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Vokiečiai prie Marne
upes

karius nuo Fere-cn- Turdenois. 
Abu piieslai yra ant Paris — 
Cbalons geležinkelio.

Vokiečių pasiektas ant Mar
ne upės frontas reiškia, kad kr- 
onprinco armijos toliausiai pn- 
ėjo priekyn 31 mylių nuo Pinon

CECHIJOJĮ SUKILIMAS 
EINA SMARKYN.

Daug viešų namų sudeginta. 
Karės stovis Bosnijoj.

Kvota remiama apskaitliavi- 
mais kiek bus vielos stovyklose. 
Jeigu skaičius siunčiamųjų už-

čius šaukiamųjų kariuomenėn

Sakosi suėmę 45.000 belaisvių
27 mylias nuo Cerny iki Dur
niaus.

Reuterio korespondento tele
grama iš franeuzų kvatieros so-

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III., June 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, g. 31. Riaušės 
ir visokie viduriniai sumišimai 
Cecilijoj didėja. Vienuos laikra-

Kaip ne butų, manoma, kad

mi specialei tarnybai, skaičius

000 žmonių.

Paėjo viso 31 mylią priekyn
lyvauja Aisne mūšyje, o dar 40

Talkininkai tikisi vokiečius 
greitai sulaikyti

inti vokiečiai bandys užduoti na
ujų smūgį dėl Amiens ir Dunk-

die Čechijoj, primena Lombardi 
ir Venecijos sukilimus 1818 m.

Chozen’e sujudintos policijos 
bru fališkam u minios uždegė 
kazarmes ir miesto salę, kur 
stovėjo raitoji policija. 8 polici-

GRAIKAI SUĖMĖ 1,500 
BELAISVIŲ.

inusius.
Kolin’e žmones nuplėšė Auš

VOKIEČIAI PASIEKĖ 
MARNE UPĘ.

RHEIMS GALBŪT BUS 
ATIDUOTAS VOKIE

ČIAMS.

FRANCUZAI ATSTUMTI 
AILETTE FRONTE.

Vienok tikimasi, kad vokie
čiai galiaus bus sulaikyti.

Padėjimas yra rustus.

Vokiečiai vis dar nors ir pa
mažu eina priekyn.

Vokiečiai padarė užpuolimų 
naujoj vietoj.

Vieši namai Sudeginti. Tabor 
ir kituose Cecilijos miestuose ir 
Olmutz, Moravijoj.

True translation filcd with the post- 
masler at Chicago, III., June 1, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 31. — Ofi- 
cialis pranešimas iš Salonikų 

sako, kad graikų kareiviai Ma
kedonijos fronte suėmė daugiau 
kaip 1,500 vokiečių ir bulgarų 
kareivių, jų tarpe 33 oficierius;

gus.

master ai Chicago, III., June 1, 1918, 
as re<|iiired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, geg. 31. — Su-

True translation filed with the post
ui.tsler ai Chicago, III., June 1, 1918, 
ss reguired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 31. — Ap
leidimas Rlieims išrodo neišv-

teikto šiandie pranešimo Asso- Vok iečiai artinasi prie Mar
ne upės ir Paryžiaus —Chalons

inpagne ofensive Francijoj da-

True translation filcd wilh the post
ai. islcr ai Chicago, III., June 1, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. <>. 1917.

Su franeuzų armija Franci
joj, geg. 31. — Mušis prasidėjo 
naujoj dalyj mūšio linijos — 
Ailette upės apygardoj, tarp Ai
sne fronto ir kovo mėn. vokie
čių atakos fronto.

Pragoję vokiečių laikraščių 
Zeilung ir Neuste Nachrichteii 
redakcijos išardytos.

Siulgarl Neuste Nachric’.iten 
Pragos korespondentas pram ša 
savo laikraščiui, kad riaušės 
pereitą nedūktiem Pragoję virši
jo visas pirmesnes demonslraci-

ARGENTINOS GELEŽIN
KELIŲ DARBININKAI 

STREIKUOS.

birželio 30.
BUENOS, Aires, 31

Vicmios Ncue Freie Presse at-

ne upės.
Pranešimas sako, kad vokie

čiai dar neįėjo į Cbateau Thier
ry, bet jie ten ir j šiaurių link

us ir Verduno.
Nors greitumas vokiečių besi- 

veržimo ir tapo apslabdytas at-

sukoncentruoti artilerijų ir var
toti nuodingų g a.su bombas, tal-

sitraukti.

elementus
valstybę, tvirtindamas, kad “tik 
tvirtumas ir vienybe tu, kurie 
nori išlaikyti valstybę, gali pa
daryti, kad monarchija pergy-

Auslri jos
nkama išrišima darbo klausimo 

4. U

Argentinoj, nutarė paskelbti bir
želio 30 d. generalis geležinkelių 
darbininkų streikų, tuo sustab
dau! visoje šalyje transporlaci- 
ją-

čiaus pripažįstama, kad talki
Pranešimas, kuris, sakoma, 

išreiškia generalio štabo nuomo
nę, toliau sako:

“Situacija apie Blieims dar 
nėra visai aiški, bet jeigu jis ir 
nėra puolęs, yra aišku, kad tu-

šui įgyti tolimesnių pavojingų

sitraukimas per Aisne upę bu
vo sunkiausiu karės dalyku, bet

Gyventojai bėga.

True translation filed \vith the post- 
master at (’hieago, III., June 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, g. 31. — Daugy-

Kroatų preęa praneša, kad ka
rės stovis tapo paskelbtas Bos
nijoj, kad riaušės įvyko įvairiuo
se miestuose ir kad italų-slavų 
ryšiai kasdien virsta slipres-

ŠVEDIJA DUOS LAIVŲ-

Talkininkai gaus 400,000 to
nų įtalpos laivų.

niais.

“Vakar franeuzai liko atstu
mti atgal iki linijos nuo Noyon

iki i rytus nuo Bheims, kur pe

mas ir kareivių drąsa. Žemė pa 
kartotinai buvo ginama iki pas
kutinio žmogaus. Matyta ofi- 
cierius laikant tiltus iki pasku
tinės valandėlės ir tada žunant 
juos išsprogdinant.

Rheims, Chateau Thierry (ant 
Marne upės) ir kilų vielų atvy
ko naktį į Paryžių ir tapo išsių
sti į Francijos vidurį.

Jiems buvo paliepta ('vakuoti 
namus ir motoriniais trokais 
juos nuvežta prie artimiausių 
geležinkelių.

EPIDEMIJA ISPANIJOJ 
PLĖTOJASI.

MADRID, geg. 31. — Epide-

atakas, net lol 
nunų negauta.

“Situacija yra labai nerami, 
netik lodei, kad vokiečiai pada-

VOKIEČIAI SUĖMĖ VISO 
45,000 BELAISVIŲ.

Taipgi atėmę 400 kanuolių.

AMERIKIEČIŲ LAIMĖ 
JIMAI.

Ispanijoj. Daugiau kaip 150,000 
žmonių serga Madride. 'Pečiaus 
žmonių nuo jos miršta palygi
namai mažai.

master at Chicago, III., June 1, 1918, 
as reųnired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, geg. 31. —
Valstybės departamentui šian-

ne sutartim tarp Švedijos ir Su
vienytųjų Valstijų, pasirašyta 

Stockholine abiejų valdžių als

joms ir talkininkams daugiai 
kaip 400,000 tonų įtalpos laivų.

Sudegė torpedų dirbtuve.

jinių 26 mylių priekyn j 4 die
nas, — bet ir lodei, kad jie tu
ri atliekamus didelius rezervus, 
kuriuos gali mesti mušiu bite 
vietoje.

’frue translation filcd with the post- 
niiister at Chieago, UI., June 1, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, geg. 31. — Su

manyti, kad vokiečiai nebeda r- 
rvs daugiau progreso, nors si-

momo, vokiečiai suėmė daugiau 
kaip 15,(100 belaisvių. Skaičius 

atimtų kanuolių toli viršijus 
100, o kulkasvaidžiai siekia tū
kstančius.

Toliau pranešimas sako:

Truc translation filed with the posl- 
master at Chicago, III., June 1, 1918. 
as retinired by the act of Oct. 6, 1917

WASHINGTON, g. 31. — Gcn. 
Pershing vakariniame praneši
me sako, kad šiandie amerikie
čiai padarė pasekminga antpuo
lį Woevre sektore, sunaikino 
priešo priekines pozicijas ir pri
darė priešui nuostolių užmuš
tais ir paimtais belaisvėm

18 aukų Paryžiuje.

l’rue translation filcd with the post- 
inaster at Chicago, Iii., June 1, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, geg. 31. — Ofi
cialiai paskelbta, kad bombar
davime toli šaujamųja kanuole 

ketverge užmušta ir sužeista 
Paryžiuje 18 žmonių.

inastcr at Chicago, III., June 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. C, 1917.

LONDONAS, geg. 31. — Pa-

visų laika kol jie turės ganėtinai 
rezervu.

“Artimiausioji ateitis priguli

nois mes pasiekėm Marne. Už-

onprineas beveik sunaudojo vi
sus savo rezervus ir niekurius 
iš rytinių armijų grupių, bet di-

l’rue translation filcd wilh the post- 
master at (’hieago, III., June 1, 1918. 
as re<|uircd bj' the act of Oct. 6,1917

SU AMERIKOS ARMIJA FRA
NCIJOJ, g. 31. — Pereita naktį 
Amerikos spėkos į šiaurvakarius 
nuo Toni padarė pasekmingų

280,000 ŽMONIŲ BUS PA 
ŠAUKTA KARIUOME

NĖN.

iš Zurich, gairas sunaikino tor
pedų dirbtuvę St. Poclten, Aus
trijoj. Vienuos laikraščiai sa
ko, kad gaisras yra pasekme di
rbtuves italų darbininkų sabota
žo.

CHICAGIEČIAI VIS DAR 
UŽPAKALYJ.

šiaurėji

nusprendus, ar priešas vartos 
išvystymui savo pasisekimo lin
kui Paryžiaus, laikysis savo pir- 
mesniojo tikslo siekimo — už
pulti linkui Amiens, tikslu sus
kaldyti i dvi dali talkininkų ar-

“Pastarosios savaitės atakos

Liniukų linijoj, nes mes turime 
daugiau vietos manevravimui ir 
galime geriau traukties."

Birželio mėnesyj.

VOKIEČIAI PAĖJO 31 
MYLIĄ.

Pasiekė Marne 10 mylių 
fronte. .

True translation filed with the post- 
mastei ai Chicago, III., June 1, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, geg. H. — Vo

Marne upės 10 mylių fronte nuo 
Chateau Thierry iki Dormans.

Apie tai šiandie vėlai gauta 
žinia iš kvatieros.

mylių į pietryčius nuo Fere-en- 
Tardenois ir už 8 mylių į šiaur
ryčius nuo Paryžiaus. Dor-

ligonbutį.

Trnc translation filed wilh the post- 
master ai Chicago, UI., June 1, 1918. 
ns rcųuircd by the act oi' Oct. 6, 1917

Su anglų armija Francijoj,

kiečių aviatoriai vėl bombarda
vo kitų anglų kiigonbutį ir dar

tapo užmušta ir sužeista.
Kada bopi'ba sugriovė didelę 

dalį ligonbučio, ligonbutyj kilo 
gaisras. Tarp žuvusiųjų yra ke
lios moterjs slaugytojos ir jų 
lavonai, kartu su lavonais dauge-

griuvėsiuose.

True translation filcd with the post- 
master ai Chicago, III., June 1, 1918. 
as reguircd by the act of Oct. 6,1917

WAS1HNGTON, geg. 31. — 
šiandie oficialiai paskelbta, kad 
280,000 žmonių bus pašaukta 
kariuomenėn birželio mėnesyj.

Jiems bus paliepta stoti bir-

Su savo aukomis Raudona
jam Kryžiui,

True translation filed with the posl- 
master at (’hieago, III., June 1, 1918, 
as rcquired by the act of Oęt. 6,1917.

Nežiūrint kad Raudonojo
Kryžiaus kampanija Chicagoje

ta į kokias stovyklas j ii' gali bu t 
paskirti. Todėl ir sąrašas pas- 
kirimų kol-kas dar nėra skel
biamas.

neš chicagiečiai nesudėjo laiku 
paskirtos kvotos — $6,000.000, 
tečiaus dar ir dabar nesurinkta 
reikiama kvota. Mažai jau trū
ksta ir pilnai tikimasi, kad šian
die — paskutinėj kampanijos

[_ ORAS
pribaigs savo kvota, bet dar su
dės didelį perviršį — Raudono
jo Kryžiaus antram karės fon
dui.

Išdalies apsiniaukę šiandie,’__________________________ _
■salbut lietus su perkūnija ir vė- Aukaukite Lietuvos Laisvės 

Fondan.
■ė. —----- ' €.3 fu?'vėsiau.

12 miliardu dol. armijai
r - - >

• 4

Vokiečiai žudo Ukrainos Nuo
dinga is gazais

. ... '.t -------------—--------------- - >. .

Paskandintas Amerikos 
transportas

12 MILIARDU DOLERIŲ 
PASKIRTA ARMIJAI.

Prezidentas įgaliojamas ašu- 
kti visus tinkamus kariuo

menei žmones.

True translation filed with the post- 
m islcr ai Chicago, III., June 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASIIINGTON, g. 31. — At
stovų butas šiandie vakare priė
mė didžiausj istorijoj metinį pa
skyrimą armijai — $12,011,682, 
000. Taipgi Įgaliojo prezidenlą 
pašaukti kariškon tarnybon vi
sus žmones, kurie gali būti iš
lavinti ir apginkluoti. Biliai da- 
>ar pasiųstit senatui.

Atstovų butas po pritarimui 
senato priedams padarė galuti
nus žingsnius skubiam deficito 
biliui, paskiriančiam daugiau 
kaip $123,000,000. Bilius dabar 
eina prezidentui.

Atstovų butą padarė greitumo 
rekordų svarstyme armijos bl
iaus. Galutinas balsavimas pa

darytas po trijų dienų debalavi- 
ino.

Iš didesnių paskyrimų yra $0,- 
315,135 dėl kvatiermeistro kor
pusų. $3,396,000,000 dėl artile
rijos, $1,028,000,000 dėl inžinie
rių; $990,250.812 dėl aviacijos 
$267.000,000 dėl medikalių kor-
HlSll. C

63 balsais prieš 59 priimta 
lalvarkymas, draudžiantis var
ioj jma sustabdomųjų laikrodžių 
ir kitokių paskubinimo priemo
nių tose dirbtuvėse, kur paski
riamieji bilinje pinigai bus iš
leisti.

t———■ .........

VOKIEČIAI ŽUDO UKRA- 
INUS GAZAIS.

Ištisi valsčiai išžudyti 
gazais.

1’r.uc translation filcd \vith the post- 
tnaster ai (’hieago, III., June 1, 1918. 
us re(|uircd by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, geg. 31. —Pe
trogrado telegrama į Daily Exp- 
ress sako, kad vokiečiai atgie- 
žai už Ukrainos valstiečių sukili
mus, keliuose kaimuose arti Ki
jevo paleido nuodingus gazus. 
Per lai ištisi valščiai tapo tų ga- 
zu užlroškyti. 4-

SUKILIMAI UKRAINOJ 
NE APSISTOJA.

die Odesoj nuginkluojant ukra- 
inų kareivius, buvo apšaudomos. 
Tada vokiečiai areštavo daugy
bę įžymių žmonių ir nugabeno 
juos į vokiečių armijos kvalierų.

Valstiečių sukilimai plėtojasi 
Podolijos gubernijoij.

PASKANDINTAS AMERI
KOS TRANSPORTAS

Paskandinta jį grįštant iš 
Europos.

True translnlion filcd with the posl- 
nuister at Chicago, III., June 1. 1918, 
as rc^uircd by the act of Oct. (>, 1917.

WASHINGT()N, geg. 31. — 
Laivyno departamentas šian

die išleido sekamą oficialį prane
šima: 4.

“Laivyno departamentas ga
vo žinia nuo vice admirolo Sims, 
kad Suv. Valstijų laivas Presi- 
dent Lincoln lapo torpeduotas 
Šįryt 10:10 vai. ir už valandos 
paskendo. Laivas grižo iš Euro
pos. Jokių tolimesnių smulk
menų negauta.”

Laivo vietos nepasakoma. 
Nieko nesakoma taipjau apie 
žuvusiuosius.

Prcsident Lincdln yra 15,000 
tonų įtalpos pasažierinis laivas, 
pirmiau priklausęs Hamburg- 

Amefica linijai ir plaukiojęs ta
rp Europos ir Ne\v Yorko. Jis 
buvo valdžios paimtas po pas
kelbimui karės.

25 ŽMONĖS ŽUVO ANT 
LAIVO.

True translation filed wiih the post- 
master ai (’hieago, III., June 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

BOSTON, Mass., g. 31. — čia 
gauta žinia apie paskandinimą 
Furncs linijos laivo Cheviot Ka
uge, ant kurio žuvo 25 žmonės 
iš įgulos. Laivas plaukė iš Vi
duržemio jurų į Angliją kada 
lies Faslnet ant jo užpuolė sub- 
marina ir paskandino už kelių 
minučių, v

Sukilėliai bando užgriebti 
valdžią.

True translation filcd with Ihe post- 
inasler at Chicago, III., June 1. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, g. 29. — Stiprus 
revoliuciniai pulkai iš demobili
zuotų Busijos kareivių ir vals
tiečių, apsiginklavusių kulkos
vaidžiais ir artilerija, sukilo či- 
gerini paviete, Kijevo guberni
joj, ir bando užgriebti valdžią.

Bolševikų valdžia buvo prašy
la pasiųsti kareivių numalšini
mui revoliucionierių (?).

Vokiečių spėkos, joms šian

ŽUVO 1!) JURININKU.

True translation filed \vith the post- 
niasler at Chicago, III., June I, 1918, 
as . ?quired by the art of Oct. (5, 1917.

ATLAN l IKp uostas, geg. 31 
Amerikos laivas Amackass- 

in, pirmiau plaukiojęs tarp Ncw 
Yorko ir liaslings on lludson, 
tapo paskandintas vokiečių su- 
bmarinos balandžio mėn. Ant 
jo galbūt žuvo 19 jurininkų, 
l ik vienas išsigelbėjęs, Edsvard 
Madison, šiandie atvyko italu 
laivo.

PAKLLĖ ALGĄ.
CHICAGO-Aurora, Elgin and 

Chicago Electric Line darbinin
kų streiko nebus. Kompanija 
po ilgų derybų galiaus suliko 
pakelti algą po 10c i valandą, 
kurių pusė, t.y. 5c, per tris mė
nesius bus išmokami kvitomis, 
kurios po to bus išmainytos 

ant pinigų. 1ą dar turės patvir
tinti patįs darbininkai.

a.su


NAUJIENOS, Chicago, T\ ’ * Subata, Birželio 1, 1918.

PRAKALBOS SU PAVEIKSLAIS

v

Mintis — žmonių 
valdytoja.

t

SUBATOJE, BIRŽELIO (JUNE) 1 DIENA
WEST PULLMAN THEATRE

W. 119 Street, Wcat Pullman,
PAGEDĖLYJE, BIRŽELIO (JUNE) 3 DIENA

M. JANKAIČIO SVETAINĖJE
7 W. 14 St., Cicero, Illinois.
bes TADAS KUČINSKAS, Atlos kolegijos studentas

vo reputaciją atsiduodamas lito* 
gani tipui, Užpykę ant ko-nors.

III. ži lis. Jiems nėra ribų padoru
mo tiri mandagumo. Jie šėlsta 
bu jokios priežasties bei nuovo
kos ir lokiu bildu nubaido nuo 
savęs ne lik žmones kostUmC-

ugnies kmslomos jų sielosna. 
Nėra abejonės, khd siautima', 
blogo ūpo labai sutrumpina gy-' 
veninių. Nekurie žmonės esti

pagalinami tokiu rašlulinio1 
pykčio, kad net keletui valandų 
praslinkus jų kūnas nesiliauja 
drebėjęs ir tas padaro juos neti
nkančiais nei prie jokio darbo.

kunan daugiau nuodų, negu ei-

gailūlinntnc p;.dėjime šiandien

True Inmslation filed v.’itb the post mastei- ai Chicago, May 31, PJlK 
rcipiired hy the ael of Ocl. (i, 1917,

DIENI

.tvi onogram THeatre
3520 Sooto Halstod S ircet

DIENI šį Ncdčldlcnj, Birželiu?, ir Fanedcli, Birželio 3

Belgija idirimo Vieipatysie
Fredrick «Rusšell Clark

PAAIŠKINS KIEKVIENA PERSTATYMĄ
Nepraleiskite nepanūdę šių Įžymiausių paveikslu kuomet nors parvežtų į šią šalį.

šie paveikslai parvežti čia Francttzų ir Belgų valdžios. Visiškai teisingi.

t.

Pradžia 7:30 v. vak
mdininkus. Tiesiog yra negali
ma tokiems žmonėms palaikyti

našųs atsilikimai, kad iš prieža
sties nesutikimu, šeimyniškų 

barnių kas nors apserga. Žmo-

Sus. Laisvamanių dvasios žmonėmis.
Kie kvienas v ra matės žmones,

COOK PAVIETO 
Socialistų Partijos Piknikas 
NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO (JUNE) 16 d., 1918.

RIVERVIEW PARK — DIDELIS DARŽAS 
\Veslern, Bchnoiit ir Clyborn avės., ir Boscoe Blvd.

SANTERINUORTEVA Ambusadorius j s. v nuo 
fln u respublikos

Kalbės anglų, finų, rusų ir švedų kalbose 

šokiai, pasivažinėjimai ir įvairios žaismės.

i šmotus sudraskyti, arba už
gauli b( i pažeisti ’myhinimisias 
4a u ypatus. Įsikarščiavimas, tas 
lemomis visų nekontroliuojamų 
jausmų įneša net šeimynosna

singn.
Pirma dalis šio paveikslo parodo 

kaip Belgija kovojo ir nukentėjo už 
savo neprlgulmybe 183(1, taip pat 
kaip mes darome 1775.

Istoriškai teisinga kiekviename 
mažmožyje.

Nuo 1830 iki karunacijos karaliaus 
Alberto 1-mo 11)09.

Padaryta viskas Belgų 1909.
Pamatykite pagarsėjusi llague Pa

lečių ir pirm:} garinį lokomotyvų.
Pamatysit gen. Pershing ir mus kareivius ten esančius,

šia yra tas pats 
veikslas, kų buvo 
(lytas And it ori j tini

pa- 
ro-

dbvyste Womcns Corn- 
mittec State ('ouncil of 
Dcfcnse Illinois Divi- 
rion.

ginu. < 
nuvažiavimo Ir

Sunaikinimą' 
, paėmimas 
s ir ilsiem! 

. talkininkų

Alos L 
1 
nima

alyje rodoma Belgijos 
;io rugpjūčio 1914 iki 

•n musų kariuomenės.
s Lonvain, Antwcrp, 

Brt-ss'.'ls, (ihent, 
Smarkus apsigy- 
<ov<?,je nuo Yser

20,OCH 
Iii USSf Ij 
džius, I 
griuvėsiai Belgijos šiandienų.

pirnuj 
>i|) pat

kareivių Įžengia į 
sykį gauna užkan- 
parodonia kaip ir

Vaikam iki TTTfTFT • 22c karės VISO H<‘ias įėji-12 m. dykai O Kili l Ab. 3c. ’ „mi į p;u-

500 tikielų randasi “Naujienų” ofise. Todėl kas norite išunkslo 
įsigyti tikietus malonėkite užėję nusipirkti.

donas užvaldo juos.. Praslinkus 
audrai blogo ūpo. nors žmogus 
yra drūtas ir sveikas, jo pajie- 
gos esti galutinai išsisėmusius 
ir žmogus esti visai silpnučiu 
per ilgą laiką po (am.

Pirmas Iškilmingas 
Raudonas Piknikas

nėra normaliu protiškai — jis pa 
niinša laikinai. Jis esti kontro
lėje jame esančio demono. Nei 
vienas žmogus nėra pihiaprotis, 
jeigu jis negali suvaldyti savo 
pasielgimus. Būdamas tokiame

RUSU RAUDONOSIOS GVARDIJOS

Nedėlioję, Birželio-June 2rų, 1918
RIVERSIDEJE, ILL.

KAIP VAŽIUOTI: Važiuokite iki 22 gat., pcrt&.kilc ant 22-ros ir vat 
žinokite iki galo linijos, lengi persėskite vėl į La Grante karą iki Dcs- 
plaines upės. Komitetai pasitiks. Pučiamoj muzikė ir (boras rau

Kalbėtojai įvairiose kalbose.
Aiški imas, įvairus gėrimai ir tl.
Nuo 10 valandos ryto iki vėlyvo vakaro.

Dainoriu Piknikas
SUSIVIENIJIMAS I.II-7 UV1U SOCIALISTI 
DAINININKU AM. PIRMAS APSKRITYS

Nedek, Birželio-June 2,1918
LEAFY fflOVIE

A. Blinstrupo Darže

Pradžia 9 vai. ryte. Inžanga 25c
l'ragramas prasidės pinuj valandų po pietų

Gerbiami Darbininkai ir Darbininkės: — Linas Ap- 
» • ęugSsi prie šio pikniko visų žiemų, ir galima
tikėtics, kad savo užduotį atliks kuogeriausia. šiame 
p ik nike Gailiuos vienų vyru balsų ir maišytų balsų cho- 
1*11. Choruose dalyvauja apie 300 dainoriu.

i aigi, gerbiamieji ir gcrbaimosjos, nepraleiskite los 
progos, o atsilankykite paklausyti žavėjančių dainelių 
tylame ore po žaliais medžią s. Su pagarba,

S. L. S. D. A. 1-inas APSKRITYS.

PASIABA:—Imkite ArNier-C e''ro karus įr važiuokite 
kol sustos, paskui imkite \V llow Springs karus arba 
Joliet karus iki Lealy Grove — ir daržas.

Didžiausias ir

Suaugusiems 15c

prastai net geri žmones papilio

vo praeitin — gyvenimai! pyk-

Tik išsivaizdinki-

pasiryžimo bei noro

kabiu jieškojimą, pažeminimą 
viens ktio, ginčus, o panašus ap-

sivaizdinkite, jeigu jus galite, tą 
bakai paveikslą kankinimus, pa
žeminimo širdperšos, susikrim-

vai gali papildyti žmogžudystę 
ar šiaip kokius bjaurius darbus; 
jie netenka nuovokos apie lai

tai žmones ar gyvulius, kaltus 
ar nekaltus, jų įsiutimas siekia

Užtikrinu, kad smui
ką ir mandolina graji 
si i 4-riiis lekci jas per

žūties ir pažeminimo lik delei 
karšio ūpo, lik todėl kad neišmo
ko valdyti save.

Abejotina iir

do tikri pamišėliai: Jie keikiu ir 
muša visa ka lik patinka — ar

kad ir nešinai nei vie
nos notos. Taip aiški 
ir lentfvn pus-balso sy- 
slema, kad net dyvai 
kaip muzikos kompo
zitoriai nesinaudojo

ir sąžinės griaužimą, kurie se
ka po kiekvienam ūpo siautimui, 
kuomet žmogus atsipeikėja ir

Durys atdaros nuo pietų karės mokesties 1c

ūpo

NEDELIOJ, Birželio (June) 2 dieną, 191
GLENW00D PARK, ILL.

Traukinys išvažiuoju iš Aurora-Elgl n stoties prie l.aramie : 
vai. rylą, sustodamas prie Oak Purk avė., Karėsi Purk,J\lay\vood .iltį
17lh avė. ir Vilta Purk. Išvažiuoja is (i’.en\vood Park grįžlai'il 8:1.» v 
kine, sustodami viršminčtose vielose. Suaugusiems įžanga j ten ir algla 
likielas $1.25.

pasekmę, 
tampa negalimybe.

Kaip daugelis žmonių paga
vime nekontroliuojamo ūpo, iš- 
dkarščiavime nužildė narius sa
vo šeimynos, savo draugus net 
ir sau gyvastį atėmė, kuomet de
šimt minučių (iries tai

Ui juos padaryti nors mažiausią

kinti ūpo užsidegimo.
Daktarai gerai žino, kad kraš 

lulinis skauges apsireiškim; 
ardo nervu sistema ir ima c v

ilgyja i normali stovi.

sų paveikslą, kurį daro žmonių 
gyvenimai! blogi geiduliai —

FRANK BAGDŽIUNAS
3343 So. Union Avė

lyginti savo išsivaizdintam pri
ešui ir laukimas patogios pro-

l ik pamislykite kaip brangiai 
kūnas ir protas užmoka už tų 
noro ir kraštutinio ūpo siauti
mus. 'l ik vienas urnas ūpo pa
gavimas išeikvoja daugiau ene
rgijos, negu savaitė darbo nor-

daugiau nuostolių kiniui ir ka- 
rakleriui,'negu kraštutinis pasi

gėrimas. Nea]
didesnius žymes.

I rue (rausi, filed with the posbnasler ai Chicago, May 17, 1918, as rccpiired l»y the ari of Ocl. (i, ’17=

KadKiti Aukoja 
savo gyvastį— 
ką galit JUS 
duoti ?

Y

Šokių Mokykla

Prof. J. KLOVAS 
T«l. Canal 7270 

įtekiname aulig naujausia mada vinokin* l«. 
ki.iH. Užtikriname pasekmeH. Mokiname Pr> 
nedėliaia ir PCtnyČiom. Pradžia 7 .45 v. »ak

J. RASHINSKTO SVETAINĖJ 
731 \V. 181h Si., Chiiago, Ui 

Duodama Privatinės Lekcilo#

r r UI. v.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Kez.idenciia:

731 W. 18th S., arti Kalstei! st. 
Tclephone Canal 2118

Vai •—11 ryte; 1—2 popiet; 7—• ▼•*.
Of 1 nnfl •

1900 S. Halsted St.
Viriu] Btechnff’a Aptiekė*.

Telephone Canal 114. 1
Valandos 3—1» po pietg 

Neileidieaiui ir Ber#*a*
A ukokite

Tclephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

4847 W. 14th Street, Cicero, III 
Sveikutai, negu ilga metų eilė VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piel 
kraštutinio (perdidelio) tabokoj nuo & P° nu0 ***■* Vl^ 

vartojimo. Nerimastaviinus,1 
baimė ir keiksmai įčirkš jūsų

rščiausios”. Skaugė
pyktis ir nekontroliuojamas liu- 
dčsis atneš didesnius nuostolius

Nedčldieniais nuo 9 iki 12 v.

PIKNIKAS Išvažiavimas ir Piknikas
Rengiamas Lietuvių Ncprigulmingo Kliubo

GEO. M. CHERNAUCKO DARŽE, Lyons, III.
Pradžia 11 vai. ryte. Tikietas 25c y patai

Kviečiame visus kuoskaillingiausiai atsilankyti ant inusų rengiamo 
pikniko. I rulrisite linksmai laikų ir puikiai pasišoksite ant tyro oro 
prie geros muzikos. Kviečia vistu Komitetas.

Visos Raudonajam Kryžiui aukos eina pagalbai kares Lauke
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i kori:si’oni)i:nclios'
nu. Publika jautėsi gerinu upe. lei pakelti, bet tankiai gatavi 
ir linksmai ėjo vėlai nakčia iš griaut, kad tik spėkų turėtų, 
teatro namo. Apie panašių lapes politikų, va-

* * * rinejama! ir socialistų tarpe, būt

New Yorko padangėj.
'T’armazonai "Brooklyne. —Pir

mu Kartu Lietuvių Scenoje — 
Puikiai Pavyko — Brooklyno 
Scena Atgaivinta — Publikos 

Buvo Daug.

tint j dvi lygias dolis — vyrų ir 
moterų negalima. Bet “Far- 
tnazonai" tai padarė,

ši teatrą lošė, reikia sakyt, tie 
žmonės, kurie šiek tiek nusima
no apie lošimų. Nors ne profe- 
• ijonalai, bet geriau atliekantįs 
už kitus ir daugiau suprantan-

šis veikalas atgaivino Brook
lyno apmirusių scenų. Komedi
ja sulošta taip gerai, kad geriau 
sunku ir bcreikaUuti. Tuo už
siganėdino publika ir patiems lo
šėjams buvo daug smagiau,šau
niai savo uždavinius atlikus ir 
matant publikos pasitenkinimų.

“Farmazonų” veikalo lošė-

gaftma puslapiai prirašyt, bet 
užteks.

. I ., . I » /

Drg. Mlchelsonas kviečiamas į 
New Yorko aplelinkę.

Draugas St. Micbelsonas, Ke
leivio redaktorius, greitu laiku 
lankysis šitoje apiielinkėję su 

visa eile prakalbų. Jį kviečia

Mes turime daugiau 
lietuvių pardavėjų ne
gu kokia kita sankro
va Chicagoje.

KLEINBROC

11 HALSTED. 20™ ST'S *►"»> 
H B. CANALPORT AVĖ

Išpardavimai pa n ėdė-

utarninke, sere-

doje ir ketverge.

“Farmazonai" tai naujas vei
kalą, lietuvių scenoje iki šiol dar 
nebuvo žinomas, šį veikalų ver
tė lietuvių kalbon žinomas sce
nos mylėtojas J. Kačergis. Ver
timas daryta, rodos, iš slavų kal
bos. “Farmazonai” — stambi 
trijų aklų komedija, nepaprastai 
juokinga ir užinleresuojanti.

“Farmazonai”. knygutė tik iš
ėjus iš spaudos (“Laisvės" spau
da), buvo pardavinėjama teatre 
ir parduota gana daug. Publi
ka liek buvo užinteresuota, kad 
bu knygelės nė namo nėjo.

Kad kunigai keikdavo socialis
tus, “farmazonalis” vadindavo, 
žmonės neturėjo progos patir
ti, kas tai per žvėrįs tas “farma- 
zonas". Dabar kaip tik “farma
zonai" scenoje, ir žmogus gali 
juos pamatyti. Ir mai-gaš! far- 
OKizoniškai viskas ir sutaisyta. * « *

“Farmazonus" statė scenoj 
“Laisvės" Kooperacija su .1. Ka- 
čergium. Perstatymas įvyko su
katos vakare, 25 d. gegužio, Mc‘ 
(’.addin svetainėj. Oras pasitai
kė puikus ir nelabai šiltas, ir 
Mc‘Caddin sale prisirinko pilna 
publikos.

Lošimas prasidėjo apie 8:15 ir 
tesėsi iki 1 1:3<) nakties, ne gai
šiau! daug laiko scenos mainy
mams. l iesą pasakius, scena nė 
nereikalinga mainyti, nes vieno
se ir lucspal kambariuose dedasi 
visas farmazonzmas. Veikale 
dalyvauja net 15 ypatų — per 
pusę vyrų ir moterų. Nematęs 
lošiant “Farmazonų" pasakys, 
kad aš klystų, nes 15 ypatų pada-

lis.
1.

Vei iancios ypatus: Vaclovo 
Kulbaičio turtingo pirklio rolę 
lošė .1. Kačergis, pats “Farmazo
nų" vertėjas ir mokytojas. Jo 
žmonos Karolinos rolėj- — M. 
Paukštienė. Šitos dvi ypatus pe
rstatė turtingus žmonės, turin
čius be to keletą dukterų, kurių 
kitos jau buvo vedusios — kitos 
dar rengėsi vesti. Dukterų ro
les lošė: Lilkos — P. Raibuži li
te, ir Adelės - M. l’ndžienė. Ru
dolfo Kujalio rolėj buvo V. Pau
kštys ir jam už žmoną buvo Ei
lė M. Butėnienė. Prano Vijur
ko rolėj buvo S. Vaicekauskas. 
Bėgimo rolėj — J Baltrušaitis. 
Stramskio rolėj — J. Juška, ži
nomas Brooklyno, kaipo John 
Bomba garsusis spyčių saky
tojas, kuris be juoko niekad ne- 
ajiseina. Stramskienė jo žmona

N. Liutkauskiute. Arcitekto 
Rimšos rolėj —J. laidžius. Po- 
licislas ir kili roles atliko gerai. 
Bet pridėkime čia ir Barborą, 
Kujalių tarnaitę, kuri išrado 
“Famazonus” ir — šventasis tu 
mano, kaip ji bijojo “farmazo
nų"! Dievobaiminga buvo mo
terėle, ir kuomet sužinojo, kad 
jos mylimieji yra masonai — 
pašėlo Barbora.

Masonų pakula. — Kada žmo
gui reikia tapt tuo, kuo jis nėra, 
ir nieko apie tai nežino, tai dide
lė bėda. Bet kad išsisukus nuo 
to taip, kad moteris nesužinotų, 
tai da didesnė l>ėda. Kas turi 
gražią moterį, tas žino gerai, ko
kią bėda su ja turi; jai reikia 
naujo stailo dresūs, kepurės, rau
donų pančekų, (Imtinio pedikau-

jams priklauso didele galybė už 
gerą veikalo sulosimų ir atgaivi
nimų nualintos scenos.

* * *
Numarinimas Brooklyno 

Dailės.

Reikia pripažint liūdnas fak
tas, kad paskutiniuoju laiki 
Brooklynas buvo gana žemai nu
puolęs dailės žvilgsniu. Kartais 
buvo gėda net spaudoj paminėt 
apie buvusius teatrus. Metai ki
ti atgal Brooklyne buvo iškilę 
koncertai. Žmones mylėjo ge
rus koncertus, bet jų pradėjo būt 
tiek daug, kad žmonės pradėjo 
neapkesti jų. Kocerlus pradė
ti rengti kas tik ko nesumanė, 
ir vis vadino koncertu. Šitie 
koncertų — koncertėliai užken
kė ir geresniems koncertams. 
Tuo publiką atšaldė, nes ji pra
dėjo suprasti ir atskirti gerų nuo 
blogo. Paskutinis buvęs LSS IV 
Rajono koncertas parodė, kaip 
žmonės atsineša linkui koncer
tų. Su lygiu inus šį koncertų su 
buvusiais Aido Choro ir Laisvės 
koncertais pereitais metais pasi
rodo, kad ant vieno trečdalio vi
ekas mažiau. Ne dėlto, kad pu
blika jų nemylėtų, publika myli 
koncertus, bet dėlto, kad geres
nėms koncertams užstojo kelią 
nenki koncertėliai. Iš dailės 
msės taip pat žmones, lankantįs 
koncertus, supranta jų vertę, bet 
•engėjams — et, by tik “kon- 
•erlas".

Nelik su koncertais buvo blo
gai, bet dar blogiau su teatrais, 
’ažymėtina 19 kp., kuri taip že 
nai nupuolė savo spektakliais. 
Paskutinis 19 kp. teatras geg.ll

socialisitai, kad nušvietus klau- 
sipių socialistų pozicijos linkui 
Lietuvos. Pirmiausia drg. Mi- 
cheJsonas kviečiamas 19 kuo
pos, bet manoma, kad kalbės ir 
kitose vietose.

Brooklyno katalikai kviečia so
cialistus į debatus. BjCt girdėt, 
kad klerikalai bijo ktyiigą staty
ti į debatus, nes nelaimėjus bu
tų didele gėda visai davalkų pa
rtijai, o antra, kunigas turėtų 
susilaikyt nuo viešų pliovojimų. 
Klerikalai stato tik Račkų, ir da 
porų zakristijonų; nori, kad jie 
pakeiktų socialistus. — Ašara.

--------  ’’ /
Rudžio ir degtinės bėdos

Baltimore, Md. — Jau ir pas

daro. Kitais metais vasaros lai-

Anot mūsiškių: Nugi ką veiksi 
tuose vandeniniuose parkuose? 
Kur alučio randi, ten linksmai 
laiką praleidi. Mat, galima buvo 
lietuviams skerstuves apvaikš
čioti. Lietuvoje, būdavo, kad 
pasiskerdus meitėlį, pasiprašy- 
tavo keletą kaimynų. Kaimynai

vėdarus (dešras). Amerikoj lie-

sti, skerdžia alučio bačkutes: iš
važiuoja kompanija 10—20 ar 
daugiau ypatų į parką, pasiima 
keletą bačkučių, nu, ir traukia 
iki vėlyvai nakčiai. Kiti net kak
tas nusibrazdindavo beritinėda- 
mi bačkutes pakrumials.

Išpardavimas Rakandu Išdirbystes
Visas perviršis sandėlio belotos didžiausių dirbtuvių šioje šalyje Ims pardavimui čia už kainas pi

gesnes negu jus kuomet manėte galimu.

pc
KB* -

<

Skaityklos stalas, tvirtai padirbtas, 
dideliu viršų, kcrluolo medžio, ame- 
rikoniirio ąžuolo, nužibin- $£ ££ 
tai nudirbtas, po ........... w«vw

3-j^ arnotų seklyčion setas, Colonialč stailė, masyviai rėmai, ap
mušti tikra ruda ispaniška skūra, ąžuolu, maliogany ir $QQ Afl 
riešučio medžiu nudirbta, po ..............  O%JaUU

$9 cash; $1 savaitėje.

$L00 cash. 50c. 
savaitėje.

Komoda, gero dar
bo, raudonmedžio, 
didelė ir erdvi ir 
ruiminga; geras sto
ras stiklas, $OQ 
kiekviena fc»w

Plieninės lovos, tie
siais arba pagražin
tais pastatais, geros 
mieros įbrukai, bal
to Vetmis Martin, 
arba ąžuolu nudir
bta, višŲ mierų, spe- 
daliai i.|>- 4 e
kamuota v«'fv

Vaikų vežimėliai, ap
skričiu nendrių, ap
mušti lik- Crt 
ru corduroy

........... .
Ledaunės, kietmedžio 
gerai sukusios, ketu
rios durys, baltai pale 
volas vųlurvs. Dabar 

*26.50
Trijom durim ledaunė, 
iriai suleista, didelis 
ledų kambarvs, baliai 
F“5: 18.85 
Atkėlimu viršų ledau- 
ne, apkainuota kiek
viena augš- S'T QA 
čiau nuo. ... ■ ■wU
Lengvi išmokėjimai.

Vaikų vežimėliai, tik
ros nendrės, tvirtos 
gumos švnuoti tekiniai 
moo rŲ. 1995
Lengvi išmokėjimai.

-•_____ E
O_ -

7 šmotų valgomojo kambario rakandai, 
didelis stalas, tikro ąžuolo, (i tikros 
skuros sėdynėmis , krėslai, tokie pat 
kaip ir stalas. Dabar liktai

$3.00 cash. 50c. savaitėje.

$3.00 cash, 50c. 
savaitėje.

Minkštas sėdėti pa

su spring-krėslas, 
sais, imituotas ispa
niškas nu-C’A 
dirbimas

Komoda, tvirto 
<larl>o, penkiais 
dideliais stalčiais 
ir storo stiklo 
veidrodžiu; pui- 

mnerikoniš- 
’.itolo nudir-

8.50
i savaite.

k<» :

Vienu pajudinimu su 
lenkiamas vežimėlis, 

;!i:±K"- ’ i?..59^r

Buk Sveika
Nepavok k iš nesuvir- | 

škinl<» maisto nuodams 
susirinki | savo žarnas, | 
kurie esi i įsi nėrę į jųsų 
syslemą. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, | 
galvos skaudėjimas, blo- . 
gas kraujus ir daugybe

kyk savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kilų daro, imant retkar
čiais po doz;j sena, atsa
kančia, iš daržovių šei
mynišką kepenų gyduo-

Thedford’s

to — ir tu, vyruti; tik pasiturėk! 
o jei tu neturi pinigų, tai tavo 
gražioji — gud-ba.i! Bet pas 
farmazonus buvo da geriau, ne 
kad aprašyt butų galima. Kad 
prisirašius prie masonų draugi
jos, kiek tas bėdinas Stramskis 
turėjo pakulos! Bet da dides
nę pakulą kentėjo Pranas Vi
jurkas, kuriam kariais reikėjo 
būt mergina, o kartais — vyru.

Et, čia visa ko neišpasakosi. 
Jei nori žinot, tai nusipirk kny
gutę, tada ir kitam galėsi papa
sakot.

Black- Draught
Mis. W. F. Picklc iš

Rising l’awn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame 'l'lied- 
ford’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo
lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imt Caloinel, 
nes tas Imdavo perstip- 
i us jai, todėl ji varto
davo Blaek-Draught, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojnntį ir kepėnas 
reguliuojantį... Mes var
tojame jį šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada-

Mčgink 
tikro- 

uŽ kre-
E-75

ryta gyduolė.” 
ją. Reikalauk 
Thedford’o 25c 
bulę.

Publikos “Farmazonų” pama
tyt buvo gana daug. Suvažiavo 
iš visos apielinkės, kaip tai iš 
Nmvarko, Elizabetho, Jerscy Či
lės ir kitur, neskaitant jau vie
linės publikos. Laiką praleido 
linksmai, nes visas teatras be
galo juokingas ir linksmas. La
biausia buvo juoko, kuomet vy
rui reikėjo tapt moteria. Visa 
svulainėj publika ko neišsivolio- 
jo juokais sėdynėse. Kuomet 
Fonnazonas persirengė į mergi
ną ir atėjo į kambarį, svetainei 
kilo didžiausiasi aplodismentai. 
Ir kada žmogui, neturėjusiam 
rankoj adatos per savo gyveni
mą, reikia tapt kriaučium, tai 
da blogiau nekad būti farmazo-

I. sulošta “tikrai artistiškai", 
kad ir spaudoj geda buvo pami- 
ičti. l’ž supeizuotus veikalus 
lažnai pasiaiškina, arba kiti 
luoda paaiškinimų, kad girdi, 
iie darbininkai, ne profesionalai, 
tai iš jų ir naret nieko negali
na. Taip. Bet jei jis negali at- 

’ikl darbo, arba atlikt scenoje tą, 
tas reikalinga, tai tik laikų su- 
rukdo ir žmonėms, publikai ne

rvų sugadina. Pastatykit kalvį 
prie kriaučiško darbo, ar iš to 
uis nauda ? Taip ir su tūlais ak- 
oriais. Nereiškia, kad kalvis 
legali būt kriaučium arba kriau- 
cius kalviu, , bet pirma turi iš
mokt darbą. Taip ir su scena. 
2 metų atgal toje pačioje 19 kuo
joj nebuvo profesionalų, bet te

atrus sulošdavo gerai, iš to buvo 
galima pasidžiaugt.
Dailės ir organizacijos griovėjai.

Brooklyne iškilo keletas “ro
žančiui ų bolševikų’’, kuriems 
daug yra meilesnis laikraštis 
“Darbininkas", “Russkoje Slo- 
vo", ne. kad kuris nors socialis- 
I iškas laikraštis. Ir tokių socia
liai! ų yra keletas, kuriems nie
kas nepatinka, tik da gerai, kad 
patįs savęs nebijo. Net pati so
cialistų partija jiems “no good 
no morc". Anot žuvytės, “mes 
esame darbininkai ir mes turi-

>arkai, kur bačkučių lankai

gražu, padoru. Tartum kiti žmo
nes suvažiuoja. Nereikią serge-

tų. Geras dalykas išnaikinti svai
galus, ir kad vyktų blaivumas vi
same pasaulyje. Gal tas paleng
vins žmonėms susiprasti ir sun- 
<ų jungą nuo savo sprando nusi
mesti.

Ateik, dvasia šventoji, į mies-

čio, išdžiovink/ir iš čia rudį ir

— A. K.

ROCKFORD, ILL.

Prakalbos. — Nepasekminga ag- 
tacija už atžagareivių pienuoja

mą dienraštį.

>a Mendelssohn svetainėje buvo 
surengus prakalbas. Kalbėtoju 
buvo adv. F. P. Bračiulis, iš Chi-

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

nnuKioje ir Tikroje Rankoje. 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ctearing Ilouse) Depozitu 

ir Taupymo Padėjimų.

me nuo visų atsiskirt”. Ir tų 
“Mes" dabar Brooklyn yra kele
tas. Jie netik kad neprisideda 
prie veikimo, kad ir, pav., dfil-

t •J. I * ■ t

Didžiausias Dry Goods Išpardavimas \>t(‘ll^ašoia^uchiinys
Skalbyklos muilas. — 
Klein Bros, specialis ska
lbyklos muilas, panedė
lyj tiktai 6c šmotas, kiek
vienas apkainuotas 3%c

Hope Muslin. — Tikras 
Hope baltytas muslinas, 
pilnas jardas platumo, 
minkštai išaustas, gata
vas siuvimui, už jardą 
tiktai ............................ 21c

10 jardų apribota.

Marškiniams perkelis. — 
Šviesus marškiniams per
kelis, 36 coliai pločio, 
gražios dryžės ir figūros, 
jardas..............................19c

Vaikų $1 Plaunamas siu
tas. — Baltų ir figūruotų 
petrenų, taipgi Fountloy 
žaidimui siutai, vieno 
šmoto, puikiai papuošti, 
mieros 2 iki 6 metų, ap- 
kainuoti po ............... 55c

Paklodės. — Balt ylos pa
klodės, 2’4 pėdos pločio, 
tvirtų apskričių siūlų ko
kybė, specialiai už .jar
dą .......................  49c

10 jardų apribota.
Moteriškos pančiakos, — 
Bursoii pančiakos,* pilno 
fasono, pirmos "kokybės 
juodų, šniuruotų gijų, 
dvigubos pėdos, ir viršai 
parai.šČiaus, 35c vertė, ap
ribota I poros, po.. 19c
$1.25 Voile Waists. — Mo
terų ir merginų ^vaists, 
geros kokybės voile, di
deli kalnieriai, išsiuvinė
ta stailė,'apkainuota kie
kviena ................   73c
Moteriškos pančiakos. — 
Moteriškos bovclninės
pančiakos, dubeltavos pė
dos, nežymiai 
12’4c vertė, 
tiktai

t

Budinantis laikrodis. — 
\Vaterbury arba Ansonia 
budinantis laikrod pil 
nai nikeliuotas, g •aran 
luotas vieniem metam, 
$1.25 vertė, apkainuota
po . .

Langų sieteliai. — Kieto 
medio rėmai, išplečiami 
sieteliai, išplečiami iki 33 
colių ilgumo; apkaimmla 
šiame pardavime kiekvie
ną ................................ 39c

Cluny Kvarbatkai,. 
ny megzti kvarbatkui

( lu-

kopijos rankom mcp/lii 
kvarbatkų, paprastai I?1/.-

)C

Carnatinn išgaravęs me
nas, už blokinę .... O’/je 
Marlon stalava druska. 4 
svarai audeklo m.tišely- 
jc .................................... 4c

Sieteliai į duris. — Juo
dai malevoti padengti ge
riausios rūšies dratin. au
deklų, 1'« colių rėmai, — 
sądėlio mieros, po . .$1.59 
Avalinė ant basų kojų.— 
Vaikams, mergaitėms ir 
kūdikiams avalinė ant ba- 
sm.ii kojų, pasiūti iš ru
do*, skuros, dviem diržu
kais, mieros iki 2, apkai- 
mioti šiame išpardavime, 
pora ........................... 59c
$4.50 Baltos skrybėlės po 
$2. — Moterų ir merginų 
papuoštos skrybėlės, vi
sai baltos ir baltos Mi- 
lans, su Georgettc kaspi
nais, papuošta kvietkais, 
kaspinais, sparnais ir 
strauso plunksnoms $2.00

Lietuvos demokratijai savosma

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

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys 
H. E. OTTE

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

Co. vice-prez. T. Wilce 
JOZEF SIKYTA 

k 3 s ieri us
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

W. KASPAR 
prezidentas 

VITO KASPAR 
vire-prezidentas 

vll.LIAM OETTiNG
prez. Oeting Bros, lee 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

- V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Ltimber Co

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
prez. Atlai 

[Brcwing Co.
Co.

tečiaus publikos atsilankė visai 
maža. |

F. P. Bračiulis rockfordic- 
čianis pasirodė silpnas kalbėto
jas. Belo, jo kalba labai bedi-Į 
na. Kalbėtojas stengėsi prisilai
kyti bešališkumo, trumpai prisi
mindamas apie lietuvių sroves; 
sykiu pripažino, kad visos parti
jos esančios naudingos lietu
viams, kurios tik darbuojasi “lie
tuviškoj dirvoj". Šitaip tvirtin
ti tai reiškia pripažint ir kleri
kalizmą naudingu. Bet argi mes

rdavė savo šalį, ir stato didžiau
sią kliūti demokratijos laimėji
mui. O čia, Amerikoj, savo ju- 
došyste jie bevelytu sukišti į ka
lėjimą visus laisvės apgynėjus ir 
apšvietus skelbėjus. Ir tokią pa
rtiją, kuri dabartiniu reakcijos 
siautimu naudojas savo judošy- 
stem, kiekvienas padorus žmo
gus turi Smerkti. Tačiaus musų 
tautininkai nemato tame nieko 
blogo, tvirtindami, kad visos lie
tuviškos partijos yra lietuviams

Antras kalbėjo koks tai P. Gir 
aitls. Prisidengęs bepartyviš

agitavo, ragino

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmai Floras 15c. Balkonas 10« 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-xa GATVES

vių lizdelio pienuojamam dienra 
ščiui, kuriuo jie mano paversti 
balutinę “Lietuvą". P. Giraitis 
atkartodamas šaukė, kad reika
lingas esąs būtinai toks “tautiš
kas dienraštis", kuris, girdi, pa

(Seka ant 6 pusi.).

Atsakanti Viduriam Gyduole
Viduriams skaudant jums reikalinga gyduolė, kuri m* tik sustip
rintų visą sistemą, o ir reguliuotų visos sistemos darbą, ir visus 
virškinimo aparatus. Seni žmones labiatisi.-t ceikalingi tokio toni
ko. Jei jus nebejaučial alkio, turite užkietėjusius vidurius. Jei jū
sų liežuvis yra aptrauktas, jei jus Im ile blogą skonį burnoj, arba 
jeigu jus kenčiate dėl nevirškinimo, tuomet

Severos
Skilvio Bitteris

(Cevera’s Skilvinis Bitteris) Jums puikiai pagrlh's. Jus greit jau
sitės geriau. Jus labinus aiksite, užkietėjiimr pranyks, nevirš
kinimas bus prašalintas ir visa \ irškinimo sistema sustiprės.

Tas specialiai rekomenduojama seniems ir i lipniems žmo
nėms ir sveikstantiems kaipo lengvas litu-avimai tonikas. 
Net ir sveiki žmones kartais privalo priimt po dožą šio 

toniko. Jis turi būti priimamas prieš valgį.
Parsiduoda apliekosc. Kaina 75c ir t.50. Jeigu pasilaikytų, 

. kad jūsų aptickorius tuo kart jo neturi, [įrašyk jo nupirkl tai ttel 
jūsų. Jeigu jis to nedarytų, mes tiesiog jums gyduolę pasiųsime, 
kaip tik aplankysime pinigus.

W. F. SEVERĄ CO., ( EDAR RAP1DS, IOWA.

| PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
u ant Durų, Lentų, Rėmų ir StogamH PopicroI SPECIALIAI: Maleva malcvojimui atubų ičvidaua, po $1.19 už gal.
I CARR BROS. WRECK1NG CO.I 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.



NAUJIENOS
IHE LITHUAN'AN DAILY NEWS

CHICAGO, ILLINOIS.
Telephone Canal 1506

N iivjienos cinu kasdien, išskirianl
nedeldiciiuis 1 eid/.in Naujieną Ben-
drove. I8IO S. Il.dsled St.. Chicago.
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje pačiu:

Melams ................................ $6.00

Trims mėnesiams ............... l-8o
Dviem nienesiani ............... t.45
Vienam mėnesiui.......................75

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija ............................... 02
Sava i 1 ei ,...................................... 12
Mėnesiui .....................................50

Suvien>lo.se Valstijose, ne Chicagoj,
pačiu:

Metams ........... $5.00
Phspi ............... 3.(M)
Trims mėnesiams ............... 1.65
Dviem mėnesiam ............... 1.25
Vienam mėnesiui .......................65

Kanadoj, melams ................... 7.00
Visur kilur užsieniuose .... 8.00

Pačio Money

Rašytoją ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikras- 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia Imtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pašilai*
ko visas h 
trumpinti, 
lai naikini 
jei bėgiu 
pa reikalai!
Ženklelią 
lėšoms ui»

avaičių autorius 
atsiunčia krasos 
nai persiuntimo

nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

“Visų kraštu proletarai, vie
nykitės”. —K. Marks.

Redakcijos j

Straipsniai i

..#.......... . .. ■ ... ..

S. L. .4. seimas.

tininkų partijos stulpas; S.’spalva nudažytas: jisai turi tui, kaip paprastai būdavo draugijos susitartų tarp sa- 
L. A. laikraštis yra įtekmin-.but toks, koks tiktų musų iki šiol. > 'vęs, tai joms nesunku butų

---- —u. l Daug kartų esame sakę1 atlygint už darbą tiems žmo- 
1 ’ ’ ; "• nėms, kurie pašvęstų savo

laiką ir spėkas apšvietos da-

giausis tautininkų srovės 
organas. Kuomet kiti tauti
ninkų laikraščiai teturi po 
trejetą tūkstančių skaityto
jų (arba mažiau), tai “Tė
vynę” skaito dauginus kaip 
dešimtis tūkstančių žmonių. 
Ta žino tautininkai ir todėl v
naudot ją savo tikslams.

Šitoks dalyku stovis ir yra 
ta priežastis, kuri kelia te

viduje. Jisai iššauks nema
žai ginčų ir dabartiniame 
seime.

Tautininkiška S.L.A. pa
kraipa galėtų nebūti ginčų 
priežastim organizacijos vi
duje, jeigu pamatinis josios 
tikslas butų politiškai-party- 
viškas. Bet tas tikslas—ap- 
drauda — neturi šito pobū
džio. Apdrauda nuo mirties

kas (koliai ji nėra aprupina-

nėra party viskas dalykas. 
Apdraudos reikalai ir parti
jos reikalai ne tiktai nėra 
tolygus dalykai, o net ir prie
šingi vieni antriems.

Kad apdraudos organiza
cija galėtų patenkinančiu 
budu atlikt savo uždavinį, ji 
turi būt skaitlinga. Juo (lan
giaus narių yra apdraudos 
organizacijoje, tuo mažesne 
;ali būt narių mokestis, tuo 
iidesnis yra apdraudos už
tikrinimas, tuo labiaus orga

zisokių netikėtu priepuolių 
Apdraudos organizacijai, va 
Jinasi, yra svarbu gauti kuo 
daugiausia narių; tuo-gi tar
iu partija tegali priimti i sa
ro narius tiktai žmones, pri

na. Partyviška organizaci 
jos pakraipa atstumia nuo 
jos daugybes žmonių, kurie

prasidės Philadelphijoje tri
sdešimtas Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje seimas. Ma-| iai, kitais žvilgsniais, butą 
nome, kad jisai sulos labai į-1 pageidaujami.
žymią rolę tos organizacijos I Suprantamas tečiauJ yra 
istorijoje. 1 I» I ialykas, kad partyviškuma:

Svarbus šis seimas bus nei atstumia nuo organizacijos 
tiktai tuo, kad jisai svarstysi juo daugiaus žmonių, ju( 
naujos S.L.A. konstitucijos Į Partijos pakraipa turi nia 
projektą, o ir tuo, kad jam,piaus pritarimo visuomenė 
musų supratimu, reikės tar-| ie. O tautininkų srovė kaij 
t i žodis apie aplamą tos or-| ik ir yra ta srovė, kuri šian 
ganizacijos veikimo krypsnį.! lie randa mažiausia pasekė

S.L.A. yra apdraudos or-| ų tarpe Amerikos lietuvių 
ganizacija, kuri tečiaus, be| fi yra atsilikus nuo kitų sro 
to plačiai varo ir kultūros Į dų, ir tolyn jos įtekmė, pa 
darbą Amerikos lietuvių vi-1 yginant su kitų srovių įtek i 
suomenėje. Kaipo organi-| ne, vis labiaus ir labiau: i 
zacija, teikianti pomirtinę| puola. i
pašaipą savo narių šeimy-Į Taigi dabartinė partyviš 
noms (o pastaraisiais metais| <a S. L. A. pakraipa yra di 
taip-pat apdraudžianti savoj Ižiausis tos organizacijos 
narius nuo ligos), ji pritrau-| augimo tormazas. Senieji 
ke daug žmonių. Bet jos|S. L. A. vadai giriasi, kad 
reikšmė musų visuomenės Į S. L. A., ačiū jiems, per ke 
gyvenime apsireikšdavo iki | etą Paskutinių metų laba | 
šiol ne tiek tiesioginių josios ižaugęs. Bet tas augimai-1 
uždavinių srityje, kiek jos Į vyko ne ačiū S.L.A. virsi I 
pašaliniuose darbuose. S. L.Įninku ir organo politikai, t I 
A. užėmė tam tikrą vietą Į nežiūrint tos politikos. S. L | 
musų visuomenėje pirmiau-Į A. butų augęs daug spar-1 
šia, kaipo kultūrine ir politi- Įčiau, jeigu jo bosai nebūti; I 
ne spėka. ' Į trukdę jo. Į

plačioms žmonių minioms, i
Tą privalo žinot SLA. vir- šioje vietoje, kad musų vi- 

šininkai ir jo organo redak- suomenė turi daugiaus do- 
mos atkreipti į apšvietos kė-^rbui. Gaudami-gi atlygini- 
limą Amerikos lietuvių tar
pe, ir išvadžiojome, kad ši
tas dalykas gali duoti gero 
pasisekimo tiktai tuomet, 
kuomet jisai bus pieningai 
sutvarkytas ir suorganizuo
tas. Norime čionai apie tą 
klausimą dar sykį pakalbėti.

rija. Tą, mes tikimės, jiems 
pasakys dabartinis seimas.

Delei gyrimų.
“Vienybe Lietuvninkų” 

pagyrė tuos socialistus, ku
rie spiečiasi aplink “Naujie
nas”, ir išreiškė nuomonę, 
kad tautininkai galėtų, kai- 
kuriuose dalykuose, su jais 
eiti išvien. “Vien. L.” šitos 
rųšies socialistus vadina me-

Delei šito pagyrimo “Lais
vė” rašo:

Prie “Vien. Liet.” gyri
mo turime priminti tiems 
draugams, kuriuos dabar 
ji giria, kad savo laiku 
drg. A. Bebelis yra pasa
kęs: “Jeigu musų priešai 
pradeda mus girti, tuojaus 
turime apsižiūrėti, nes pas 
mus yra kas nors tokio

Pirmiausia mes paprašy
tume, kad “Laisvė” pasaky
tų, kur “jos draugas” A. Be

ręs. Kas dėl musų, tai mes 
manome, kad A. Bebelis bu
vo išmintingas žmogus ir 
,aip negudriai nušnekėt var
giai galėjo. “Laisvė”, ma
toma, “girdėjo skambinant, 
bet nežino, kokioje bažnyčio
je”.

Toliaus apie “Laisvės” 
priminimus. Reikia paste- 
>ėt, kad “Laisvė”, mėgstanti 
primint menševikams viso- 
\ių pamokinančių dalykų, 

Į )ati parodo labai didelį savo 
| atminties silpnumą. Ar ji 
jau užmiršo, kaip pernai per 
keletą mėnesių klerikalų spa
uda (ypač “Darbininkas”) į 
uadanges kėlė “revoliucioni- 
;ką prole.tarbatą” iš. “Ko- 
zos”? Ir ar ji užmiršo, kad 
ji pati grubioniškai užsipuo- 
ė ant “Naujienų”, kada jos 
įurodė į šituos nuolatinius 
klerikalų komplimentus? 
Jeigu pagyrimai “Naujienų” 
jponentams iš socialistų 
priešų pusės nėra'argumen- 
ais “Naujienoms”, tai kaip
gi gali būti socialistų priešų 
•agyrimas menševikams ar
gumentu prieš menševikus?

Ir, kaip sakerne, tenai bu
žo ne bile kokių socialistų 
)riešų pagyrimai, o pačių pi- 
kčiausiųjų — klerikalų. Kle- 
•ikalai ėste ėdė tos pozicijos 
socialistus, kurią atstovauja

Labai didelis Amerikos 
lietuvių skaičius yra visiški 
nemokšai — pepažjsta spau
dos ir rašto. Tie žmonės tu
ri būt išmokyti; ir niekas 
tuo nepasirūpins, kaip tiktai

,mą, šitie žmonės galėtų atsi
dėję prisirengti prie jo. Tie 
diletantai “švietėjai”, kurie 
eina prieš publiką šnekėt 
apie viską, nieko lemtai pa
tįs nežinodami, nepastumės 
^apšvietos pirmyn.

Rimtas darbas reikalauja 
j'imto išmanymo ir prisiren
gimo. Ir visuomenė negali 
norėt, kad toks svarbus da
lykas, kaip apšvieta, butų 
/teikiama jai almužnos pavi
dale.

Musų progresyvė visuo
menė turėtų pažvelgt į tai, 
ko įstengia atsiekt katalikų 
organizacija savo srityje.

Bet reikia piųkyti ir tuos, 
kurie jau moka skaityt ir 

| rašyt. Pats skaitymas ir ra- Tie patįs musų žmonės, tik- 
šymas nėra mokslas, o tiktai x_*’ -,J--• -----—
įrankis įgyt mokslą. Dau
gelis musų žmonių nėra lan-j 
kę jokių mokyklų ir neturi 
nuovokos apie paprasčiau
sius dalykus, kuriuos žino 
mokyklas lankantįs vaikai; 
o ir tie musų žmonės, kurie 
lankė mokyklas, išsinešė iš 
tenai tiktai šiokių tokių mo
kslo trupinių. Jų žinias rei
kia papildyti ir sutvarkyti.

Pagalios, reikia atkreipti 
atidžią ir j tą dalį musų 
žmonių, kuri jau yra kiek 
daugiaus prasisiekus apšvie-1 mų prelegentų, 
toje — ar tai mokyklose, ar knygynų ir tt.? Savo naudai 
per save. Turime jau aps- darbuoties juk yra malo- 
čiai vyrų ir moterų, kurielniau, negu tarnaut kuriigų 
moka pusėtiną koresponden- p‘stonui”, kąip dabar daro 
ciją parašyt į laikraštį, suli-| parapijonįs. 
pint ne perdaug painų strai
psnį arba gana gerai išdės- 
tyt savo mintis žodžiu. Kai- 
kurie šitų žmonių yra Per4Zrba" 
skaitę pluoštą gerų knygelių1 
ir mėgsta skaityt rimtus 
straipsnius laikraščiuose. 
Jeigu jiems suteiktum pa- 
gelbos, tai ląikui bėgant iš 
jų išsilavintų gerų visuome
niškų jiegų — darbininkiš
kos inteligentijos.

Tai tokie yra daug-maž|nn.— Tamista nesi Naujienų 
apšvietos darbo uždaviniai skaitytojas, o aš tik skaitytojams 
pas mus. Jie, kaip matome,!atsakinėju.
yra dideli ir juos aprėpti ga- hna spręsti be ligonio išegzami- 
li tiktai visa apšvietos naudą navimo — vienų symptomų ne
suprantančio ji musų visuo- užtenka, todėl turite gydyties bu- 
menė, veikdama pieningai ir Į tinai ten, kur gyvenate, 
organizuotu budu.

tai, vidutiniškai imant, ma
žiaus apsišvietusieji ir ma- 

j žiaus uždirbantis, įstengia 
kone kiekvienoje kolonijoje 
pastatyt savo pinigais dide
lius bažnyčių mums, klebo
nijas ir parapines mokyklas, 
užlaikyt po vieną arba dau- 
giaus kunigų su visokiais jų 

• pagelbininkais. Kodel-gi 
progresyvė visuomenė, kuri 
yra tur-but ne mažesnė skai
čium, negalėtų panašaus da
lyko atsiekti apšvietos dir
voje — turėt savo apmoka- 

mokyklų,

Darbininkų minios turi su
krusti ir imti tvarkyt tą 
svarbų reikalą — apšvietos

Atsakymai į klausimus
_____ ’ J 5

Ch. Budelis, Torrington, Co-

Kita, ligos negali-

F. Diglis iš New Chicago, Ind. 
klausia:

1. Nuo kokios priežasties pas

na. Todėl negaliu duot jokių 
patarimų. Bet yra aišku, kad kū
dikis turi arba skilvio ištempimą 
dėl gavimo perdaug maisto arba 
yra uždegimas skilvyj ir žarno
se nuo netikusio maitinimo. Iš
bėrimas, ant veido da geriau pa
tvirtina, kad yra klaida maitini
me.

3. Lytiški susinešimai po gim
dymo moteriai turi būt draud
žiami bent per 2 mėnesiu, kodi- 
džiuma moterų ir prisilaiko. To
dėl 'bent per tą laiką ji negali 
likt nėščia. Priešinguose pasi
elgimuose ji gali likt nėščia net 
ankščiau. Tcčiaus menstruaci
jos nebuvimas pas moterį, kuri 
žindo kūdikį, gali visai nereikšti 
nėštumo, nes daugelis žindamų 
moterų neturi periodų. Vietos 
daktaras gali pasakyti po išegza- 
minavimo, jei nėštumas yra ke
lių mėnesių, ar ji yra nėščia ar 
ne.

4. Gali būti akmenįs tulžyj, 
arba inkstuose, gali būti atsikar
tojantis appendicitis, inkstų vir
vutės pasisukimas ar kas kita. 
Eikite pas vietos daktarą ant eg
zaminavimo.

J. M. Vaisen, Tacoma, Wasb. 
— Kitur gyvenančių negydau, 
nes lai negalimas dalykas.

B. Kairis iš Pavvnee, III., rašo: 
“Nuo seniai mane kankina akiu C 

liga trachoma. Gydžiaus per 9 
mėnesius pas vieną daktarą ir 
nepasveikęs turėjau mesti. Mel
džiu nurodyt man daktarą, ku
ris gerai gydo akis ir kas per įs
taiga yra Chicagoj Illinois statė 
Institution ?”

Atsakymas. — 9 mėnesiai tra
chomos gydyme nėra perdaug il
gas laikas. Gali reikėti ją gydyt

neužsilaiko a b e Inos svei
katos kaip reikiant. Reikia užsi
laikyti kaip džiovos atsitikime. 
Aš negaliu nurodyt daktaro, ku
ris gvarantuotų jums greitą išly
dimą. Trachomos gydymui ne
reikia akių specialisto. Bile są-

taras gali ją gydyk taip pat ge
tai, kaip ir akių specialistas. ChP 
cagoj yra Illinois Charitable Eye 
and Ear hitirmary, kuri yra pu
sėtina bet nėra tokios instituci
jos, kokią Jus minite. ,

Dr. A. Montvidas.

“Tarptautiški principai.”

Buvo kelių sąjungiečių mitin- 
gėlis. Ką tarę, paskelbia proto
kole. 'l iesa, iš to protokolo ne

Kaip tą darbą varyt?
Kad pastačius apšvietus] 5rių mėnesių mergaitę randasi 

darbą ant tvirto pamato, 
reikia dviejų dalykų: kuo- 
plačiausios žmonių paramos 
ir kuodaugiausia išlavintų 
jiegų.

Žmonių parama turi būt 
moralė ir materiale. Reikia, 

, 'kad lekcijos, paskaitos ir ki-i 
tokie apšvietos darbo paren
gimai pasiektų kiek galint]sius po gimdymo, ar tai nerei- 
dįdesnį skaičių žmonių—tik
tai tada palyginamai trumpu 
laiKu bus matyt progresas, 
(ir tiktai tada tie parengimai 
apsimokės finansiškai. Ap
švietos darbo turėtų imties į 
ne atskiri asmens, o organi
zacijos arbą net organizaci
jų susi vieni j ipiai.

Ir tas darfyąs turi .būt va
romas ne servuoju konkuren
cijos budu, O susitarimo ke-Įnimo priveda prie išbėrimų. Per- 
liu. Rengime lekcijų ir pas-1 šiltas rėdymas bei apklojimasĮ jis esąs vyras 
kaitų, steigime mokyklų ir 
knygynų draugijos gali ap
sieiti be lenktynių tarpe sa
vęs. Lenktynes mums vi
suomet darys klerikalai, ku
riems rupi ne šviesti žmones, 
o tamsybėje juos laikyt; bet| 
progresyvės 
neturi reikalo tame dalyke] Klausime nieko nesakoma net, 
vienos kitoms kenkti. Daug 

mo Lietuvių Amerikoje pozi- pirma tuo, kuo jisai yra pa-| reikia gerai prisirengti, pir- daugiaus jos gali pelnyt, vei- 
cija visuomenės judėjime ir,gal savo uždavinį — apdrau- ma negu jį pradėjus. Jeigu kdąmos sutartinai.
jo politika yra aiškiai party- dos organizacija, šalę ap-Įmes per vasarą rengsimės,! Tik sutartinai veikdamos, 
viškos spalvos—tautiškai-li- draudos Jisai gali varyt ir Į tai iki rudens kaip tik suspėj jos gali pritraukti ir visas 
berališkos. I

SLA. yra tvirčiausis tau- rbas neturi būt partyviška"nantis sezonas nepraeitų vėl- škas jiegas.

SLA. teikia pašalpas mok- Dabar atėjo laikas šitą 
sleiviams, aukauja įvairiemsl trukdymą prašalint. Me: 
visuomeniškiems sumany- nesame šalininkai tos nuo 
mains, dalyvauja visokiuose Įmonės, kad SLA. reikią pa 
visuomeniškuose darbuose ir keist vienos pakraipos par- 
leidzia savaitinį laikraštį,Į tyviškumą kitokios pakrai

pos Partyviškumu, — norskurio devynios dešimtos da- 
lįs turinio pašvenčiama ne 
apdraudos ir susišelpimo 
klausimams, o palitikai, sia
uroje ir plačioje to žodžio

I (evikus, kuriuos šiandie su 
,okiu savęs (ir logikos) išsi
vadėjimu gina “Laisvė”.

Prie to-gi “Laisvės” gina
moji boiševikai šiandie gan
ia daug komplimentų iš ai- 
loblistų ir anarchistų, kurie 
.aippat, kiek drūti, smerkia 

į menševikus ir “Naujienas”.
Jeigu mes susilauktume 

komplimentų iš aidoblistų ir 
marchistų pusės, tai mes iš- 
Jesų imtume žiūrėti, ar nė- 
•a Pas mus ko nors bloga. 
Bet iki to dar, ačiū dievams, 
nepriėjo.

Organizuotas 
apšvietos darbas.cialistiska) mažiaus butų 

kenksminga Susivienijimui, 
negu dabartinė. Bet daly
kas eina ne apie pakraipos 
mainymą, o apie tai, kad iš 
Susivienijimo visiškai išva
rius Partyvišką politiką.

S. L. A. privalo būt visų-Įtame, kad prie rimto darbo 
mo Lietuvių Amerikoje pozi- pirma tuo, kuo jisai yra pa-| reikia gerai prisirengti, pir-,

Kokios-gi pozicijos visuo
menes judėjime laikosi S. L. 
A. ir jo organas? Kokią po-

Kalbėt apie kokį-nors rim
tą visuomenės darbą dabar, 
kada tik-ką prasidėjo vasa
ros karščiai, išrodo lyg yra 
ne laikas. Bet dalykas yra

'T

Musų Moterims1

MERGYTĖMS SUKNELi 
—Pavyzdys No. 8839.

8833

Kaip motinų taip jų mažų 
dukryčių drapanų pavidalai la
bai įvairus, ir čia paduodamas 
mergyčių suknelės paveikslėlis 
visai naujos rųšies. Priešakio 
įsodas sukirptas išvien su stuo- 
meneliu, ir suknelė susegioja- 
ma nuo apykaklės iki apačiai. 
Keimerius nedidelis, užlenkia
mas. Vieno gabalo sijonėlis 
stulpais priduriamas prie stuo- 
menėlio. Abiem šonais prisiu
vamos parauktos kišenaitės. 
Rankoves pasibaigia plačiais

8839 sukirptas penkeriopo di
dumo, mieros mergaitėms 4, 6, 
8, 10 ir 12 metų. 8 metų mer
gytei reikia 31/* jardo materijos 
27 colių pločio, arba 2% jardų 
36 colių pločio, arba 1% jardo 
44 colių pločio, ir % jardo kito
kios materijos 36 colių pločio.

Kaina pavyzdžiui 1(1 centą.
Norint gauti tokiai suknelei su

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

NAUJJJiNOS P«ern
1844T S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdeau 10 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. <8839.

J Mergytei metų ...........................

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Adresas)

raudonas išbėrimas ant veido? 
Ar tai nuo išgaščio ar nuo karš
čio turėjimo?

2 Ji nuo pat mažens kaip tik 
pavalgo, tuoj ir vemia veik vi
ską. Ką tai reiškia?

3. Kaip greit po gimdymo mo
teris gali likt nėščia? Jei ji ne
turi menstruacijų per 5 mėne-

škia nėštumą?
4. Kas mėnesis pas mane užei

na abdomene (pilve) skaudėji
mas, kuris yra tik kelias miliu
tas. Kas tai galėtu būt?

Atsakymai: —
1. Netikęs maistas, ypač cuk

raus perviršis, neretai veda prie 
išbėrimo ant veido. Uždegimas 
žarnų ir skilvio dėl netikusio! 
maisto arba nereguliario maiti-

gali būti priežastim. Retuose at
sitikimuose išbėrimas gali paei
ti nuo( parazitų. Reikia matyt 
patį išbėrimą, kad galima butų 
pasakyt kas jis per vienas.

2. Reiškia, kad motina nemo
ka maitint. Kūdikis gauna mai- 

organizacijosĮstą pergreitai arba pertankiai.

kokį maistą kūdikis gauna. Ma
žu jam jau duodama bulvės, mė-

šalę ap-|mes per vasarą rengsimės,! tik sutartinai veikdamos, • I . • • 1 • 1 1 • I • 1 1* • 1 1 1 • • •

tas, atgaivintas ir vėl po svietą 
vaikščioja. Gal dėdė Šukys su
gebėtų ir Naująją Gadynę nuo 
kryžiaus nuimti ir atgaivinti?

to svarstyta ir tarta, bet puola į 
akis vienas tikrai drąsus tarimas, 
kuris šiaip skamba:

‘‘Nutarta laikyties didžiumie- 
čių pusės, t. y. kad laikyties 
tarptautiškų pricipų, o nepai-p1 

j syti, ką tokie Dėbsai kalba; jie 
Į yra žmonės ir turi klaidas 

kaip ir visi kiti”.

Tikriausia tiesa. Ir Dėbsai yra 
žmonės. Ir jei aš prįe to griešto 
užreiškimo turėčiau ką pridėti, 
tai nebent pastebėję, kad, mat, 
“tokie Dėbsai” vis dėlto Dėbsai. 
Jau subrendę vyrai. Jau išmo
kę protaut ir orientuoties daly-j 
kuose geriau negu vaikas, kuri 
užsidėjęs vyro kepure manosi ir 

nors iš po tos 
vyro kepurės ne ką temato.

Laikai,Jbe abejo, labai rustus, 
klausymai begalo pinklus. Bet 
kas dėl tų “tarptautiškų prin
cipų,” tai aš vis dėlto drūčiai 
abejoju, begu kiaušinis daugiau 
apie juos nusimano ne kaip viš
ta. —Pabraiža.

BUVO laikai, kur tūli neper
maldaujami “kairieji” aitriai gi
nčijos, kad jie tėvynės beturį, 
kurią reikėtų ginti. Tuo ypač 
pasižymėjo musų Sąjungos tė
tė — dabar patėviu virtęs — J. 
Šukys. Paaiškėjo betgi, kad ir 
jis turi tėvynę ir karštai ją gina. 

Jo tą paslaptį išdavė dgė Bencsc- 
vičiutė, užreiškus:

— Brooklynas tai musų tikro
ji tėvynė. Ten viskas daug sma
giau, daug mieliau. Nežinau, ko
dėl Šukys vis dar nekelia Kovos 
į Brooklyną seniai sakiau jam,

laukia ir laukia.
Vadinas, tėvynę ir Šukys tu

ri, tik ne visi tatai žino. Ir jis 
rimtai galvoja apie kėlimą Ko-

— Serbentas.

Kazimieras. Gugis

KOVOS administratorius įdė
jo nukryžiavotų Kovos, Najosios . 

sa, zupes ir kiti suaugusių žmo-j jo Moterų Balse paveikslą nu- l 
nių maistai. Juk daugelis moti- kryžiavote Kovos, Naujosios 
nu taip nuodina kūdikius. Ne- Gadynės ir Moterų Balso. Galai

Veda visokius reikalus, kaip i.'riminaliikuose 
taip ir civiliškuose teisintose. Daro 

visokius dokumentus ir < opiems.

Namų Ofisas:

UŽ) S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Te!. Drover 1310

Mk< >to Ofisas f

VII N Doarborn St.
11f' 13 Unity Blrfg.

Tel. Central 4411

kultūros darbą, bet šitas da-j sime prisiruošti, kad atei-Į esančias pas mus inteligenti- sakoma ir apie tai, ar kūdikis ži- apsiverkėm. Bet dabar Moterų |
Jeigu musų ndomas ar karvės pienų jis gan-Balsas jau nuo kryžiaus nu m-

r JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rocksvell 6999

i



NAUJIENOS, Chiciago, III.

jų nekaltų kūdikystę, užtverę ke-

Beuodegis veršis

nes, tokis vaizdimmas labai lie
pi įtinkančiu dalyku; ta uode-* 
ga pažemina netik pajautimų

jausmų, pasigirdo
įlies mokytojo Pozio.

tinkančiu veršio uodega? — pa
sipriešino kailiadirbis,perduoda • 
mas paveikslą redaktoriui. —

Aš esu visai priešingos nuo 
monės ir ne galiu suprast kaip ga

su

damas paveikslų ant stalo ir vi
sų laika badydamas pirštu tie-

Mes to negalime patalpinti 
musų abėcėlėj, todėl aš pasiūlau

Ne. tas netinka, — užreiš- 
kė pirklys Rikanen, — mes iš
lašėtu paveikslus iš toli, iš Vo
kietijos, užmokėjome už juos 
Juk ne dėlto mes tai padarėm.

kas pirkta, tas turi būti ir par
duota, <> kaslink veršio uodegos, 
tai. jeigu ji jau taip bjauri, tai 
nereikėjo jos spausdinti. Mes tie

degų ir atliktas kriukis.

patėmijo, lie

Juk visai natūraliai, kad

uodega, Toks jau linksmas gy
vulėlis. Veršiukas, spardyda
mas linksmai šokinėja pirekin ir 
atgal ir šėldamas ir žaizdamas, 
nesą gale nešasi lauku, linksniai

fališka, jei gyvų veršiukų butų 
nupiešę kaip nors kitaip. Tas 
kaip tik parodo didelį akylumų 
piešėjo. Butų gryniausia bepro
tystė, jeigu mes delei to išmestu- 
mėm paveišlėlį. Dar kvailiau ir 
juokingiau bus, jei mes apiplau
sime uodegų. Paveikslas taip

Natūralia, taip žinoma, jis 
sušuko rektorius,naluralis,

turališkuiiias? Natūraliai taip
gi, kad šuo kasytų šonus ir kiau-

tai tokios rūšies dailė, kurių

Aš norė-
Čia u tai žinoti.

_ va na — bandė taikančiai

kurio patėmijimo ir prasidėjo 
visas ginčas apie nelemtų uode
gų, ir kuris nė nemanė išsukti 
tokių audrų, — nereikia žiūrėti 
i dalykų iš tokios negražios pu- { v C

tai pamatysi, kad vaikai vasa
rų kuo ne kasdie mato tai ant 
pievos, tai gyvulių diendarzyj.

pavcikslėlyj tas nebus baisesniu

pk rų -magistras.

rūmas lik sumažėtų.
Ir taip, ar nutarta beuodegį 

veršiukų... - pirmininkas nė-

tikrenybę! — sušuko mo
kytojas Pozio darydamas kilt 
ant kiekvieno skesmens. — Ma
no nuomone, mes visai nesu
prantame savo uždavinio ir ge
riau visai neužsiimti knygų lei- 
dimd, negu spausdinti tokius be-

čius klausimų ant balsavimo.
Čia pakilo daktaras.

(.) tos liaudies vaikams mes su
maningai rengiamės užnuodinti

PRANEŠIMAS
Prasidedant nuo Birželio (June) 1-os, 1918, 

bankinės valandos Universal State Banko bus 
sekančios:

Panedeliais, Seredom, Ketvergius ir Pėtny- 
čiom no 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų.

Utarninkais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 valan
dai vakaro.

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

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. HALSTED ST CHICAGO, 1LL.

— Galbūt ir tiesa, kad nupieš
tame paveikslėlyj, veršiuke, su 
pakelta uodega, ir yra dalis ne
gražumo ir begėdystės, — pa
galios sutiko kailiadirbis, — bet

ga pas veršiukų, žindejų, skaita
nti vos keletu savaičių amžiaus,

Nuo jo dar negalima reikalauti 
pastovios pasaulėžvalgos. Butų 
kitas dalykas, jei mes turėtu
mėm dalykų su jaučiu arba se
na karve, bet tokiam veršeliui 
mes tai galime pilnai atleisti... 

pertraukė taikan
čia kailiadirbio kalbų prokuro
ras šiste.- Tai jus skaitot tai pri 
derančiu, tai jus skaitot tai sude-

- Aha!

liniu laukti nuo suaugusių!

padorumų ir dorų, būdami išau
klėti ant panašių paveikslėlių?

— Aš jau kartų patėmijau, 
kad musų ginčas — beprotystė, 
— pakilo daktaras. — Debatams 
apie tokį niekniekį, kaip'veršio 
uodega, draugija veltui praleido 
begalės laiko, nupiešusi viso
kiausius esančius tik įsivaizdini- 
me baisumus. Pre to klausimo 
pripinė ir apšvietę, ir padorumų. 
Mums reikia šiandie išrišti svar
besnius dalykus. Aš pasiūlau pa-

Dabar kalba eina jau m tik 
apie veršį, bet apie pamatinius

tau musų draugijos veikimo, 
svarbiausia užduotim kurios bu
vo skleidimak liaudyje žinybos 
ir apšvietus, užsikarščiavo re
ktorius. — Pasakysiu daugiau: 
čia kalba einu apie pačius svar
biausius principus, ant nelaimės, 
neseniai pa virtusius dalyku aš
trios polemikos musų brangio 
Einlandijoj. Čia, iš vienos pu
sės, eina kova už Šviesų ir už au- 
gščiaustus idealus, o iš kitos pu
sės — už supuvusį materializmų,

dėlių: “liesa” ir “gamta” įsib- 
briauti ir į musų ramių užkam
pio draugijų. Aš grieštai pra
šau jus, ponai, apsaugoti musų 
draugijų nuo tų nuodų, gręsian
čių suardyti musų vaisingų dar-

Daktaras pradėjo išreikšti aiš
kų nekantrumų. Tai pastebėjo 
pirmininkas. Jam, matomai, pū

— Ponai! — patėmijo jis, aš 
norėčiau atkreipti jūsų atidų į

Mes neturime tolinties 
kitaip mes 
prie jokio 
kiek aš su- 

reikalinga 
nuosprendį

bežius.
nuo musų dalyko, 
niekad neprieisime

pratau, pirmiausia
ladaryti apsklemtų

apie tų veršio uodegos paveikslė- 
į. Ar ne tiesa?

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj

pi:abi. queen koncebtina

Nemokėk Pinigus Bereikalo
Musų Krautuve—viena iš didžiausių Chicago j

P;n 'duodame už žeminusių kainą, kur kitur taip negau
si. Mašinėlių laiškams (kukuoti ir ofiso darbams yra nau
jausios mados, l'žiaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliu- 
biuiiis ir tįeimanlinius; gramofonus lietuviškais rekordais 
ii koneerlinu geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iš- 
(I i lnsčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome laikro
džius ir miizikali.škus instrumentus atsakančiai. Kurie 
prisius trijų centu krasaženklj gaus kataliogą veltui.

STEPONAS F- KAZLAWSKI
4632 So. Ashland Avė., Tel. Drover 7309 Chicago, III.

2)
3)
4)

Penki Daiktai 
Paskučiausi:

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

i 'lamsla pripažįstat minėtus penkis Pasku-
čiausius Daiktus, tai kreipkitės liktai pas: 

A. MAlJSNER, Lietuvis Siuvėjas
3239 So. Halsted St., Phone Yards 4608 Chicago, III.
PASABGA:—Aš užlaikau didžiausį sandėlį užsieninių materijų; 
taipgi sampelių, iš ko kiekvienas gali pasirinkti sau tinkamų dra- 
pamj. Mana storas būna atdaras nuo 7:30 ryto iki 9 v. vakaro; 
Šventadieniais nuo 8 vai. rvln iki 2 v. dieną. Hadus Storą uždarytą, 
kreipkitės po numeriu 3247 Emcrald Avė.

— Čia buvo padaryti du įne
šimai, taigi: visai išmesti iš spau
dos tų paveikslėlį, arba panaikin
ti tik uodegiį. Paskutinis įneši
mas, maloniai, liko neparemtas.

Prokurores paprašė žodžio.
Aš iš į/at pradžios norėjau 

paremti šį (Nešimų. Juk viena
tiniu nepadbrumu paveikslėlyj 
ir yra vien uodega, dėl to aš ma
nyčiau, kad delei lo nevertėtų 
išmesti Juozapų su visa banda.

Kailiadirbis Niiranen išsireiš-

beuodegių veršių arba abelnai 
pažeistų gyvulių, krasos viršini
nkas — taipgi, ir debatai atsi
naujino pirmu smarkumu. Liau-

visų dalykų iš idealūs pusės, nu-

vynės, kuris gali būti rezultatu 
neapgalvoto nuosprendžio. Re
ktorius užsikarščiavęs nuo gin
čių taip toli nuėjo, kad palėmi- 
jo, jog tuo, kuris gina purvų 
mažmožiuose skaitydamas jį

li ir rimtuose doros klausimuo
se, nes sprendimai tokių ponų 
apie gėda ir dorų visuomet labai 
migloti.

Čia, pagalios, neteko kantry
bės ir daktaras.

Dora žmogaus, raustančio 
nuo pakeltos veršio uodegos tai
pgi yra labai abejotina. Del ty

tas aforizmas, matomai, teisin
gas ir priešingoje prasmėje. Rei
kia turėti laitai purvinų vaiden- 
«..... ...... .........

nors nedoro. Liaudis neturi lo
kio jsivaizdinimo, dar mažiau — 
los liaudies vaikai. Tokia vai-

pratęs žadinti savo jauslumų pu
rvinomis mintimis.

Pirmininkas buvo pasiūlęs ne
liesti ypatų ir pasilikti ronieliuo-

lo ir pasiėmė už kepurės ir laz
dos. Beeidamas jis dar pridūrė 
silpnu balsu, kuriame skambėjo

Tikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE

kunigo.
Pastaruosius ištikro pakvietė 

ir po neilgo galvojimo jie prisiu
ntė savo raštiškų išrišimų. Bur- 
gomistro nuomonė būvi sekama. 
Jeigu kas-nors panašaus atsilik-

šiukas pradėtu zilioti po miestų 
užplėšęs uodegų ir koks-nors 
svetimtautis tai užtėmytų, tai 
toks dalykas nepriduotų mies
tui garbės, o greičiau priešingai.

vojaus.

jo rasti šventrašty j nė vienos vie
tos, kur panašus dalykas butų 
uždraustas ir dek i to priėjo prie 
išvados, kad tas leistina. Kitaip 
kur-nors Biblijoj turėtų būti 
apie tai paminėta.

Pasiremiant šiomis nuomonė-

sdinta ir pasirodė pardavime 
“dėl platinimo liaudyje žinybos 
šviesos“ — ir nelemtasis veršiu-

prokuroras pasišalino nuo atsa
komybes už tokį nutarimų. Jie 
pirmoj licitacijoj pardavė savo

neužmirštiname susirinkime ka-

čios sėdėjo namie su nekantru
mu laukdamos savo mylimųjų ir 
negalėdamos suprast, kur jie ga
lėjo prapulti tokiame vėlame

laike.

Daktarienė mintijo, kad tur
būt ir rektorienė sėdi belaukda
ma vyro. Ir ji t nujaus nutarė 
apie tai pasiteirauti per telefonų. 
Nabagėlė savo nelaimėje užmir
šo, kad telefonas naktį neveikia, 
ir apart to nė nenujautė kad 
draugavimaski su rektorių šei-

lestaviino, nes jis mato, jog <lar- j kaj|>{ijo visas nlics(Įls.

kinių. Delei to jis nukrato dulkes 
nuo savo kojų, neskailydamas

draugijos, kuri kenčia žmones 
atvirai ir be bausmės išreiškian
čius įžeidžiančias nuomones, po

eismų. Rektorius su tais žod
žiais išėjo; jį pasekė prokuroras 
ir mokytojas. Kiti gi pasiliko su 
abai niipubHišia dvasia. Viltis į 

jendrų darbį griuvo ir prieš 
visus kilo kankinantis klausimas v
apie ateinantį darbų.

Ir visame lame buvo kalta lik

Klausimas taip ir pasiliko at-

nuomonės stoveo taip raiškioj 
vienos kitom opozicijoj, kad ne
galima buvo nū manyti apie 
statymų klausimo balsavimui.

si lesė toli už pusiaunakčio. Pa
siūlius kailiadirbiui nutarta iki 
sekamo susirinkimo patirti nuo
mones apie svarstomąjį klausi
mu kitų gerbimnų miesto pilic- 

čių, neprigulinčių prie draugijos,
i

čia vaidų buvo veršio uodega ar
ba beuodegis veršis, bet visi ma
nė, kad pamatas vaidams yra 
kur-nors giliau. Dar toliau nuo 
tiesos buvo tarnaitės didžiausia- 
m pykčiui savo ponų, būriais 
susirenkančios pleeinje prieš šu
linį ir ištisomis valandomis ple
pančios apie šį stebėtinų nuotė
kį... Jos ištikrųjų iš visos istori
jos žinojo tik du žodžiu: “beuo
degis veršis”. Bet tie du žod
žiai tų rudenį įgijo visame mies
te nepaprastų populiariškumų. 
Juos visokiais budais kartodavo 
ir jaunieji ir seniai, nes jie įne-

draugijų.
Nelik daktaras ir rektorius pa

tapo nesutaikomais priešais, net 
susivaidijo ir likusieji nariai. Ir 
pirmiausia kailiadirbis Niira
nen ir prokuroras Šistė, nors ir

vaidų. Jų namai stovėjo greti
mais, jų ki< mus skyrė tik žema 
Tviitii tvoni, vtii-

kai pirmiau ištisomis dienomis

w® 11'^*'

relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.
Ši knyga yra reikalinga ypatingai tiems, kurie 

šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.
Žmogus, neturintis šios knygos, nedaug kų te

galėtų pasakyt apie tikėjimus.
Knyga turi 1086 puslapius, gražiuos, tvirtuos 

apdaruos, kurių nugara ir kampai aptraukti skūra, 
šonai audimo, o ant nugaros auksuotum raidėm už
rašyta knygos vardas.

Kaina $5.00.
Jos Reikalaudami siųskite užsakymus d 

su pinigais į

NAUJI E N O S
1840 So. Halsted Str., (

Gydytojaus patarnavimas gydyme jūsų akių arba 
pritaikyme jūsų akinių.

21 IVIetas prie State Gatves
Iškaba—besisukanti šviesa

Dr. Carterio pagclbininkai yra gydytojai ir chi
rurgai. Užtikrintas gydytojo patarnavimas už 
optiko kainas.
Akinių kaina prasideda nuo 3.00 ir augšiau.
Galvos skaudėjimas sulaikomas gerais akiniais.

Dirbtinės Akįs

Dr. Franklin 0. Carter
Akių ir Ausy Specialistas

120 South State Street

Valandos: 9—7 kasdien; Nedčldieniais 10—12 vai.

bio vaikai erzindavo prokuroro

Taip. dagi kailiadirbio sumis, 
mažasis Ero, keturių metų puz- 
rius, kurio dar nebuvo nudyli iš 
už žemos tvoros, tankiai užsirio-

vo prokuroro vaikams savo ma
ža kumščiu, kartodamas: “Bc-

riti tai viename tai kitame kie-l 
me. Bet dabar ir jie pradėjo 
vaidyties ir mušties tai pas var-

3259 S. Kalsted St., Chicago, III

Sausgėle.
Nesikankykite savęs skaus

mais, Hcųmatizmu, Smisgėie, 
Kaulu Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kimo gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOL’NI) n...- 
Mis lengvai prašalina vii šim
učius ligas; mums šiandie dm 
gybė žmonių .siunčia padėka- 
vonęs pasveikę. Kaina 25c. 
pv.r pačią 28c..



iąs “daug” supratimo lietu

į1(0BESPdNŪENCIJOS]

( Tąso nuo 3 pusi).

Bet kur jus, ponai, buvot pi r

vo kviesti (kviesta tik lietuviai). 
Mat, kad apgarsinimai buvo tik 
lietuvių kalboje, tai tie vargšai 

I nei nesuprato, jog kiša nosį ne 
savo vieton. O kad ŠNuptarniiią, 
(ocolikus ir šventakuprius ran
da rengėjai tarpe, lietuvių, tai 
tas parodo, jog lietuvių kalboje 
jie tokius prisakymus atspaušdir 
no, ir dar “Tėvynės” spaustuve-

išdygo toks nepaprastas susirū
pinimas lietuvių “švietimu”?

Nabagai tie musų tautininkai. 
Netekę visuomenėj įtekmės, da
bar bando dar šiaip laip stiprin
ti savi) pozicijas. Bet vargiai 
kas .iujrs jiems pavyks atsiekti: 
žmonėms perdaug žinoma jų 

atžagarei v ybės politika, kad bę- 
rastų sau pasekėjų ir užuojau
tos progresyviojoj lietuvių vi
suomenėj. — Selemutė.

Jaunuomenės draugijėlė ‘‘Au
šrinė” galutinai užsnūdo ir nie
ko nebeveikia, nors iš pradžios 
buvo tarusi daug ką veikti. Ta
rimai pasiliko tik knygoj.

B1NGHAMTON, N. Y.

Nors Aušros choras neturi 
mokytojo ir nedainuoja, vienok 
nepakrinka ir šiek tiek veikia. 
Geg. 21 d. turėjo pusmetinį su
sirinkimą ir išrinko naują valdy
bą: pirm. M. Kasparaitis, sekr. 
B. Zmi Iridė, fin. sekr. O. Šiino- 
liute, ižd. B. Kaminskas.

Choras ižde pinigų turi suvirs 
60 dol. t aipgi nutarė artimame 
nedėldienyje surengti pikniką.

Geg. 25 d. Liet, svetainėje bu
vo Aušros choro pasilinksmini
mo vakaras. Užsiimta įvairiais 
žaislais bei dainomis. Įžangos 
nebuvo imama. Daryta kolek- 
ta lėšoms padengti ir pardavinč- 
a saldus gėrymai.

— Nevystanti Gėlė?

YOUNGSTOWN, OHIO.

Draugijų judėjimas

d.

LSS. kp. buvo nutarus Geg. 25 
d. laikyti lauke lavininios susi
rinkimą, liet dėlei lietingos die
nos neįvyko.

i^. o. a. oo K p. gegužio Jo 
surengė gražų pasilinksminimo 
vakarėlį. Buvo susirinkęs nema
žas būrelis žmonių kurie sim
patizuoja progresyvei pusei. Kuo 
pos reikalams atliko keliolika 
dorelių pelno.

trai uždraudė savo nariams ei
ti j socialistų vakarą — tai, ži
noma, tik j lietuvių socialistų.

To
turėjo pikniką. Apgarsinimuo
se prašė, kad šliuptarniai, coco- 
likai ir šventakupriai neitų į jų 
pikniką, bet tik lietuviai. Žmo
nės, nežinodami, prie kurios gru- 
pos rengėjai gali atsilankusius 
priskaityli ir, saugok Perkūne! 
dar gali paliepti išsinešdinti (nes 
juk tam tikros žymės nei vie
nam nėra), susilaikė nuo pik
niko ir publikos buvo visai nc- 
iaug iš lietuvių. Buvo keletas, 
slavų ir lenkų, bet tie juk nebū

listu surengtą vakarą buvo at
silankę dvi rymo kataliku na
rės lai už tat ko tik neliko su
spenduotos šešiems mėnesiams. 
Po to betgi pats kuopos pirmini
nkas, nieko nesiklausęs nuvažia
vo i rusu socialistą vakarą. Mat, 
aš starša — kągi jus man! ...

Argi jąs, draugai ir drauges, 
nerandate sau tinkamesnių kaip 
derikalą organizacijų priklau-

Uždarbis po 3 nuoš. j metus išmokama už surėdymams padėlius.

The Roseland State Savings Bank |
CHICAGO, ILLINOIS

Kovo 10. 1909
KOVO 30-tą, 1918 BIZNI 

ATSAKOMYBĖS
Kapitalus . ............ $200,000.00- K
Perviršis ................. 50,000.00 ===
Nepadalinti uždarbiai 15,313.00 
Neišmokėtas dividend 2,500.00 === 
Palaikomi taksoms =Si

ir uždarbis .......... 5,051.25 SB
Vci lelgyštės padėliai 575,000.81 ~ 
Sučėdymo padėliai 681, 975.37 ==

11500 MICHIGAN AVĖ.
Suorgn nizuola

ATSKAITA UŽBAIGIANT

kiniai .................
iv. Valstijų ir kili 
Rondsai .............
vd l'slate ir Bu-

562,116.00

20,000.00 
kitų 
........ 200,701.06 
i .... 102,906.29

$1,529,840.46
Apsaugos. Padėliams Dėžutės Pasirandavoja

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII^

dinkai..........
Priklauso nuo I

bankų ..........
Gašli ant rankų

$1,529,840.16

yvena

Gegužio 26 d. buvo atlankęs j 
Youiigyloyvhą “Lietuviškas am
basadorius” Bieisifcis. Kalbėjo 
lipir savo “didelius nuopelnus”,* 
o socialistus lai savo liežuvėliu j 
varle devyilcs eiles aiigštin Rojo-! 
mis. Užlai vieliniai klerikalai! 
suteikė jam aplodismentų.

pos kuky tame gegužio 26 d. su
virinkime nutarė organizuoti A 
U>T. Skyrių, Taipgi abidvi kuo
pos gavo po keletą naujų narių. 
Keikia pasakyti, kad šios kuopos 
augu gana sparčiai. Mat, kleri
kalų veiniaiiiybes atidarė darbi
ninkams akis.

LDIJ). 35 kp nutarė sureng-j 
ti draugišką išvažiavimą į lau
kus. Pažymėtina, kad ši kuopa 
rūpinasi gana uoliai ir apšvtetos 
reikalais. Pavyzdžiui, kadangi 
nariai, kurie įstojo j kuopą 1918 
m. negali gauti knygų kolei ne-Į 
bus išleistos šių metų budos, tai 
kuopa nutarė nupirkti kiekvie-1 
utim naujam nariui po vieną eg
zempliorių visų išleistų LDLD. 
knygų ir išdalinti dykai. I

Taigi, brangus draugai ir drau 
ges, kurie dar nepriklausote prie 
šios kuopos, kuogreičiausin pri-Į 
si rašyk i te. 
metams.
teigti ir knygyną, 
naudokitės 
uis!

Mokestis lik 75 c. 
Be to, rūpinsimės įs-

Darbininkai, 
čia šviesos šalli-
- J. Kasparavičių.

KENOSHA, WIS.

Margumynui.

Gegužio 23 dieną Aido Choras 
buvo surengęs Socialistų Svetai
nėj draugišką vakarėlį, kaipo iš
leistuves dviejų draugų choristų 
į kempes. Nors vakarėlis nebu
vo garsinamas, bet publikos ga
na skaitlingai atsilankė, ypač 
jaunimo. įžanga buvo nemoka
ma. 8:00 vai. vakaro prasidėjo

Aido choro pirmininkas, pasakė 
trumpą prakalbą atsisveikini
mui su draugais, paskui trumpai 
kalbėjo M. Laugevičius. Plė Dur- 
šiute gražiai paskambino ant pi
ano.

P-lė Paužiutė deklamavo ei
les; drgės Katkienė ir Motuzai- 
tienė dainavo duetą; puikiai pa
dainavo solo p-lė Vaičiūnaitė,

ant piano. F. Belskis gana jaus
mingai pasakė eilės; drge Kimi- 
nienė — eiles. Miss Anderson 
(svetimtautė) puikiai paskambi
no ant piano, o drg. Basčius dai
navo solo “Sudiev kvietkeli”. 
Draugams A. Bouboniui ir J. 
Kratavičiui, kurie turės išvažiuo
ti tarnyston, jaunos mergaitės

enkta Savaite Musu , Pavasarinio 
Pratuštinimo Išpardavimo

Musų didelis sandėlis čeverykų ir šliperių yra dar pilnas, ir čia 
dar yra gerų daiktų su tuo pačiu užtikrintu sutaupymu 25 iki 33tr treč
dalio procento ant kiekvieno pirkinio. Tuzinai naujų numerių par
vežta ir jie visi paskirti pardavimui. Mes turime naujausios mados 
avalines, kuri kada pirmiau* buvo parodyta ir dabar visa yra ant par
davimo.

Mes pasiūlome keletą numerių jūsų patvirtinimui.
Moteriški tamsiai rudos skutos oxfordai žemomis ar aukštomis 

kurkomis — labai stailiski, verti $5.50„ dabar specialiai tik- $*M5 
tai po ..................................................................................... w

Moteriški juodos patentuotos skilios osfordai, geros kumelio skili 
ros. augšlais franeuziškais arba žemais kulnais ,labai klasiški $435 
verti $6.50, specialiai po ......................................... W-

Vyriški tamsios skuros oxfordai, naujausios spalvos vyriška ava
linė, rankomis siūti, užtikrinti iš vis ųatžvilgių, verti $6.85, $'485 
specialiai po........................... ........................................ "fr

Moteriški rudi ir pilki patentuotos kumelio skuros oxfoi*dai, aug- 
štais ir žemais užkulnais, naujas dalykas moteriškoje avalinėje $485 
stebėtinai puikus $7.00, specialiai po..................................... "f

Mes turime lik užtektinai vielos apgarsyti keletą šių numerių, bet 
dar yra šimtai geriausių pirkimų, kuriuos galima čia gauti už tą patį 
sutaupymą ant kiekvieno pirkinio.

Mes 'užlaikome pilną eilę čeverykų visai šeimynai ir atminkite, 
mes visai gvarantuojame kiekvieną dalyką nuo musų pirkią.

Visa, ką mes prašome jūsų —ateiti ir apžiūrėti musų languose 
pirm negu pirksilę ir męs jaučiamės užtikrinti, kad jų?} susitaikysite 
su musų sutaupymu. ' (

WARSAWSKY S RELIABLE SHOE STORE
1341 So. Halsted St. Chicago

N A U JI E NŪS, Chicago, III. 
i. . -gL1.1 ■■ .u____ i—1____ v"
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Subata, Birželio 1, 1918.

t

C
 erai apsirokavęs 
ierą.u^. . . 
eroj vietoj ir 
’reitai veikia

Geriausiai šiandie gyvena ūkininkai
Išmintingas žmogus neprivalo skursti dirbtuvėje

Amerikos daug lietuvių skursta, nes nemoka gyventi. Dirbtuvė
se bei mainose paprasti darbininkai gyvena kaip vergai. Jie uždirba 

| liktai ant paprastos duonos. Jų ateitis niekuomet nėra geresnė už jų 
i praeitį. Toks padėjimas yra bevpįk visų dirbančių už algų. Vienin- 
I tėlis išėjimas iš to keblaus padėjimo šiandien yra būti išdirbėju sa- 
I vininku reikalingu Žmonijai turtų.

Tokiais išdirbėjais-savininkids šiandien yra ūkininkai. Jie paga
mina ir turi reikalingiausi:} daiktų — maistų.

Maisto šiandien trūksta, lodei ūkininkai už savo produktus paima 
didelius pinigus. !

Musų bendrovė lietuviams suteikia gerų neprigidmingų gyvenimų. 
Nekurie iš lietuvių, kurie ‘keletu metų atgal skurdo dirbtuvėse taip 
pat, kaip ir jus, šiandien yra pasiturinti darbdaviai. Ant savo ūkių 
jie užlaiko tokius darbininkus, kaip jie patįs kitų syk buvo.

Jei jus turite progų, jus taip pat galite būti išdirbėjais-savininkais, 
kaip daugelis lietuvių miestelyje Phelps, Wisconsin.

GERBIAMI TA MST( )S
Malonėkite prisiųsti man visus informacijas apie jūsų 

ukes, kurias jus garsinate.

Vardas ir pavarde

Adresas

Miestas

DEPARTMENT N

C H

Gcras žemes galite pirkti nuo Sanborn žemės Kompanijos, nes 
mes turime suvirs 30,000 akrų, musų žemė yra prie Phelps miestelio, 
ir miestelis yra labai puikus, ant krašto ežero, ten yra puikus fabri- 

geros Iransportacijos, kur Norlh Westcrn Linija eina per 
Musų žemės yra prie gerų kelių, netoli mokyklų, ir netoli 

Mes turime ūkių grąžei išdirbtų, su sodais, namais, gy- 
visokiais ukininkiškais įtaisymais. Ir turime žemės neiš-

kai ir ant 
vidurį jo. 
miestelio, 
valiais ir
dirbtos, tiktai apaugusi mažais krūmeliais, kur galima lengvai nuva
lyt. Galite pirklį ukes nuo musų už taip žemas kainas kaip nuo 
$15.00 iki $25.00 už akrų. Mes parduodame žemę ant lengvų išlygų.

ATVAŽIUOK, O PERSITIKRINSITE PATS SAVE

Jeigu norite daugiau informacijų, kaip lai, apie orų, žemę, pro
duktus, kaip čia ūkininkai apsidirba ir daugiau kitokių dalykų, tai iš
kirpkite tų lakštelį, kur rašosi “KUPONAS” ir parašykite savo visų 
antrašų ir pasiųskite.

SANBORN LAND CO
Phelps, Vilas Colinty, Wisconsin

A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius

dar Aido Choras sudainavo dvi 
dainelės.

Vakarėlis aplamai, buvo labai 
malonus, kad ir liūdna biivii šu 
išvažiuojančiais draugais atsis
kirti. — J. Martin.

Gegužio 12 dieną LDLD drau
gija laikė susirinkimą. Nors jau

bet lig šiol maža ką teveikė. Mi
nėtame susirinkime pristojo dar 
8 nauji nariai. Tapo išrinkta 
nauja valdyba: pirmininku S. 
Marcinkevičius; raštininku A.A. 
Pakšys; iždininku S. Bimboms. 
Narių yra viso 20.

Nutarta surengti vakarėlį bir-

rėjo pasilinksminimo vakarėlį 
Germania Hali. Pusė pelno ski
riama IX Rajono iždan. Pelno 
liko apie $60, taigi Rajonui teks 
apie $30. Ligi šiol rodos nė vie
na Wisconsirio valstijos kuopa 
ne tik nėra skyrus tiek pelno, bet 
nė narių mokeščių Rajonui ne- 
prislunčia. Nežinia, kadel Wi- 
sconslno draugai taip apsnūdę. 
Vos nevos buvo Stengę vieną 
maršrutą IX Rajonui, bet kokios 
!buvo pasekmės, nieko negirdėt. 
Reikėtų rengties prie antros ko
nferencijos, bet ir apie tai nieko 
negirdėt..ė Praeitais metais lai
kyto] konferencijoj tiek’ buvo '? 
energijos ir prisižadėjimų dirbti, 
bet tuo beveik viskas ir pasibai
gė. Tik vardas, kad Wisconsino , 
IX Rajonas gyvuoja. Jeigu taip ;

PHILADELPHIA PA.

slė 52 kp. Įnešimą kas dėl Kovos 
spaustuves ir LSS. namo staty
mo Brooklyne. Tai jau antras 
toks-pat viešas įnešimas. IHr- 
nilau buvo paleistas toks įneši
mas 1)9 kudpos. Tiktai dabarti
nis jau kitaip pamatuojama.

LSS. 1 kp., apsvarsčius lą 
klausimą, netik kad jo nėrėme, 
bet nutarė dagi užprutestuot, 
kaipo prieš klaidinantį sąjungie- 

‘čius apie dabartinį dalykų stovį. 
Susirinkime aiškinta, jog IV. 
Rajonas esąs pasiryžęs trukdyt 
Sąjungos dartią, nežiūrint, kaip 
.blogos pasekmes iš to išplaukia- 
įnČios. 52 kp. (NeSv Yorko) sa
vo įnešime duodanti visai mela- 
giiiguš matyvus, sakydama, buk 
Nfew-Yorke-Broolyne nerėikesią 
ii<fknygiį versti nei soc. laikraš
čiai nestabdomi ir nepersekioja- 
įmi. Stebėtis reikta įš tokio 52 
!kp. aiškinimo. Pagal jos aiški- 
inųną atiodo, lyg kad New Yor- 
kiti-Brooklynui įstatymai kitoki, 
o Philudelpliijoj vėl kiloki. Iš-

faip Nevv-Yorkui-Birooklynui, 
Čhicagai ir visai šiai šaliai įsta
tymai tie patįs ir visus lygiai lie
čia. Taigi nei vienas jungtinių 
Valstijų miestas negali girties 
kokiomis tai specialč'mis privile-

besidarbuosi m, tai turtint, vėl tu 
r<*sim amžinatilsį giedot IX Ra 
jonui. O juk Wisconsino vals 
tijoj dirva Socializmo idėjai ge 
ra, tik reikia stropiau pasidar 
buot. Reikia šaukti antra kon 
perenei ja

Pbong Ganai 1256.
ŠOKIŲ MOKYKLA

-fiF
1^ '.■

$
Geo. M; Chernaucko
Svet., 1900 S. Union

DR. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURCiAS

1553 W. Madison st.
Saite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

Ncdėldieniain tik pagal aulartį

Rezidencijos Telcpbone AJbany 5546

Kampas 22nd pi

Valundos: 6 iki 8 vakaro 
Phone ('ana! Il»2*»

DOCTOR + LfiYTON
Gydo ligas vyry ir moterų su vaistais iš musų pačių labaratoi įjos, 

specialių ligųSeno krašto metodą gydymui vidurių, plaučių i
Nupjausi įrengimai .dėl. gydymo clęklry,

740 W. Madison St., kampas Halsted st Į s va’k.' .\ė 
Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vaitos

lA"

diliom 9

12th St. Tel. Kedzle 8002 
Paulina. Tel. Western 1$ 
1514-16 W. 12th St., arti 
St. Louls Ava. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 121 h 
St., Chicago. III.

r»

T(WN AVINI* MBOIBTBUUTAB BUŠAM APTIMKOBIU* AN t «KJbOgF'»B? V

VYRAMS IR SUAUGIEM8

VSSIAN
TURKISII : zjft
feATH v I .
“‘“Hvithsai ai .

ciėiau. Sidabro rėmuoa* ouo Sl.M •» 
au»*41au. Pritaikoma aklnlaa uMvb* 
Atmlakltt (Jalvoa •opijimaa, uarvllka- 
ma«. akių •kaudėjimaa, utvilkima* •» 
tt. yra vaisiai* įvairių lisrų, kurte »at’ 
būti pralalinto* gerų akinių pritapk v 
m u. Iktyrtma* utdykų. j*i pvrkti ai 
•k a ūda aki* Jai jo* raudono*, jai Vai
va aopa. jai blogai matai, jai akį* *11 
p*ta. nat^sk ilgiau, o jtelkok pngaD** 
aptiekoj, kur kiakvUnam pritaiko*** a 
kiniai utdykų Atmink kad m«* kai
nam gvarantuojam akinto* ir ki*nkie
čiam garai prtrankam

, k .... B. M. MJKSIROrr. Bkagartaa Optika*.
lai jų* aargat* kr ralkalaojata patarimo arba vaiitų. ateikit pa* mana. Al būva* a* 
bakoriu* Rusijoj virt 10 matų. Amerikoj 1* metų. Al duoda patarimu* DTK.AI. Gali*

tos gatv. Chicagoj.
Ateik | vienintele 

Šokių Mokyklą. Vi* 
si šokiai mokinama 
sulig tumiausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu t trumpą laiką, 

kas pąnedeli ir ket* 
L45 vai. vakare.
U-RBANAVIČIUS su

—• trumpu laiku. p
— Sąjungietis J. Martin.! tekiai atsibuna

• * < r* • i r ergą; pradžia 7:45
Mokytojas JOS UR 
W"SU avė., Chlease.Skaitykite ir Platinkite
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Chicago ir Apielinke

Taktiškų kapinių 
apvaikščiojimas.

Ketverge, gegužio 30 dieną, 
buvo iškilmingas apvaikšėioji- 
mas-pnminėjinias šešių metų su
kaktuvių nuo įsteigimo Tautiš
kų Kapinių, Willow Spring, 111. 
Žmonių suvažiavo gana daug, ir 
tai neveizint to, kad iš ryto oras 
rodės negražus.

Buvo ir prakalbų. Kalbėjo 
pp. P. Kukutis, Dr. K. Draugelis 
ir Kl. Jurgelionis. Pirmasai kal
bėtojas nurodė, būtent, dėl ko-

Tautiškos Kapinės, kokią reik
šmę jos turi šioje valandoje ir 
tt. Jo prakalba publikai, rodos, 
patiko.

Antras kalbėjo Dr. K. Drauge
lis. Jo kalbos betgi man nete
ko išgirsti, lodei apie ją nieko 
negaliu pasakyti. Kiti, beje, pa
sakojo, kad jo prakalba buvo 
nevykusi.

Trečias išėjo d. Kl. Jurgelio
nis. Reikia pasakyti, kad jo 
prakalba padarė didelį įspūdį į 
klausytojus. Kalbėtojas puikiai 
papasakojo apie Kristaus gyve
nimą - kaip jis draugaudavo su 
skriaudžiamaisiais,-beturčiais ir 
kaip vijo iš bažnyčios kunigus ir 
muitininkus, kurie ten darė biz
nį ir tt. 'Poliaus nurodė, kaip 
paskui kunigija ‘susiprato’ ir pa 
sisavino Kristaus mokslą, idant 
darius iš jo biznį ir tamsinus 
plačias žmonių minias, čia kal
bėtojas prisiminė ir apie musų 
klerikalų žygius už pardavimą 
Lietuvos į svetimo despoto ran
kas ir 11. Prakalbą dažnai per
traukdavo triukšmingi aplodis
mentai.

Pertraukose dainavo Birutes 
choras, vadavau girnas p. Sarpa- 
liaus, ir Chicagos Vyrų Choras.• • * * Dainavo neblogai.

lerių. šaukėjas nesutikęs ir reto
ka tavęs iš dešimties. Tuo tarpu 
iš kažinkur išlindo detektivai ir 
pavaišino žmogelį lazdom. Pas
kui jie vilkte nuvilkę tą žmogų 
į gatvę ir ten pašaukę policijos 
vežimą. Gatvėj žmogelis pasir 
purtė ir bandė ištrukti, bet kada 
detektyvai jį ir vėl pasigavo, tai 
tiesiog be pasigailėjimo kotavo- 
ję netik mesdami į vežimą, 
bet ir pačiame vežime. Žmonės, 
kurie mate tą atsilikimą, liudi
ja, kad tas žmdgus tikrai esąs 
nekaltas: jo reikalavimas su

gražint pinigus buvęs teisingas.
Sumuštojo draugai ketina tra

ukt saliunininką tieson.
— J. B. Aglinskas.

Policistas pateko bėdon
Policijos viršininkas suspen

davo seržantą Fetdinand S Vol
terį. Tas “dėde” norėjęs išimti 
ant parankos tūlą, patekusį bė
don, savo draugą. Bet pasirodė, 
kad užstatomoji paranka nieko 
neverta. “Dėdė” bus traukia

mas atsakomybėn.
■ ----------- t

Suvažinėjo vaiką
Policija jieško tėvų ar gimi

nių tūlo 15 inetų vaikezo, kuris 
užvakar vakare buvo suvažinė
tas Burlington geležinkelio pre
kių vagonu ties Millard gatve.

vakaro. Norintieji mokytis pra
šomi pranešt sotlemenlo Užvai
zdai laišku a f asmeniškai. Garbarnes Darbininkai

Nori sustabdyti elevatorių 
darbininkų streikų

vo ir Lietuvos Dukterų draugys
tė Draugijos narės, kurios iš- 
pradžių nepritarė tam “bedievių 
apvaikščiojimui”, pamatę jį, sa
ko, negalėję atsigerėti. Joms pa
tiko netik pats apvaikščiojimas, 
bet ir ta tikrai graži vieta, kur

Siūlo padidint važinėjimosi 
kainas, kad galėjus padidint 
darbininkams algas.

Aurora, Elgin ir kitų aplinki
nių miestelių gyventojai nejuo
kais susirūpino gresiančiu Au- 
roraAElgin kompanijos darbi

ninkų streiku. Užvakar vakare 
ir vakar dieną buvo sušaukta ke
li masiniai susirinkimai, Auro
roj ir Elgine, kuriuose svarsty
ta, kokiu budu išvengt galimo e- 

levatorių darbininkų streiko. 
Streikas, jeigu jis kiltų, žymiai 

suparalyžiuotų komunikaciją 
tarpe Chicagos ir minėtų mie
stelių. Bet kaip jo išvengus? 
Darbininkų reikalavimai yra te
isingi: prie dabartinės brangeny
bės jie nebegali užlaikyt savo 
šeimynų gaunamąją algą. Kom
panija — ji irgi negalinti pasi
girt dideliais pelnais. Nutarta 
todėl kreipties į Chicagos t. v. 
viešųjų įstaigų komisiją, idant ji 
KūUų-kompanijai padidint bilie
tų kainas, kad tuo budu butų ga
lima padidint darbininkams al
kias — be nuostolio Aurora-Kl-

Užpuolė Standard Oil 
Kompanijos stotį.

Du nepažįstami banditai va
kar naktį užpuolė vieną Stand
ard Oil kompanijos stotį ant 

64 ir Cottage Grove gatvių. Gra
sindami revolveriais blogadariųi 
privertė stoties užveizdą atidar- 
ryt saugiąją šėpą ir atiduot vi
sos dienos uždarbį — 150 dole
rių. Blogadariai pabėgo 
liu juodu automobiliam.

Nelaimės

Minia kėsinosi nulinčiuoti 
motorcyklistą.

didc-

gat., 
tapo

Automobilio savininko, 
Harness, 626 Woodlawn 

neapsižiūrėjimu vakar 
mirtinai sužeistas kareivis Da
niel Plato, iš pirmojo Illinois 
milicijos rezervų būrio. Karei
vis pateko po automobiliu gel
bėdamas p-lę Katherine Kopach 
ant kertės Wabash ir Jackson 
gatvių. Automobilio savininkas 
areštuota.

Po programo, Lietuvos Duk
terų Draugystės narėms vado
vaujant ir nešant dvi vėliavi, 
griežiant marselietę, visi nutrau
kė į pikniką, kur šnekučiuotasi 
ir žaista iki vėlyvo vakaro.

Ar minėtoųi komisija tečiau 
norės išklausyti Auroros ir El- 
gino susirinkimų prašymą ir, 
pagalios, ar patįs darbininkai su
tiks laukti — nežinia.’ Darbiniu 
kai savo užreiškimo dar neat
mainė. O jisai yra toks: jeigu 
kompanija napadidins darbinin
kams algų — po 10 centj valan
doj — šiandie jie meta darbą.

Kitoje vietoje, minia kėsinosi 
dūlinčiuot motorcyklistą, Peter 
Slatarito, 1814 Kedvale gat., su
voži nėjusį penkių metų mergai
tę, Marie Lowa. Tik policija iš
gelbėjo ji nuo minios karšto — 
uždarydama Chicago avė polici
jos nuovadoj.

| Sergėkite savo akis

i i» - 4 "v ’■ '•* ' . ’• ' •' ■ . ,
Atdmimr mitingas tkvrbAeiffls Darbininką Utarnlnke, birželio (June)
4 dieną, 8 vai. vftk., Schoenhofen h retai nėj, Ashland ir Mllwaukce 
Avės.: reikale sutvarkymo unijos, ateikite ir prisirašykite prie mu
sų: ir pagerinkite savo sąlyga*.

United Leather Workerg International Union
Neužsitikčkit savo regėjimo pir

majam by kokiam neprityrusiam 
aptickoriui ,auksortui at keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
Italių ištyli jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlie- 
;u belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

ĮSU So. Ashland Avė. Chicaf
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekys 
Tėmykito j mano parašų 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo k 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

™ FARHOSFARHOS ■■■ 
feiariie laPma tai yra ramiausis, saugiausis ir 
geriausia biznis. Jeigu nori gyventi ramiai ir užtik
rinti sau geresnį gyvenimą ateityj, tai nusipirk sau 
ūkę derlingoje dailioje North Dakotos lietuvių ko- 
lionijoje. 
foHtftfdO

likdamas krasos ženklelį kreipkis dėl in- 
«: P. J. GABRIS, ‘ Dogden, N. Dak.

Naujienų
Smulkiųjų

Apgarsinimų
Patarimas Cicero Gyventojams

gyventojams, kad apsirūpintumėte 
Jus turite Cicerrtj gerą žmogų, pa

Patarimui Cicero gyventojinns, kad apsirūpintumėte su anglimis 
ateinančiai žiemai.. Jus turite, Cicero j gerą žmdgų, pas knrj galite 
gauti gerų anglių ir daug pigiau negu “Kot5ardud.se*’ — pas Rudgal
vį. Jisai perka karais tiesiog iš mainų ir parduoda daug pigiau, 
negu koljarduose, jisai nepriklauso prie koljardų unijos, gali už tai 
pigiau parduoti.

Nelaukite ilgiau, l>et nueikite tuoj pas F. Rudgalvi ir užsiorde- 
riuokite anglies. Jo adresas!*-

f. Rudgalvis, 1334 So. 48th Avė., Cicero, III.
-u.........  ....i .............

i negu “koljarduose” — pas Rudgal- 
iš mainų ir parduoda daug pigiau,

| Dl A. R. Blumenthal |

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Efzanr£»oja DykiDykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patingu (loma at
kreipiama į vai

kus. .VaL: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčkllen. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 at 

Tclcphone Yards 4817

..T. - ‘

žiu krautuvę 6434 So. Halsted 
imtvej. Išnešta drabužių apie

ko blogadarių.

Pavaro kunigą.

Episkopatų vyskupas Ander- 
son atstato nuo “džiabo” šv. Pe
tro ir Povilo bažnyčios kunigą 
Walter Pond,ą. Kunigėlis, sa
ko kiek drūtas darbavęsis už

evangelikų sorkininko, Billy 
Sunday, sorkes, kurias 
per istisas 10 savaičių.

August Krauzalis, 1209 W. 21st st. 
Tedden W«lontovitz, 2320 W. 23 st. 
l’Tunk Veger, 1618 Indiana avė. 
Ia?o Šimonis, 1463 Cuyler avė.
Gari P. Backhaus, 4609 Claretnont a. 
George Ferfiris, 3033 N. Hermitage a 
Rudolph Maltas. 811 N. LaSalle st. 
Peter Yiakis, 1934 Milwaukee avė. 
Evangelos A. Balis, 2404 Lincoln av. 
Ignutž Paulinski, 2204 N. California a 
Charles Paske, 2825 N. Campbell av. 
George Ligdas, 1256 N. LaSalle st.
William F. Bruknelių, 1846 Lincoln a 
John M. Winikotes, 4025 Nelson si. 
Edward Ciura, Dės Moines, Iowa.

jis čia

Gelbėjo nutroškusiu 
pats nutrąško. 

f I

Name 3743 Armitage avė. po
licija vakar rado nutroškusiu 
gasu p. Gustov Krochlingą, 78 
metų amžiaus, ir jo moterį Ma
rie — 67 m. Tuoj pašaukta da
ktaras, Charles Wall, kuris at
vykęs, vietoj išvėdinus kambarį,

Ne pamiršk i t Socialistų 
Spaudos Pikniko!

Birželio 16 dieną Rivervievv 
Parke įvyks milžiniškas Sočia-*' 
listų Spaudos Piknikas. Visas 
pikniko pelnas skiriama socia
listinės spaudos palaikymui. Pi
knike dalyvauja ir lietuvių soci
alistai: Jie ten turės specialį 
savo skyrių, laikys prakalbas etc.

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 27 ihotai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St.. kertė 32 at.
Chicago, III. 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet 
ir nuo (i iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisus uždarytas.

Tclcphone Yards 687

ksto — kreipkitės j Naujienų o- 
fiSft.

Skyrius

Didysis Kontoras jųsų rei
kalavimų pirkti, parduoti, 
arba pasamdyti.

Ar Jus Norite
Darbo ar darbininkų?

Ar Jus Norite
Pirkti ar parduoti far- 
mą?

Ar Jus Norite
Pirkti ar parduoti 
mą?

na-

Ar Jus Norite
Išmainyti kas jums 
reikalinga ant to, 
jums butų reikalinga?

ne- 
kas

Naujienose smulkus apgar
sinimai suartina parda
vėjų ir pirkėją.

Detektivai sumušė lietuvį.

Butą tečiaus ir nesmagumo. 
Prie ties daržu esančio saliuno 
detektivai biauriai sumu
šė vieną lietuvį. Buvo taip. Bū
rys lietuvių susėdo šalę saliuno, 
ant gonko, ir pašaukė gerti. 
Šaukėjas įdavęs veiterkai 10 do
lerių, pastaroji betgi jam sugra
žinusi “čenčių” tik iš penkių do-

Tovvn of Lake lietuvių 
domai.

Ant kertės Western ir 35 gat. 
paleistas visu smarkumu auto
mobilius mirtinai sumankė 8 

metų berniuką, James O’Conn- 
ell, 2441 W. 35 gat. Važnyčia, 

W-rilliam Faber, areštuotas ir 
bus laikomas kalėjime kol 
sirodys, kad sužeistamjam 
gresia mirties pavojus.

pirmiausia šoko gelbėti nutroš- Id^U8 veikalas. 

poy_ lio 2 ir 3 dd.,

Telephftne Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan si. Chicago

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

Ar jųsų Victrola perdide- 
lė ar per maža dėl jūsų na
mo?

pa
ti e-

Davis Square setlemento, ker
tė 45 ir Paulina gatvių, užveiz- 
da prašo mus paskelbti sekamą:

Lietuviai, kurie nori mokyties 
anglų kalbos vasaros metu, ga
li lankyti Davis Square vakari
nę mokyklą utarninkų ir ket- 
vergų vakarais. Mokinimo va
landos: nuo 7-tos iki 9-tos vai.

Advokatų ir teisėjų 
suvažiavimas

La Šalie viešbutyj vakar pra
sidėjo bendra konferencija Illi
nois State Bar Association ir 
State Society of Criiminal Law 
and Criminology. Konvencija 
užtruks trejetą dienų.

True translation filed with the post- 
niusler at Chicago, III., June 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State
807-809 W. 35th St., kampas S. HalStrt

Vieiiiiitčlč grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžias 'Ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojamu, 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.
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis Iki 9 valandai vakare.
Pariedėtais, Seredomis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

. VYRIAUSI#®: ....į'
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRF.NZA, Kasierhis
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
BRENZA PRANAS GE1STAR
KROTKAS ST. SZYMKIEWICZ

ANT. ENZBIGIEL
JULIUS C. BRENZA.

JONAS
JONAS

JONAS
ANTANAS BRO2IS 
KAZ. MATULIS

Menševikų lekcija
šiandie vakare Rusijos Social-i 

Demokratų Kliubas (menševi
kų) rengia lekciją temoje “Šve
lnių Šalių įsimaišymas į Rusi- 

. os reikalus ir bolševikų vald
žios pripažinimas”. Lekciją 
skaitys Mark Khinoj kliubo bu
te, 1208 N. Hoyne avė. (šalę Di- 
vision sL). Po lekcijos bus Kuo
sos diskusijos. Pradžia lygiai 
8:30 vai. vakaro. Inžanga dy
kai.

Apvogė krautuvę.

Nežinomi blogadariai 
naktį iškraustė Ihipcrial drabu

vakar

•j »«SI”<> 4

Ryto ir panedčlyj, taigi birže- 
M o n o g r a m 

Teatre bus rodoma įdomus 
veikalas paveiksluose. Kiekvi- 
nas turėtų pamatyti jį. Veikalo 
turinys — svarbieji einamosios 
valandos nuotikiai. Beto, kad 
veikalas butų geriau supranta
mas mažiau apsipažinusienis su 
istorija ir geografija, kiekvieną 
aktą aiškins pripažintas dalykų 
žinovas, p. Fredcrick Russell 

Lietuviai pašaukti Suv. Iclurk. Teatras atsidarys kaip 
Valstijų armijąn. ( vn'- dienų.

Skelbiamuose sąrašuose nau- KAD NAMUOS UGNIS 
jokų, kurie jau išvažiavo ar dar Į NEGESTŲ.
tureš išvažiuoti iš Chicagos į slęi- Į Musų svarbiausi pereiga šian- 
riantas jiems kareivių lavinimosi die, kad užlaikius visas namuos 
stovyklas, paduodama sekamos i ugnis degančiomis ir žiūrėti, kąd 
lietuvių pavardės: . I musų vyrai, kuomet sugrįž iš už 
Matthcw J. paisius, Boston, Mass. jųrio, rąstų savo šeimynas ge- 
FruSkAj!gPhItiS?T310&ne“id avė. riHUsio3e sveikatoje. Todėl Jums 
Frank Jozapavicne, 3139 Emerald av I reikalingas vaistas, kuris praša- 
ĄnhmALickis,°731’ W?26U°/st. Vl linlM gelbstint priešinimo-1 

HalJmlT1 gU,ntO8 iŠg1uit iŠ 
Andrew Liekis, J439 Wentworth avi kunp pavojingus elementus ir 
Waftev\^rjbmU72rw°^ st Į gimdančius ligas mikrobus. |
Ka^įmer Norusis, 3143 Ęmerald i 
Frąnk Zielinski, 3143 S. Halsted st. < 
\Vnlter L. McKennas, 
loseph Ramanshanis, 3028 Union avi j 
Zpkimas Navickiez, 326 Dcarborn avį' ą , ,

i Detroti.l naminis vaistas, geriausioje žo-
WMtcr Kaziankis, 1718 Rubel st. Lix:„ v.
JohriT.ebanaitis. 844 W. 33rd st. džl° Pasinėje, nes jis prašalina 
Bruno Yuknys, 3127 pnve avė. j visas vidurių betvarkes ir atitai- 
Anloii Gcrcaš. 1823 Cahalport avė. Įso normalj vidurių stovį.
Peter Krasauskas, 3231 Emerald avė. j Antieknse NoimLito inlzinJohn Matkauski, 3225 S. Leavitt sd AptUKOSC. INeHllKlte jokių
Ant. L. B. Visksczka, 3254 Lowo av. Į pamfgždžioiimų, bet reikalauki- oAit! Ckini.l I . ’

te. nuo ąptiekoriaus Trinerio 
Amerikoniško Kartaus Vyno Eli- 
ksiro. $1:10. s

Del reumatizmo, ncuralgjjos, 
strėnų gėlimo, išsinarinimo, ti
nimo ir panašių skausmų mėgin
kite Trinerio Linimentą. Tai 
yra puikus vaistas, 35 ir 65 c. 
aptiekose, per krasą 45 ir 75 c. I

kusiu. Už kelių minutų ii' jis 
puolė aslon be sąmonės. 1----
cija nugabeno jį atgal į reziden
ciją, o nu troškusią porą—pavie
to ligoninėn. Daktaras ątsiga-
vo.

Spėama, kad senukai suži- 
niai nusižudė.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

\Valter Gerjba, 
Ka^imer Norusis, av.j Tyinęrio Amerikoniškojo Kar- 

McKennas, 3106 Halsted s.| Vyno Ehksiras atsakančiau- 
siai atlieka tą užduotį. Tai yra

iloseph Verba, 3236 PaynelJ avė. 
Antoii Gerea.s, 1823 Canalport aVe. 
Peter Krasausku^, «w. ■
Tohn Matkauski, 3225 S. Lcavitt st.j

Frank Žiska. 2916 Shield avė. 
George Sliapkuns, 3139 EinerhM av. 

‘Chares Stanley Bokiis. 3429 Union a. 
Stanley Miknevicz, 10758 Indiana av. 
loseph S. Witkow.ski, 3117 S. Union a 
Ąugu.st (įhiselki, 2844 W. Wells st. 
John Valantas, 3147 Union avė. 
Frank Ladauskas, 3153 Halsted st. 
Bernard Bėnesknnas, 2222 S. Leavitt 
Karo! Rutkowski, 1404 W. 19th st. 
Stanley Bldus, Ž322 W. 21 st. 
Stanley Chapolonis, 2308 W. 22 st. 
Feliks Springzdukas, 2045 W. 21 st. 
John Volanis, 2338 W. 23rd st. 
Stanislau Martinkus, 2122 W. 23 st. 
George Tunitls, 2251 W, 21 st. 
George Urban, 1925 S. WesterR avė. 
Anton Shimkus, 2337 S. Oakley avė. 
Ypolin PeCikenus, 2246 S. Lcavitt st. 
Mathey Jarzinski, 2229 W. 20th st. j

1343 So Ashland Ave„ Chicago, 
p* (Apgur.)

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų knipo patyrę* gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo 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 Flsk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6~8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS! 8—9 ryto, tiktai.

1

Pirkite naują ir parduoki
te seną.

Iš tūkstančių “Naujienų” 
skaitytojų keli nori turėti 
Victrolą. Jie geriau norėtų 
pavartotą negu dėti didelius 
pinigus už naują.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. Tcl. Canal 4367.

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

! DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagi 
T«lephon* Drot«r H93

VALANDOS: 10—11 ryto; t—B poplrtų 
vnkąr*. NediHomi* 10—12 dian*.

TELEPHONE YARDS i»4. į 

D r. P.G. Wiegner! 
Priėmimo valandos noo 8 iki 11 I Ii ryto ir nuo 7 iki • vaL vak. I 
>325 8o. Halated St„ Chicaf l |

Aptiekęs Tcl. Drover 8448 
Rezidencijos —Boulevard 9812

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI
3203 So. Halsted St.

Valandos: 9—12 ryto;
2—9 vakare.

Tas pats su automobiliais, 
pianais, siuvamomis mašino
mis, rakandais. Jūsų susie- 
dai turi ką jus norite. Nau- 
jienųj paskutinis puslapis 
kasdieną atsiliepia į jus.

smulkiuosiusSkaitykite 
apgarsinimus. Išklausykite 
—Naudokitės jų 
mais.

pasiuly-

Skaitykite
Smulkiuosius

Apgarsinimus
Šiadie ir Kasdie

* j*’ .
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Pranešimai Smulkus Skelbimai KK,K'A NAMAI-žEME

Draugijų pranešimus apie mi
tini; um cte. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku. arba telefonu: ('anai 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.AL Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
nu meryj.

Roseland. — Vietinė LSS. 137 kp. 
ir \Vest Pullmano LSS. 235 kp. bend
rai rengia draugiška išvažiavimą su 
programų į VVest Pullmano miškus - 
prie 126 gatvės ir Michigan avė., bir
želio 9 <1. Meldžiame vietinių drau
gijų minėtą dieną nerengti jokių pra
mogų. —f. F. Grybas.

‘ Rockford, III.—UD.LJ). 29 kp. su
sirinkimas įv\ks birželio ~ d., 7:30 
vai vakare “Vega" Hali, kampas lulh 
avė. ir 91h Street. —Draugai ir drau
ges. atvvkile, nes yra daug svarbių 
reikalu. Norintieji prisirašyti taip
gi ateikite. — Rast. A. Meldažts

Smulkiem* paelekelblmame kalbos i 
1 colfs, eyk|, M centui dedant 
t* pati skelbimą ilgiau, ui kiek
vieną kartą colis vietos 29 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 įkaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jiei- 
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 
reikalauja darbininku, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems ižduoti, 
ir tt., pasiskelbkite žitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo Ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

REIKIA medkirčių. $45 iki 55 mė
nesyje, valgis ir kambarys; prie tar- 
tokų $2.50 iki 3.50 į dieną. Pamaty
kite superintendentą čia. Siunčiama 
kasdien į Michigan ir Wisconsin 
Lumber Company. Augščiausios al
gos. Gera mokestis. Išsiunčiama 
kasdien! atsišaukite.

DIAMOND AGENCY
557 VV. Madison str., Chicago, III.

PARDUODA du nameliu labai pi
giai. Turi būt greitai parduoti. Gal 
į jus dalį pinigų priimsiu lotų. Na
mai randasi vienas prie 40 st., arti 
2928 So. Sacramento avė., kitas prie 
4238 So. Sacramento avė, prie pat 
Archer avė. Namai baigiami būda
vot!, nenorėtume atiduoti į randų. 
Atsišaukite 4238 So. Sacramento avė.

Gary, Ind.—Lietuvos Brolių Moks
lo Draugystės pusmetinis susirinki- 
iuas iv\ks birželio 2 d., 1 vai. po pie
tų, Sūnaičio svetainėj, 1109 Madison 
i,m\. Imi. Bus rinkimai naujos val- 
dvbos. Nariai būtinai turi atvykti.

Rast., N. Homenko.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

REIKIA inteligentiškos jaunos 
merginos, kalbančios lietuviškai, an
gliškai ir lenkiškai, kuri galėtų pri- 
gelbėti dantisto ofise, nuo $18 iki 
$20 į savaitę ant pradžios.
I)r. Zipperman, 1401 S. Halsted St. 
Atsišaukite Subatoje nuo 1 iki 9 v. 
po pietų. Nedėlioję nuo 9 ryto iki 
3 vai. po piety.

FARMOS
Centralėje VVisconsin, išdirbtos su 

namais, barnėtnik, šuliniais, tvorom, 
prie gerų kelių, arti mokyklų ir mie
sto. Taylor, Lincoln. Longlade, Mo- 
raton, Price ir Clark pavietuose, su 
arba be stako. Kainos $1,000.90 ir 
augščiau. Mes skiriame 10 metų iš
mokėjimui. Galima mainyti. Par
duodame arklius, karves ir lt. ant 
lengvo išmokėjimo.

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

LOEB-IIAMMI*L REALTY CO 
(Not Ine.)

2209 W. 23rd Place Chicago, III.

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

nfl5TEH 5Y5TEI1

Negirdėtas iki šiol 
Bargenas.

Parsiduoda Cigarų
Išdirbystė

Iš priežasties, kad savininkui trumpu laiku rei
kia išeit j kariuomenę, parsiduoda labai pigiai 
cigarų išdirbystė. Biznis išdirb 
per keletą metų, ir parsiduoda už 
ną. Prašom tuojaus atsišaukti, 
progos.

prieinamą ksi-
Nepraleiskite

Kockfordo LDLD. 29 kp. nariai 
il.il • visi j susirinkimų, kuris į- 

ks birželio 2 d., 7:30 vakare, Vega 
ilL Yra atėję knygos Ant Rytojaus 

socisdes Revoliucijos, kurios bus 
lir.mnos nariams už 1917 metus.

Raštininkas A. Meldažis.

Aš. Chalis Mackus, prašau savo 
brolio Maikio Mackaus atsiliepti, ar
ba kas jį žino pranešti man jo adre
sų. Svarbus reikalas. Mano adre
sas: C.has. Mackus, Edgewood Arse
nai, Edgewood Plaut, Edgcsvood,

BEI KALINGA porteris ir 
ninkas prie janitoriaUs. 62 
per avė., 3rd floor, near.

Md.

RASTA-PAMESTA

REIKIA lietuvio prityrusio apie 
mėsų, kuris moka rokundas, prie ve
žiojimo automobilio.

Gable Packing Co., 
221 N Peoria St., Chicago

I.SJL. 1 kuopos pusmetinis susi- 
linkimas ivvks subatoi. birželio 1 <1. 
.8 v vak. Aušros svet.. 8001 S Halsted. 
\ isi nariai malonėkite susirinkti -y- 
x ra daug svarbių ir netaidėtint) rei
kalų. —Valdyba.

PAMEČIAU pinigus gegužės 26 d., 
Chernaucko darže l.yons, III. Kas 
radote malonėkite sugražinti, gausi
te 5.00 riulybŲ. A. Vilutis.
4!MM> \Vabahsia avė., Chicago. 

Tel. Behnont 2698.

REIKIA vaikų .gera mokestis lai
ke* mokinimosi. Geros sųlygos. At
sišaukite j Turner Mfg. Co., 1444 So. 
Sangamon St.. kampas 14to piure

5-kių akerių farma valanda vaŽia- 
svimo gatvekariais nuo vidurmies- 
Čio Chicagos ant Kedzie gatvės. Ge
ras juodžemis, grynai lietuviška a- 
nlelinkė, lietuvių parapija, mokyk
la ir sankrovos. Arli daugelio di
delių fabrikų ir užvedimų, kur dar
bininkams geriau*mokama negu Chi- 
cagoje ir pėsčias gali nueiti į darbą. 
Parduosiu 5, 10, 15 arba 20 aki ų taip 
kaip patiks.

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

MOKYKIS KIIU'IMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ APRfiDALŲ

Musų sistemn ir ypatiAkivi mokinimu pa 
darys Jus žinovu | trumpa laiką.

Mes turime didiluusius ir Kėliausius kirpV 
mo-desjgnintr ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų tno 
kysitts.

Elektra varomos inatinos munų siuvimo aky 
riuose.

.Jus esnte nžkvieMami aplankyti ir pama* 
tyti musų mokyklą bilc laiku — dieną ir va
karais ir gauti specialiAkai pigią kainą.

Pntrcnos daromos pagal Jūsų mlerą — bils 
•tailčs arba dydžio, >A bile madų knygos.

MASTER OEHIGNING IK'HOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtlnts,

N. La Hnlle gatvi. Kambarys 411-417. 
><rie4 Citv Hali.

F. KAZLAUSKAS
922 W. 33rd Si Chicago, III

1IH

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės. 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Su,v. Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijoms, pilietyslės, dailiarašys-

illIlIlilIlIlIlUlllllllllllllllllllilIlIilIlIlIlIHilN

Ct. and Albright Av» I 
MICHIGAN VALSTIJOJ:

Grand Rspids, Mich.: J. Žilinske
452 W. Leoną r* t 

Saginaw, Mich.: S. Joškeviče,
2707 VVnshinglon A»,

INDIANA VALSTIJOJ:
E. Chicago, Imi

ĮIEŠKO kambarių

REIKIA merginų. Gera mokestis 
laike mokinimosi. Geros sąlygos. 
Atsišnukite į Turner Mfg. Co., 1444 
S. Sangamon St, kampas 14to place.

106 N I.a Šalie gatvė, kambarys 40

». 37 ir LSS. 234-tos kuopų ben- 
koinisiju posėdis reikale ren- 
•jo pikniko liepos 4 dienų, į- 
birželio 2 d. kaip 8 vai. fyt<>,v\ks birželio 2 d. kaip 8 vai. ryto, 

1841) So. Halsted gt. Komisijos nariai

K. Jamontas.

NAŠLYS .ĮIEŠKO KAMBARIO pas 
tokia gaspadinę, kuri gidėtų apžiū
rėt du vaiku — 10 ir 6 metų. Malo
nėkite atsišaukti bei prlduot savo 
adresų į Shoe Repairing Shon, 3244 
S. Halsted St., arba pas Leon .larusz, 
1334 S. Turner Avė., Chicago, UI.

REIKIA merginų prie prosijimo. 
Gera mokestis.

American Cleaners and Dyers 
•1252 W. Lake St., Chicago.

ATKREIPKITE ATIDA t —Pirmos 
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. Prazsky
Drover 1376. 2856 Emerald Avė.

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

NAUJIENŲ AGENTŪROS

Agentai, užžiurlntjs platinimų ”N- 
nų” savo miestuose arba dlatriktuo- 
•e Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

LMPS. 58 kp. susirinkimas įvyks 
dėlioi. birželio 2 d., kaip 1 vai.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Paulina ir 15 gatvių. Nąrėi 
atsilankyti, turim svar 

valdvbos rinkimas ,se
kviečiama 
bių reikalų 
kainam pusmečiui ir tt.

Org. —L Vasiliauskienė.

GRAŽUS KAMBARYS atiduodama 
veik dykai moterei arba vedusioms 
be vaikų, kurie galėtų padėti pasi
darbuoti prie namu. Dienų gali dir
bti bilc kur. Atsišaukite lik vaka
rais. 2-ras augštas,
•1119 So. Maplevvood avė. Chicago

REIKIA moterų urna merginų į- 
siuvimui guzikų, andarokų nudobi
mui ir rankomis siūti prie moterų 
kimių ir siutu.

l’ercival B. Palmer and Co., 
367 \V. Adams St., Chicago

PARDAVIMUI — Aštuonių kamba
rių namelis, augštu apalnamiu prie 
3326 Auburn avė. ($1450.00) Cash. 
Tetephone l)rex 7840

CHICAGO, ILL

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterįs prie švaraus šapos da
rbo. Algos $12.00 į savaitę ant pra
džios. 900 W. 18th St. Chicago.

I.MI’S. Hlčio Rajono reikalu. Rei
kalinga I.MI’S. 47-tos kuopos, \Vau- 
kegan, III., sekretorės adresoi Daly
kas svarbus ir labai prašau atsišait- 
kli. I.MI’S. Iličio Rajono sekretorė 

J. Vasiliauskienė, 
1.8IH) So. Central Park Av. Chicago BĮ

RANDAI

- Lietuvių Laisvamanių 2 
iugas Ims nedėlioj, bir- 

):3o v. rvto. Tamuliuno ir 
G n Ii alio svetainėj, 1417—49th avė. 
'įsi nariai atvvkile paskirtu laiku 
Isiveskilc naujų narių prisirašyti. 

—Sekretorius

c: cro

ATIDOL’DAMA rendon — 4 kam
bariai ir toiletas. Naujai dekoruo
ta. Puikus šviesus Halas, gera su- 
siedija, liktai $12.00 — 456 W. 42 St., 
rauktas sankrovoje S. W. Kampas 
Normai avė ir 42-ros gatvės.

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

LSS. 4, LSJL 1 ir LMPS 9 kuopų 
lx iidrua kiviiiimos susirinkimas bus 
birželio 2 d. 10 v:d. ryte. Aušros sve- 
l.'iiičiiH 3001 So. Halsted str. Lek- 
< ia bus “Geologinė evoliucija”. At- 
sdankvkile visi. S. Zave.

ATI DUODAMA randon 5 kamba
riui maudynė ir toiletas, 1117 W. 
57 St., kielo medžio grindįs, puiki 
virta. 1-mas augštas .tiktai $14. Pa
matyk šj fintų. Jus panorėsite. 
Maycs, 35 So. Dearborn str., Chicago 
Tel. Central 6310.

REIKIA leiberių. Gera mokestis. 
Acrmotor Co.,

2500 W. 12 St., Chicago.
KEIKIA leiberių į liejyklą, pasto

vus darbas. Gera proga į ateitį.
Link Beit Co.,

391h St. and Stewart Avė., Chicago

FARMA—išdirbta, pardavimui, su 
gyvuliais ir su .mašinomis. Žemės 
120 akrų; išdirbtos 80 akrų, o neiš- 
dirbtos — 40 akrų, žemė gera, au
ga viskas. Namai visi geri. Šilo dėl 
komų supylimo, (2 pėdų pločio ir 
32 augšČio. Mašinos nuo mažiausios 
iki didžiausios ir visos naujos. 4 ar
kliai verti $900. 16 karvių melžia
mų, 7 dvimetės, 9i vienmetės, išviso 
31 galvijas; 5 kiaulės, 35 vištos; vi
si laukai apsėti; ipelno neša į me
tus $2800 mažiausia, jeigu tamsta ne
tikėtum, parodysiu visas bilas. Par
davimo priežastis— esu nevedęs — 
nėra kam prižiūrėti gyvulių. Noriu 
greitai parduoti. Kaina $10,500 vi
sų pinigų nereikia įnešti, tik $6000, 
o ((augiau — ant išmokėjimo. Ra
šyk laišką lietuviškai.
R. F. S. \Vausauk/e, Wis., Box 2.

18-los gatvės Skyrius: F. J. Mallev, 
633 VV. 18th St. 

“Nmijlcnose”, 1840 S Halsted Si. 
North Side Skyrius: YVilbcrty Stregc 

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

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

8143 Vincenncs avė. 
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Avė., 
J. Minkevičių, 3848 S. Albany Avė. 
Gurauskas. 4053 S. Maplewood 

Atlantic City Skyrius:
A. .lamiuskas, 4563 Wentworlh 
V. Saudargas 5118 Princenton 
A. Kasinski, 6140 So. State St. 
J. Lcgciko, 6002 So. State St. 

Ken^ingtono. Ro^ebtndo ir Burnai- 
<lės Skvrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
Side Skvr.j Ambrazevičius. 

2337 S. Lravitt SI. 
’J o\vn of Lake Skyrius: A. Bartašus, 

1601 Hermitage avė.. Chicago

•v.

av.

Indiana Harbor, Imi.: Karu Bulolov, 
3811 Dcodor SL

Gary, Ind.: Juslin Vaitkus, 
1709 \V. 151h Avi*.

Gary, Ind.: I). Bassin, 
1214 Rroadu**

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

WISC()NSIN VALSTIJOJ
Kenoslm, VVis

<809 Park St.
Racine, Wis.: Tony Vegela,

237 l.afayette •••
CONNRCTICUT VALSTIJOJ

Bridgeport,

TnrHngton,

Waterbury.

Conn. H A. Mailand, 
21 Railroad Avė 

Conn.; V. Kelmelis, 
62 Lewt« •

Conn.: J. Pruselaiti* 
775 Ban) >

New Haven. Conn.: J. VaitkevMn.
286 Walkre «

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ*

Box 49
NEW JERSEY VALSTIJOJ:

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

Paterson, N. J.: A. Alkind. 
273 River

Newark, N.J.: P. Lukšis, 
314 Walnut

Bavonne. N. J.: A S<*hw»rtzb»>’-a
24 E. 151h Street

st

S«

5’

NEW YORK VALSTIJOJ

Brooklyn, N. Y. F. Pasnie\vski, 
<87 G rami Street

Nevv York, N.Y.: Louis Kram, 
299 Broadwa)

Tel Yards 3G54. AKUŠERKA i 

Mrs. A. VIDIKAS 
JaigiiHi Akušerijos Ko- . 
iegiją; ilgai praktika-!
vusi PennaylvanijoH 
hospitalėse ir Phila-, 
lelphijoj. Paflekniin-i 
(ai patarnauju prie 
imdymo. Duodu rodą 
isokiose ligose mote- 
ima ir merginoms.
13 So. Halsted Str. 
(Ant antrų lubų) 

Chicago.

Vyriški) Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
:?3<) siūlai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
1 <8 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkolų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted Si., Chicago. III.

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

CHIRURGAS 
10731 So. Michigan Are. 

lingeiHi’d. III

RANKVEDIS
ANGLIŠKOS

Sus. Laisvamanių kuopa rengia 
P r akai b a s subatoje, birželio 
l diena, \Vest Pullman Theatre, 623 
\V. 119 St.. \Vesl Pullman, III. Kal
bės Tadas Kučinskas, Ados kolegijos 
‘.tmlenlas. Pradžia 7:30 vai. vak.

K\ iečia visus — Sus. Laisvamanių. 
----- o ----

Roseland. III. — SLA. 139 kp. mė
nesinis susirinkimas bus birželio I 
d . 7:3(1 vakare socialistu svetainėj, 
llliid Michigan avė. Nariai malonė
kite alsilankyiti ir užsimokėti už
vilktas mokestis. Nepamirškite pa
kviesti ir nauju nariu.

—Rast. K. Kalnietis.

ATI DUODAMA rendon — 4 kam
bariai ir toiletas, $8, taipgi 4 kam
bariai ir toiletas $9. Taipgi 7 kam
bariai ir toiletas ir maudynė—$16. 
Viskas naujai dekoruota. Geras mū
rinis narnas, šie fialai jums patiks. 
Joe, Reminsvvki, 3559 VVallace str., 
2-ras augštas užpakalyj.

PARDAVIMUI ILLINOIS VALSTIJOJ: NAUJIENŲ AGENTURO

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR

BO PRIRODYMO BIURAI 
(U. S. Free Employment Service) 
JieŠkantieji darbo kreipkitės šiais

PARDUODU Garage 
Arcade Garage, 

7516 So. Halsted St.,
AUTOMOBILIAI

Lietuvių Laisvės Kliuho pusmeti
nis susirinkimas Įvyks birželio 6 d., 
3 vai. vakare, Jono Mazrliausko sve
tainėje 3259 Union avė. Bus daug 

dal\ kų apsvarstymui.
—Valdyba.

843 S. VVABASII AVENUE. 
arba

116-122 N. DEARBORN ST. 
arba

524-526 SO. DEARBORN ST. 
arba

105-107 SO. JEFFĘRSON ST.
Už darbo parupinimų visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

PARSIDUODA valgomųjų daiktų 
ir saldainiu bei kendžių krautuvė, ge 
roij, lietuvių apgyventoj apielinkėj. 
Parsiduoda delei labai svarbios prie
žasties. 3220 VVallace St.

PARDUODU kriaučių šapų, prosi- 
iimo ir valymo. Savininkas eina į 
kariuomenę.
1700 S. Halsted St., Chicago

Tel. Canal 7270.

PABDUODU Limousine.
Arcade Garage, 

7516 So. Halsted SI..
Tel. Slesvart 6532

Cicero, Hl. J. Matulis, i*.
1437 S. 49th CL. Cicero, III. 

III.: Paul Sadula,
88-17 Houston Avė.

UI.: W. Grabauskas,
19 W. 2nd St

Mokose Park, III.: M. Kartaski,

So. Chicago,
SI Charles,

KALBOS
Brooklyn, N. Y.:

EXTRA
PARDUODI! automobilių “Ifay- 

nes”. Turiu greit išeiti į kariuome
nę. Parduodu už pusę kainos.

B. Maskoliūnas, 
2344 VV. 23rd Place.

RAKANDAI

Sus. Laisvamanių kuopa rengia 
prakalbas panedčlyje, birželio 3 d., 
M. Jankaičio svet., 4837 W. 14 st., 
< ieero, III. Kalbės Tadas Kučinskas, 
Ados kolegijos studentas. Pradžia 
/ :3ll v.v. Kviečia Sua. Laisv.

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

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj, biznis išdirbtas per tris melus.

Ištaisytas—-pirmos klesos saliunas. 
Laisnis užmokėta už šešis mėnesius 
nuo May 1 iki ()et. 31, 1918. Parda
vimo priežastis—turiu išeiti į kuriuo 
menę. Kreipkitės šiuo adresu:

C. Burbulis, t> 
725 W. 119 St., W. Pullman, III.

Rochestcr, N.Y.: .1. Braknc, 
577 Hudšon Avė

Yonkers, N. Y. H L: \Vei.ss, 
102 Riverdale Av«

A. Slruminski, 
184 Grand St*

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

Ainsterdam, N.Y.: Mr. Malęs, 
145 E. Mat n $

Kovhester, N.Y.: M. Zukaitis, 
451 Hudson Av«

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

Praktiškas Budas Išsi 
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa- 

gelbos mokytojaus.

si
si
si

MARY LAN D VALSTIJOJ

PASINAUDOKITE PROGA

Kaina $1.25.
Tvirtu apdaru $1.50.

Rusijos išeivių socialistinių orga- 
rizaeijų konferencija įvyks.nedėltoj, 
birželio 2. 10 vai. ryto. Rusų Socia
li Jų svetainėj. 1119 Campbell avė. 
Delegatai prašomi visi dalyvauti.

—Komitetas.

PARSIDUODA kriaučių dirbtuvė, 
vieta jau per 8 metus išdirbta. Biz
nis gerai eina, turiu greit parduot— 
važiuoju kariuomenėn. Arba atiduo
siu atsakančiam žmogui ant raudos 
ant lengvų išlygų. Atsišaukite adr.: 
3310 So. Halsted Si., Chicago*.

Phone Yards 6789.

Pardavimui rakandų krautuvė. Par
davimo priežastis — savininkas ei
na į kariuomenę. Pasiskubinkite. At
sišaukite laišku arba ypatiškai j K. 
Jamontų nuo 7 iki 9 v. ryte, nuo lt 
iki 1 
vak.

vai. dienų ir nuo 5 iki 10 vaL
1810 S. Halsted St. Chicago.

SLA. 36 kp. meneainia susirinki- 
inas ivyks tiedėlioj, birželio 2 d., 
Mildos svetainėje. Pradžia lygiai 
1:30 vai. po pietų. Yra svarbių rei
kalu apsvar slymui. Todėl meldžiu 
'kaitlingig kuopos narius atsilankyti.

SLA. 36 kp. pirmininkas
J. P. Markus.

1 _______
SLA. Jkg kuopos susirinkimas 

jukš panedčlvj, birželio 3, 7:30 v. 
vak., I .i uosy bes svetainėj, 1822 VVa- 
I' m .ia avė. Visi kuopos nariai ma
lonėkite susirinkti.

A. Martišius, sekrcL

REIKIA Zinc kasėjų, prie kasimo 
rudos, išsiunčiant kasdien po 3 po 
pietų. Už rudos Ševelavirną 9 vai. 
darbą mokama $3.50. Nuo saiko 
darbininkai uždirba nuo $5 iki $9 į 
dieną.

DIAMOND AGENCY 
557 VV. Madison str., Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė netoli Chicngos. Miestelis apgy
ventas lietuvių. Biznis gerai išdirb
tas per 20 metų. Labai gera proga 
isigvti biznį geram žmogui. Rašykite 
laišką Naujienų adresu, pažymėda
mi No 22.

$55.00 nupirksLauano $250 Victro- 
lq $215.00 paim'siihiftno $850 player 
pianu, 1918 model mandoliną prie
dais. Taipgi 6’ UanibųriŲ rakandai, 
vartoti vos tik 90 dienų. Parduosiu 
atskirais šmotais.
3222 Jackson Blvd Chicago.

MOKYKLOS

KAT1K IšftJO Iš SPAUDOS 
DAKTARIŠKA KNYGA 

su 236 receptais ir taip daugeliu 
rodymų. Kaina $1.00. Gaunama 

.1. G. PETRUSK,
Box 95 Sta H., Cleveland, Ohio.

nu
pus

PARSIDUODA pigiai elektrikinė 
čeverykų taisymo sapa. Geriausia 
vieta. Pigi randa, lietuvių apgyven
ta. Priežasties pardavimo — išva
žiuoju į kariuomenę:
1706 N. VVabansia avė., arti Paulina 
St., Chicago, III.

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
ly kalbos. Mokina p-lė P. Narmąnt, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kitos mokslo sakos išguldotna po 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

DeKalb, III.: Mike Taruti.
1148 Market Sl 

tMve.;. ’"n. HL* W A. Žilinskas, 
Rnx 21t» 

Roekdam, III.: via Joliet, D. Lukša,
140 Moen Avt 

Weslville, HL: St. Mazremas.
Barbei* Shop, State 

VVaukegan, III. J. Miioszeviče, 
801 — 8tb 

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

Karve v. UI.: Z. Putramentas.
15725 Finch Av» 

Chicago Ileights, UI.: Frank Banis, 
341 E. 141h St. 

Spring Vallev, III.: Joc. Siurvilas
321 W. Third str. 

Livingston, III.: K. E. Bertulis, 
E. St. Lnui.s. U).: Zičkus,

539 Collinsville 
Springfield. III.. K. Stočkus, 

1530 Sangamon 
E. St. Louis. III.: K. Žtilcauskl, 

123 St. Clair 
~~MASSACH^^
Lawrence, Mass.: P. A. Jotui

144 Elm Street 
Montello, Mass.: B. P. Miškinis,

85 Arthur St 
Worcester, Mass.: M. Paltanavičius

15 Millbury S 
MonteUo, Mass.: P. Kurpius, 

175 Ames St 
Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 

135 \mes 
Lowell, Mass.: J. Baumill,

50 (’hnrks 
Lavvrence, Mass.: A. Ramanauskas.

101 Oak Si 
MonteUo, Mass.: P. Stiga,

5 Arthur 5’
OHIO VALSTIJOJ:

Cieveland. O : a. Vnlenton

Avė

Ava

5

s»

PENN8YLVAN1A VALSTIJOJ)

BaiUinorv, Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard

Baltimore, Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Ph<*i»

Baltiniore, Md.: E. J. LaŽauskas, 
637 Lombard

A

1OVVA VALSTIJOJ
*>tuux City, i**.; Jos. M. Budnikas 

2510 Correelionvillr H

OREGON VALSTIJOJ

Portiand, Ore.: Omara News Co.

Tel. Drovcr 6369

P. CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiami) 
paveikslus dien) 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Laibų at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., Šalę Mildoj 
teatro.

Galima gauti Naujienų 
Administracijoje,

1840 So. Halsted Street, 
Chicago, III,

Trumpa Lietuvių 
Kalbos

Gramatika
IT A gramatika taip

kad kiekvienas gali ir
be mokytojo išmokti.

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

( ieero, III. — LDLD. 92 kp. ausi- 
i inkiinas atsibus šiandie, birželio I 
d.. 7:31) vai. vakare, Tamuliuno ir 
Gmlgalio mažojoj svetainėj, 1447 So. 
•I9lh tive. Draugai, susirinkimas yra 
bnlinai reikalingas. Ateikite ir al- 
siunkite po dvi knygas, kurias pri
siuntė iš centro.

LDLD. 92 kp. sekr. V. Shileika.

REIKIA leiberių dirbti į muilo 
dirbtuvę. Užkandžiam* skiriama 3 
sykiai į dienų. Mokestis $21 į sa
vaitę. Pastovus darbas užtikrintas. 
1319 W. 32 Place., Chicago.

PARSIDUODA gera kriaučių šapa 
su 10 siuvamų mašinų ir su visais 
įtaisymais*. Parsiduoda visas biznis 
arba atskirai — mašinos, prosai, sta
lai, krėslai — mašinos, šėpos, par- 
tišenai. lempos, fenas Ir (t.
3117 Wentworth avė., Chicago

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

REIKALINGAS atsakantis barbe
ns: mokestis gera, darbas ant vi
sados. Atsišaukite panedėlyje nuo 
8 išryto iki 8 vakare. K. Dagis, 
3105 So. Halsted St., Chicago, III.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted at, 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 
I-engvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininfrl

Bridgeville, Fa.: T. Gelcblt. 
PO Box 407 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt New» Ca 

Liberty Avė and Granl t4 
Kulpmont, Pa.: VVally Yodoc, 

Box 45 
Pittsburgh, Ta., F. Krasowski, 

2809 Penn 
PitKbiirah, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forhr, 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich, 

2228 t usti r 
Duųuesne. Pa.: K Lideka. 

306 ttamlltoo • 
Serai)ton. Pa.: J. Tetevsh, 

1726-28 Jackzon 
Scranton, Pa.: Petrikys J,

it Lietuviški Re- 
kordai- $10 i> 

au^iai1* 
Roseland 

• ^us'c • siiop
11146 S. Michigan Avė., Ci.icago, l.i

TelenhonePullman 65K

1840 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite

■JI 
*




