mokyklų ir mie
sto. Taylor, Lincoln, Longlade, Mo- 
ralon, Price ir Clark pavietuose, su 
arba be šlako. Kainos $1,000.00 ir 
augščiau. Mes skiriame 10 metu iš
mokėjimui. Galima mainyti. Par
duodame arklius, ktrrves ir U. ant 
lengvo išmokėjimo? I

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

LOEB-HAMMEL REALTY CO
• (Not Ine.) 

2209 \V. 23rd Place Chicago, III.

RAKANDAI

----- o------

REIKALINGA — Upholster. Pri
tyrusio vyro prie Davenport ir Tur- 
kisli darbo. Matvkite Mr. Svveet, 
Harmonia Hotel, 3000 Indiana avė.

----- o-----

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

REIKALAUJAMA lempėjų ant kur
palio dėl divonų šliurių.
1303 So. Sangamon st., Chicago.

RETA PROGA.—Jauna pora pri
versta paaukaut save uuikius 5 kam
barių rakandus. Elcgantis tikros sku- 
ros seklyčios setas, 8 šmotai, dainin 
rumio setas, vėliausio styliaus. Taip
gi miegamojo ir virtuvės rakandai, 4 
aliejiniai paveikslai Taipgi $850 pats- 
skambinas pianas 1918 styliaus bus 
paaukautas už $220 ir $200 Victrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite luojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kedzic Avė. Pirmos lubos.

Penkių draugijų mėnesinis susirin
kimas Įvvks panedėlyj, geg. 13, 8 v. 
vakare. M. Meldažio svet., 2242 W. 
23 rd pi.—Visi įgaliotiniai susirinkite, 
\ ra daug svarbių dalykų apsvarstyt.

—Sekretorius.

LSJL. 3 kp. susirinkimas įvyks su- 
baloj, gegužės 11 d., Ant. Blinstru- 
po svetainėje, 1501 So. Ilermitage 
avė. Draugai, malonėkite atsilankyt, 
turime svarbių reikalų apsvarsty
mui. —F. Tolusis.

REI KALINGA —mokinimuisi vaiko 
virš 16 metų mokyties gerai apmo
kamo amato. Room 1920 — 139 N. 
Clark St.

----- o-----

REIKALINGA—straiperio ir mo
nogramų piešėjo.

Room 1920 — 139 N. Clark Street.

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterįs prie švaraus šapos da
rbo. Algos $12.00 į savaite ant pra
džios. 900 W. 181h St. Chicago.

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

“Ateities Žiedo” vaikų draugijėlės 
choro ir lošimo generalė repeticija 
įvyks nedėlioj, gegužės 12 d. 2 vai. 
po pietų Mark VVhitc S. svetainėj, 
llalsted ir 29 gt. Atsilankykite ir tie, 
kurie buvote apleidę šia draugijėle. 
Už praleistų laikų nereikės mokėti.

a Draugijėlės Globėja.

REIKALINGA MOTERŲ, MERGI
NŲ IR VAIKU DIRBI! ŠVIESIOJE 
DIRBTCVfiJ. GERA MOKESTIS 
P R I T Y RIM A S N E R EI K A LING A S.— 
ATSIŠAUKITE į: MARSHALLS.
1454 S. SANGAMON ST., CHICAGO.

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

DARBO BIURAS ATDARAS PA- 
NEDRLIO, SEREDOS IR PfiTNY- 
CIOS VAKARAIS IKI 9 VAL. VAKA
RO.

NEDALIOMIS NUO 12 IKI 5:30 
VAL. PO PIETŲ

ATSIŠAUKITE IN CRANE CO.— 
EMPLOYMENT DEPT., 

40TH ST., IR SO KEDZIE AVĖ.

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

Neleiskite dykai laiko.

ASMENŲ .1 IEŠKOJIMAI
Paįicškau Vincento ir Benedikto 

Velžiukų. kurie anie 5 m. tam atgal 
gyveno New Yorke. Jie paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pav., Augšta- 
kainiu sodos. Jie patįs ar kas apie 
juos žino, malonėkite atsišaukti:

Anelė Bvnčaitė,
2222 W. 23rd PI., Chicago, III.

Risi KALINGAS bučeris, mokantis 
angliškai ir lietuviškai kalbėti, sup
rantantis darbų pirmos klesos. Gera 
mokestis ir švari vieta. Darbas ant 
visados. Atsišaukite tuojaus.

VVorkers Cous. Ass’n.
2005 Lake st.. Melrose Park, III.

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

Kas nori išmokt anglų kalbos ir 
rašto, rokundų, braižymo pienų — 
eikite i Aušros Mokyklą. Pamokos 
dienomis ir vakarais. Mokestis ne
didelė. Užsirašvt galima kiekvienu 
laiku. AUŠROS MOKYKLA 
3001 S. llalsted SI., Chicago 

V. Mišeika, Vedėjas.

PARDAVIMUI
REIKALINGA mergina prie abelno 

namų darbo. $8 į savaitę.
Mrs. Ziemont,

3252 S. llalsted st., Chicago

Pajieškau pusseserės Barboros Pu- 
zarailės, Kauno gub.. Šiaulių pav., 
Akmenės parapijos, Raudžių sodos. 
Pirmiau gyveno So. Boston, Mass. 
Malonėkite atsišaukti arba kas žino
te praneškite, busiu labai dėkinga.

Pranciška Puzaraitė,
F. Ankevičienė 1633 So. Jefferson 
st., Chicago, III,__________________

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODAMA KAMBARYS. Neimi- 

žas, šviesus, elektra apšviečiamas 
kambarys, vienam ar dviem vaiki
nams su valgiu ar be valgio, Kreip
tis po num. 711 W. 34th st., antros 
I ub< >s.

REIKALINGA 4 arba 5 geri vyrai 
dirbti automobiliu šapoje. Darbas 
visokis. WARSAWSKI and CO.
1915 So. State St., Chicago

PARDUODU barber shop lenkų- 
lietuvių apgyvento] vietoj, pusė blo
ko nuo lenkų bažnyčios. Gera pro
ga lietuviui. Atsišaukite pas:

P. Kagovičių,
8718 Commercial Avė., S. Chicago, UI

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

Atsišaukite, arba rašykite i 
Buhl Malleablc Co., 

White and Odair st«., Detroit, Mich

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

A. Prazsky
Drover 1376. 2856 Emerald Avė.

REIKALINGAS bartenderis, nes 
sena®1 išėjo j karę, mokantjs lenkiš
kai Ir lietuviškai. Darbas nuolati
nis ir gera užmokestis.

F. Čepauskas
2065 W. Coulter St. ir Hoyne avė.

PARSIDUODA kriaučių šapu lietu
vių apgyvento] vietoj. Biznis eina la
bai gerai. Kas nupirks — nesigrau- 
dįs. Del platesnių žinių kreipkitės 
šiuo adresu:

Andrew K Smith.
3305 S. llalsted si., Chicago, III,

MOKYKIS KIRPIMO IK DKSIGNING ‘ 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRftDALŲ

Muku sistema ir ypatiSkas mokinimas pa
darys jus žinovu j trumpą laiką.

Mok turimo didžiaUHius ir fteriauftiufl kirpl- 
tno-de«iRniiist ir Mūvimo nkyrius, kur met» su
telkiame praktiftką patyrimą kuomet jų mo- 
kytiitta.

Elektra varomos mažiuos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bilc Iniku — dieną ir va
karais ir gauti specialifikai pigią kainą.

Patrcnos daromos pagal J ūku mierą — bil« 
stailės arba dydžio, iž bile madų knygos.

MASTER DE8IGNING SCIIOOL
J. F. Kaanicka, Perdėtinis,

119 N. La Šalie gatv?, Kambarys 411-417. 
nriež City Hali.

CHICAGO, ILL.
18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley. 

633 W. 18th SI.
“Naujienose’’, 1840 S. Halsted St 

North Side Skyrius: VVilberty Strege 
2018 Grcenwich Str. 

Bridgeport Skyrius: J. B. Aglinskas, 
3346 S. Halsted st 

Englcvvood Skyrius: M. Dūdas,
8143 Vincennes avc. 

Brighton Park:
Mr. Smith, 3813 S. Kedzle Ave„ 
J. MinkeviČia, 3848 S. Albany Avė 
žurauskas, 4053 S. Maplewood av 

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av 
V. Saudargas 5418 Princcnton av. 
A. Kasinski, 6110 So. State St.
J. Legciko, 6002 So. State St. 

Krnsinulono. Bnsebindo ir Burnsi- 
dės Skyrius: S. Misiūnas.

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

2337 S. Lenvitt SI 
Town of Lake Skyrius: A. Bartašus, 

4601 Hermitage aye., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ:

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

Ncw York, N.Y.: Louis Kram,
299 Broadwa>

Rochcstcr, N.Y.: J. Brukne, 
577 Hmlson Avė

Yonkers, N. Y. H L: VVeiss, 
102 Rlverdale Av«

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski, 
184 Grand St»

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

Amsterdam, N.Y.: Mr. Maies, 
145 E. Main S

Rochester, N.T.: M. Zukaitis, 
451 Hudson Av«

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas.
________________ 235 E. Mają Jh

MARYLAND VALSTIJOJ:
Buitim ore, Md.: J. Aleknevicz, 

650 W. Lomburd B>
Baltlmore, Md.: J. Filipovicz,

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

637 Lonibard 5*

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS
LietuviškairAngliškas I

. . . .  . ‘==’ I 
Angliškai-Lieluviškas l

Talpina savyje reika- J 
lingiausius, kasdie var- I 
tojamus, žodžius. La- i 
bai paranki knygutė ne- i 
žiotis ir kiekviename į 
reikale pasinaudoti i

Kaina 50c paprastu j 
ir 75c geru skuriniu ap- i 
daru. |

Galima gauti “NAU- | 
J IENŲ” Administraci- I 
joje, 1840 S. Halsted St, I 
Chicago, III. j

I0WA VALSTIJOJ: Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

Ciceru, III. .H Matuiis, 
1437 S 49th Ct.. Cicero, Iii. 

So. Chicago, III.: Paul Sadula, 
8847 Houston Avc. 

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

Melrose Park, III.: M. Kartaski, 
6 N. 19 Broadvvay st 

DeKalb, III.: Mike Taruti, 
1148 Market St 

Divei.- ’nn, III.: W. A. Žilinskas,
Box 210 

Rockdaie, III.: via Joliet, D. Lukša, 
140 Moen Avc 

Westvilie, 111.: St. Mazremas,
Barber Shop, State SI 

Waukegan, III. J. Miloszeviče,
801 — 8tk St 

W. Pallrcan, III.: W. Pilvpas,
720 120 St

Harvey, III.: Z. Putramentas,
15725 Finch Ava 

Chicago Hcights, III.: Frank Banis, 
341 E. 14lh St. 

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

Livingston, III.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, Ilh: Žlčkus,

539 Collinsville Avė.
Springfield, III.: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair Ava
^MASSA7fHUŠETfs'VALSTIJOJ:~

Lawrcnce, Mass.: P. A. Jotui
144 Elnį Street

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

VVorccster, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury St

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

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas,
135 Ames Si 

Lowcll, Mass.: J. Baumill.
50 Charles St

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

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

OHIO VALSTIJOJ:
Gleveiand, O.: A. Valenton, 

2120 St. Clair
PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

BridfeviHe, Pa.: T. Gelchis, 
P O Box 407 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt News C* 

Liberty Avė and Grant B 
Kulpmont, Pa.: VVally Yodoc, 

Box 45 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 

2809 Ponn Aw. 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbes » 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich, 

2228 Tustta I 
Ouquesne, Pa.: K. Lideka,

306 Hainilton a« 
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

1726-28 JacksoB B 
Scranton, Pa.: Petrikys J,

Ct. and Albright Av • 
MICH1GAN VALSTIJOJ:

Ui and Rupias, Mieli.: J. žilinamu 
452 W. Leonard t 

Saginaw, Mich.: S. JoškeviČe, 
2707 Washington Ava

INDIANA VALSTIJOJ:
E?Chmago, Iiul.riJ. Niirkūs, 

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

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

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

1214 Broadw«’
Clinton, Ind.:

M. Aliliunas, 112~So. Main st.
WISCONS1N VALSTIJOJ:

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

Kadue. Wis.: Tonv Vegeta, 
’ Ž37 Lafayętte •»

CONNECTICUT VALSTIJOJ>
Bridgcpod7~Čonn. H. A. Midland, 

24 Railroad Avė.,

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville Rt

Musu Knygynas
tanaao

1. NUOSAVYBE IR DARBAS. Su
lietuvino A. J. 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 klausimą. Kaina 10c.

3. VAGIS. Parašė A. J. Karalius,
Puslapių 27. Apysaka paimta 
iš tikro gyvenimo. Ji atvaiz
dina, kaip blogos gyvenimo 
sąlygos ant žmonių atsiliepia, 
kaip atsiranda vadinami pra
sikaltėliai ir kodėl jie tokiais 
yra. Kaina 10c.

4. NAMAI PRAGARAI. Komcdijėlė.
Parašė Harry Newton. Ver
tė Jonas llgaudas. Puslapių 
23. Gera statymui scenoje. 
Tik dvi ypatos reikalaujamos 
lošimui. Kaina 10c.

5. IŠ ŠIRDIES. Parašė James Al-
len. Vertė St. Biežis. Pusla
pių 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 SI. 
Biežis. Puslapių 51. Apie 
šią knygelę autorius sako: 
“Jos tikslu yra paskatinti vy
rus ir moteris surasti bei jau
sti teisybę, kad jie patįs yra 
savęs tvėrėjais. Kaina 15c.

7. LOKIS. Parašė P. Merimc. Ver
tė L. Juras. Puslapių 79. l ik 
-ką iš spaudos. Lietuvių le
genda. Labai indomus pasi
skaitymas. Kaina 15c.

8. PADAVIMAS PAS ĮVAIRIAS
TAUTAS. Pagal 11. D’Almc- 
rns’ą. Sutaisė A. J. Karalius. 
Aiškinama įvairus budai pa- 
čiavimosi pas Įvairias tautas. 
Puslapių 89. Kaina 20c.

9. MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.
Parašė L. Krzyvvicki. Vertė 
A. J. Karalius. Puslapių 120. 
Gvildena moralybės - etikos 
klausimą. Svarbu žinoti kiek
vienai apšviestai ypatai. 25c

10. AMERIKOS PILIETIS. Surengė 
J. llgaudas. Puslapių 63. 
Pilniausi pamokinimai, kaip 
tapti piliečiu. Taipgi suirau 
ka Suvienytų Valstijų konsti
tucijos. Kaina 25c.

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

12. NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS. 
Parašė Paul Lafargue. Vertė 
A. J. Karalius. Puslapių 167. 
Vienas iš svarbių veikalų so
cializmo literatūroje. Gvil
dena privališkos nuosavybės 
vystymosi klausimą.—50c.

13. DRAUGIJOS IR ORGANIZMŲ
EVOLIUCIJA. Parašė Arthur 
M. Lcvvis. Vertė A. J. Kara
lius. Puslapių 187. Išguldy
mus teorijos organizmų bei 
draugijinių organizmų vysty
mosi. Svarbus veikalas. 50c

14. AUDĖJAI. Drama. Parašė Gcr-
hard Hauptman. Vertė J. 
L aukis. Puslapių 112. La
bai rimtas ir svarbus veika
las. Perstoto darbininkų gy
venimą pirmos devyniolikto 
šimtmečio pusės pabaigoje. 
Kaina 50c.

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

16. GLUDLLIUDI ir kilos Lyrikos
Eiles. Parašė Kl. Jurgelio
nis. Kaina 50c.

17. MACBETH. Penkių veiksmų
\Villiam Shakespeare’o trage
dija. Vertė (eilėmis) Klcofas 
Jurgelionis. Spauda “Nau
jienų”. William Shakespea
re’o veikalai tai yra didžiau
sias pasaulinės literatūros 
turtas. “Macbeth” yra vie
nas, iš geriausių ir garsiausių 
to genijaus veikalų. Patarti
na kiekvienam apsipažinti su 
šiuo veikalu. Kaina 70c.

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

19. SOCIALIZMO MINTIES BLAI
VUMAS. Parašė John Spargo. 
Autoriaus leidimu vertė A. 
Lalis. Pluoštas laiškų rašytų 
darbininkui Jonatanui Edvar
dui, Pittsburge. Puikiais au
dekliniais apdarai. Kaina $1.

20. Ml LK1Ų APAŠTALAS. JuokiiB 
gas scenos veikalėlis. Jo au
torius, išvedęs scenon Rač- 
kuli, begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerikalų a- 
gitatorius, besiginančius sa
vo “augsiu mokslu”, kurie 
vienok mokslo nei jiauostyti 
nėra gavę. Kaina ibc.

“Naujienų” Knygyne galite gauti ir 
kilų laidų knygų. Reikalaudami ko
kios nors knygos, visuomet kreipki- 

’ lės į mus.

Mes spausdiname tik parinktiniau- 
sius darbininkų apsišvietimui veika
lus. Taigi šiame rinkinyje nesiras 
Jus vargininčių temų. Visi leidiniai 
yra verti Jūsų perskaitymo.

Norintiems pasidarbuot savųjų la
bui > ra galima ir pelninga, nes agen
tams duodame gerą nuošimtį.

Visokiais reikalais kreipkitės šiuo 
adresu:

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St Chicago, Illinois
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