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Vokietija pripažjsianti ru
sus neutraliais gyventojais.

Triip translation filed with the post- 
inasler ai Cbirago, III., May 25, 1918, 
as rc<|ulrcd by the ari of Oct. 6, 1917.

MASKVA, geg. 17 (suvėlinta) 
Oficialu Vokietijos bevieliu?

Kad turėtumėt jų ganėtinai 
žiemai

bandyti savo likimo, ar, mažiau
sia, neparodo to.

Sakoma, kad vokiečių ūpas y- 56 Amerikos kareiviai
True translation filed with the posf- 
master ai Chicago, III., May 25, 1918, 
us re<|uired by tne act of Oct. 6, 1917.

Nori susivienyti su Lietuva
valstybės paremia 'Turkijos val
džios nuomonę, jog muzulma-

Rusai belaisviai yra paliegėliai
džios.

Vėliausios statistikos parodo 
kad rusai sudaro didžiuma Krv € • 
mo gyventojų. Ten taipgi yni 
daug\hč totorių, kurie vra ma- 
gomelonai.

'Valkininkų konsulai padavė

I

tinai perspėja šalies gyventojus, 
kad jie dabar pirktų tiek anglių, 
kiek jie mano bus jiems reika
linga ateinančiai žiemai.

Pasak kuro administracijos, 
* pirkimas anglių dabar leis im
lių kasykloms dirbti visą laiką, 
o ir sumažįs didelį trukumą an
glių, kokis bus jaučiamas atei
nančią žiemą, ypač septyniose

prieš kovo 21 dienų.
Tuo pačiu laiku talkininkų 

viešpatavimas ore daro didelių 
nuostolių vokiečių stovykloms, 
aerodromams, artilerijos kon- 

Į centracijomms ir kitoms svar
besnėms karinėms vietoms.

ko anglų ir franeuzų aviatoriai 
metė tonų paskui tona bombų

Oriniuose mūšiuose vokiečiai

ir Illinois.
Dabar dar galima užtektinai

doj anglų aviatoriai nušovė 15 
priešo aeroplanų, pražudydami 
tik tris savo aeroplanus.

Vokiečių maištas Dvinske žiai i ries uždraudimą siuntinio 
ir priėmimo šifruotų (slaptais

jų anglių bus mažai ir užsisa
kantį# dabar dar gali jų gauti,

Svarsto apie apsimainymą 
belaisviais.

Vokiečiai vis dar tebsiveržiaRusijon
BALTGUDIJA PASKELBĖ 

NEPRIGULMYBE uibežiais, bet maži būreliai vra

beriju, pasiremdami (no, kai 
tai yra priešinga tarptautiniams 
įstatomoms ir sutartims. Mano
ma, kad protestas bus igonruo-

ksų galbūt visai nebebusiu par
duodamu.

li nksta gabenimo priemonių.

True translation filed with the 
inasler ai Chicago, III., May 25, 
ns retjuired by the act of Oct. 6,

LONDONAS, geg. 24. —

post-
1918,
1917.

VOKIEČIŲ KAREIVIŲ 
MAIŠTAS DVINSKE

moj, kad su Vokietijos sutiki- 
mių Baltgudija pasiskelbė ne-

10 kareivių sušaudyta, 1000 
kalėjime už atsisakymą vyk

ti j Vakarinį frontą
True translation filed with the post- 
master ai (Jiicago, III., May 25, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, geg. 24. —-

muš nuo talkininkų atstovų į 
Kusi jos notų, reikalaujančia at
šaukimo konsulų, apkaltinitų 
dalyvavime kontr-revolineimlio
se suokalbiuose Siberijoj.

('cntralinio pildomojo komi
teto susirinkime premjeras Le
ninas paskelbė apie gavimų o-

reiškimo, kad Vokietijos armi- 
i jos nebesiveržš daugiau vakarų

VOKIEČIŲ LAIMĖJIMAI 
RUMUNIJOJ LYGUS 

KONTRIBUCIJAI

True translation filed with the post- 
maslir ai Chicago, III., May 25, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

LONONAS, geg. 24. —Ang
lijos kabineto ministeriai svar
sto visuotino apsimainymo be
laisviais klausimą. Tikimasi 
greito apietai paskelbimo.

Valdžia gavo žinių nuo belais-
Sako von Kuehlmann

yra vedamos tarybos apie susi
vienijimų Lietuvos ir Baltgudi- 
įo, kad sudarius atskirų valsty-

vokiečių divizija Dvinske, Rusi*

loratu.
karini frontą, atsisakė važiuoti c c
ir 50 kareiviu liko sušaudyta, o v *

rusams bus

True translation filed with the post- 
mastvr ai Chicago, III., May 25, 1918, 
ai 3qiiircd by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 24. - Vo
kietijos bevielinis pranešimas 
lvirtiną, jog Voketijos užrube- 
žiniu reikalų ministeris von Ku- 
cblmann pasakė Berlno pirkly- 
bos butui, kad sulig vokiečių 
ekpertų nuomonės, Vokietijos 
gautieji taikos sutartyj su Ru- 

(kmiominiai patogu- 
lygųs kontribucijai.

pa tvirtinančių pranešimų, jog

čiami dirbti tuoj užpakalyj vo
kiečių linijų.

37 žmonės užmušti Cologne.

geliais

Kili vokiečių kareiviai apie
linkėj surengė demonsetraijas 
išreiškimui užuojautos divizijai.

VOKIEČIAI VIS DAR TE
BESIVERŽIA RUSIJON

muilija 
mai yra

Vokietijos kontrolė ant bu
siančio Rumunijos derliaus 

verčia žiūrėti į maisto klausi
ma “su niekiniu užsitikųjimu”, 
sakė von Kuehlmann.

maslei at Chicago, III., May 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G,1917.

AMSTERDAM, geg. 21. -

glų oriniame užpuolime anl Co- 
logne 37 žmonės liko užmušti, 
o 87 sužeisti.

Daugelis jų serga džiova ir 
kitomis limpančiomis ligo
mis.

Nežiūrint pakartotinų vo
kiečių tvirtinimų apie su
stabdymų karinio veikimo

išreškančių užuojautų užmuštų
jų giminėms.

Vokiečiai nenori įsileisti pabe

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., May 25, 1918, 
as req.iired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, geg. 17 (suvėlinta).
1,000,000 iš 3,100,000 Rusijos 

kares belaisviu, esančiu Vokieti- 
joj ir Austrijoj, yra visiški pa-

000 belaisvių, o Austrijoj L- 
200,000.

va, didžiuma jų jau paskutinia
me los ligos laipsnyje. Dauge-

tomis sunkiomis užrečiamomis 
ligomis.

grįžimas j Rusiją yra didele pro
blema, dėlei stokos maisto, tin
kamo aprūpinimo ir medikalės 
pagelbos.

Apsimainymas belasviais jau 
eina tūlų laika. c c

misija dabar tariasi apie apsi
mainymą sveikais belaisviais.

si mainymo centrais; vėliau

Išdirbami yra pienai apie su
grąžinimų 5,000,000 pabėgėlių į 
vokiečių užimtas Rusijos pro
vincijas. Nekurie iš pabėgėlių 
yra Siberijoj, kuomet kiti yra 
Rusijoj.

Ii nenorų priimti juos dideliame 
skaičiuje. Keli šimtai lukslan-

rini frontųC C

cijas prieš
surengė dcjmonslra-

valdžia pasiuntė Be
tilę nusiskundimų

mastei at Chicago, III., May 25, 1918, 
y i rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 24. —Ex-

gijos yra taipgi labai svarbios, 
jas įeina persamdymas vokie

čių kompanijai 99 metams Bu
čiui ręst—Czernavoda — Cons- 
tanza geležinkelio, kuris duoda 
iriėjimą prie petroleumo ir

PADIDINS KAREIVIAVI
MO AMŽIŲ

Bus priimami kariuomenėn 
iki 55 m. amžiaus.

žuvo ant laivo
37 žmones žuvo anl kito laivo

Costa Rica stojo karėn
Šimtai žmonių žuvo ligonbučiuose

56 AMERIKOS KAREI
VIAI ŽUVO ANT ANGLŲ 

LAIVO
Kareivių laivas Moldavia ta

po torpeduotas.
True translation filed wilh the post- 
maslcr ai Chicago, III., May 25, 1918, 
as required by the act of Oct. fi, 1917.

LONDONASgeg. 24. — Ad-

nitus žmonių — gydytojų ir li
gonių iš įvairų ligonbučių gru
pių.

Paskutinis žiaurumas buvo 
papildytas nedėlios naktį, mato
mai 4 eskadrų, kurios Susidėjo 
daugiau kaip iš 20 priešo aero
planų. Didelis skaičius numes
tųjų bombų, apie 30 nuoš. buvo 
didelės, kurios išpiešė dideles

• ! i i - ‘ • i • • i • vi t()S 1,uv<) pirklybinis kareivių laivas Mol-I .
davia su buvusiais anl jo Ameri
kos kareiviais, tapo torpeduotas 
ir paskaindintas.

Admiraltija
pranešimą:

“Ginkluotas
zeris Moldavia
ir paskandintas vakar vakare.

i — šrapneliai, kurie 
siuntė savo mirtingas kulkas Į

išleido sekamų

pirklybinis krui- 
tapo torpeduotas

čių šėtrose ir budinkuose.
Jis nežinojęs.

Žemai skridęs vokiečių trijų 
sėdynių aeroplanas tapo nušau
tas kanuolių ir žmones paimti 
belaisvėn. Priešo kapitonas ir a- 
viatorius aplaikė lik mažas šra-

buvusių ant laivo Amerikos ka
reivių 56 nesurandama. Mano- visai nesužeistas. Klausinėjant

mušti vienoje laivo dalių.

37 ŽMONĖS ŽUVO ANT 
LAIVO

kė, jog jis nematęs Raudonojo 
Kryžiaus ženklų. Jis sakė, kad 
jis jieškojo karinių vielų ir ne-

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., May 25, 1918, 
•s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

QUENSTOWN, geg. 24.
Cork laivas Inniscarra plaukęs

duotas ir paskandintas. .37 žmo- tiketies jų bombardavimo.

noma, kad jie yra žuvę.

2 žuvo ant Amerikos laivo.

LAUKIA VOKIEČIŲ
OFENSIVO

prieš vokiečių viršininkų elgi
mąsi įvairiose Rusijos vietose. 
Ten užreiškiama, kad ginkluo
ti vokiečių pirklybiniai laivai 
lapo pasiųsti bombardavimui 
Juodųjų jurų miestų, kad Rusi-

lajoj.
Vienas nusiskundimas sako, 

kad vokiečių submarinos užpuo
lė anl ligonbučio laivo Juodose 
jurose, o kitas protestuoja prieš 
vokiečių konfiskavimų Kusi jos 
nuosavybių 1'i n landi joj.

IR LENKAI ATSIGRĮŽO 
PRIEŠ VOKIEČIUS

Lenkų pulkai susirėmė su 
vokiečiais Ukrainoj

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, Ilk, May 25, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

MASKVA, geg. 17 (suveliu-

nia, jog antroji lenkų armija at-

ultimalumo, liepiančio jai nusi-

stojo mušiu Kijevo apielinkėj. 
Sakoma, kad mūšy j dalyvavo 
15,(KM) kareivių.

SKAITYKITE IR PLATI 
“NAUJIENAS”

• ij^,*. - , i t j’/

..... : —’LČL_i ■.

Maskvos, datuota geg. 16, sako, 
jog pranešama, kad didelės vo-

nuo Kursko ant Dniepro upės, 
už. 300 mylių nuo Maskvos. 
K u r s k o D a r b i n i ti
ku ir Kareivių 'Taryba nutarė

ciją” apsigynimo tikslams delei
“kritiškos situacijos sutvertos

Rusai laukia naujo vokiečių 
ultimatumo

True translation filed wilh the post- 
master ai Chicago. III., May 25, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, geg. 21. —Iš

sostines ratukuose laukiama 
naujo vokiečių ultimatumo rei
kalaujančio, kad Rusija atsitra
uktu nuo talkininku. 4 *•

Vakarai nuspręs

Premieras Leninas, sakoma,

vavimas remiasi ant kovos va
kariniame fronte, o ne anl Bre-

Vokiečiai tebesiveržia.

'Tuo pačiu laiku bolševikų 
ganas Pravda praneša, jog 
kiečių kareiviai eina Maskvos 
pusėn per Kursko guberniją.

M ’č

or-
vo-

ABI PUSĖS YRA PRISI
RENGUSIOS

Bet vokiečiai vis dar nepra
deda ofensivo.

True translation filcd with the po.st- 
inaster at Chicago, III., May 25, 1918, 
ns requircd by the act of Oct. G,1917.

LONDONAS, geg. 24. — Sma
rkus kariniai venkimai vakari
niame fronte vis dar tebėra pra

bal tinio ramumo dar ilgiau var-

pusėms prisirengusioms atnau
jinti didelį veikimų.

Yra žinoma, kad vokiečiai už
baigė prisirengimus, o talkinin-

sitikli priešo atakas kur jos ir 
kada jos nė prasidėtų.

Kas darosi užpakalyj vokie
čių linijų nėra tikrų žinių, bet 
žinoma, kad priešas turi daugy
bę kareivių, užpakalyj fronto 
nuo Yprcs iki Atheims.

Jo artilerija yra vietoje ir o- 
ras yra patogus, bet vokiečių 
karvedžiai nėra dar prisirengę

ORAS
■s

True translation filed with tne post- 
mastei* at Chicago, III., May 25, IjRN, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

WASHINGTON, geg. 24.

mastei* ai Chicago, III., May 25, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGTON, gge. 24.

Einančios lenktynės tarp
Hindenburgo ir Amerikos.

kui pilno sunaudojimo šalies jii

rius Baker pasiuntė kongresą n

imum amžių liuosnoriani stoji
mui armijon nuo 40 m. anl 55 
m. Visi įstoję kariuomenėn vy
rai virš 40 m. amžiaus bus pris
kirti prie nekariaujančios tar-

KVIEČIA JAPONUS
BOLIVIJON

Rupinasi, kad Bolivijoj apsi
gyventų 10,000 japonų

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., May 25, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, geg. 24. — Pa
sak Daily Mail žinios iš 'Tokio, 
j Tokio atvyko Bolivijos plenipo
tentas Munoz Beyes rupinties a- 
pie dideię japonų emigracijų j 
Bolivija.

Bolivijos emisaro siekiniu su
daryti 10,000 japonų ūkininkų

rt

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicatto, III., May 25, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

EDINBURGU, geg. 24. — Čia
22. Ant jo žuvo du žmonės.

COSTA RICA STOJO 
KARĖN

šiandie kablėdamas premieras 
“Mes esame išvakaruose dide

lės vokiečiu atakos. Tie, kurie c

žino kokie yra prospektai, yra
Paskelbė karę prieš centra- 

lines valstybes

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., May 25, 1918. 
as i*equired by the act of Oct. G. 1917.

tų žinių, Costa Rica respublikos 
(centralinėj Amerikoj) valdžia 
paskelbė kar prieš centralines 
valstybes.

(Paskelbus Costa Rica karę

VOKIEČIAI MĖTO BOM
BAS ANT LIC.ONBUČIU

šimtai gydytojų ir slaugyto
jų užmušta ir sužeista.

Nepastovus oras ir lietus šia
ndie ir galbūt ryto; šalčiau ne- 
dėlioj, besimainantjs vėjai.

kad išdirbus didelius plotus dar 
neišdirbtos žemės.

Korespondentas sako, jog yra 
permatoma didelė japonų ('mi
gracija į Pietinę Ameriką.

True translation filed with the pes
imistei* ai Chicago, III., May 25, 1918, 
as required by the act ofOct.fi, 1917.

Su anglų armija Francijoj, g.

“Del vokiečių, taip jau ir dėl 
mus ateinančios savaitės bus 
lenktynėmis tarp von Hinden
burgo ir prezidento Wilsono.

muskulą, kad pasiekus galą pir
mais, išvakaruose pribuvimu 
Amerikos pagelbos talkininkam.

užreiškė premieras, “kad vald
žia nepraleido galinių priemonių

gas išėjimas iš šios karės, jog 
baisybių ir tragedijų.“

Atvežė sužeistus Francijoj 
kareivius.

True translation filed wilh the post- 
mastei ai Chicago, III., May 25, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

VVASHINGTON, geg. 24. --

gonbučius užpakalyj linijų ir kareiviai. Jie visi lapo pasiųsti 
šiuo laiku užmušė ir sužeidė ši- j karinius ligobučius.

ofOct.fi


9 Subata, Gegužės 25, 1918.

Prakalbos su Paveikslais

PANEDĖLYJE, GEGULĖS (MAY) 27 I)., 1918 m.
'LIBERTY SVETAINĖJE

2325 Kcdzie Avė., kertė 3!'lb PI.. Bri'hlon Purk.
Kalbės d. Tadas Kučinskas, Adus kolegijos studentas, 

vienas iš geriausiu kalbėtojų.
Pradžia 7:30 v. vak. Inžanga padengimui lėšų 10c.

Visi esat kviečiami apsilankyti, nes paveikslai bus 
rodomi kitokį negu kad Mockus rodė. Taipgi turėsite 
progos pamatyti naujus paveikslus ir užgirsti puikią 
kalbėtojo kalbą. Kviečia visus Sus. Laisvamanių.

u

LIETUVIU TAUTIŠKOS KAPINES 
Archer and Koan Avė. Tel. Wi’!ow Springs 6 

50 Tuksiančių Žmonių 5li 
Dalyvaus še.Jų metų sukaktuvių kaip įsteigtos 

Lietuvio Tautiškos Kapines

MEMORIAL DAY

Šimet atsibus Didžiausias Apvaikščiojimas 
Papuošimo dienoje (Decoration Day). 
KETVERGE, GEGUŽIO-MAY 30,1918, 

Pradžia 9 v. iš ryto... Prakalbos ant Kapinių 10 v.
Apyi)‘\’,< jojime duh vnan Tautiškas ir Progresiviškog Drau- 

gijoR, Litukai ir visa Progrc-MViŠka visuomenė, “Birutės*’ ( ho- 
i as, ( hici’.ge -; Vyrų (’horrs, Sarpalių Orkestrą ir vieni itt geriau
sių Lietuvių kalbėtojų. .Ant tilo 6 metu Jubilėjaus. privalo visi 
Lietuvi; ! ir l.ict n , u( es atsibok' t i.
S. DANTA, Kapinių Sc k rotorius, SI 2 W<-st 19th Str., Chicago, III. 
A I II)A:-—\pžiiioklif anksti, imant Archer Civcro karus iki Citv 
Limitą, paskui Jobet Electric karus iki Lithuanian National 
Cctr.i-lery (Lcafy Grovc).

PRAKALBOS
Sveikatos Skyrius

Parengė

Liet. Janitorią I’aselpinis Kliubas

Ned., Gegužio 26, 1918
3056 W. 12 Str., k: mpas Albany Avė.

Pradžia 2 valandą Po pietų. Inžanga dykai

Kalbės:
ADV. KAZ. GUG1S ir DR. A. MONTVIDAS

Kviečia visus KOMITETAS.

Jus eikit savu keliu, aš gi eisiu savu ir mes susitiksim

> PIKNIKE *
Balto Dobilo

Parengtame
Lietuvių Ųašeipinio Kliubo

Nedėlioję, Gegužio-May 26,1918
LEAFY GROVE
WILL0W SPRINGS, ILL.

Inžanga Vyrams 25e. Merginoms 15c.

Atsakymai į klausimus .

31. 1,.—nei, Akron, Ohio. — 
<’Ž jokius pinigus, jokiame alsi
nkime aš niekam aborcijos tie- 
laryėiau, išėmus tokias palalo- 
giškas permainas motinoj ar ku- 
dikyj, kurios privestu ir moliną 
ir kūdikį prie mirties. Trimi
tai sakant, tik pilnai įstatymais 
pa leisi namuose a įsitikimuose 
galima daryt aborciją ir darbas 
turi Imli atliktas ligoninėj. .Jei- 
<u y ra dideli keblumai, mete
is turi j ieškot būdą, kaip kont- 
roli ivus kūdikių skaitlių, b(! 
tborcij is nėra pateisinamos nė 
morali.'ku, nė sveikatos žvilgs
niu. Meldžiu ir kilu su šitais 
dalvl ai; į mane niekad nesikrei
pti.

F. ?>. Šulcui.*— Keiktų abiem 
’mt ;.nl vielos, kad išegzamina- 
\ us ir ištyrus, kame priežastis. 
Kilur gyvenantis (laktatas nega
li nieko padaryk Likite pas vie- 
'os d ikiara. v

J. Kiicinui, \\’innipeg, Gana? 
;a. (lydyt esančius kitame 
aiicsie neapsiimu. Kreipkitės j 
'neto ; (laidarus.

—(SKAITYTOJUS
BENDRADARBIUS.

AUGINKIME LIETUVOS 
LAISVĖS FONDĄ.

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

Aukaukite* ir rinkite aukos 
viešuose susirinkimuose.

Skirkite dalį pelno nuo savo 
iramogų į Lietuvos Laisvė j Fon
dą, c

Siuskite savo asmeniškas au- c
kas į Lietuvos Laisvės Fondą.

Lietuvos Laisvės Fondas ran
dasi Amerikos Lietuviu Dar- <7 

bininkų Tarybos kontrolėje.
Aukos reikia siusti A. L. Dar- c

bininkų 'Tarybos Komiteto iždi
ninkui K. (ingiui 3323 S. Hal-

I sled str., Chicago, 111. — su pa- 
Į žymėjimu: Lietuvos Laisvės
Fondui.

į Redakcijos Atsakymai i
Girios Paukščiui, Waukegan. 

Apie lą pal įdėjome anksčiau at
siųstą kilo korespondento žinu
te.

k ' I)

MUZIKA A. AMBROZAIČIO

True trailsGilion filed vviih Ihe poslmnster at Chicago, III,, Mav 
25, 1918, as icipiircd by Ihe ari of October (i. 1917.

TIK-KA SUGRĮŽĘS Iš RUSIJOS
Plačiai žinomus dabar sustabdyto laikraščio “MASSES” leidėjas ir 
gabus literatus bei korespondentas JOHN REED, kalbės
3EREDOJ, Gegužė* 29 d.. CHICAGO THEATRE SALfcJE,

Kertė \Vabash Avė and 81h Str.,
APIE RUSIJĄ

Taip-pat žadųs daug kų pasakyti apie lietuvius
Kalba prasidės lygiai 8 vai. vakare. Tikietns 25c.
Tikietai gaunami \Vorkers’ inslilrtc’o ofise arba ant vietos pas 
langelį.

Didelis Metinis

BALIUS
parengtas 

Lietuvių Darbininkų Dr-jo; 

Gegužio 26/181

Užtikrinu, kad smui
ką ir mandolina graji- 
si į -l-rias lekcijas per 
pus-balso systenuj — 
kad ir nežinai nei vie
nos notos. Taip aiški 
ir lengva pus-balso sy- 
sletna, kad net dyvai 
kaip muzikos kompo
zitoriai nesinaudojo 
jų ja anksčiau.

FRANK 
BAGDŽIUNAS

3343 So. Union Avė.

Phonc ('anai 1256.

llll III 1 llllllll iii n linu iiii
III! II 1 įmini n n linu iiii

Trtic transl. filed vvilli the postninslrr ai Chicago, May 17, 1918, as reųuired l>y Ihc art of Oct. G, ’17

KadKiti Aukoja 
savo gyvastį— 
ką galit JUS 
duoti ?

Dievo Apveizdos parapijinėj
Svotui n oi□ V C IcllilL J

Prie Union ir 18-tos gatvių.

Pradžia 5 v. vak. Inžanga 15c ypata

Nuožirdžiai kviečiame visus lietu
vius ir Lietuvaites skaitlingai atsi
lankyti, nes bus puiki muzika, prie 
kurios galėsite linksmai laika pra
leisti. Kviečia * KOMITETAS.

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

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES fondan.

ŠOKIŲ MOKYKLA

tokiai atsibuna

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

Ateik į vienintėlę 
Šokiu Mokyklų. Vi
si šokini 'mokinama 
sulig naujausia ma
da-angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu į trumpa laikų, kas pancdSlį ir kel-

/ergų; pradžia 7:15 vai. vakare.
Mokytojas .10$ URBANAVIČIUS su 
Dagelbininkr-nij
1900 S. Union avė., Chicago ^

Savo bendradarbių ir korės 
jom'. iilu labai prašome, ką 
nors rašant, kiek galint prisilai 
<vli siu nurodymų:

Kašyli visados lik rašalu, o m 
paišeliu.

I’.ašyii kiek galint aiškiau.
Kasyti lik ant vienos popie 

ros pusės.

Kasant, palikli kiek galini 
platesnius tarpus tarp ‘eilučių
— b nt pusę colio.

Kiekviename rašinyj, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
(aipjau ir tikrąjį savo vardą-pa- 
vnvdę ir iiilną adresą.

Kasant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratos, skelbimų 
k n v.(>u užsisakymo, adreso per
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti lame pal konver- 
le, kuriuo siunčiama raštai Ke- 
dakeijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O tai dūl
io, kad laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips
nius spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz
nio reikalais, lai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos ar šiaip straipsniai
- turi būt adresuojami tiesiai 

Naujieną Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamies šitų nurodymų 
p::len*»vinsitc mums darbą; o 
taipgi bus galima išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų neatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

RANKVED1S 
ANGLIŠKOS

KALBOS
I

Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 

Į pačiam per save, be pa- 
g ulbos mokytojaus.

Kaina $1.25,
Tvirtu apdaru $1.50.

Galima gauti Naujienų 
Administracijoje,

1840 So. Ilalsted Street, 
Chicago, III.

i ĄRH METIKĄ'
i) Pagelba šios knygelės :

: i
galima lengvai ir la-

: bai greitai išmokti ;
j; aritmetiką—skaitlia-
I '
I; vimą. Kaina tik 25c.

* b
č Galima gaut “Naujie- i

'I

Į nų” Administracijoje,
II 1840 So. Halsted St.

ir Lietuviški Re
kordai. $10 Ir 

augščiau.
Roseland 

Music 
Shop

11146 S. Mlchlgan Avė., Chicago, m. 
Telenhont* Auliniai! GCitJ

Aukokite

Visos Raudonajam Kryžiui aukos eina pagalbai kares Lauke
llll llll Hllill III II lllllllllllllllllllllllllllfflllllllllllllii^

----- o-----
Aukaukite Lietuvos Laisvės 

Fondan.

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

sija, nevuinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abeinas spėkų nustojiinas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
joj Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbi 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbi. Inkstai atsigavo. Beu- 
matiznias pranyko, diegliai nebebadf pi? krutinę. Vidurių rėžimu* 
išnyko po 'ižmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių iŠgsrdevaM kas sa 
vaite po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau lokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių (lekuoju Salutaras mylistu ge- 
rauejiski ir hnkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem ši. tokiais 
»u3nittiaiins pinučiu nuoširdlai kreipties pre Salutarus:

S A L l’ T A R A S
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrcnas, Prof

1707 So. Halsted 8t„ Telephone Canal G4I7. C.hieago, III.

Garsia kis ‘Naujienose’



, KORESPONDENCIJOS
BENLI), ILL mergelės nešė vėliavų su keturio-

atėjo, tik laiškeliu pranešė, pa~|.^

N * U J I E K 0 8. Chicaprt, H.
. 111 ■■M 9SH

pa buvo surengus prakalbas ir, 
be to. įvorių pamarginimų. Kal

lietuvių iš Benldo paimta kariuo
menėn.

gfieldo, apie K. Markso gyveni
mą ir jo nuveiktus darbus.

dviem atvejais. Be to buvo dar 
dainų, deklamacijų etc. Aukų

los bondsų už šešis šimtus dole
rių.

Darbai čia tuo tarpu eina 
gerai. Dirbama kasdien, ir už
dirbama neblogia usia.

— J. J. Guzevičė.

CLEVELAND, OHIO.
kta $17.15. Prie to pridėta dar

būtent $1.00, tai viso padaryta 
$21.15, kuri suma ir perduota 
dgei Petrikienei. Aukų davė, po

čė, K. LenaviŠė, P, Gavutis; po 
•10 centu: M. Karalienė, K. Mi- 
čiulis; po 50 centų Jankauskie
nė, J. Simonaitis, M. Andricjai- 
lis, K. Navikas, K. Malakauskas, 
J. Navikas, A. Erza, Mikolailis,

Gegužio 5 d. vietinės socialis
tų kuopos buvo surengtas pasi
linksminimo vakarėlis Ulmann 
svetainėje su įvairiu programų.

Mirtos Choras sudainavo ke
letu dainų, tolinus buvo kalbų ir 
po tam sekė pasikalbėjimas 
“Maikės su tėvu” ir “Vyčių Mar
šas” bei kiti pamarginimai.

entus: K. Ma- 
K. Bendikas,

iš “Vvčių Maišo”, kuris buvo 
“atgiedotas”, ir publika šonus 
susiūmus juokės ir plojo “vyčių 
generolui”, tų maršų atliku
siam. Po pamarginimų sekė šo
kiai iki vėlumos. Publikos buvo

lis, J. Rudaitis, Stas Rimta, M. 
Bankietimė, K. Rudaitis, M. Šim
kienė, A. Gavėnienė, O. Baltru-

Kemėšinės Liet. Darbininkų

čia vadina “Špitolninkų kuopa
monienė, Mačiulienė, K. Urbutie- 
nė, A. šilienė, M. Gavutienė, K. 
Biliūnienė.

Lošė

Publikos buvo nedaug. Pasiro-
Benldo lietuviai, visi bendrai, 

rengia dabar vakarų Raudonojo 
Kryžiaus naudai. Vakaras įvyks 
subatoj, gegužio 25, K. Zigman-

užjautėjų ir iš kunigų darbinin-

liauki

Pereita indėlių, geg. 1!), buvo 
surengtos čia didelės iškilmės. vičia. Atsilankė

Raudonajam Kryžiui. tu pridarė striuko vietos kuni
gams: Bymo-kat. Halaburdai ir

Vysk. Mickevičius abudu akėjo

siaiškindamas, kad pilnai sutin
ka su pirmojo delegato raportu! 
Dabar žmonės stebisi, kaip gali
ma sulikti su kelio nors rapor-

Jau mėnuo laiko kaip vietos 
laikraštis reikalauja darbininkų 
ir negauna. Dabar Dirva statosi 
redaktorius su administratorium 
palįs.

Seno Rymo Katalikai buvo pa
rengę prakalbas. Bekalbant, al

— Zakristijonas.

SPKINGFIELD, ILL.

•susirinkimų gegužio 12 d. Be 
kit-ko, sajungiečiai panorėjo už-

mibalsuot sumanymų priimtų, 
visų progresyviškų draugijų 
konferencijos balandžio 21 die
nų klausimu, ar reikalinga vi

jojus, kuopoms prisidėti prie

29 kuopos nariai pirmiausia

ta dar diskusuot. Ir štai vienas

jungų pavertus buržuazijos įran
kiu.

pak ista nubalsuok Slapto bal
savimo pasekmės buvo tokios, 
kad balsų puse ant pusės.

Paskui atsistojimu ir vėl ly
giai. Galutinai išrinkta pen
ki nariai nubalsimi apie tarybos 
likimų. Tarp tų penkių drau
gų trįs radosi šalininkai minė
to J. S., kuris taip užsivaręs

Paskučiausi:
Geros, gvftrantuoto vilnono materijos;
Tikrai atsakanits darbas.
Pritaikytas drapanų gulėjimas;
Vėliausios ir gražiausios mados (styles);
Gauti savo pinigų vertę.
Tamsta pripažįstat minėtus penkis l’asku-

WB/ V

-d
5)
Jei'L....  .
čimisius Daiktus, lai kreipkitės tiktai pas:

A. MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas
3239 So. Halsted St„ Phonc Yards 4608 Chicago, III.
PASARGA:—Aš užlaikau didžiausj sandėli užsieninių materijų; 
taipgi saiuuolių, iš ko kiekvienas gali pasirinkti sau tinkamų dra
panų. Mana Storas būna atdaras nuo 7:30 ryto iki 9 v. vakaro; 
Šventadieniais nuo 8 vai. ryto iki 2 v. dienų. Radus Storų uždarytų, 
kreipkitės po numeriu 3247 Emcrald Avė.

AR TIIRITK NESTROPŲ SKOLININKU?

r
Mcn lAkolcktuojamc nuo nentropių nkolininkų ne n mm ir ne- 
nlKaunnnuiH akolar, notas ir visokiai. lieraAtiAkus skolų ik- ’MyMZPT 
jiokkojiniUH su palakiais ant nuokimčių, nuo privatinių ypa- 
tų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kokia skola r flC ] į) 
yra ir ui kų, Hile tik tcininKH, mrc Kalime junta iikolektuoti I UI/ i// 
tiesiai ant nuošimčių nereikalaujant nei vieno cento ikauifi- 
to. I’amfiuinimaH ir ro<la jums nieko nekaktuos.

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir ištikimus ad
vokatus, kurie veda visokias provas civiliAkuo.tc ir kriminaliskuo.se teis
muose už prasikaltimus, sužeidimus fabrikuose ir kitokius nuostolius. 
Reikalaujantiems gero ir gabaus advokato, musų ofise visados atrasite 

ant kiekveno Jūsų pareikalavimo. Už pasitarimus ir rod^ nieko neimamo. Rašy
kite arba ateikite pas mus šiandie.

MUSŲ (IRISAS YRA ATDARAS dėl ypatižkal atsilankančiu: Panedčliais, Be- 
rėdoma ir Pčtnyčioms nuo 1 po pietų iki <> vak. Utarninkais, Ketvergais ,ir Suim
toms nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su virAminčtais reikalais kreipkitės pas mus 
ypatiAkai ar laiškais ant sekančio antraAo: 

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY
3114 South Halsted Street, -t- -.- -t- Chirago, UI.

DOCTOR+ LAYTON
Gydo ligas vyrų ir moterų hu vaistais iš musų pačių labaratorijoa.
Seno krašto metodą gydymui vidurių, plaučių ir

Naujausi įrengimai dėl gydymo elektra. j
740 W. Madison St., kampas Halsted st Į

Chicago, III. I

specialių ligų

rengtos prakalbos.

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

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

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

TELEPHONE McKINLEY 5277

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedsle 8*03 
Paulina. Tel. Weatern II 
’K14-1« W. I2th Et., arti

so. Paulin.v St.. astl IZth 
St, Chicago, iii.

jaus po socialinės revoliucijos

Akis, Ausis,
Nosis ir Gerklė

Gydau kreivas akis iabai specialu į ydymo meto-

Laukiamc. Nevystanti Gėlė.

vos laisvės klausimų ir nurodi
nėjo, kaip klerikalai stengiasi

DORRISVILLE, 1L1

’Buk Sveika
I Ncpavclyk iš nesuvir- 
I skinto maisto nuodams 
| susirinki j savo žarnas, 
I kurie t-.Ii isinčrę į jųsų 
I syslrmų. Nevirškinimas, 
| užkietėjimas vidurių, 
I galvos skaudėjimas, blo- 
I gas kraujas ir daugybė 
| kilų bėdų paseks. Lai- 
j kyk saro vidurius va- 
Į liais, kaip tūkstančiai 
| kitų daro, imant retkar- 
gčiais po dožų seną, atsa- 
I kančių, iš daržovių šei-

jų — Lietuvių Katalikų. Mat, 
lyg smala užplūdo musų mies
tų įvairių sektų kunigai su savo 
“geriutfsiais tikėjimais” many
dami biznį padaryti.

botus pasirodo du — už, o tris

priešino palįs savo mintims.

Thedford’s

Black- Draught
Afrs. \V. F. Pickle iš 

llising F;iwn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 
ford’o Black-Draught, Jgl 

V kaipo šeimynos gyduo- V 
tafl Mano vyro motinai!

negalėdavo imt Calomel, □ 
IB nes tas būdavo perstip- B 
lB rilx bi>. todėl ji varto- B ~ <l:.v<» Bla< k-l>rs>iiMht. ~

kaipo Švelni). vidurius 
lųiosuojnnti ir kepenas B 
reguliuojanti... Mes var--j 
tojaine iį šeimynoje ir M 

M likime, kad ji yra Re- B 
U riausi kepenims pada- H 

ryta gyduolė.” Mėgink 
ją. Reikalauk tikro- k] 
Thedford’o 25c už kre- ■ 

lB bulę. E-75 ■

Vietos laikraščio “Dirvos” ze- 
ceriams 30 d. balandžio tapo pas
kelbtas lokautas. Lokautas, sa
ko, “bosų” paskelbtas “politi
niu” išrokavimu, nors priežastis 
to nėra žinomos šiuos žodžius 
rašančiam. Tik žmonės visaip

to, j<»g tie darbininkai 
neatlikę; kiti —

nenesę
jo salinu
priešinimo Ne\v Yorko “Sei
mui”. Bet tur Imt visi turi dalį

i; treti

lokautas paskelbta.

Po “seimui” pas Clevelando 
tautiečius” vaidinama tikras

gutai randasi nepaprastame upe,

tai kiek suplonėjo. Paskiausia 
buvo išduota delegato raportas 
TMD. kuopoje. Delegatų seime

vienas, o kitas į susirinkimą nc-

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

cSBiigioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ckaring House) Depozitu 

ir Taupymo Padėjimų.

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

W. KASPAR WALENTY SZYMANSKI --------------------
pirklys 
H. E. OTTETO KASPAR 

vicc-prezidentas 
\VILL1AM OETTING 

prez. Oeting Bros. 
CHARLES KRUPKA

vice-prez.Nat. City Bank

Bros. Ice
______  ___ b

vice-prczidentas
PADĖJIMAS
PERVIRUS
KAPITALAS______

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co 

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
prez. Atlai

[Brewing Cu

rez. Nnt. Lity Ra
’ GEO. C. WILCE

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

Icdsicritis
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

m u, patįs save prigavo. Taigi 
nubalsuota neprisidėt. Bet kiti 
Ino nepatenkinti ir nutarė šti

Protestas bus paskelbtas vieti- 
niuos anglų laikraščiuose, taipgi 
pasiųstas ir liet, laikraščiams.

Aukų padengimu lėšų surink
ta 8 dol.

Petrikienei. Ji kalbėjo apie dar
bininkų reikalus, ragino juos or- 
ganizuolics ir (Ieties socialistų 
partijom Antrųjų savo kalbos 
dalį pašventė supažindinimui pu
blikos su Karaliaus Markso gy- 
veniniu ir jo nuopelnais kaipo 
mokslinio socializmo pamatuo
tojo. Publika, kurios buvo gin

klausiniu.nizavimo
Taipgi nutarta

gegužio 27 dienų, kadangi dėl

Šiuo svkiu K. Pel-

klausima, lodei butų geistina, 
kad moterįs pasirūpintų viena

li ir suprasti, kaip moters šian
die spaudžiama ir išnaudojama 
už savo tamsumų, ir nesusipra
timą.

binghamton, n. y.

lius, taigi ir skrajojanti k rasa su 
dovanomis. Daugiausia gavę at
viručių gavo dovanas: M. Kas- 
paraitienė, “Naujienas” metams;

ir J. Kirelis, rankų juosteles. 
Girdėjau, jog nuo to baliaus li
ko pelno apie 60 dol.

Tel Yards 3654. AKUŠERE Al

Mis. A. VIDIK AS Į 
laigusi Akušerijos Ko- . 
legijų; ilgai praktika- Į
vusi Pennsylvanijos • 
hospitalėse ir Phila-, 

elphijoj. Pasekmių-1 
gai patarnauju prie 

imdymo. Duodu rody
visokiose ligose mote
rims ir merginoms.

13 So. Halsted Str. 
(Ant antrų lubų) 

Chicago.

Tos pačios dienos vakare bu
vo kuopos susirinkimas. Bal-

buveinės Pild. K-lui. Dauguma 
balsų paduota už Chicagos apie-

Pažymėtina, kad susirinkimas 
neapsėjo be triukšmo. Tai buvo 
dėl siuntimo delegatų į valstijos 
socialistų konvencijų. Pirmes- 
niame susirinkime buvo išrinkta

atėjo k.ii kurie draugai, kurie 
nebuvo praeitame, ir įnešė, kad 
tų delegatų reikia atšaukti, nes

tas palikta tas pats, nors balsuo
ti prisiėjo net du syk, nes pirma
me balsavime pasirodė, jog alsi-

narių susirinkime. Antru sykiu

sirodė didžiuma už išrinktų jį (le

“Anarchizmas ir Socializmas”, 
bet pas mus dar nėra. Kažin ko
dėl nevienodai visiems išsiučia- 
ma. Taipgi LDLD. jau seniai

interesuoti.
Pertraukoj plė Elena Domb- 

rauskiulė gražiai padeklamavo

sigynimo Fondan surinkta $18- 
75. Aukavo: F r. Pipiras $5.00 
Antanas Pileskis $2.00; po $1.00:

šnas, Jokūbas Adomavičius, Jo
nas Buividas, Ben. Alugas, Ali-

re Dombrauskienė, Stasis Shic- 
kis, Adamas Munkus, Juozas Gu
das, Antanas Zinkus, Stasis Ju
cius, Antanas Geraltauskas, Ale- 
\stin<ii-us V i k locija

deliiikieiiė, Marijonu Kaugclic-
nč; po 25 centus: Stanis Vilkelis,

Visiems aukotojams nuošir
dus ačiū. —šventakupris

P1TTSBURGH, PA. S. S.

Ura! visi South Sidės ir Salio 
katalikai, pilkit sidabrinių! Mat, 
šiemet susieina 25 metai, kaip

jos bažnyčia, taigi skaitos sidab
rinis jubiliejus. Visi parapijo- 
nįs turi duot nuo $2.50 iki $25.00 
sidabriniais, nes išėjo pagarsinta 
atsišaukimus toks ukazas parapi- 
jonams. Už tuos pinigus busia-

AUSYS i
Galiu išgydyti Catarrh ir pagelbėt uo varvan- I 

čių ausų. Galiu taipgi pagelbėti nuo kurtumo, paei- I 
nančio nuo Catarrah. Ateikite pašinui.yti su ma- I 
nim pakol dar ne vėlu.
NOSIS I

Aš esu specialis nosies gydytojas. Prašalinu » 
įaugimus nosyse, taipgi atitaisau kumpų nosį. Jeigu I 
negalite kvėpuoti, ateikite ir leiskite išegzaminuoti. | 
GERKLĖ I

Prašalinu tonsilus ir gydau Catarrh gerklės ir Č 
krutinės. Ateikite ir duokite man išegzaminuoti ju- ę 
sų priežastį.

Aš esmi specialis operuotojas akių, ausų, nosies j 
ir gerklės.

21 metai prie State gatvės
Atdara Ncdeldieniais ir vakarais iki 7 vaL

Franklin 0. Carter M. D
120 S. State Street

2-ras augštas.
Valandos: 9—7. Nedaliomis: 10—12.

ir ten skambės tie jų vardai per 
amžius. Kun. J. Sutkaitis, saky- 
dams pa mokslų, taipjau perspė
jo visus savo parapijomis, kad

čiai, lų vardai taipgi busiu sura-

viu. iš Jubiliejaus Komiteto, ku-

sai kunigas Sutkaitis, atsišauki
mo į parapijoms pasirodo, ko
kia milžiniška krūva pinigų su

žnytiniam trustui. Paduotas šv.
Kazimiero bažnyčios “turtas”

lis visa to, kiek maldingi bet ta
msus musų žmoneliai yra suau-

Romos Irusio sveikatai...
X — Parapijonas.

CLEVELAND, OHIO.

Apie Clcvelandų pirmiaus ma
ža kas būdavo girdėt. Mat, čiajoje, be kit-ko, bus surašyti var

dai tų, kurie pils kiauran maišau , .... . .11-- A.-. . : v .. . . . . . . kun. Haleburdos starblej. Ate-savo sunkiai uždirbtus sidabri- . .... .... .... ...... , jo vienok laikas, ir “vienybe sulinis — būtinai sidabrinius! —J

meisteris vargiai besutaisys.

Buvo SLA. 8to Apskričio suva
žiavimas. Suvažiavo tik vienos 
kuopos atstovai. Susirinko ties
ptjslovejo ir nieko daugiau alva-

kas namo, kas į bažny-

Kun. Halaburda kažiukur išsi-

mas. Parapijos komitetai džiau-

kiok pasilsėt.

kuni-

augštyn, jie laimingi. Bet yra ir 
nelaimingų. Štai sulenkėjusio 
saliuninko (kurio pati, lenkė, ne

šmeižė lietuvius; stebėtina, ko
dėl “Dirva” apie tai tyli) organo 
manadžeris pastatytas paprastu 
zeccriu. Tėvynės zeceris, kurs 
čia atvažiavo redaktoriau t i, irgi

kriminaliskuo.se


KABJIBRBB, C! 'Migo, ffl. ...........  Subata, Gegužės 25, 1918.

NAUJIENOS
IHE LI^HUANIAN DAILY NEWI

P.'blished Daily except Sunday by
1 hz. l ithuanian Nevvs Pub. Cck, Ine.

1810 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506
Na uiienos eina kasdien, išskiriant 
ardėldieniiis. Leidžia Naujienų Ben
drovė, IKK) S. Halsted St.. Chicago, 
. i l ••let.H! n: (‘anai 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Ch!e»<oje—pačiu:

Metams .........................  86.05
Pusei meto .......................... 3.50
Trims mėnesiams ...........  1.85
Dviem mėnesiam ................ 1.45
Vienam mėnesiui............ .. .71

Cklcagoje—per nešiotoju**
Viena kopija .......... ««••••••

Suvienytose Valstijų**, o* Oicafoje, 
^Metams ................................55.06
Pusei melo 5.00
Trims mėnesiam* .•••••■>• 1.55 
Dviem mėnesiam .»•••••• 1J6 
Vienam mėnesiui .••••••• -65

Kanadoj, metams ...............  7JI
Ytaur kitur užaienlaoM.........8.00

Pinigus reikia siųsp Pačto lloney 
Orderiu, kartu su ufaakynNL

Hašytojų ir korespondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
ivj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Kedakcijii, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
}.‘i |>. <. i (Lh ju savaičių autorius 
į areikalauja jų ir atsiunčia krasos 
Ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

“Visu kraštų proletarai, vie- 
kitės" —K. Marka.
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Chicagos L. Darb. 
Tarybos kori- 
ferencija.

Rytoj įvyksta Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tary
bos konferencija.

Ji turės svarstyti ir sprę
sti apie didelės svarbos da
lykus, ir todėl jos nekantriai 
laukia ne tik visos Chicagos 
lietuvių draugijos, bet ir 
daugybė draugijų kitose lie
tuviu kolonijose. Chicagos 
Liet. Darbininkų Taryba yra 
tvirčiausiu ir didžiausiu A- 
merikos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos skyrių, ir todėl 
šitos tarybos sprendimai tu
rės, kaip iki šiol turėjo, dide
lės intekmės į visos Ameri
kos lietuvius darbininkus.

Rytojaus konferencija tu
rės duoti bent dalinį atsaky
mą j tuos rimtus klausimus, 
kuriuos gyvenimas šiandieni 
stato prieš Amerikos lietu
vius. IŠ šitų klausimų pir
moj vietoj stovi: (a) atsine- 
šimas prie neprigulmybės, 
kurią kaizeris suteikė Lietu
vai pagal vyskupo Karevi
čiaus pieną ir Lietuvos lan- 
desrato prašymą; (b) orga
nizacija moralės ir materia- 
les pagelbos lietuviu karei
viams S. V. armijoj; (c) Lie
tuvos Laisvės Fondo rinklia
vos organizacija; (d) juri
diška pagelba lietuviams į- 
vait iuo.se reikalouse.

Bet šios dienos‘klausimai 
negali Imt tinkamai suprasti 
ir išrišti be žvilgsnio j atei
tį. Todėl konferencija ne
mažai laiko ketina pašvęsti 
apsvarstymui Alliantų dar
bininkų ir socialistų konfe
rencijos karės tikslų, kas bus 
savu keliu vienas iš žingsnių 
prie užmezgimo ryšių su ki
tų tautų darbininkais. Ant
ras svarbus šitos rųšies kla
usimas yra Lietuvos atstaty-A 
mas po karės. Jis reikalau

ja ilgo ir nuodugnaus svars
tymo ir tyrinėjimo. Chica- 
gos konferencija turės pa
daryti bent gerą pradžią iš- 
dirbimui tame klausime aiš
kesnės nuomonės.

Iš vietinių klausimų konfe
rencijoj svarbiausias bus ap- 
švietos klausimas, kuriame 
sumanymų paduos apšvietos 
komisija.

Reikia tikėties, kad dele
gatai ateis konferencijon ge
rai prisirengę prie rimtų 
svarstymų.

Konferencijoj galės daly
vauti su patariamuoju bal
su visi, kuriems tik rupi dar
bininkų labas. Ypač geisti
na, kad konferencijon atsi
lankytų valdybos tų draugi
jų, kurios dar neįstojo, bet 
ketina įstoti darbininkų ta
rybom

Linkime konferencijai ge
riausio pasisekimo jos dar
buose.

I

Apžvalga
True tramdation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., May 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
ĮVAIRIOS nuomonės
APIE BOLŠEVIKUS.

“Laisvė" pasiėmė prisaikinto- 
jo advokato rolę. Kada ji rašo 
apie Rusijos partijas, tai ji ne
aiškina dalykų, nemėgina sup
rast juos, o tiktai kaltina ir tei- 
gina. Kaltina, žinoma, bolševi
kų priešus, o teisina bolševikus.

Reikia stačiai stebėtis, kokiu 
uolumu ji gaudo kadir menkiau
sias žinutes, kurios parodo ne
prielankioje šviesoje Lenino— 
Trockio partijos oponentus, ir 
kaip “gabiai" ji užtyli stambiau
sias bolševikų klaidas ir net nu
sidėjimus.

Paskutiniame savo numeryje 
ji vėl prikaišioja menševikams, 
kad jie esą artimesni buržuazi
jai, negu proletariatui; buržuazi 
ją tečiaus ji tolygina su buržua
zijos partija (kadetais), o prole
tariatą — su “proletariatų parti
ja” (bolševikais). Na, o ar “Lai
svė" kartais negirdėjo, kad Schei 
demann'o partija yra taip-pat 
proletarų partija — daug dides
niame laipsnyje, negu bolševi
kai? Anarchistai, pagal savo są
statą, taipgi yra proletarų parti
ja. Lietuviškoji šv. .Juozapo Są
junga taipgi yra, pagal savo są
statą, proletarų partija.

Mes, žinoma, nesakome, kad 
bolševikai yra tas-pat, kas šei- 
dema ainiai sočia l-demok ra tai, 
arba anarchistai, arba j uoza pie
čiai. Bet šitie pavyzdžiai rodo, 
kad proletarų klesa ir proletarų 
partija lai yra anaiptol ne tas 
pats dalykas. “Laisvė" to nesu
pranta. O kol ji to nesupranta, 
tai diskusuot su ja apie skir
tumus tarpe revoliucinių Rusi
jos partijų yra visai bergždžias 
darbas.

M. Gorkio nuomone.

Ažuot aiškinę “Laisvei" tą, ko 
ji nepajiegia suprast, mes čia pa
duosime garsaus rašytojo ir re
voliucionierių, Maksimo Gorkio, 
nuomonę apie tą “proletarų pa
rtiją" bolševikus. Gorkis yra 
ne tiktai Rusijos liaudies žino
vas ir josios reikalų apgynėjas, 
bet ir ik r eilę metų buvo bolše
vikų šalininkas. Štai ką jisai 
rašo:

Darbininkų inteligentija.

“Išeikvmusi begales ener
gijos, darbininkų klesa sutvė
rė savo inteligentiją mažiu
kus Bobelius, kuriems prik
lauso rolė tikrų darbininkų 
klesos vadų, nuoširdžių josios 
medžiaginių ir dvasiškų rei
kalų išreiškėjų.

“Net sunkiose policijines 
valstybės sąlygose, darbininkų 
inteligentija, nesigailėdama 

savęs, kasdieni rizikuodama 
savo laisve, nioikėjo garbingai 
ii4 pasekmingai kovot už savo 
idėjų triumfą, titrą Raidžiai ne
šdama į tamsias* darbininkų 
minias socialės sąmonės švie
są, rodydama joms kelią prie 
laisves ir kultūros.

“Kuomet-nors bešališkas is
torijos balsas papasakos pa
sauliui apie lai, kaip didelis, 
didvyriškas ir pasekmingas 
buvo proletarines inteligenti
jos darbas laikotarpyje nuo 
pradžios 90-ųjų metų iki ka
rės pradžios.

Darbininkų inteligentijos žuvi
mas.

“Nelemtoji kare išnaikino 
dešimtis tūkstančių geriausių 
darbininkų, ir jų vietas prie 
mašinų užėmė žmonės, kurie 
ėjo dirbt “dėl apsigynimo” 
idant išvengus tarnavimo ka
riuomenėje. Šitiems žmo
nėms yra svetima proletari
nė psichologija, jie yra neišsi
lavinę politiškai, nesusipratę 
ir neturi natūraliu proletaria
tui palinkimo prie naujos kul
tūros tvėrimo, — juos valdo 
tiktai miesčioniškas (buržua- 
ziškas) noras atsiekt savo as
meniškos geroves kaip galint 
greičiaus ir kadir čia da taip. 
Šitie žmonės yra organiškai 
netikę priimti ir vykinti gyve
nime tyro socializmo idėjas.

“Ir štai, darbininkų inteli
gentijos liekanos, kurių dar 
neišnaikino karė ir savitarpi
nė kova, atsidūrė ankštai ap

siaustos minių, susidedančių iš 
psichologiškai svetimų žmo
nių, iš žmonių, kurie kalba 
proletarų kalba, bet nemoka 
prolelariškai protaut, iš žmo
nių, kurių ūpai, norai ir dar
bai lemia gėdą ir pragaištį 
geresniam, augštesniam dar
bininkų klesos sluogsniui.

Nauji proletarų vadai.

“Suerzintieji šitų tamsių 
miniu instiktai atrado savo v
zoologinio (gyvuliško) anar
chizmo išreiškejus, ir šitie pa
kėlusiųjų maištą miesčionių 
vadai dabar, kaip mes mato
me, vykina gyvenime ubagiš
kas Proudhono idėjas, o ne 
Markso, plėtoja Pugačiovšči- 
ną, o ne socializmą, ir viso
kiais budais skelbia visuotiną 
moralės ir malerialės ubagys
tės lygybę.

“Kalbėt apie tai — sunku ir 
skaudu, bet reikia kalbėt, ka
dangi už visas nuodėmes ir 
bjaurybes, kurias daro sveti
mos susipratusiam proletrui 
j jėgos — teks atsakyti ne kam 
kitam, kaip tiktai jam.

’l’ai ve kaip Gorkis piešia da
bartines Rusijos proletarų mi
nias ir jų vadus. Toliaus, papa
sakojęs keletą pavyzdžių, paro
dančių nioralį ir protini tų mi
nių neišlavinimą, jisai tęsia:

Bolševikai ir jų politika.

“Į eiles tų, kurie neva “iš
reiškia revoliucinio proletari
ato valią," įvesta daugybė vi
sokios rųšies Židikų, buvusių
jų slaptos policijos bernų ir 
a vau turistų; Poetiškais palin
kimais, bet nesąmoniškas Lu- 
načarskis (bolševikų apšvie
tos ministeris.“N.” Red.) bru
ka proletariatui, kaipo poetą, 

Jasinskį, negražios reputacijos 
rašytoją, 'lai reiškia — terš
ti darbininkų klesos vėliavą, 
tvirkinti proletariatą.

“Kadetus nori išdrėbi iš 
Steigiamojo Susirinkimo. Ne
kalbant jau apie tai, jogei žy
mi dalis gyventojų geidžia, 
kad kadetai, o ne kas kitas, 
reikštų jų nuomones ir valią 
Steigiamam Susirinkime ir
kad lodei kadetų išvarymas 
yra mindžiojimas šimtų tūks
tančių žmonių valios. Nekal
bant jau apie šitą begėdišku
mą, aš nurodysiu, kad kadetų 

partija jungia kultūringiau
sios šalies žmones, geriausiai 
išlavintus darbininkus visose 
protinio darbo srityse. Be ga
lo yra svarbu turėt prieš save 
protingą ir drąsų priešą, — 
geras priešas auklėja savo 
oponentą, darydamas jį pro
tingesniu ir stipresniu. Dar
bininkų inteligentija turi ta
tai suprasti. Ir — dar kartą 

ji turi atsimint, kad visa, 
kas dabar darosi — darosi jos 
vardu: |jai, josios protui ir 
sąžinei istorija ištars savo aš
trų nuosprendį. Ne viskas yra 
tiktai politika, reikia, išlaikyt 
ir truputį sąžinės ir kitų žmo
giškų jausmų.”
Žinoma, visokie bolševikiški 

advokatai lengvai “apsidirbs” su 
Gurkiu: pasakys, kad jisai yra 
“zurzanlis inteligentas” arba 
“parsidavė buržuazijai”, ir 
atliktas kriukis. Bet protaujan
tis darbininkai rimtai pagalvos 
apie Gorkio žodžius.

Socialistu Partijoje
Kandidatų į Kongresą nomi- 

navimai.

Seredoj, birželio 5 dieną, bus 
visuotinas 4to kongresinio ir 9to 
senatorinio dįštriktų socialistų 
visuotinas susirinkimas nomina- 
vimui socialistų partijos kandi
datų į kongresą.

Susirinkimas įvyks Amalga
mated Tailors Union Hallėj, 
2343 S.Kedzic Avė.

4tasis kongresinis distriktas 
apima visa, 12tą wardą ir į pie
tus nuo 22ros gatvės, taipgi da
lį 11 tos \vardos, visą 4lą tvardą 
ir dalis 29toš<>ir 30tos wardų į 
šiaurę nuo 5 Putos gatvės ir į 
rytus nuo State gatvės. •

9tasis senafdrinis distriktas 
gi apima dalį 12tos wardos į 
pietus nuo 16(Us gatVės, visą 11tą 
vvardą į rytus nuo Robey gatvės, 
visą 5tos wardos dalį į Šiaurę 
nuo 39tos gatvės, ir visą 4tos 
wardos dalį į vakarus nuo Hal
sted gt., tarp Kanalo ir 34tos gat
vės. ' ■ ■1'

LSS. XI Rajono kuopų 
domai

Konferencija perkelta.

Ohio ir Michigan valstijų LSS. 
XI Rajono konferencija dėl kai- 
kurių priežasčių tapo perkelta 
nuo gegužio 26 į birželio (June) 
9 dieną.

'Lodei meldžiame kuopas įsi
dėmėti tai ir atsiųsti delegatus 
konferencijon birželio 9 dieną. 
Posėdžiai bus Aurora Hali, 1167 
Chcne st., Detroit, Mieli., ir pra
sidės kaip 9 vai. ryto.

LSS 116 kuopa rengia Rajono 
naudai vakarą birželio 8 d., va
kare, toj pačioj svetainėj.

P. Pekoraitis,
LSS: XI Rajono Organiz.

Draugų linkėjimai 
Naujienoms.

Svarbus žygis.

Gerbiama Naujienų Redakci
ja

Naujienų Ręndrovės valdybos 
pranešimas apie nupirkimą Na
ujienoms nuosavo namo verčia 
mane išdidžiai pasakyti, kad tas 
Naujienų Bendrovės žygis yra 
didelis ir svarbus ne vien Nau- 
jienoms, bet visai Chicagos su
sipratusių lietuvių darbininkų 
visuomenei. Negali būti abejo
nės, kad šitą Naujienų žygį
rems visi susipratę darbininkai, yra pasirengę jiems pagelbėti įs- 

—A. A. Vasiliauskas, toti organizacijon ir tuomi jų pa- 
-------------------------------- - , .Įdėjimą pagerinti, gerai žinoda- 
Aukaukite Lietuvos Laisvėf kad iv l>ačiU gerovė didžiu- k 

Fondail.--moję priklauso nuo pramonės

Iš rubsiuvių kon
vencijos.

Baltimore, Md. — Konvenci
joj buvo daug klausimų pakeltu 
ir svarstyta rimtai. Svarbiausia 
nutarimas lai reikalu vedinamos 
kampanijos už 44 valandų dar
bą savaitėj. Savaitinė darbo si
stema nebuvo galutinai praves
ta, pavesta dalyką generaliam pi
ldomajam komitetui tvarkyli 
liek, kiek galima bus pritaikyti 
prie lutų kolonijų tą sistemą. 
Mat daugelyje vietų esama vien 
nuo štukų dirbama, dėlto tai tų 
kolonijų žmonės nenori prisidėti 
prie permainymo tos sistemos.

Nutarta vesti kampaniją visoj 
Amerikoj dėl galutino suorga
nizavimo siuvėjų tose kolonijo
se, kur rubsiuviai dar nėra pil
nai organizuoti. Nutarta pasta
tyti naujai keletą organizatorių 
žydų, lenkų, rusų ir tt.

Nutaria taipjau leisti laikra- 
čiai lietuvių ir rusų kalbomis.

Nutarta pakėlime algų vado- 
vauties taisyklėmis: kiekviena- 
nwreikalavime pakelinio mo- 
kėsties, turi bul visiems darbi
ninkams vienodai, neskaitau 
procentus; jeigu reikalauti savai
tei po $3.00, tai visiems, kaip 
tiems, kurie uždirba $10 savaitė
je, taip ir tiems kurie uždirba 
$30.

Nominuota sekantįs kandida
tai į viršininkus: ant prezidento 
S. Hillman; sekretorium J. Sch- 

, lossberg: kasierium 1). Wolf, ge- 
nerališku auditorium Alex Co- 
hen, iš New Yorko. Į generalę 
pildomąją tarybą buvo nomi
nuoti senieji: August Belanca, 
Hyman Blumberg, Harry Cohen, 
Dorolhy Jakobs, Samuel Levin, 
AnZuino I). Mariempietri ir Fr. 
Rosenblum.

Naujai nominuoti sekantįs: L 
Reveyle, iš New Yorko; H. Cry- 
stal, iš Baltimore; J. Blugerman, 
iš Toronto; Harry Madanick, iš 
Baltimorės; J. P. Friedman, iš 
Nevv Yorko; J. Gold, iš New 
Yorko; A. Miller, iš New Yorko; 
Lazarus Markonitz, iš Bostono; 
Josepli Goodman, iš New Yor
ko;- N. Bunin, iš Pbiladelphijos; 
P. Galskis, iš Chicagos; Paul Ar
mine, iš Nevv Yorko.

Paminėtina dar tai, kad buvo 
priimta rezoliucija reikalu atga
vimo Palestinos žydams. Taip
jau pripažinta taip vadinamoj 
interallied darbininkų ir socia
listų konferencijos programa ir 
nutarimai, kur rekalauja lygių 
teisių žydams kaipo piliečiams. 
Galiaus priimta rezoliucija, kur 
reikalaujama visuotinos amnes
tijos politiniams kaliniams karei 
pasibaigus. — Korespondentas. 

Chicagos rubsiuviams 
žinotina.

Gegužio 1 d. Chicagos organi
zuotieji ru'bų suvėjai nutarė ši
taip:

Kadangi — Chicagos rūbų siu
vėjai, kurie yra Amalgamatcd 
Clothing Workers of America 
Unijos nariai, gėrisi teisėmis, pi- 
rmystėniis, laisvėmis ir pagerin- 
omis darbo sąlygomis, kurių ne
organizuotieji rūbų siuvėjai ne
turi, ir

Kadangi — C.hicagoj esama 
tūkstančių neorganizuotų darbi
ninkų, kurie negauna musų or
ganizacijos apsaugojimo ir to
dėl yra verčiami dirbti už men
ką užmokestį ir blogiausiose da
rbo sąlygose, ir

Kadangi — Amalgamated Clo- 
thing Workers of Am. susideda 
iš susipratusių unijislų, vyrų ir 
moterų, visuomet pasirengusių 
gelbėt savo draugams darbinin
kams ir ypatingai įdomaujančių 
gerove savo brolių ir seserų jų 
pačių pramonėje, taigi visuomet

suorganizavimo mieste ir visoj 
šąli j, ir

Kadangi — Amalgameitų Uni
jos nariai nuo gegužio pirmos 
savaitės gauna pakėlimą mokes- 
ties, lodei

NutariapiiCr—Kad mes, Amal- 
gamated Clothing Workers of 
America Unijos nariai Chicagos 
mieste, susirinkę Gegužio Pirmą 
Guyons Paradise darže, nubal
suojame įgalioti Bendrą 'Karybą 
surinkti pakėlimą algos už vie
ną savaitę ir atidėti į šalį kaipo 
iždą Chicagos neorganizuotų rū
bų siuvėjų organizavimo tiksi

Rubsiuviai: — šilas nutari
mas kalba pats už save. Organi
zuotieji Rūbų Siuvėjai steigia iž
dą nuo dešimčių tuksiančių do
lerių, kad pagelbėjus neorganiT 
zuoliems Chicagos rūbų siuvė
jams susiorganizuoti. Amalga- 
meilai yra pasirengę atiduoti sa
vo sunkiai uždirbtus pinigus, 
energiją ir visa, kas iš jų gali bū
ti pareikalauta.

Organizavimosi klausimas da
bar tiesiog yra pastatytas prieš 
neorganizuotus rubsiuvius. Koks 
bus jų atsakymas? Mes tikimė- 
si širdingo atsiliepimo j musų 
pašaukimą organizuotis. Rub
siuviai pasinaudokite savo da
bartini' proga pagerinti savo pa
dėjimą Susiorganizavimu.

Su broliškumu, Chicagos Ben
droji Tarybo Amalgamated 
Clothing VVorkers of Ameri
ca,

409 S. Halsted st.,
'I elephone—Monroe 110.

Pabraižos
Lementorinė spauda.

Iš visų lietuvių laikraščių 
kalbu apie Amerikoj leidžiamuo
sius — tik Naujienos, Lietuva ir 
Dirva vartoja tinkamo viduti
nio dydžio raides — dešimto 
punkto. Visi kiti tebevartoja 
“lementorines".

Matyt, “lementorinį” šriftą te
bevartojančių laikraščių leidė
jai mano, kad jų skaitytojai vis 
dar tik lementorių tepajiegia 
skaityt.

Bet kažin, ar taip manydami 
jie neužgauna, nepažemina sa
vo skaitytojų ?

A ★ *

Tiesa, lementorinius akėčkuo
lius vai lojant, laikraščių redak
cijoms mažiau darbo. Tečiaus 
reikėtų ir skaitytojus pagerbti, ir . 
neskaityti jų, buk jie dar lemen-1 
toriaus neišėję ir todėl tik “pai
kos" akėčkuoliais tesugraibą.

* A A

Tikrai gi skaitytojai akėčkuo
lių nebemėgsta. Dagi drovisi 
jy-

Man dažnai tenka tatai paš
tebėti strytkariais važiuojant. 
Žmogus, nusipirkęs ant kampo 
“paikini” laikraštį ir įsisėdęs 
karau labai norėtų jį čiajau skai
tyti, bet — kemša kišeniun, kol 
namo parvažiuos... Sarmatijas 
kiliems pasažieriams pasirodyti 
savo laikraščio lementoriniais 
akėčkuoliais... Mat, kiti varto 
tokius didelius, o tokiomis ma
žytėmis raidelėmis drukuotus 
laikraščius, o jo — tikras lemen
tomis!

Bet man dar niekados neteko 
pastebėt, kad kas nors butų pasi- 
drovejęs išsiskleisti Naujienas. 
Strytkariuose kiekvienas drąsiai 
jas varto, skaito — dagi tokiu 
rimtu pasididžiavimu.

Tam, be abejo, yra dagi dvi 
priežastį. Viena — dėlto, kad 
Naujienų drukas vidutinio dyd
žio, malonus; antra — dėlto, kad 
visi išmintingi žmones Naujie
nas skaito.

* A *

Tat kažin, ar ne laikas butų 
visiems musų laikraščiams pa
liauti užgauliojus skaitytojų 
onorą lementoriniu druku? Ar 
ne laikas butų užmesti “paiką”

Bet — nuo lementorinių nu
šokti ant breviro musų leidė
jams, o išdalies gal ir skaityto
jams; butų, oho! tikru revoliuci
ja. — Pabraiža.

---------- -------------------------------------------------------------------------------------------- T.

Musų Moterims’

KORSETO DANGELĖ.— 
Pavyzdys No. 8809

Musų moterims ir mergelčtns, 
be abejo, labai paliks paduoda
mas čia paveikslėlis dailios ir 
lengvos pasisiūti korseto dauge
lės. Sukerpiama iš vieno gaba
lo materijos. Abiem kraštais 
pridedama juostelės, kad butų 
tvirčiau guzikams ir guzikų sky
lutėms. Apatinis korseto dau
gelės kraštas priraukiamas prie 
plačios “beading” juostos, pro 
kurią eina kaspinas. Trumpu
tės adytos rankovės galuos taip
jau kaspinėliais paveržiamos. 
Daugelė betgi gali būt visai be 
rankovių — tai priklauso nuo 
to. kaip kas geriau mėgsta.

Korseto daugelės pavyzdys N. 
8899 sukirptas šešeriopo didu- 
ino, mieros 34, 36, į8, 49, 42 ir 
44 colių per krutinę. 36 colių 
mierai reikia darant iš “floun- 
cing” ir be rankovių, reikia 1% 
jardo flouncing Hi colių pločio, 
1 jardo beading ir 4l4 jardų ka
spino.

Kaina pavyzdžiui 10 renių.
Norint gauti tokiai daugelei su

kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom iš
kirpti žemiau paduotą blankui?, pa
žymėti mierą, parašyti savo pavarde 
ir aiškų adresą ir, įdėjus kariu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešini 
laką), pasiųsti šiaip užadresavus: 
NAUJIENOS PATTERN DĖPT., 1810 
S. Halsted Street, Chicago, III.

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

Čia įdedu 10 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 8809 — 
Mieros..........colių per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Adresas)

Kazimieras Gugis
A DVO K A T A S

Veda visokius reikalus, kaip I riminališkuose 
taip ir civiliškuose teisrv iose. Daro 

visokius dokumentus ir f •opi e ras.

Namų Ofisas:
IMS S. Halsted St.

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

MI<vito Ofisas f

M7 N. Oesrborn St.
111 13 Unlly Bldg.

Tel. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodcviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subato) 

Pirmas Floras 15c. Balkonas
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestjs
4 DTDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Aptiekus Tel. Drover 8448 
Rezidencijos —Boulevard 9812

DR.AJ. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINI)ULIAI

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

2—9 vakare.
............—

ir įsitaisyti žmoniškesnį šriftą?

Aš esu dagi toks radikalas, kad 
sakyčiau, jog ir Kitas punktas 
butų perdidokas. Tinkamiau
sios musų laikraščiams raidės 
butų 8tas punktas.
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Sankrova Uždaryta Ketverge, GeguŽ. ė10, Visų Dienų
r >

KLEIN BROS, m 10 Štampų Dykai 
Panedėlyj, Geg.

27, Dalinimo die

HALSTEO & 201h SIS. HM noje.

KORESPONDENCIJOS

(Tusti nuo 3-čio pusi.)

Trijų Dienu Išpardavimas
Milžiniškas pasirinkimas naujų pirkių supirktų keletas mėnesių alga 
už v patingai žemų kainų.

pristatytas prie raides statomos 
mašinos. Tarp Dirvos ir Vien- 
Liet. redaktorių diplomatija,

ŠIE SURAŠAI VIEN TIK DEL PANEDeLIO

1000
Visas perviršis

Gambric Musliną 36 
colių pločio puiki mi
nkšta kokybė, tinka a- 
patinėm drapanom 21c

K'rk’s American Fa
mily Muilas, šmotas 5c 
l.ckko šuravimui pau- 
deris, kelias............ 4c

Anaonia gvarantuotas 
1 melam budinantis lai 
krodis, visus nikelio 
viršus, 1.25 vertės 79c

Suknė Gingham—1918 
1 petrena, didelės dry- 
i žės ir kvortuola, niū
kios spalvos, 2 iki 9 
yardų ilgumo, 35c ver
tė .jardui ........ 19c

Vyrų “Anchor” brand 
oasipiiošimui marški
niai.—visi gražių gvu- 
ranltiolu spalvų, 1 ran- 
euziški kviddunti ran
kogaliai, madras ir 
pongre ....................85c

J. & I’. Coata’ geriau- 
>ios kokybės lialla me
zgimui bovelna, 15c 
malekelis, specialiai 
po ..................... 8Vic

šviesus perkelis marš
kiniams, 36 colių plo
čio, visų ryšių, pui
kių dryžių ir figūrų.

i jardui ............. 17 Vi c

Moterų ir merginų vo
ilc vvaists, gražiai pa
siūtos, parduodama (><> 
1.01). dabar .. .. 57c

Visai švieži kiaušiniai, 
supakuoti po 1 tuzinų 
(nesiunčiaine) .. 35c

kaip puode. Kai kas netyčinius 
iškįla viršun. Tarp kitko ir to
kie dalykai: Jeigu SLA. seimas 
prašalintų Račkauskų nuo Tė
vynės, tai jo vieton įsiskverbsiųs 
Norkus nuo V. Liet., o šio vieton 
eisiųs Gediminas nuo Dirvos.

simai tienė, thip nepraščiau už jų 
dainavo pp. K. Kelienė ir P. Ka
činskienė, ir ne mažiau kartų 
buvo įšauktos. Bet tiek to, tai 
paprastas apsireiškimas, kad ko
respondentai visados apvaini
kuoja jiems labiau tinkamas y- 
patas.

P. Baranauskienė lošę mono
logų ne Uškabinskienės, ale “Ar 
aš kalta?” o kas dėl tos karun- 
kos, tai malonės atleisti jeigu 
kieno, kaip ir Scenos Mylėtojo,

— Aldonos Mama.

KENOSHA, WIS.

Žmonės Privalo Apsižiūrėti Kad Bankas
Kame Pasideda Pinigus Butų Saugus

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

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

Yra< valdžios prižiūrimas, lodei pilnai gvaranluoja 
saugumų pasidėtų jame žmonių pinigų.
čia yra sudėti miesto, valstijos ir viešpatystės pinigai.
3 nuoš. moka už padėtus pinigus ir abclnai atlieka vi
sokius bankinius reikalus.

k tiria sau organų prie kurio rc- 
daktoriauja p. J. Strimaitis, kurs 
klerikalams ir suklerikalėju- 
siems tautininkams yra kietu 
riešučiu. Todėl čia, pasitarnau
jant brookliniškiams pusklcri- 
kaliams, dirbama planai, kad

Merginoms Plaunamu Sijonu
i sandėlio ir Kampelių nuo Rand & Rand Skirt ( ompany, 

Philndelphia, parduodama už mažiau negu mate
rija kainuoja. Ir dabar vėl didelis plunksiąs grynų 
pinigų rankose rodo savo spėkų. 'I ir žmonės turė
jo išmokėt keletu didelių notų ir neturėjo gatavų 
pinigų. Musų pasiūlymas grynais—privertė ju<» 
parduot 11)1)1) sejonų puikių sejonu.
Nėra nevieno, kurs hutų vertas mažiau kaip $1.50.

. Daugelis verti

vos zecerį Karpavičių. Tada bu-

Kunigų Draugo 118 nuin. tū
las Berželis aprašo Aido Choro 
vargus. Esą, vargais negalais 
gyvuojąs Aido Choras. Naujie
nose nesyki buvo rašyta apie Ai
do Choro gysenimų. Bet aš 
dar sykį priminsiu. Berželis sa
ko, kad Aido Choras esųs socia
listų. Visai ne. Aido Choras

A STATE

Central
1112

Banko Turtas Virš $3,000,000.00 
šitame Banke įtaisyta LIETUVIŲ SKYRIUS. Tų skyrių pri
zinei G. A. ŠUKYS. Jis suteikia visi kių informacijų lie
tuviu ma.
Atdara kasdien:) nuo 9 iki 4 ir Subatomis VAKARAIS nuo 6 
iki 9 valandai.BANK

Manufacturing District Bank
West 35th St., netoli Morgan Gatv., Chicago.

ant pat 351 os gatvės strytkarių linijos.

$2 ir daugiau.

puikus stulpuoli pa
puošti guzikais

M A T E RIJOS 
B:dla Gabardine ir 
Piipie baltos ir juo
dos kortos, sportiš- 

piiki
maišvti.

2.95

nų nuo 6 iki 16 Metų
Merginoms Sukars, poplino,-linų gi-i 
ngham. voiles, migštu juosmeniu, 
susegama ant ahioiii oiisiiį miei*oK

*2.35
kas gingbam arba perkelis, papuoš
tas augsi u kalnicriu. rankogaliais, 
kišeninis, mieros (i iki lt, JĮ g 
liktai ................................ I .*10
Merginų lininės sukitės, iš ginghain, 
Prancūziško poplino arba voilc, spo
rtiški kišenini, mieros (i iki I I $4 95 
melę, $2.50 vertės.............  '

Merginų Sukitės, sejonai sinti dry
žuoti. gingbam, voiles, aukštu juo
smeniu. kiti įvairių gražiu spalvų.

ATSKAITA UŽBAIGIANT 
TURTAS

Paskolos ir atitrau
kimai ................. $643,814.11

Snv. Valstijų ir kiti
Komisai ............. 562,416.00

Kcal Estate ir Bu
dink ai .................... 20,000.00

Priklauso nuo kitų
bankų ................. 200,701.06

Casb ant rankų .... 102,906.29

I ždarbis po 3 nuoš. į melus išmokama už surėdymams padėlius.

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

Sudtganizuota Kovo 10, 190!)
KOVO 30-tą, 1918 BIZNI

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

ir uždarbis .......... 5,051.25
Vertclgvstės padėliai 575,000.81 
Surėdymo padėliai 681, 975.37

$1,529,840.46
Apsaugos Padėliams

$1,529,840.46
Dėžutes I‘asirundavoja

DR. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. LeHvitt St.• 55'1 \V Madisoii
Sullv GOO 1,12

N mIhihIom Iu ik> 12 i ylt»
Pilone Havinai k»‘t 2 t

Nedcldienial*

Valandom: 6 iki 8 vakaro 
Plume Ganai 4626 

tik pagal nutarti
Rezidencijos Telephom Alliany 5546

SUAUG1EMS
Akini*! aukso r«w<,<>•• nuo ♦>.•• Ir *•- 
gižiau Sidabro rėmuono nuo lt.M tr 
«uiraciM<j F r įtaikoma akiniua 
Atmink lt t Galv>« avp4jiniM, uorvUkv- 
ma*. akių •kaudvjitoaa, ulvilkimM Ir 
tt rra vafliai* (vairių ligų, kuria gali 
boti t> ra kai i ntoa tfarų akintų pritaiky
mu. fltyrimaa tildyk*, jaf portti ar
• kaudn aku. Jai jo* raudonoa, jei *al- 
<• *opa. jat blogai matai. Jai ak|a efl-

• H.ta nrtoak llffiau, o jlaikok pa*a>b«a 
M-Ook<>) kur hiakvionaiu pritaikoma a- 
<.!>••< itdyk* Atmink kad maa ko<-
• tam v vHrantuoiam akiniua ir Haalrfa 
"aro yarai nriraakam.

I. M. MBSIKOrr, Bkaaartaa Optika*,
aarsata Ir raikalaujata patarimo arba yaiatų. ateikit paa mana. Al buvaa ay- 

tUkoriua BualJoJ virt 10 matų. A ma riko j II matų. Al duodu patariama DYKAI. Galia 
padaryti bito kokiu* rualikua yalatua. Al rakomanduoju tik GERUS daktaro*. Al «*• 
^aufa*Jimoo(ų_ 8. M. MESIROFr, IU» 80. MORGAN ST, CHICAGO, ILL.

VYRAMS IR

sų traicę, pučiančių į klerikalų 
dūdelę (V. L.. Dirva ir Sandara) 
Pereitame A.L.T.S. 18 kp. susi
rinkime net įnešimų davė, kad 
“sutvarkyt Sandaros redakcijų.“ 
Čia vienok pa rėmėjų nerado, nes 
vieni pntėmijo, kad Sandara dar 
jokios redakcijos neturinti, nes 
Sandarą leidžia dar vis ta pati 
Ateities bendrove”, o kiti pusbal
siai abejojo, kad jeigu jau visi

LSS. 58 kuopoj draugai permalė 
nuo seniai, kad Kenoshoj reika-

TKmuamb
n

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagojv

giai tvarka kada galės įvykti.
— Tai Mat.

VVAUKEGAN ILL

Aukos Socialistų partijos Milijo
niniam Fondui.

Aukavo: J. Badaviče $5; Jur
gis Dikšaitis $5; K. Dimša, J. Ma
čiulis, Aid. Antanienė po $2.; 
Jur. Damijonaitis, J. Waiteku- 
nas, S. Deikus, T. Sprindis, J. Ba
lionas, K. Sabaliauskis, F. Bels
kis, P. Sprindis, A. Bitvinskis, P. 
Gura, P. Šoblis, J. Masiliūnas, 
(r. Grinius, Br. Janušcviče, J. Mi- 
laševiče, W. Deikus, J. Šidlaus- 
kis, W. Gabris, Ig. Motejaitis, W.

nautas, .1. Sinkus, P. Juškeviče, 
.1. Povilaitis po $1; Olesė Am- 
broziunienė 60c; Palionė Miko- 
laičiutė 55c; Jur. Waliulis, J. 
Motejaitis, A. Petkus, A. Sabec- 
kis, J. Šoblis, F. Libauskas, S.

bėlis, S. Bučis, J. Povilaitis, Mot.

ckienė, J. Petrauskis po 50c.; J. 
Narbutas, A. Stoškus, D. Laurai
tis, Ad. Bailusis, K. Ambroziu- 
nas, W. Tijūnaitis, J. Rainis, M. 
Kernagis, A. Elzberkas, F. K vei
delis, W. Sereika, R. Ruleviče, 
T'. Urbonas, Kazimiera Stasevi- 
čiulė, Verion Bitvinskienė, A. Mi
kna po 25c.; D. Mikolaitis 20c; 
D. Mikolaitis 20c.; Mar. Švamba- 
rienė 15 c. Viso aukų surinkta 
$54.00 ir pasiųstu Milijoniniam 
Fondui Oliver C. Wilson adresu.

Tariu širdingų ačiū visiems 
draugams, kurie atjaučia socia
listų partijai, kovotojai už darbi
ninkų reikalus.

GULS. Užr. rast. St. Deikus.

ROCKFORD, ILL.

Naujienų 116 mini, korespon
dentas Scenos Mylėtojas parašė 
apie L.M. Prog. Susivienijimo 
5 kuopos buvusį vakarįlį. Kad 
>arašė, gerai, bet negerai, kad 
<ai kur apsilenkė su teisybe. 
Jis sako: “Lošimas išėjo viduti
niškai, tik grimui kai ko truko“, 
iet ko truko tai nepasako. Ant

ra kasgi tame kaltas? Juk mes 
bene tų patį Scenos Mylėtojų pra 
šėme, kad apsiimtų mums pa tar

grieštai atsisakė. Tat suradome 
žmogų, kuris mums pagelbėjo 
tame dalyke, ir gal daugiau nu- 

i si manas apie grimų negu Sce- 

GARSINKITESNAUJ1ENOSE

ja naujausias dainas.
Berželis užsipuola ant choro 

vedėjo drg Vaitelio. Esu nus
mukęs katalikas./ Berods, drg 
Vaitelis nėra blogesnis katalikas 
už patį Berželį, tik vietiniam ta-

mo prie Aido Choro — taip tru
mpu laiku tiek daug narių pris
tojo. Iš sykio dušiij ganytojas 
su visoms savo davatkoms juo
kus darė iš Aido Choro, bet kad 
praktikoj pasirodė visai kitaip, 
tai dabar iškailio neriasi — bet 
veltui, Toliau* Berželis sako, 
kad, girdi, pasiekė keletu jaunų

ję nebūtų dalykų, sukėlę jaunu-

Man rodos, butų gėda taip ir 
manyti, ne tik į laikraštį rašyti. 
Nuo kogi socialistai atkalbino 
minėtas mergaites? Ir jeigu 
mes atkalbinome gyvu žodžiu, 
nes jos nemokančios nei laikraš
čių skaityti, lai kamgi pa ra pi j o-

nelių, jeigu jos neišmokina nė 
lietuviško laikraščio paskaityti?

galėdami jaunimų palaikyt tam-

Berželis sako: musų tėvai bu
vo tokie ir tokie, taip ir mes bu
kim tokie. Išeina, jeigu musų 
tėvai arba protėviai pusnuogi po 
miškų bėgiojo, tai ir mes turim

Musų “dusių ganytojai” sten-

tuo ilginus pratęsus savo pona- 
vojimo dienas. Bet mos, broliai 
ir sesutės, visa pažangioji jau
nuomenė, nežiurėkim, kokias

mums. Pakako mums vergavi
mo. Ir ateitis priklauso mums.

Tariant poeto žodžiais —

Ir pražus visi vargai.
Tik tai dirbkime vienybėj, 
Mielos draugės ir draugai!

— J. Martin.

WESTVILLE, ILL.

ant kuopos earterio, bet choras 
visai laisvas ir choro narys nėra

Laisvų pažvalgų jaunimo yra 
gana daug, bet neturi jokio už
siėmimo. Taigi kuopos draugai 
ir suorganizavo laisvų, niekam

rodė, Aido Choras gana gerai gy
vuoja. Narių turi apie keturias
dešimt ir visi pilni energijos, 
kaip vaikinai, taip ir merginos. 
Choras prisidėjo prie Susivieni-

pi:abl queen koncertina

Nemokėk Pinigus Bereikalo
Musų Krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj

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

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 So. Ashland Avė., Te]. Drover 7309 Chicago, III.

o

met išvažiavimų į Vermmion 
upės krantus. Dalyvavo vien 
draugijos nariai skaičiuje apie 
dvidešimt penkis. Laikas labai 
maloniai praleista, žaidžiant ir 
šiaip besilinksminant ant mink-

mu.c

šiuo tarpu veikimas Wes- 
villėj truputį aptilo. Mal, daug 

miestelį.jaunų vyrų

šešiolika jos narių pašaukia ka
riuomenėn, o kili šiaip išvažinė
jo. Taigi ir kuopos veikmas 
kiek susilpnėjo. Bei lai lik lai
kinai. Pasiliko dar daug ener
gingų draugų ir jie, be abejo, 
darbo neapleis. — Senio Brolis.

AKRON, 01110.

m o.

Retai kada apsieina musų 241

mu ir netvarkos, o tai vis dėlto, 
kad kuopiečiai nepažįsta ir ne- 
sivadttoja susirinkimo taisyklė
mis. Neapsiėjo be triukšmo ir

protokolu? Susirinkime vieni 
šaukia “priimti“, kili “taisy
ti“, bet nė vieni, nė kiti neduoda 
l’ormalio įnešimo. Kad pirmini
nkas prašo formaliu įnešimo ir 
prašo nekelti triukšmo, jį i.šva-1 

-ditui “caru“.
Skaito laiškų nuo Ohio valsti

jos socialistų partijos sekreto
riaus apie busimų socitilistų pik
nikų ir partijos suvažiavimų 14- 
16 birželio dienomis Cantone, ()-

rome su laišku? — Priimta, va
žiuojame visi! šaukia vienas. 
Ir taip, be formaliu įnešimo, be

laiškais.

Atsakanti Viduriam Gyduole
Viduriams skaudant jums reikalinga gyduolė, kuri ne lik sustip
rintų \isų sistemų, o ir reguliuotų visos sistemos darbų, ir visus 
virškinimo aparatus. Seni žmonės labiausia reikalingi lokio toni- 
ko. Jei jus nebrjauėiat alkio, turite užkietėjusius vidurius. Jei jū
sų liežuvis ra aptrauktas, jei jus turite blogų skonį burnoj, ai Pa 
jeigu jus kenčiate dėl nevirškinimo, tuomet

Severos
Skilvio Bitteris

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

Tas specialiai rekomenduojama seniems ir silpniems zrvo- 
nėiiis ir sveikstantiems kaipo lengvas liuosaviinui tonikas. 
Net ir sveiki žmonės kartais privalo priimt po dožų šio 

loniko. Jis turi būti priimamas prieš valgį.
Parsiduoda aptiekose. Kaina 75e ir 1.51). Jeigu pasilaikytų, 

kad jūsų apliekorius tuo kart jo neturi, prašyk jo nupilki lai dei 
jūsų. Jeigu jis to nedarytų, mes tiesiog jums gyduolę pasiųsime, 
kaip tik nulaikysime pinigus.

W. F. SEVERĄ t'O., CEDAR RAPIDS, I()WA.

Atsilanko delegatai nuo Rusų

resnė, dėlto, kad rusų... Kazin,

nueitų prie rusų tarybos, savų-

rusai dagi savo socialistų kuopos 
neturi, o traukia į save lietuvių 
socialistų kuopas.

Taigi, vietoj kėlus Irukšmus, 
reikėtų kiek rimčiau apie daly- 

nebėgli iš susi- 
— Darbininkas.rinkiniu.C

AKRON, OIIIO.

ko mėnesinis susirinkimas. Su
sirinkime turėjo ne mažai ka at
likti, nes iš seiliaus buvo daug

Tcl. Drover 6369

P. CONRAD

buvo organizuojama. Ją betgi 
pasmerkė, prie jos neprisidėjo, 
bet prie Rusų Dari). Tarybos tai

štuoliai demonstranliškai apleid
žia susirinkimų. Klausimas pa
silieka atidėtas kitam susirinki
mui. O ta Rusų Dari), taryba 
toka jau kaip ir Amerikos Lietu-

SI., šalę Mildai 
teatro.

Fotografisas. 
Mes traukiami) 
paveikslus dien ) 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. l'arlnĮ at
liekam gerai ir

SK

kas užsilikę. Narių atsilankė 
skaitlingai ir visi draugiškai ir 
rimtai svarstė keliamus klausi
mus; susirinkime išreikšta na-

susirinkimai, nes trumpu laiku

tarta rengti lavinimosi susirin 
kimus; tam darbui vesti išrink 
ta komisija.

Birželio 1 
noj Br. Vai

bus statoma sce

tuvių scenoj nebuvo, lodei ma 
nome 
mo. JT

Y <••• J ‘411'4? G. r'l.t Ii G’ ’* J



NAUJIENOS. Chleaeo. Hl Subata, Gegužės 25, 1918

True trnnslatlon filed wilh the post-syt kompanijos reikalavimą,

CHICAGOS
ŽINIOS

Chicagos Lietuvių 
Darbinikų Tarybos 
Konferencija.

,vių Darbininkų Tarybos kol de
rmei ja M. Mildažio svet. 2212

Dt.iugrjų, priklausančių, la
bai. delgatai šiuo maloniai

i nci.ią — kuuskaitlingiausia. 
konferencija turės atlikti 

ig svarbaus ir neatidėtino

stoma Londono konferencijos 
priimlasai karės tikslų memo-

'jos). Lietuvos atstatymo rcika-

iniisler ai Chicago, III., May 25, 1918, 
as rcųuircd by thc act of Oct. 6, 1917.

Minotto tu r būt bus
internuotas.
Teisėjas atsisako 
priimt kauciją.

pe. korporacijos adv. Ettelsono 
ir adv. Piclibergo, kur veda bylą 
prieš gaso kompaniją.

ledas ir daug kitą. Visas die
no! varkis bus paskelbki ant vie-

Draugijų įgaliotiniai kur da
tavo by vienoje pirmesnėje

'Tarybos konferencijoj, naujų 
mandatu nereikalingi. Manda
tus privalo atsinešt tik tų drau
gijų įgaliotiniai, kurios ką-lik

dvklu karaliaus, Lotus F. S\vif- 
lo žentą, grafą James Minotto. 
Federalianie budiuke yra mano
ma, kad gr. Minotlo vėliau bus

ta daugelis šiame dislrikle gy
venusiu priešo šalies valdinių.

laimėjo

ginių, prekių išvežiotųjų unija 
privertė samdytojus išpildyti da
rbininkų reikalavimus — padi
dini algas. Apskritai, algos pa
didinama po <3 dol. savaitėj.

“Genys margas, bet svietelis 
dar margesnis’’ — sako sena-

Delegalai prašomi įiesivėluo-
Konfereneija atsidarys ly

— Tarybos sekretorius

šuoli už paranką. Fedc ralis tei
sėjas C.tirpenler atsisakė pasira-

ma patiuosuot grafą Minoltą tuo

lyžiuotasai neregįs senelis, Mo
tiejus Klikna. Iki šiol jis gyve
nęs pas savo sūnų Antaną, 918

bininkas. Savo sunkiu darbu 
buvo susitausojęs 300 dolerių, 
ir pasidėjęs juos buvusiu “kala- 
lįkiško-lautiško laikraščio leidė
jo, J. M. Tananevičiaus, ban
kai). Kada bankas subankrutijo,1 balandžio 20, 1918, 
senelis iš rūpesčio ir nusimini
mo gavo ligą paralyžių. Da
bar jisai neteko paskutinio savo 
turto — • regėjimo, o kartu, sa
ko, ir marčios Monikos priežiū
ros.

M. J. TANANEVIČIAUS BANKO TURTO 
ljk Vi davimas.

Turto Globėju raportas.

o
F. M. McKev, Truatec.

tik...

berlspn sako, kad žmonių svei
katos š i e m (- t y r a daug! 
geresnis utį tuo pačiu taiku pe
reitą melą. Susirgimų ir mir
čių skaičus nupuolęs ant 10 į 
nuoš.

Gauta
Gauta 

1917 m.

.. <$2,039.03
nuo paskutinio raporto:

rio 1, K. Jainontas, Sausio rentos $ 107, atskailant 
išlaidas ir komišiną <$119.26 ......................................... 287.7 I

v as. J .s, Trauk relini, užmokėta I notos P. \\ odmano ..1,050.00
(.ooiinon wral111 Edison Co., atmokėki rcceivcriui.. 1,050.00

Kovo 5, And. Draugei, $3.00 rokunda atskailant komi
sijos $1.50 ............................................................................ j ,5o

Kovo .), K. Jamonl Vasario rentos, atskailant išlaidas 
ir komisą $226, viso rentos $107..........................

Kovo 21, J. F. Badžius, m t DU..................................................
Kovo 21, Jobu Eyvald, sukolekluota $87.62 atskailant

<$8.76 išlaidu ............................
Balandžio 6, K. Jamonl Kovo rentos atskailant išlaidu

ir komisą, viso $107. $96.89......................................... 310.11
Bal. 21, Sugrąžinta siųsti pinigai 1953310 B. O. 50 p r

180.92

78.8G

PRANEŠIMAS

UNIVERSAL STATE BANK
252 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILI

i

Prasidedant nuo Birželio (June) 1-os, 1918, 
bankinės valandos I niversal State Banko bus 
sekančios: «

Utar įlinkais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 valan
dai vakaro. >*.

Sukatomis nuo 9 vai. ryto iki 12 pietų ir nuo 
6:30 iki 8:30 vai. vakaro.

diniu ir lojalus šiai šaliai.

Gali būt. kad grafas Minotto
bus internuotas.

Leiskite pakelti gazo
Arba neteksite gazo.

'taip vakar užreiškė viešo j ii

direktorių tarybos pirmininkas, 
Samuel hisull. Jisai pasakė, 
kad dabartinėm gaso kainom

valdžia leistų jai nustatyti nau
jas, didesnes gaso kainas. Kom
panija tuo tarpu turinti ant ran
kų tik... (>()() tūkstančių dol, li
tą suma nuolatos mažinusi. Jei
gu. girdi, nebus surasta užtenka
mo įplaukų šaltinio, kompanija 
turėsianti paliaul veikimą. Ir
chicagieciai turčių likti be gaso.

nikų ir pašnairuodavus, vis dėl
to sugyvendavę, tuolabiiui, kad 
sūnus,'Pranas ir Izidorius, davę 
jam užlaikymą. Bei turėjo j- 
vykl priepuolis. Jaunesnįjį Mo
tiejaus sūnų Praną šaukia kari-

susirūpino.
Aminis sūnus imsi

larė n u vežt 
zaminuolu. c
goninės, marti esą
priimti senelį savo kerčion. “Ve
skite ,kur tikami” — pasakiu-

Kada sugrįžę iš li- 
a į sisuk i lįsi

Laucius, 2301 So. Leavitt galv. 
Jis priėmė senelį Motiejų savo 
kerčiom “Gyvenk, pasakęs, ma-

isitek-

svetimų, gerų žmonių, kerčion

nymo dienas.

Motiejus turi 65 melus am
žiaus. Jisai yra paprastas dar-

šiemet dar labiau siunčiąs 
“baltasai maras“ — džiova.
Džiova daugiausia yra skurdžių |;aĮ. 33, Jamonl
darbininkų liga. Ji - tiesiogine I jr komisą $307. 
pasekmė prasto maisto ir neti-1 Gegužės 31, K. Jamonl

gų-

bt ristina

Jis ceremonijų

ko, ceremonijų nedarąs. Bėgiu 
dviejų pastarųjų mėnesių jis 
nuteisęs 58 automobilių vagilius.

giliai turėję atsiimt savo ir thals 
all.

Rengkitės į Rivervicw

Parke Įvyks milžiniškas spau
dos piknikas. Pikniką rengia 
Chicagos ir apielinkių visi soci
alistu partijos skyriai — nau-

True trnnslation filed vvilh the post- 
inaster ai Chicatfo, III., May 20, 1918, 
as rctiuired by the act of Oct. G, 1917.

$18.98 ..............................................
Gcg. rimtos, $301, išl. $175.1.3. .

Liepos 2, Iv Jamonl Birželio rentos $30.3.50, išl. 1 11.52

258.02 
128.87 
161.98 
. 7.50

Bi|g|). L K. Jamonl Liepos rentos $303.50, išl. $1 15.85 . . 187.65 
l’mgs. I, K. Jamonl Rugpjūčio rentos $303.50, išl. 69.37 231.13 
Spalių 2, \\ . D. Smitb, depozitas Jos Milkevičiaus ant nuo

savybės 670 W. 18th SI...................................................... 300.00
Spalių 3, K. Jamonl lugsėjo rentos, $303.50, išl. 53.18. .250.02 

Spalių 15, Coupon No. 30, Lithuanian Natl. Ccmetrrv Soe. .3.00

Lapkr. 30, K. Jamonl
Gruodžio 1, K. Jamonl
Sausio 3, K. Jamonl 
918,

už sūrus Peoples Furniture Co. .

Gruodžio rentos 297.50 išl. 1 17.98

dai socialistinės spaudos. Kiek
vieno socialisto ir jų pritarėjo

lame piknike ir tuo paremi dar
bininkišką spaudą, kuri dabarti
niais sunkenybių laikais v
mos būtinai reikalinga.O

jieną ofise.

para-

.Nau

505.00
205.80

Dr. Leo Avvotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Ilalsted S t., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytų; 0—9 va
kare. Tel. Canal 4307.

UKES

Ką-tik prasidėjęs gyventojas prie Pheips 
apielinkės.

Dabar yra laikas naudoties pakol dar tavo iš senai su
taupyti centai nėra atimti nuo tavęs dvi to brangaus miesto 
pragyvenimo.

žmogus mano, kad jis dabar uždirba du syk tiek dau
giau, negu keli metai atgal, tai jis mano, kad sutaupys du 
syk tiek daugiau, negu pirma.

Bet ar jus žinote, kad dabar jums kaštuoja tris ar ke
turis syk tiek daugiau pragyvenimas dabar negu pirma, ir 
jus nė nejusite kaip jųsų tie sutaupyti centai bus išaikvoti 
ant to.

Bet žiūrėk į ateitį kas bus po karės, kada parvažiuos 
kareiviai iš kitų kraštų, kur dabar Amerikos visi jauni dar
bininkai kariauja, dabar, jie yra išsiųsti į visas pasaulio da
lis, tada kada parvažiuos milijonai vyrų, kurie yra tvirti kai 
ąžuolai, tada kada nustos dūmai rūkę iš kaminų, kur dabar 
dirba amunicijas, kur dirba laivus, kur dirba orlaivius, ir 
visi tie fabrikai kur dabar dirba visokius daiktus dėl šios 
didelės karės, kiek tai žmonių bus be darbo.

Juk jiems ir reikės darbo, ir tąsyk bus daugiau darbi
ninkų negu jų reiks, ir tada bus algos numuštos, ateis lai
kas neužilgo, kad darbininkas prašys darbo verkdamas. 
Bet nelauk tos dienos kada tau reiks prašyti kito, kad su
simylėtų ant tavęs ir tavo šeimynos, bet atvažiuok čia kur 
tavo maistas yra užtikrintas ar blogam ar geram laike.

Lietuviai senuoliai pasakoja, kad bus pasaulio sumiši
mai, ir dabar tas atėjo. Bet dabar žmonįs kalba, kad bus 
didelis vargas ir badavimas dideliuose miestuose, bet to ne
reikia nė abejot, nes kožnas permato tą dalyką aiškiai, kad 
neužilgo tas įvyks.

Dabar yra geriausias laikas pirkti tikę, 
nes dabar ūkininkai naudojasi iš prie= 
žasties kares augštų kainų ant maisto, 
ir naudosis dar daugiau po karės.
Pirkite ūkę didžiausioje lietuvių kolonijoje visoje Wisconsin

valstijoje, prie gražaus miestelio Pheips.

; ■ ■

įį^

Bulvės ant naujai pradėtos ūkės.
ATVAŽIUOKITE IR PERS ITIKRINKIT PATS SAVĘS

Del platesnių žinių kreipkitės antrašu

Sanborn Land Co.
DEPT 2. PHELPS, WISCONSIN

A. J. BACHUNAS, Kolionijos Direktorius.

Nereikia daug turto pradėjimui tokios ūkės.

Tai žmogau nemiegok dabar pakol turi progą, neati
dėliok diena iš dienos, bet veik tuojau, pakol dar nėra per- 
vėlu. Bet paskui bus pervėlu ir ant gero kelio ateit, kada 
žemės kainos bus pakilę ir jūsų sučėdyti centai bus išeikvoti.

Sanborn žemės Kompanija duoda jums gerą progą 
pradėt, mes duodame jums kad ir su maža suma pinigų pra
sidėti, jus galite pirkti žemę nuo Sanborn žemės Kompani
jos ant lengvų išlygų, taip kaip jums yra parankiau, jus ga
lite mokėti už tą ūkę kožną mėnesį, kožną antrą mėnesį, 
ar vieną sykį ant metų taip kad žeme pati mokasi už save, 
tiktai jus pridedate savo darbą, o po kelių metų žemė lieka 
jūsų locna, taip kaip kad gauta už dyką.

Musu žemė yra prie gražaus miestelio PHELPS, miestelis yra 
ant kranto ežero, prie geros transportači.jos. kur North VVestern 
Linija išveža tūkstančiais vagonų ukes produktų kožną metą iš 
apielinkių ūkių, kur ūkininkai padaro milžiniškus pinigus. Mieste
lyje yra keletas fabriku, taip kad žmogus žiemos laike norėdamas 
dirbti gali gauti sau darbą.

Mes turime 30,000 akrų žemės aplink aukščiau minėtą mie
stelį, turime ūkių gražiai išdirbtų su trobomis, sodais, gyvuliais ir 
visokiais ukes reikalams įtaisymais, ir turime žemės kurias galima 
lengvai nuvalyti, nes tiktai yra apaugus mažais krūmeliais.

Musų žemė yra prie upelių, ežerų ir labai gražioj vietoj, ir jau 
yra gerokai apgyventa gerų lietuviškų šeimynų, ir yra visi užganė
dinti, nes musu visa žeme yra labai derlinga, dėlto užtikriname ir 
jus užganėdinti.

Sanborn Žemės Kompanija taiposgi priima ir Laisves Bondsus 
(Liberty Bonds) kaip dalį mokesčio už ūkę. ,
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kus prisipažino, jog svetainėj jis

Pirmas
Milžiniškas
Lietuvių 
Socialistų

j Chicago ir Apieiinke

CICERO
dav.o

M.P

tainėje. Kadangi vakaras buvo 
nepaprastai šiltas, tai žmonių 
nedaug teatsilanke. Alsilankiu-

progos praleisti keliatą smagių 
valandų.

Beje, butą ir nelaimės. Be
žaidžiant sunkiai tapo sužeista 
d-gų Pūkių dukrelė, taip kad

kitas pelno.

Parapijonai, kur leidžia savo 
varnaičius į “seserų iškalą“, la
bai nepatenkinti. Esą, mokina-

Saką: “Anava Lietuvoj vaikai, 
sulaukę h—9 metų, tai būna pil
nais katalikais. O čia — mano 
mergaitės jau 12 ‘štarduoja’, o

to, “sesers”, girdi, pribaugina 
Inos vaikučius, kur yra seni jų 
“iškalos“ lankytojai, kad iie sa-

jaunučiais etc.

įėjęs mokyklon liepia “sese
rims”, kad didžiuosius greičiau 
prirengti/’ pW I?ph?TnHčS, ”ta1 
h s “sesers“ atsaką, jogei jų mo-

NAUJI E N U S, Chlmgo, IML
M

Eeiijlaims su Puikiu Į
PROGRAMŲ

L.S.S.410S KUOPOS ir, 
-S.J.L Imos KP.

kuonu ! antį dienų pats į kunigų
I I * ...

pasiguš-

O jau tėvelis, blt-

. tai ta lik rėkia: “auč

bet kaip paprastam vyčiui, tai

Je, kunigo Antano musų vy- 
čiutes ir šiandie atsimindamos

ri us. ..
Ach, “tai buvo bent laikai — 

tokių jau nebebus!“

koks tni žmogelis, svirduliuo
damas palei Antaninės “iškalą“, 
kažkaip atsirėmė i langą ir iš
stūmė ji. Davatkos tuo tarpu 
mišparavo. Išbėgę lauk jos pa

Nedėlioję

Gegužio
Pnidžla 9:30 vHlandy ryte Inžanąa 25 centai.

Chernaucko
LYONS, 1LL.

Darže

>iama Chicngos ir apielinkių visuomene šis p’knikus bus vle- 
iš linksmiausių ir smagiausių piknikų, J;okj kada jums Irl.o 

matyti. Jį rengia Gabiausios progresyvus visuomene
šiame piknike jaunuomenė turės progos Įiažaisti ir j asfšokti prie 
linksmos muzikos; tiktai šiame piknike visi suaugusieji senukai ir 
senulės—rasite gardžių gėrimų ir skanių užkandžių tiktai šiame 
piknike jus vaikinai rasite sau puikią mergaitę. Todėl nepraleis
kite progos, visi kas gyvas j šį pirmą linksniiausį socialistų pikniką.

Visus kviečia RENGR.JAI.
PASARGA:—Imkite bllckokitis karus iki Ogden avė., Ogden avė. 
karais važiuokite iki 48 avė., tenai išlipkite ir paimkite Lyons ka
rus, kurie nuveš iki daržui.

srėkos. 'lik

f'raugą raportavo, kad visos 
s’enos buvusios nukarstyta rau- 

i donom vėliavom. ..
Tą dieną išklausinėta lik kal

tintojų liudininkai. įžeistųjų ir 
jų liudininkų nespėtų išklausi
nėti. Teisinas tuo būdu liko a- 
lidėtas iki gegužės 30 d. 7:30 
vai. vakare. Pažiūrėsimo, kas iš 
to išeis. — J. Aceris.

NAUJIENŲ DISTRIKTAS
Atakapnęš

Gegužės 18 dieną buvo siisi- 
lietuviškos tautiškosrinkimas

sirinkimas, kaip ir paprastai mė
nesiniai susirinkimai, buvo ra
mus. Bet kuomet išdavė savo 
raportus delegatai Į Chicagos

sakydami, kad tuo tarpu nesą 
nieko nauja kas pranešti, lai 
staigu vienas narių pasiprašė

balso ir (lavai rėžti spyčių, Kas,

*

Šokių Mla okykĮ Sergėkite savo akis i
veiksmų melodrama “Graži Ma- 
geliona ir Pi tras kareivis“. I o- 
liau 2.5 Tuopa surengė prakalbas 
drg. Pelrikienei. Žmonių buvo

Kaip Rašyti
Laiškus

Prof. J. bUAŽA*

Progresyvių Moterų veikimui

Prof. J. KLOVAS 
T«l. Canal 7270 

Mokiname sulig naujausia mada visokius U 
kius. Uitikriname pasekmes. Mokinama P» 
nedčliaii) Ir l’ituyčlom. Pradiia 7:4I v. vak

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ 
731. VV. 18th St., Chicago, III 

Duodamu Privatines Lekcijos

Eondan. Susirinkusieji buvo

lik liek, kiek Zablockas ant mui
lo. .. Ir gerai! Tegul nekiša sa-

kaip narėmis

tarė lavinties gražiojo meno 
dainų. Ino tikslu sutverta 
LMPS 25 kuopos choras, Į kurį 
gali prigulei moters ir merginos 
kartu prigulcdamos jirie kuo
pos už tą pačią mokestį. Jau bu
vo tris naujojo choro repetici
ją-

Neužsitikčkit savo regėjimo pir- ; 
majam by kokiam neprityrusiam į 
aptiekoriui .auksoriui ar kėliau- I 
jaučiam pardavėjui, nes jie su- ! 
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
itims akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA 7 
AKIŲ SPECIALISTAP

1801 So. Ashland Avė. Chicaf
Kampas 18-toa gatvėn 

3-čios lubos, virš Platt’o aptlek?s
Tėmyldto j mano parašą į 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki j 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo A | 
vai. ryto iki 12 valandai dieni: j

Raumatizmas Sausgėla.

Lietuviškoi ir 
Ang. Kalboi

Kaina 75c. Gražiu tvir-

jauja' p. P. Sarpabus, žinomas 
Chicagos lietuviams muzikas ir

li r tauta? .Jis \ 
toliau

čion į ir areštavo. Areštuotasai 
ant ryto jau be jokių ginčių su
tiko užsimokėti už langą, ste
bėdamasi tik,, kaip jam tas lan-

darbas, matyt, 
emių. Paskuti

nėj chorų repeticijoj jau buvo

turės puikų chorą
Įnešima atsimest

Tas jau
la delei prakalbų, kurios buvo 
išardytos geg. 3 d. Kaip žinia, 
išardymui tų prakalbų “pasi-

Bengiau lies prie vasaros sezo
no kuopa nutarė parengt drau-1 
gi.šką išvažiavimą į VVashingtou ■ 
parką, l'aip-gi nutarė išankstokai. Ju skundimu buvo suimta v

kalbėtojas ir rengėjai.
Minėtą diena, kada reikėjo

“musų tautiška draugystė turi 
atmest viską“ ir užbaigta.

liudininku prieš apskųstuosius
kiniai dar visai jaunučiai ir U. I pasirodė ir du 1 l-tosios kuopos

sesers“ dažnai Pirmasai dar ne-

pi igrumojama niekam, nė tė
vams, ik-pasisakvti, nepasiskus-

sis tai liudijo, pasodintas liudi
ninkų suole. Liudijo paraudęs.

Ta ataka prieš tariamuosius 
“bedievius“ jiems betgi nenusi- 
kokiu tikslu daroma tos atakos 
ir nealsimetė “nuo visko . I iesa 
'l'a-bos klausimas palikta seka- 
jų tikslą užsipuldinėjimo ir ne- 
atsimetė “nuo visko“. Tiesa, Ta
rybos klausimas palikta seka
mam draugijos susirinkimui.

cochas“, kurį parašė M. Dundu-i 
Iit ne. sekamą ru
denį. Puse peiho niilarta paau- 
kot “Moterų Balso“ parėmimui.

Kuopa, bdje, paaukavo 5.00 
dolerius rašytojo Br. Vargšo pa
minklui.

sijos kuopos sus. rinkimas vie
nai narei atėmė sprendžiamą 
balsą ant vieno mėnesio už prio

| Dr. A. H, Bhimsiilhal

AKIU SPECIALISTAS 
Akiu EtfZairJvuojn Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 

Mes vartojame 
pagerintą Oph- 
tbalniGmeter. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

kus. VrJ.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317

Telephone Yardr 5032

SL L r tuoo
Praktikuoju 2T metai 
Gyvenimą.'; ir Ofisas 

3119 S. Morgan St.. keri
Chicago, III.

S PEČIAI 1STAS 
Moteriškų, Vyrišku ir \ 

Taipgi Chroniškų L:;
OFISO VALANDOS, 

iki 9 ryto, nuų 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
miš vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Man vis dar prisimena anie 
“seni laikai ”, kuomet (1916 me
tais) buvau keturioliktame pul
ke vyčių. Atsimenu, kuomet ei
davome ant muštro, tai dažniau-

bą tūlo lietuviško plekatėlio. 
Vertė ji didžiausiu prakaitavi
mu ir mikčiojimu, aiškindama-

neatsinus nuo 'Karybos, kaip to 
norėtų keli kunigų sukurstyti 
nariai. Ir išliesų, musų drau-

pleinyli“. Advokatas davė jam 
keliatą popierėlių, ant kurių bu
vo Įteiktas skundas ant kalbėto
jo, d. K. Trainio. Bet šiuo kart 
Zdankus atsisakė advokatui per-

gijoms. .Jos nariai turi parodyt, 
kad/ draugija ne dėl tuščios gar
bes nešioja tokį prakilnų vardą,

misija, remdamos konstitucijos 
straipsnio antro 11 parg., pasiū
lė ją nubaust ant 4 meitrsių, bet 
kuopa, apsvarsčiusi rcikįilų, nu
baudė ją tik vienam mėnesiui, 
tikėdamos, kad ta draugė atei-

Dr. M. StuBBiski
rago

(imamą trečią”, Gaudyti “tre
cią“ gana dažnai atsilankydavo 
ir buvusis kun. Antanas. Oi, ži
notute, jis pasirodė geriausiu 
gaudytoju ir laimingiausiu. 
Būdavo, jis niekuomet nepagaus*

žino, kad raštas esąs jo, bet ant

kaityti. Sal
peržiūrėti. ..

Stebėtina, kad teisme

pirma turčių

man, tveriant 'nenorą vienjiics 
ryšį su kitoms lietuvių draugi
joms. Atėjo laikas, kada mums 
turi rupėt ne vien tik pašalpa.

TAVO ŠALIS IR TAVO 
PAREIGA.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicag* 
i'elephone Huyhiark.t 2644

r

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lieta- 

viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
BD/-809 W. 35th SI., kampas S. Halsted SI.

Vienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvaranluojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdaru Utarninkais, Ketvertais ir Suimtomis iki 9 valandai vakare. 
Panedėliais, Sercdomis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBfi: ’
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Knsicrius 
KROTKAS, Viče-Pirm. VINCAS BIGĖMS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
PRANAS GEISTAR 
ST. SZYMKIEWiCZ 
ANT. ENZBIGIEL 
JULIUS C. BRENZA.

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS
ANTANAS BRO2IS
KAZ. MATULIS

BRENZA 
KROTKAS

mus dedasi. Turime žinoti, kad 
lik susi vienu ję Į vieną tvirtą ry
šį Lietuvių Darbininkų Taryba 

mes galėsiu e atsiekti pagei- 
daujamos laisvės sau ir savo tė
vynei Lietuvai.

Tatai Vienybės nariai turėtų 
žiūrėti, kad keli užsispyrėliai 

nešeimyninkautų joje, ir nekel
tu vaidu nariu tarpe. Kiekvie-.

Jeigu tu manai, kad tavo pe
reiga savo kraštui tarnaut kiek 
tik jiegos leidžia, lai pirmiausiai 
tu turi apsirūpint apie savo svei-

Laikų dvasia reikalauja tobu
liausiai išvystyto kūno ir proto 
ir užimant augščiausio laipsnio 
svarbume vietą, bet neesant svei-

Geri viduriai būtinai i

dimui tų užnuicių. — Narys

rio Amerikoniškas Kariaus Vy
no Elfksiras vra tinkamiausiu kr

priglaudei u visose viduriu Ii-

ROSELAND

Iš Liet. Mot. Prog. Sus.
25 kuopos veikimo.

Užbaigiant žiemos sezoną 
LMPS 25 kuopa buvo surengus 
gražų vakarą K. of P. svetainėj.

Dr. K. Draugelis
DENTISTAS

3261 S. Halsted St. .
I Pilone Drover 5053 .I
| Otlici*0O Ii

gosc.
Trinerio vaisias reguliuoja vi

durius, atitaiso sveiką alkį pei

nervus. Aptiekose $1.10
Trinciio Linimentas nuslab- 

dys tavyje skausmus ligose reu
matizmo, neuralgijos, strėnų, 
skaudėjimo, išsinarinimo, suti
nimų, skaudžių raumenų ir U.

Joseph Triner Company, 1333- 
1343 S. Ashland Avė., Chicago, 
III.

RUSAS GYDYTOJAS ir ( lilRURGA> 
Bpectalialaa Moterišką, Vyrišką, 

Vaiką ir visą chronišką liga
Ofisai: 3354 S. Ihiintrd St.. Chicag. 

4'rfupboiic Dtover 9693
\ AI.ANHHh. 11 lyto. 2—A

\ •• <**«• »ol |4»x»4 M 1 0 12

IOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Telepboue Centrui 6399 
Vakarėlis:

2911 VV. 22nd Street,
T'eli'phone Rockvvell 6999

Vyrišk'i;Drapanų Bakenai
Niiiiji, neatimti, daryli ant užsa

kymo siutai ir overkoiai, vertės nuo 
$30 iki $56. dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotiL

Visai mažai vartoti siutai ir ovęr- 
kotal, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augŠčiaų. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, 
karais.

S. G O R
1415 S. llalRted St..

siutai nuo $3.00 

nedaliomis ir va-
DON

Chicago. III

Nesikankykite saves-skaus- 
mais, Reumatizmu, Sausgfile, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
niMas ligas; mums šiandie dau 
gybė Žmonių siunčia padyka
vo n e.s pasveikę. Kaina 25c, 
per pačią 28c.

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

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

tu apdaru $1.00. Gali
ma gauti Naujienų Ad
ministracijoje,—

1840 So. Halsted St.
Chicago, III.

Trumpa Lietuvių 
Kalbos

Gramatika
DR. M. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams iinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gy<lo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fi.sk St.

VAT.ANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Teleyhone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—» ryto, tiktai.

ŠITA gramatika taip 
praktiškai parašyta, 

kad kiekvienas gali ir 
be mokytojo išmokti.

Kaina tiktai — 35c.
Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje.

1840 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Tel. Armitage 6589

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENfi

Sugabiftl Ir greitai patarnauja 
prįe gimdymo ir šiaip jvatrlo- 
«<- motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimu* mergl- 
nom« hel moterim*.
!4.'U) N Ashland Avė.. Cbtrago

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

1817 W. 14th Street, Cicero, III 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piet 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vai; 
Nedčldieninis nuo 9 iki 12 v. diena

Dr. A. L. VUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

V»1 4—11 ryte; 1—I popiet; 7—•
( f HA H *

1900 S. Hahted St. 
Viriu] lti,rl>uif*o Aptiekee.

Telei>hoive Canal 114.
Valandos 3—6 po pietą 

įtikinant N rdeldieaiua ir Heredae

TELEPHONE YAKDS

B r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandų* nuo 8 iki 15

3325 So. Jlatated St., Chic»jp

i /I ERB. Naujienų skaL 
: tytojos ir skaityto
' jai prašomi pirkinių rd

vas, kurion r.kelbiaal 
Naujienose.

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

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

3003-3039 R. Hatšlod SL, Chicago. III.

*.

INKVIZICIJA l
AR ATPIRKIMAS

ŽMONIŲ nuo ŠĖTONO 5 
Labai žingeidi, su daug t

kiekvienam

Kaina tik $1.25.

1840 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Ka-tik išėjo iŠ spaudos

MulkiiiApaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Rackulj, 
begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerika-

riancius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

GARSINKITfiS MAUJ1ENOŠ1-.!
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Pranešimai

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko Betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: ( anai 1506) 
imi būt priduoti Redakcijai iš- 
\ akai o, ne vėlinu kaip iki X 
l’.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numery j.

Ratine \Vis. IMI). 121 kuopos su
sirinkimas įvyks gegužės 26 d. 12:30 
vii. po įlietų, Union Hali. Bus ren
kama atstovas į tinsiantį IMD. sei
lių) ir rinkimas darbininkų dėl iš
važiavimo. Yra daug ir kitų reika
lų aptarimui. —M. K.

I'etroit. Mich. — LMPS. 17 kuopa 
rengia šeimvnišką išvažiavimo, ge
gužės 30 d . Ilighlaml Purk.—Detro- 
iliečiai atsilankykite j minėti) paiki). 
Bus prakalbos, deklemaeijos, dainos 
ir šiaip įvairių žaismių.

Agota Gyviene.

1 ictuviy laisvamaniu Kliubas tu
ri svarini reikalą prie M. X. .Moc
kaus. Jis. rodos, dabar randasi \Ve- 
slv lh j. Malonėkit greitu laiku atsi
liepti šiuo adresu: Paul (ialienskas, 
2320 VV. 23 St., Chieago, 111-

LL.K. Komiteats.

Springfield, III.—Draugei Pelri- 
I <-iiei r< ii: iamos antros prakalbos 
įvyks pancd.'b i. gegužės 27 d.. Hi- 
rmi Hali kertė I ir Jefferson galvių. 
Visi mpiahiskite šių prakalbų, lies 
lai antros ir paskutinės d. Petrikie- 
r.rs prakalbos. taipgi Ims įvairus 
I rograinas iš eilių ir kitokių pamar- 
g.inimų.

( hieago< Lietuvių Laisvamanių 
luml'ereneija bus subaioį. 2a gegužes 
I iuosvbės svetainėj. 1X22 \Vabansia 
avė. Pradžia lygiai X vai. LLS. kuo
pos - Boseland. Cicero, Norlh Side 
ir Bridgi port, malonės prisiųsti de
legatus. I’m im daug svarbiu klau
simu arsvarslvli. LLS. Komitetas.

l'-u-i Cl.icago. Ind.—Nedėlioj. ge
gužės 26 d. jvvks I.SS. XII rajono 
I <mferen'*i ja, Kazimiero Grikšo sve
tainėje, 130 ir Norlhcole avė., Laši 
Chieago, Imi., kaip 11) vai. ryto. Po 
konferencijai rengiamos prakalbos 
G vai. vakare, 'lodei publiką nudo- 
rJai prašome kuoskaitlingiausiai at- 
sil.mkv ii. Inžanga veltui.

.A. Kazlauskas.

I'nseland. — Vietinė LSS. 137 kp. 
ir VVest Pullmano LSS. 2.35 k p. bend- 
i ai rengia draugiška išvažiavimą su 
programų i VVest Pullmano miškus— 
p, ie 126 gatvės ir Mi< higan avė., bir- 
7 lio 9 d. Meldžiame vielinių drau
gijų minėta dieną nerengti jokių pra
mogų -f-P- F. Grybas.

\l-----------
. t MPS 25 kp. lavinimos susirinki
mas Įvyk*, nedėlioj, gegužės 26 d., 
Aušros kambariuose, kertė 109 ir 
Mnhigau gatvių. Pradžia 2 vai. po 
lietų. Narės kviečiama atsilankyti. 
Mokytoja Ims d. M. Dundulienė.

—Komitetas.

Liet. Soc. Dainininkų Anų 1 apsk- 
r;?*io generalė repeticiia Ims snba- 
l'.j ,geg 25 d. ir seredoj 29 d., Mel- 
d:iži<! svek. 2212 \V. 23d pi. Daini
ninkai. visi malonėsite būti laiku. 
Pradžia 7:30 vai. vak. —L Gustaitis.

LSS. 177tos kuopos mėnesinis su- 
• ;i iiikimas bus nedėlioj, gegužės 26 
d. Salulo svel., — Draugai, atsilan
kykite, turim svarbių reikalų.

—P. M. Valiotas.

LSS. 231 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj. gegužės 26, 10 
vai. ry lo, t niversily of ('hieago Sel- 
Ihmenle. 1630 Gross Avė. — Susi
rinkimas atsidarys lygiai 10 vai. ry
to, todėl nariai nesi vėluokite.

—Sekretorius.

Cicero, Iii Socialistų Partijos Tar- 
plauli'kas susirinkimas įvyks pane- 
deb j, gegužes 2/ d , X vai. vak. Li
berty Svel.. kampas 25 ave ir 22 pi. 
LSS. 13X kp. nariai malonės atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų.

t li g. A. K. Labanauskas.
Liet \ iešo Knygyno P.V.D. (’hiea- 

gus mėnesinis susirinkimas bus pa
tu dūly. gegužes 27 d. X vai. vakare, 
Knygyno Imte, /31 W. IX st. Atsto
vui malonės atsilankyti, turime daug 
svarbių reikalų. —Rast. 1'. Budginaa

Prakalbos. — Liet. Janitoriy l’ai. 
Kliilbas rengia prakalbas, nedėlioj, 
26 <1. gcg. 2 vai. po pietų 30.36 \V 12 
slrcel. kampas Albany \ve. Kalbės 
Adv. Kaz. Gugi*, ir Dr. A. Montvidas. 
Inžiii’a d\kai. Kviečia Komitetus.

l-leistiiviii vakarėlis. — Keistučio 
l’aselpinis Kliubas, Brighton Park, 
t- ngia vakarėli kariuomenėn išva
žiuojantiems draugams išleisti. Va
karėlis Ims panedčlvį, gegužės 27, 
X vai. vakaro, l amo Maženio svetai
nėje, 3X piure ir Kedzie ave. Kvie
čiame visus narius ir šiai)) vielos 
jaunimą atvykti. Bus Įvairios pra
mogėles. —Valdybių

Jaunų Liet. Amerikoje Tautiškas 
Kliubas praneša visiems gerb. Kliu- 
bo nariams, kad būtumėt malonus 
atsilankyti gegužės 30 d., (Memorial 
day t ani Lietuviu 'l'atdiškų Kapinių, 
to vai. išryto. Kliubas dalyvauja tą
dieną m corpore kapų apvaikščioji- 
me. Su pagarba. M. M. Youdis, prez.

Dr-stžs Dr. Vinco Kudirkos mėne
sinis susirinkimas įvy ks suimtoj, ge
gužes 25 d. X va1 vak., M. Meldažio 
s\c. \ įsi malonėkite atsitankvti pa
skirtu laiku. —Valdyba.

Sus Laisvamanių rengia prakal
bas su mukias paveikslais Gegužės 
27 d . 7:30 vai. vakare Brighton Par- 
I <*. I iberl\ ■ v< taiimie. 2325 Kedzie 
r”e . kerte 39lh pi. Kalbės d. Tadas 
Kučinskas, \dos kolegijos studentas.

Kviečia Sus. Laisvamaniu

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paslakelbimams kainos r 

1 colfs, syk|, 50 centu; dedant 
tą pati skelbimą Ilgiau, ui kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

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

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

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

ASMENŲ HESKOJIMAI
Jieškau savo brolio, Vincento ,lo- 

nn.šio, Kauno gub., Raseinių pavieto, 
šviekšnos volosties, Pocių sodos. Iš
važiavo į Ameriką apie 1901 m. Jei 
kas žinotumėt jį meldžiu pranešti, o 
gal jis pats malonės atsišaukti.

P. Rauktis,
1717 E. Adams St., Springfield, III.

Marė Kazakevičiūtė jieško pusbro
lio Vinco Karplausko, Starapolės 
pavieto, Suvalkų gub.. Skriaudžių 
parapijos, Panląpių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu,
2000 S. Halsted St., ('.hieago.

Jieškau savo švogerio, Prano Deg
lių. Aš sunkiai sergu ligonbutyįc. 
Malonėkite atsišaukti.

Jonas l.etaseviez,
25 17 So. Saeramento avė., Chieago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant raudos, 3 blokai 

nuo lcik<>s, 30 min. į miestą elevato
rių: vienai ar dviem ypatom. Kreip
kitės Yards 67X9, arba 7061 Green- 
virvv Avė. II. Radvilaviče.

ATIDUODAMA rendon švarus ka
mbarys dviem arba vienam vaikinui. t 
Yra maudyne, telefonas; prie karų. 
Atsišaukite po 6-Šių vai.
3538 S. VVallaee St., Chieago.

GRAŽĖS KAMBARYS atiduodama 
vt k dvkai molerei arba vedusioms 
b vaikų, kurie galėtų padėti pasi- 
d;i lim Ii prie namų. Dieną gali dir
bti b:l ■ kur. Atsišaukite tik vuka- 
ra:s. 2-ras augštas,
lt 19 So. Maplevvood avė. Chieago

11 Ei KIAi) ARKI N f N K Ų

REIKIA medkirčių, $15 iki 55 mė- 
ntsyje, valgis ir kambarys; prie lar- 
lokų s2..3O iki 3.50 į dieną. Pamaty
kite superintendentą čia. Siunčiama 
kasdien į Michigan ir \Visconsin 
Li.inlu r Companv. Augščiausios al
gos. Gera mokestis. Išsiunčiama 
kasdien! atsišaukite.

DIAMOND AGF.NCY
557 \\. Madison str., ('hieago, III.

BĮ IKI A Zinc kasėjų, prie kasimo 
rudos, išsiunčiam kasdien po 3 po 
pietų. Už rudos ševelavimą 9 vai. 
darbą mokama $3.50. Nuo saiko 
darbininkai uždirba nuo $5 iki $9 į 
dieną.

DI/\M()NI> AGENCY 
557 W. Madison str., ('hieago, III.

REIKIA mOulderių ,bench gray i 
ron ir brass. Gera mokestis ir pa
stovu; darbas.

5’ason, Davis and Cm, 
7710 S. Chieago Ave., ('.hieago.

BLUKIA merginų-'pardavčjų prie 
“dry goods”. ('leistina lietuviškai 
kalbančiu. Gera mokestis atsakan-
čioms. Kahn’s DepL Store,
613 \V. 31 St., Chieago.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA LFJBERIU LN LIEJYK
LA, YARD’A. DIRBTUVE. DIENO
MIS IB NAKTIMIS DABBAS. ATSI
ŠAUKITE:

CHANE CO., EMPL. DEPT.
40 ST. AND S. KEDZIE AVĖ.

KEIKIA PRITYRUSIU motoru sor- 
lavimui skuduru. Pastovi vieta ir 
gera mokestis. P. Goldman, 
1820 VV. U St., Chieago,

REIKIA prityrusių operuotųjų 
prie vesis. 1936 North Avė., kampas 
nuo VVinchester avė. Viršutinis augš.

REIKIA dviejų karpytojų j senų) 
iron yard. Geru mokestis geriems 
darbininkams. Atsišaukite:
1032 W. Kiužiu SI. , Chieago

KEIKIA pagelbini'nkų j liejyklą ar 
ba prityrusių leiberių, 35c į valandą. 
Pastovus darbas.

American Building Foundry (Jo., 
2300 S. Springfield Avė. , ('hieago

REIKIA duonkepių 2-ros ir 3-čios 
rankos. Gera mokestis.

S. Krzvczkovvski and Co., 
2921 VV. 25th St., Chieago

REIKIA kelelos stiprių vyrų dirbt 
muilo dirbtuvėje. Prityrimo nerei
kia. 30’/ic į valandą. 10 vai. diena.

Allen B. VVrisIev Co.,
925 S. VVells St., Chieago.

BEIKI A barbeno, darbas pastovus
ir gera mokestis. 
Joliel Bockdale, III.

511 Moen avė.,

REIKIA moterų prie sorlavimo 
si nų popom. Gera mokestis. Pas
toms darbas.

S. JAEEE (Ine.) 
l.ilO S. Peoria St., ('hieago.

REIKIA “\vhitner” prie apskri
čių paveikslų rėmų; pastovus dar
bas. Gera mokestis.

Turner Mfg Co., 
IMI S. SangaliiGU SI., ('hieago.

REIKIA gero lietuvio bučeriaus.
Piašau idsišpukti luojaus.

VVm Giluitis,
19X0 Canalport avė., ('hieago.

REIKIA prityrusių važnyčių dėl 
“srrnp iron yard”.

F<Tfcrman and Morris Co., 
2627 VV. 12 Si., Chieago

BEIK ALINGAS atsakantis bučeris 
mokestis gera, dailias ant visados. 
A‘ (išaukite luojaus.
1X10 So. Peoria SI., ('hieago ,111.

REIKIA vaikų .gera mokestis lai
ke mokinimosi. Geros sąlygos. Al- 
šli aukite į Turner Mfg. Co., 1444 So. 
Sangamon SI., kampas l ito plaee

REIKIA merginų. Gera mokestis 
laike mokinimosi. Geros sąlygos. 
Atsišaukite j 'turner Mfg. Co., 1114 
S. Sangamon SI, kampas 1 Ito plaee.

REIKALINGA — molderių prie ge- 
Ižkelio darbo, ilgam laikui darbas. 
Pastovi vieta. Missouri Malleable 
Iron Company. Easl St. Lotus, III.

REIKIA greitai atsakančio kriau- 
čiaus prie kostumieriško darbo. Ge
riau darbininkui pastovi vieta.

Tel. Drover 6X36
911 \V. 33rd SI r., , Chieago.

REIK ALINGA gera lietuvė mergi
na, o laipgi viduramžė molerč dėl 
pirmų ir antrų apartamentu nauja
me name su visais moderniškais 
parankumais Turi mokėti kalbėti 
angliškai ir gerai virti valgį. Be 
skalbimo—du šeimynos. Gražus tar
naitės kambarys su atskira maudyne 
ir norčiu. Gera mokestis. 1021 Gran- 
ville Ave., arti Granville.

BlUKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos nioterįs prie švaraus supos da
rbo. Algos $12.00 į savaitę ant pra
džios. 900 W. lXlh St. ('hieago.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 35c į va 
landą, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite į Consumers Co., 
35th St., ir Normai ave.. Chieago.

REIKIA luojaus karpytojo ir 5 ki
tokiu vyrų dirbti į serap iron yard.

Relianee Iron and Steel Co., 
2111 S. Sa\vyer Ave., pusė bloko į 
žiemius nuo 22-ros. Chieago, III.

REIKIA patyrusių langų plovėjų. 
Chieago VVindovv Cleaning Co„ 
62 W. \Vashinglon Si, ('hieago.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas geroj vie

loj, biznis išdirbta per tris metus.
Ištaisytas—pirmos ktesos saliunas. 

Luistus užmokėta už šešis mėnesius 
-—nuo May 1 iki Oct. 31, 1918.

Pardavimo priežastis—turi išeiti 
j kariuomenę. Malonėkite atsišaukt 
šiuo adresu; C. BURBULIS, 
725 W. 119 St., W. Pullman, III.

PARDAVIMUI bučernė ir groserio 
sankrova, tarp lietuvių apgyventos 
vietos. 3402 So. Halsted St.

PARDAVIMUI NAMAI-žEMS i«r.WNr agentūros naujienų agentūroj
PARDAVIMUI saliunas, gerai iš

dirbta virta. Parduosiu labai nebra
ngiai, jeigu luojaus. Pardavimo prie
žastis—liga. M. Kuhvinsky.
606 N. Ashland Ave. ('hieago

PARSIDUODA valgomųjų daiktų 
ir saldainiu bei kendŽių krautuvė, ge 
ro»j, lietuvių apgyvento] apiellnkėj. 
Parsiduoda delei labai svarbios prie
žasties. 3220 Wallace St.

NORIU išmainyti be agento na
mą j biznį, Miliūną arbą laukuose 
mažiuko namo. Atsišaukite laišku į 
Naujienų Ofisą, pažymini No. IX.

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

A. Peazsky
Drover 1376. 2856 Emernld Ave.

Agentai, nžžlurlntjg platinimą “N- 
ną” savo miestuose arba distriktuo 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
‘‘Naujienas” pavieniai* numeriais.

CHICAGO, ILL.

------o------
PARDUODAMA pigiai grosernė, 

smulkmenų sankrova. Kampas prie 
gatvekarių. Gera biznis.
440 W. 31st St., Kampas Canal st.

PARDUODU barbernę ir pool rui- 
mį. Biznis išdirbtas per ilgus me
lus. Savinikas eina kariuomenėn. 
611 E. Lincoln Highvvay DcKalb, III;

NAMAI-ŽEM®
PARDAVIMUI mūrinis namelis 6 

kambarių, maudynė, elektos šviesa, 
ir gesas. 2849 Union ave., mūrinis 
4 fialų, 33-čIa ir Union Ave., po 4 ka- 
mbni'ius kiekvienas. Kaina $5,000. 
3125 \Vallaee St., (i kambariu name
lis, madynC, elektra ir gesas — 
$2500. 6231 South Bucine ave., pe
rils mūrinis 2 fialų 12 kambarių, 
maudynė, $5,000. Medinis 2 fialų 
prie Union Ave. Nupirksi už ge
riausią pasiūlymą. Didėlis surašąs 
bargenų. Matykite E. l'eeney, 
603 \Vesl 31st St., ('.hieago.

PARMOS!
Aš norėčiau atkreipti (lomą į tuos 

lietuvius, kurie nori apsigy venti ant 
ūkių ir tapti savininkais. Tokiems 
palariu kreipties į \Viseonsilio vals-

Rašykite laiškus arba ypatiškai 
kreipkitės šiuo adresu:

A. Siderevičia,
P .(). Biyant, Wisconsin.

PARDAVIMUI BARGENAI NAME
LIU IR DVIEJU F LAI’U

3938 S. Arlesian, 4 kambariai, 
migšlas apalnamis ........... $!600

4001 So. Arlesian, 6 kambariai, 
maudynė, guzas, augštai apat- 
namis .................................... $2000

3336 Charlton St., 4 kambariai $1050 
4018 So. Campbell Ave. 6 kam., 

maud., gnsas, ištaisyta gat. $1900 
5! 17 So. Euclid Ave. 4 kamb. ir 

atikas, lotas ,50x125 .....   $1200
51 10 Kostner Ave., 4 -kamb., aug- 

štas apalnamis, elektra, gara- 
džius l-ms automobiliams,! na
ujas, lotas 60x125 ................. $2500

5921 So. Keeler, 5 kamb. naujus, 
lotas 30x125 ...  $2000

320-1 So. Leavitt St., 4 kamb.’.. $1100 
32nd ir Archer, 7 kambariai, 

maudynė, guzas, ąžuolo grin
dis augštas upalnamiH, ištai
syta galvė ..........'.............1. $1600

3.320 So. Oakley Ave., 6 kamb. $2100 
.3218 So. Oakley, 6 kamb., mau
dynė, gazas, pečiums šildomas

ištaisytas a pu t n ainis ...... $1900 
3326 So. Seelcy Ave,, 5 kamb., 

plytų, 5 kamb. apatnainyj . .$1900 
4 kambariai, Braidwood, III., pil 

nai ištaisyti, 1’4 akro ......
Ashland Ave., 6 kamb. 

I kambar. priešakyj, 
gerai pataisyta .... $2300 
Leavitt SI., 2 fialai, 
ant akmens, lotas 26x 
........................................ $3200

3116 So. Wood St., plytų, visas 
ištaisyta, 2 pagyvenimų .... $3500MCDONNELL,

2630 West 3Slb SI., Chieago 
Atdara 9 vai. ryte iki 9 vai. vakaro 
kasdien ir nedėliomis.

fialas, 
viskas 

3631 So.
plytų,

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA Hk IcihIs ĮIMA ino- 
delis už nepaprastai pigiai. Packards 
(linuos kleso.'j. Ant septynių sėdynių. 
Naujai nudažytas, su dviem naujais 
extra gurnais. — Vasarinis automo
bilis. Pardavinio priežastis — savi
ninkas pašauktas kariuomenėn, lo
kiu hudu automobilius Im i būti par
duotas už pusę kainos mažiaus negu 
verias yra. Savininką galima matyt 
visada 3315 So. Auburn ave., ('.hiea
go, III. Phonr Yards 1138

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Mallev 
633 W. 181 h Si 

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

2018 Greenvvich Str.
Brldgeport Skyrius: J. B. Aglinskas, 

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

8113 Vinccnnes ave.
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave.,
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave
Gurauskas, 4053 S. Maplewood av

Atlantic City Skyrius:
A. Janaiiskas, 4563 Wentworth st
V. Saudargas 5118 Princcnton av.
A. Kasiusiu, 61 10 So. Stale Si.
J. Legciko, 6002 So. Slide St.

Ken’inuh'uo. Rn*f*lnndo ir Biirnsl 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

119 E. 107th SI.
West Side Skyr.: A. Ambrozevičins.

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

4601 llci'niitnut' mvc.. CMenRri

Rochester, N.Y.: J. Brukne,
577 Hudson Ave.

Yonkers, N. Y. H L: Weiw,
102 Riverdale Ava. 

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,
1X4 Grand Str 

Albany, N Y.: M. Lnzarko.
42 N. Lauk Street 

Ainsterdarn, N. Y.: M r. Mulc.s,
145 E. M ai d Ai

Rochester, N.T.: M. Zukaith,
451 Hudson A«ą

Amsterdam, N.I.: J. Mikėnas, 
_______________ 235 E. Main U

MARYLANI) VALSTIJOJ:
Baltimore, Md.: J. Aleknevicz, 

650 W. Lornbarg »i
Balfimorc, Md.: J. Filipovici,
_ . . 437 S. Paca M
Baltimore, Md.: F. J. Lažauskas, 

637 Lombard St

10WA VALSTIJOJ:
3ioux Cit), ta.: Jos. M. Budi akas, 

2510 Correctionville
OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Oniara Newi Čo.

PARDl’ODU naują automobilių 
“I*'ord”, 5 sėdynių. Visos tulšįs, cx- 
Ira lyerai. v’sas geroje tvarkoje. 
Atsišaukite laišku į Naujienų ofisą 
pažymėdami No 21.

PARDUODU l*'xcclsior moloreiklį, 
dviem cilindrais, išrodo kaip naujas, 
gerame stovyje, pigiai Savininkas ei
na į kariuomenę. Galima matyti nuo 
5 iki 9 vakare.
H761 So. Halsted SI, Wesl Pullman, 
III

RAKANDAI

PASINAUDOKITE PROGA

Pardavimui rakandų krautuvė. Par
davimo priežastis — savininkas ei
na į kariuomenę. Pasiskubinkite. At
sišaukite laišku arba ypatiškai į K. 
.lamonti) nuo 7 iki 9 v. ryte, nuo 11 
iki 1 vai. dieną ir nuo 5 iki 10 vai. 
vak. 1X10 S. Halsted St. Chieago.

$200 DUBEI.TAVAS springsas pho- 
nographas, su deimenlo adata ir re
kordais, bus parduota už $55. Gra- 
jina visus rekordus ir gvaranluotas 
ant 10 melų.

3645 W. Polk SI Chieago.

$55.00 nupirksi mano $250 Victro- 
lą $215.00 paimsi mano $850 player 
pianu, 1918 model mandoliną prie
dais. Taipgi 6 kambarių rakandai, 
vartoti vos lik 90 dienų. Parduosiu 
atskirais šmotais.
3222 Jackson Blvd..

MOKYKLOS

Neleiskite dykai laiko.
Mokinkitės.

('.hieago.

kalbos ir 
pienų — 
Pamokos

Kas nori išmokt anglų 
rašto, rokundų, braižymo

I eikite į Aušros Mokyklą.
$700 dienomis ir vakarais. Mokestis ne-

dima kiekvienuUžsirašytI didelė.
I laiku. __
.3001 S. Halsted St., Chieago 

V. Mišeika, Vedėjas.

ILLINOIS VALSTIJOJ:
Cicero, III. J. Maluils, u 

1437 S. I9th Ct.. Cicero, II! 
So. Chieago, III.: Paul Sadula, 

8X17 Houslon Ave. 
St. Charles, III.: VV. Grabauskas, 

19 W. 2nd St 
Mclrose Park, III.: M. Karl.'iski, 

6 N. 19 Broad\vay st 
DeKalb, III.: Mike laruli, 

1118 Mark et St 
Dlvc... ‘en, III.: W. A. Žilinskas, 

Bov 21(1 
Rockdaito, III.: via Joliet, D. Lukša, 

140 Moen Ave 
Westville, III.: St. Mazrcmas, 

Barber Shop, State Si 
Waukegan, III. J. Miloszevlče, 

801 _ gfh St 
W. P4Ear.»n, III.: W. Pilvnas, 

720 W. 120 Si 
Hurvey, III.: Z. Putramentas. 

15725 Finch Av» 
Chieago Heighls, III,: Erank Banis, 

311 E. 111h SI. 
Spring Valley, III.: Joe. Sim vilas 

.321 \V. Third slr. 
Livingston, III.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, I1L: žičkus, 

539 Collinsville Ave 
Springfield, III.: K. Stoikus, 

1530 Sangamon Av« 
E. St. Louis, 111.: K. žukanski, 

123 St. Clair Av«

žemiau nurodytose vietose 
galima gauti pirkties pavie

nių “Naujienų” kopijų.

‘‘Naujienų” distrikle

MAŠSACHUSETTS~  VALSTIJOJ

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

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičių*
15 Millbury Si

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

llontello. Mass.: A. Puodžiumi*.
135 V.mes

Lovvell, Mass.: J. Baumiil,
50 Charles M

Lavvrence, Mass.: A. Ramannusks*
101 Oak Si 

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

OHIO VALSTIJOJ:

(jevehiml. O.: A. Valenton,
2120 St. Ctnir a «■

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ

MOKYKITiiS 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.

l'ARMOS
CentralCie Wiseonsin, išdirbtos su 

namais, barnėinis, šuliniais, tvorom, 
prie gerų kelių, arti mokyklų ir mie
sto. Taylor, Lincoln, Lon^lade, Mo- 

arbii be šlako. Kainos $t,000;00 ir BURKEBARBER SCHOOL
aiigsčiau. Mes skiriame 10 melų iš-• y. •
mokėjimui. Galima mainyti. Par- 612 W. McldlSOH St., ChlCagO. 
duodame arklius, karves ir tt. ant 
lengvo išmokėjimo.

Rašykite į M. .1. AUGULIS, 
Lietuvių Skyriaus Mgr..

LOEB-HAMMĖL REALTY GO 
(Not inc.)

2209 W. 23rd Plaee Chieago,

Bridgeville, Pu.: f. Gelchis. 
P O Box 407 

Cnddy, Pa.: Savikaitis, Box 262 
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News O 

Liberty Vve and Grant k’ 
Kulpmont, Pa.: VVally Yodoc, 

Box 45 
Pittsburgh, Pt., F. Krasovvski. 

2809 Penn A**- 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

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

2228 Tustia 
Duquesne, Pa.: K. Lideka, 

306 Hamiltou 
Scrųnton, Pa.: J. Teleysh, 

1726-28 Jackson » 
Scranton, Pa.: Pelrikys J,

Ct.u;tll<J Av»
MICHIGAN VALSTIJOJ:

Gnuia Kapiris, Mich.: J. 21 ii n sau* 
452 VV. Leonard >

Negirdėtas iki šiol 
Bargenas.

VALENTINE DRESSMAKING !
COLLEGES į

6205 So. Halsted 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-

Saginaw, Mich.: S. Joškeviče,
2707 VVashington A*«

INDIANA VALSTIJOJ:

5-kių akerių farma valanda važia- 
svimo galvckariais nuo vidurmies- 
čio Chicagos ant Kedzie gatvės. Ge
ras juodžemis, grynai lietuviška a- 
pielinkė, lietuvių parapija, mokyk
la ir sankrovos. Arli daugelio di
delių fabrikų ir užvedimų, kur dar
bininkams geriau mokama ni‘gu Chi- 
cagoje ir pėsčias gali nueiti į darbą. 
Parduosiu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip

Phnne Seelev 1643 
SARA PATEK, Pirmlftink*

HA5TEB 5Y5TEP1
MOKYKIS KIRPIMO IK DE8IGNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfiDALŲ
Muku Histema ir ypatilkas mokinimas pa 

darys jus žinovu | trumpą laiką.
Mes turime didžiausius ir geriausius kirpk 

mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mu 
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky 
riuose.

Jus esate užkviečlami aplankyti ir rams
tyti musų mokyklų Hile laiku — dieną ir va
karais ir gauti speciališkai pigių kainą.

Patrenos daromos pagal Jusų mierų — uil« 
stailčs arba dydžio, iš Hile madų knygos.

MAHTER OK8IGN1NG 8CHOOL
.J. F. Kasnk-ka, Perdėti uis,

118 N. Ta Baile gatvi. Kambarys 41S-417. 
nrieš City Hali.

akrus tikini 1275 arba 
į vielą. Reikia įmokei 
gi lengvu Išmokėjimu, 
žinių ateikite arba ra-

$1 175 žiūrint
$150. likusius 
i>ol olai usnių 
šykite į

H. PORCERI
106 N La Šalie gatvė, kambarys 40

REIKALINGA tramerių (POŽEMI
NIS DARBAS) į varines mainas, į 
Calumet, Michigan, 50c valandoje ir 
bonus, galima uždirbti nuo $5 iki .*7 į 
dieną. Dykai kelionė ir nėra ofiso 
mokesčių. Pastovus darbas: ateiki
te į musų ofisą su bagažu gatavai dėl 
išsiuntimo>. Kreipkitės į

Ehners Labor Agency, 30 South 
Canal St., Chieago, III.

PARDUODU barzdaskulyklą la
bai puikioj vietoj, lietuvių apgyven
to}. Pardavimo priežastis — savi
ninkas išvažiuoja kariuomenėn. Par
duosiu labai pigiai. Kreipkitės pas 
'l’ony Mikaloez, 2112 — 1371h Str. 
Indiana Harbor, Imi .

PARDUODU bučerne ir grocernę. 
Biznis išdirbtas per 10 melų. Vieta 
gerai apgyventa lietuvių ir lenku. 
Rašykite laišką į Naujienas pažymė
dami No 20.

GERAS BARGENAS
Štai jums geriausia proga tapti lai

mingu ir nematyti bado, šituose ka
rės laikuose nupirkti šitą mano far- 
mą už pusę kainos*; aš turiu 20 akrų 
derlingos zemėk. Man ta farma kai
nuoja du tuksįančiu doleriu, o da
bar parduodu už tuksiantį doleriu 
už cash ar ant išmokėjimų. Nelaime 
man yra, kad aš į trumpą laiką iš
važiuoju j kariuomenę. Kas pirme
snis atsišauks, tas Ims laimingas; aš 
esu labai patyręs apie tą farmą, nes 
išgyvenau lenai kelis metus. Man 
labai patinka tas klimatas: žiemos 
visai nėra ;lris kartus j metus augi
nama javai. Yra lietuvių kolonija 
arti miesto ir mokyklų. Norėdami 
viską sužinoti kreipkitės laišku ar
ba ypatiškai nuo 12 iki 5 vai. popiet. 
K. j. J., 10649 Mich. Av. Roseland 111.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško*- 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės

teisiu, Šuv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, piliety stės, dailiarašys-

Mokinimo valandos: nuo X ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3100 So. Halsted St., Chieago, 111.

I

SI. žvirgždėnas, grosernej, 11.31 Clin- 
ton str., Chieago.

(’.has. Yulelis, barbernėj, 73.3 \\'esl 
Lllh Plaee.

.1. !•’. Malh, saldainų štorelyj, 633 \V. 
1X1 h Slr.

‘‘Naujienų” Ofise, 1810 S. Halsted st.
Bridgeporto distrikte 

Damijon.iilis, 901 VV. 33rd Str. 
Marčiukailis, šlore, .3590 luneralil av. 
Sanosvski, .3222 S. Auburn ave. 
Guzcvičia, 70 I VV. 35th SI. barbernėj. 
Staniulis, 3220 S. \Vallace Si.
Vladis Bučernėje, 2801 S. Union ave,

Į iri e 28 gatvės.
Dislrikto slol\ j pas J. B. Agi;nsl.ą, 

3316 S. Halsted SI., galima užsipre
numeruoti Naujienas ant ilgiau ir 
gani pavieniais numeriais. Taipgi 
musų agentas J. B. Aglinskas norin
tiems pristato Naujienas i namus, 
kaip’nuo Morgan SI. iki VVidlace st. 
ir nuo 27 iki 37 lame plofyj.

Norlh Sules distrikle.
J. Sirupas, barbernėje, 1656 \Vaban- 

sia A\c.
VVilberly Strege, (išnešiotojus), 2(118 

Greenxvich SI...
Taipgi ant nekuriu gatvių kampų.

Brihtun Parko distrikte
Smilho barbernėj, 3813 S. Kedzie av.
J. MankeviČia. 3818 S. Albany ave., 

(jų vaikai išnešioja į mdmis)
A. Žiurauskas (bučernėje), 1053 So. 
.Maplevvood ave.
J. Zubris, 3918 S. Roekvvell st., išne

šioja po stabas.
Diktavičia, 1117 S. VVashlcnevv ave , 

išnešioja po namus.
Atlantic City distrikte.

A. Janauslio barbernėj, 4563 South 
VVenlvvorth ave.

J. Legciko grosernėje. 6002 S. Stale s. 
A Kasinski, bučernčj, 6104 S. Stale s 
V. Saudargas, 5118 S. Princelon ave., 

išnešioja po stabas.
V’asilkaus grosernčj. 591 I S. Stale SI.

Englewood distrikte.
M. Dildą, 8143 Vinecnnes ave , išne-

šioja po stabas.
Town of Lake distrikte

John Karnelski (kriaučių šapčj) — 
•1601 S. Hermitage ave. ir VV 16 si. 
yra Naujienų stotis.
Musų agentas A. Barlašius prista

to Naujienas Į stubas, kaip nuo VV. 
13-čios iki VV. 18-tos ir nuo Ashland 
ave., iki Vancestcr ave. Kitur mes 
šiliniinėjame pačiu.

VVest Side distrikte.
A. Ambrozevičins (shoe shop), laipgi 

jis išnešioja po stubas visur.
Cicero distrikte

J. Matulis (Bartkaus kriaučšapčj), 
yra Naujienų stotis ir Liet. Koope
racijos bučernčj galima gaut pavie
nių numerių.
Visi lietuviai, gyvenantis yiršmi- 

nrluose dislriktuose malonėkite gaut 
Naujienas is paminėtų vietų.

Nauja “Naujienų” stotis vidur- 
miestyj

Ant pietrytinio kampo kertės (Tark 
ir Madison galvių — galima gauti 
Naujienas kasdien.

P. F. Grybas, 
“N-nų” Cirkuliac. Užžiurėlojas

E. Chieago, Imt.: L. Norkus, 
502.”) Norlhcole Ave.

Indiana Harbor, Imi.: Karu Bulolov,
3811 Deodor Sl.i

Gan, Imk: Juslin Vaitkus, 
1709 VV. 151h Ave.

Gary, Ind.: D. Rassin, 
1214 Bron<Jwr I

Clinton, Ind.: į
M. Aliliunas, 112 So. Main st. 1

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS

VVISCONSIN VALSTIJOJ:
Kenosha, VVis.: K. Paukštis, 

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

237 I.afayette • * •<
CONNECTICUT VALSTIJOJ;

Bridgeport,^Č(7nn? H A? Mailiui d, 
24 Railroad Ave.

Tarrlngton, Conn.: V. Kelmella,
62 Lewls

Waterbury, Conn.: J. Pruselaitia.
775 Bank »

New Haven. Conn.: J. VaitkevIviP* 
_____________________2X6 Walla<‘» Į»*

WEST VIRGIN1A VALSTIJOJ

Minden, VV. Va.: J. Kairunas,
Box 49

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Elizabeth, N. J.: I). Bočku*.
211 Fir*» m 

Potersou, N. J.: A. Atkind.
273 Rlvrr s,

New«rk, N.J.: P. Lukšį.*,
314 VVn'nm •'* 

Ravoime. N. J.: * Schu-o’/lm-•
24 E. 151h Slrcel

NEW YORK VALSTIJOJ

Brooklyn, N. Y. 1*'. Pasnie\vski, 
87 Grand Street 

Nevv Y’ork, N.Y.: Loui** Kram, 
299 Broad\vuy

Lietuviškai-Angliškas i
r T"":..i-F t .4 ■

Angliškai-Lietuviškas I
Talpina savyje reika- I 

lingiausius, kasdie var- i 
tojam us, žodžius. La- | 
bai paranki knygute ne- | 
šiotts ir kiekviename Į 
reikale pasinaudoti. |

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

•’kitiinjt gauti “N A U • 
Adininistraci- j 

i<.18 m S. I!;il>it>d Si.., i 
' ’ !L I




