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Mūšiai vakaruose vėl 
aplyto

Vokiečiai tapo galutinai 
sulaikyti

Austrai mori taikos
Didelės maisto riaušės ir sukilimai 

Austrijoj
VOKIEČIAI GALUTINAI

SULAIKYTI BESIVERŽI- 
ME PRIE PARYŽIAUS.

Prancūzai dahar juos stumia 
atgal.

True trnnslation filed vvith the post- 
master ai Chicago. June 15/ 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

hAHEb LAI bE, birz. 11. — Po 
penkių dienų nuo valandos ka
da Hindenburgas pradėjo mūšį 

rodo, kad jo besiveržimas tapo 
sustabdytas, mažiausia laikinai.

Pradėtos ketverge ir vis lebe 
šiaušiančios smarkios kon t r-a ta
kos netik neleido vokiečiams ei
ti priekyn. bit dar atstume juos 
atg«l nuo jų priekinių pozicijų 
visoj linijoj Noyon-Montidicr li-

Prancūzai ketverge kontr-atako- 
se visai sunaikino vokiečių pie
nuotas “principales pastangas’’ 

smarkų antpuolį, kad pastū
mėjus savo visą dešinįjį sparu i 
į pietus iki centro pasiektosios 
vietos.

Dvi dienos praėjo nuo pada
ryto taiku franeuzų antpuolio, 
kada vokiečiai rengėsi padaryti 
naują ataką ir nuo to laiko vo
kiečiai nebedarė jokių didesnių 
užpuolimų.

V<‘kiečių besiveržimas palei 
Noyon-Montidier frontą dabar • v
skaitoma apsistojusiu. Nors y- 
ra galimu, kad vokiečiai laike 
dabartinės pertraukos mušiu 
gabenasi rezervus, artileriją ir 
amuniciją ir tvarko savo išblaš
kytas divizijas, tikslu atnaujinti

Sekamos kelios dienos tikrai 
parodys ar jie mano tęsti da
bartini besiveržimą. Šio besi- 
veržimo pasekmės yra tokios, 
kad priešas pavartojo 31 divizi
ją (372,000 kareivių), kurios 

tapo išblaškytos, o jo laimėjimas 
neperviršija 8 kilometrų (5 my-

Ir seredos smarkiausia ataka 
tarp Aisne ir Villers-Cotterets 
miško davė vien tokias pasek
mes, kad dar 7 priešo divizijos 
(84,000 kareivių) aplaikė dide
lių nuostolių be jokio laimėji
mo.

Vokiečiai nedrįsta užpulti 
talkininkų.

True translation filed with the post- 
inastcr ai Chicago, June 15, 1918, 
•s reuuired by the act of Oct. 8. 1917.

PARYŽIUS, birž. 14. ---- Olici-

alis naktinis pranešimas sako, 
kad Francijos fronte šiandie ne
buvo pėstininkų atakų.

Prcmiero (’lemenceau orga-

nas L’Home Libre nesistebi su
silpnėjimu mūšio. Jis .>ako, 
kad priešas nuo geg. 27 dienos 
pavartojo apie 80 divizijų, ku
rių kuone pusė paliko 50 nuoš. 
savo žmonių karės lauke. Jis 
išreiškia nuomonę, kad gen. Lu- 
dendorff turi daugiausia 30 di- 

da’iai jau dalyvavo mūšiuose.

HINDERBURGAS DAR 
TURI 300,000 KAREIVIŲ.

Gali tęsti ofensivą du mėn.

True trnnslation filed with the post- 
niaster at Chicago, June 15, 1918, 
ns required by the act of Oct. 6, 1917.

WASH1NGTON, birž. 14. — 
Hinderburgas turi mažiausia 25 
divizijas (300,000 kareivių) re
zerve. Apskaitant pagal dabar
tinį skaičių žūstančių kareivių, 
jis gali palaikyti savo ofensivę 
spėka per mažiausia du mėne
siu.

Kalbėdamas apie situacija 
Francijoj, viršininkas Anglijos 
karės komisijos gen. Bridges iš
reiškė nuomonę, kad vokiečių 

ofensivas išseks galbūt prieš 
pradžią rugpjūčio mėn.

Bridges apskaito, kad įskai
tant vokiečių suimtus belaisvius, 
talkininkų nuostoliai bus netoli 
lygus vokiečių, nors pastarųjų 
nuostoliai yra daugiau užmuš
tais ir sužeistais.

LAUKIA NAUJO UŽPUO
LIMO TIES AMIENS.

1 rue trnnslation filed with the post- 
niasler at Chicago, June 15, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.

WASH1NGTON, b. 14.— Su
lig vietos karininkų nuomonės, 
dabartinė pertrauka mūšiuose 
karės lauke Francijoj reiškia 

vien perėjimą prie naujos ir dar 
smarkesnės atakų audros prieš 
talkininkų linijas.

Greitai stiprėja nuomonė, kad 
beveik viskas yra prirengta prie 
atnaujinimo vokiečių vyriausio
jo antpuolio ant anglų armijos 
apie Amiens, kurio tikslu butų 
pėmimas kanalo uostų.

AMERIKIEČIAI BOM
BARDAVO METZ.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, June 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

SU AMERIKOS ARMIJA LO- 
RRAINE, birž. 14. — Amerikos 
orinė eskardra vakar padarė pir
mą vienų amerikiečių orinį ant
puoli. Ktinaikindtirna nickurias 
vo:- iečių karines įstaigas arti

Metz. Astuoni aeroplanai kiek
vienas numetė po 10 bombų ant
stovyklų, reikmenų sandėlių ir nuo žaizdų ir 48 sunkiai sužeis- 
geležinkelių apielinkese Metz, ti.

Dommary ir Daroncourt. Pas
kui sugrįžo pilnoj tvarkoj, ne- 
pražudydami ne vieno aeropla
no.

Vokiečiai užpuola sparnuose

True translation filed with the post- 
inaster ui Chicago, June 15, 1918, 
as required by the act of Oct. H, 1917.

LONDONAS, birž. 14. — Su
laikyti centre vokiečiai vakar a- 
takavo galuose sparnų dabarti- 

> nio mūšio fronte, į kurį įeina vi
sas Oise laukas ir. dalis Maine 
apygardos.

Prancūzų karės ofisas prane
ša, kad stipri priešo kontr-ata- 
ka dviejų mylių fronte tarp Cou- 
rcelles ir 
kyta pirm negu vokiečiai įstengė 
pasiekti franeuzų pozicijas.

Amerikiečiai laimėjo.

m i i- r . i • f GEORGE L. NUGENT, Silver 
. Springs, N. i., kareivis, sunkiai 

sužeistas.
JOHN SHUTOVICH, Nek 

York City, kareivis, sunkiai su
žeistas.

JOSEPH WASILEWSKI
Pue, III., kareivis, sunkiai sužel
tas.

PETER P. \VISI(H.SKI, 2241 
Hamburg St„ Chicago, kafeivis, 
sunkiai sužeistas.

JOIHN ZUBA, Brooklyn, N. 
Y., kareivis, sunkiai sužeistas.

THĘODOR NOWOSELSKI, 
Union City, Cohn., kareivis, pra
puolė karės lauke.

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, June 15, 1918, 
as requlred by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON b. 14.—Gen. 
Pershing pereitą naktį pranešė 
apie pilną atmušimą su dideliais 
vokiečiams nuostoliais didelių 
atakų į šiaurvakarius nuo Ch- 
ateau Thierry. Amerikiečių li
nijos pastūmėtos vakar priekyn 
paėmimu paskutinės vokiečių 

pozicijos Belleau miške, pasili
ko nepaliestos.

SUV. VALSTIJOS PERVIR 
ŠIS VOKIEČIŲ ARMIJĄ,

Sako prezidentas VVilsonas.
— ■— ...... r

True trnnslation filed wtth the posl- 
ni »*I<t ai Chleago, June 15, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 8, 1917.

WAS!IINGTON, b. 14. Pre
zidentas VVilsonas šiandie atsa
kydamas į Francijos preziden- 
o Poincare pasveikinimą sukak- 
uvių išsodinimo pirmųjų Ameri 
los kareivių Francijoj, uržeiš- 
cia, kad Suv. Valstių tikslu yra 
siųsti į Franciją kareivius ir nu
degą iki “koks-nors nelygumas 
spėkų bus visiškai perviršytas”.

PERŲ UŽGRIEBĖ VOKIE 
ČIŲ LAIVUS

True translation filed vvith the post- 
inusler at Chicago, June 15, 1918, 
as rcquircd hy the act of Oct. 6, 1917.

LIMA, Peru, birž. 14. — Pe
ru valdžia užėmė Callao inter
nuotus vokiečių laivus.

WASHINGTON, b. 14—Cal- 
ao uoste yra internuoti 8 vokie
čių laivai biskį mažiau negu

lasažierius.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, June 15, 1918, 
as reųuited hy the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, birž. 14. — 
Šios dienos S. V. armijjos nuos
tolių sąrašas paduoda šimtą de- 
vynioliką vardų. Nuostoliai tot- 
ki:

Užmušti karės lauke .... 29
Mirė nuo žaizdų ....................5
Mirė nuo šiai]) atsitikimų.. 3
Mirė nuo ligų....................... 6
Sunkiai sužeisti ............... 70
Sužeistų nežinia kaip
Prapuolė karės lauke 5

šiaine sąraše yra paduotos jautinis apsvarstymas įstatymų, 
šios lietuviškai skambančios pa- pasiūlyti) mažesniųjų Austro- 
vardės:

JOHN KRIVDO, Murray, O.,
jūreivis, sunkiai sužeistas.

JOHN MALKAS, 12035 Union
avė., Chicago, jūreivis, sunkiai
sužeistas.

FRANK TRINKA, Astoria, N.
Y., jūreivis, sunkiai sužeistas.

JOHN CZYZECKI, Glasgovv,
Mont., kareivis, užmuštas karės 
lauke.

NIKOLAI JAWORSKI, 922
N. Lincoln st.. Chicago, karei
vis, užmuštas karės lauke.

GEOIUrE MANTAS, Pooele,
Utah, kareivis, sunkiai sužeistas.

De

FRANCUOS SOCIALIS
TAI Už PAVERGTĄSIAS 

AUSTRUOS TAUTAS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, June 15, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, b. 14. — Buvęs 
naryš Francijo^/lcarės kabineto 
Albert Thomas. vakar pirminin
kavo Austro-Vengrijos Prispau
stųjų Tautų Susivieni jimo Komi
teto susirinkimą Paryžiuje. Ra
dikalai socialistai įteikė dekle- 
raeiją iš naujo patvirtinančią 

gilią užuojautą jugo-slavams ir 
čclio-slavams, kurie reikalauja 
neprigulmingos valstybės.

TALKININKAI PAĖMĖ 11 
MIESTŲ MAKEDONIJOJ.

Truc translation filed with the post- 
masler ai Chicago, June 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, birž. 13. - Ka 
rėš ofisas šiąnakt paskelbė apie 
svarbų talkininkų paėjimą prie 
kvn Makedonijos fronte. 11 l/i' 
mylių fronte paeita priekyn dau 
ginti kaip 9 mylias ir paimta 11 
miestelių.

Austrijoj
AUSTRAI REIKALAUJA 

TAIKOS.

Taipgi sudemok^atinimo Au 
strijos konstitucijos.

True trnnslation filed vvith the post- 
niastcr at Chicago, June 15, 1918, 
is requircd by the act of Oct. 6.1917.

LONDONAS, birž. 13. — Ne 
senai išleistame memorandume 
Austrijos Vyrų Deanokratinė 
Lyga reikalauja “ūmaus prade 
jimo taikos tarybų neutralėje 
šalyje”. Tarp kitų reikalavimų 
išreikštų minėtame memoran
dume yra “sudemokratinimas 
Austrijos konstitucijos ir tuo-

119
.Jiireivių korpuso nuostolių 

sąrašas paduoda 62 vardus. Jų 
8 užmušti karės lauke, 6 mirė

Giedra šiandie ir ryto, biski 
šilčiau. <

Vengrijos tautų”.
Paskutinis reikalavimas ma

tomai turi omenėje neramumus 
tarpe čeclių-slovakų ir jugo-sla- 
vų, kurie stengiasi visi pasiliuo- 
suoti iš po Austrijos valdžios. 
Memorandumas užsibaigia:

“Ankstyva taika gali būti įgy
ta naudai musų mylimos šalies”.

MAISTO PADĖJIMAS 
AUSTRIJOJ BLOGĖJA.

Politiškas padėjimas irgi 
ne geresnis.

True translation filed with the post- 
niaslci’ at Chicago, Jane 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

STOCKIIOLM, birž. 14. — 
Vienna Arbeiter Zeitung atide
ngia blogėjimą maisto ir poli
tiškos situacijos Austro-Vengri
joj. Jis rašo:

“Situacija Austro-Vengrijoj 
yra vėl labai opi. Maisto padė
jimas visuomet buvo blogesniu 
negu Vokietijoje. Austrijos 
valdžia spaudžiama sausio men. 
streiku davė darbininkams daug 
maisto prižadų. Nė vienas iš jų 
netapo išpildytas. Jiems duo
ta viltis maisto iš Ukrainos, ku
ris delei didėjančių sukilimų 
prieš centralincs valstybes ir 
Skoropadskį, yra nedaugiau 
kaip abejotinu.

“Politiška situacija iš priežas
ties išspausdinimo karaliaus Ka
raliaus laiškų, yra taipgi kritiš
ka. Reichsratho susirinkimas 
atidėtas ncaprubežiuotam lai
kui. Seibii, kroatų ir slovakų 
judėjimas už atsiskyrimą nuo 
Austrijos ir susivienijimą vienoj

“Nesenai buvo smarkus mu
šis tarp vokiečių ir slovakų Vin- 
dish-Gratz’e. Didžiausi sumiši
mai siaučia Lcibach’e. Cechai 
reikalauja pilnos neprigulmybės. 
Austrijos socialistai kalba aš
tria kalba, bet nėra vilties tai
kos. Vokietija atsisako klausy
ti apie demokratinę taiką.

“Austrija vėl yra naguose Vo
kietijos, didelėj dalyj delei išda
vikiškos pozicijos Vokietijos di 
džiumos socialistų vadovo Phi
lip Scheidemann pasekėjų, kurie 
atsisako remti revoliucinį judė
jimą Austrijoj”.

MAISTO RIAUŠĖS LVOVE

True trnnslation filed vvith the post- 
inaster at Chicago, June 15, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6,1917.

ZURICH, birž. 14. — Čia pa
tirta kad pereitą subatą Lvove 
(Lemberg) ištiko didelės mais
to riaušes. Minios išplėšė san
krovas ir kariuomenės vežimus, 
prikrautus reikmenų išgabeni
mui Italijos frontan. Policija 
buvo bejiegė ir kareiviai tapo pa
šaukti. 
Valdžia 
vių.

Padaryta daug areštų, 
prašo dar 5,000 karei-

Ukrainoj.
Šiandie gauta žinia, kad aus

trai sušaudė Dono liaudies komi
sarų prezidentą Podtiolkin. Sa
koma, kad Rostovo paskelbtas 
karės stovis.

30 valstiečių tapo užmušta 
mūšyje tarpe valstiečių ir austrų 
Jampul distrikte. Austrai užė
mė kelis kaimus.

Badas stumia Austrijos 
moteris frontan.

True translation filed wlth the post- 
inaster ut Chicago, June 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

GENEVA, birž. 14. — Iš Aus-
trijos Tyroliaus šiandie prane- lorado Fuel and Iron Co. atga-

šamu, kad 36,0(M) Austrijos mo
terų ir merginų, visokio amžiaus 
ir klesų, buvo bado priverstos 
stoti j moterų batalionus, dir
bančius arti priekinių linijų.

Vokietijoj žmonės irgi 
badauja.

True trnnslation filed vvith the posl- 
masler at Chicago, June 15, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. (i, 1917.

PARYŽIUS, birž. 13. — Echo 
de Paris sako, kad nors Vokie
tija atakuoja vakariniame fron
te, ji badauja. Berlino Arbei- 

menas apie pasimirimą iš bado 

fort, Tburingia. Prieglauda ra
sta apjieškota badaujančių vai
kų ir atsilankė į prieglaudą gy
dytojai rado keletą vaikų tik
rais skeletais.

Plačiai žinomas ekonomistas 
prof. Franz E. Hein rašo Muni- 

gedamas Vokietiją, kad ateinan
čios savaites bus sunkiausios už 
visas iki šiol pergyventas ir pri
sipažįsta perina tęs visuotiną 
trukumą kveičių.

AUSTRUOS PREMIERAS 
VĖL REZIGNAVĘS.

True translation filed vvith the post- 
rnasler at Chicago, June 15. 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, birž. 14. — Iš 
Amsterdamo Exchange Tcleg- 
rm>h Co, pranešama, kad Aus- 
f i jos premieras Dr. von Seydler 
s *redoj įteikė karaliui Karoliui 
savo rezignaciją. Karalius dar 
jos nepriėmęs.

AUSTRAI BETURINTI 
TIK VIENĄ DRED- 

NAUTĄ.

Italai paskandino du dred- 
nautu.

True trnnslation filed with *the post- 
nuister at Chicago, June 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

VENECIJA, birž. 14. — Ita-

tą užpuolimo panedėlyj, kada 
du dideli austrų kariški laivai 
tapo torpeduoti dviejų italų tor
pedinių laivų ir rado laužas, u- 
žimančias ketv. mylios plotą už 
10 mylių į šiaurę nuo vietos ata
kos, matomai nuneštas ten sro
vės. Daug negyvų austrų juri
ninkų taipgi buvo vandenyje. 

Taipgi surasta Austrijos torpe
dinių laivų naikintojus traukia
nt netoli pakraščio kitą naikin
toja.

Hydropl. taipgi aplankė Pola 
uostą ir rado ten tik vieną aus
trų dreadnautą. Kadangi joks 
dreadnautas neplaukioja Adri- 
atiko juroje, komanduolojas 
Rizzo ir jo draugai panedėlio už
puolime sprendžia kad jie pas
kandino abu austrų karišku lai
vu.

PAMINKLAS ludlowo 
KANKINIAMS.

LUDL0W, Col. — Uinted 
Mine Workers geg. 30 d. nu- 
gaubė puikų paminklą paslaty-

vaiku, kuriuos balandžio 20 d., 

1914 m., užmušė būrys Colora- 
dos valstijos milicijos. Tuja 
milicija buvo Rockefellerio Co-

300 darbininku v 

žuvo dirbtuvėj
700 sužeisti eksplozijoj Sko

da kanuolių dirbtuvėj.

True translation filed with the post- 
master ui Chicago, June 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 1 I. — Pa
sak Journal šiandie gautų žinių, 
eksplozijoje Skoda kanuolių dir
btuvių arti Pilsen, geg. 25 d. dau
giau kaip 300 darbininkų tapo 
užmušta, o 700 sužeista. Eksp
lozija buvo girdėties už 150 my- 
lių.

bentieji mušeikos.
Anglių kompanija buvo išme

tusi iš namų angliakasius ir jų 
šeimynas ir jie gyveno šėtrose, 
j kurias mušeikos pradėjo šau
dyti, o paskui tas šėtras visai su
degino.

United Mine VVorkers nupir
ko šėtrų vietą ir toje vietoje 
pastatė paminklą.

Paminklas vaizdiną stovintį 
pasiryžimo pilną darbininką, o 
šalę jo moteris su kūdikiu. Ant 
paminklo iškaltas sekamas už
rašas:

“Atminčiai vyrų, moterų ir 
vaikų, kurie žuvo už laisvę Lu- 
dlo\ve, Colorado, birželio 20, 
1914. Pastatytas per United 
Mine Workers of America”.

Panaikįs darbą nuo štukių.

BOSTON, Mass. — Internati
onal Ladies’ Garment YVorkenl 
unijos metinė konvencija didele 
didžiuma balsų nutarė phnaikin-< 
ti sijonų išdirbystėje Suv. Val
stijose ir Kanadoje darbą nuo 
štukių ir įvesti savaitinį darbą.

Taipgi nutarta pabudavoti 
New Yorke jau ant seniau nu
pirktos žemes ligonbutį džiovi
ninkams.

Vežėjai laimėjo.

AKRON, O. — Naujai suorga
nizuota vežėjų unija jau laimė
jo pakėlimą algos. Vežėjai ga
udavo $20 savaitėj, dabar gi 
gaus $25.

Plumberiai irgi laimėjo.
------ o —

BURLINGTON, VI. — Ką tik 
suorganizuota čia plumbėrių li
nija. Ir ji tuoj išgavo naują al
gų skalę, sulig kurios plumbe
riai gaus $26.50 už 11 darbo va
landas.

Reikalauja pakėlimo algos.

LOUISVILLE Ky. — Arkliu 
kaustytoji] unija pareikalavo 
pakelti algą. Jie dabar gauna 
$3.50 į dieną. Reikalauja gi $4 
ir pusę dienos šventes subatomis 
su pilnu užmokesčiu.

GATVEKARIŲ DARBI- 
NINKŲ LAIMĖJIMAI.

OTTAWA, Can. — Pirmųjų 
ir antrųjų metų gatvekarių da
rbininkams alga pakelta po 11c 
į valandą. Taisytojams, maši
nistams, dailydėms ir k. darbi
ninkams pakelta alga 10c į vai. 
Už viršlaikį bus mokama pus
antros mokesties.

BLOOMINGTON, III. — Bloo- 
nn<l Noriinil Ilailvvay; 

and Light Co. sutiko mokėti sa

vo motormanams po 32c. į vai. 
pirmais metais, 34c sekamais 
36 mėnesiais ir paskui 36c į va
landą.



Subata, Birželio 15, 1918.

Didelis Metinis

PIKNIKAS
Vokietijos impe 

rialisty sva
jones.

NORI SUJUNGTI PUSĘ 
EUROPOS,

Parengtas

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAšELPOS KLIUBO

Atsibus

Nedėlioję, Birželio 16, 1918

G. M. Chernaucko
LYONS, 1LL.

Darže

Pradžia 10-tą valanda ryto. Inžanga 25c porai.

musų 
inuzi- 

KOMITETAS.

Maloniai kviečiame visus lietuvius ir lietuves atsilankyti i 
metini pikniką, kur galėsite linksmai praleisti laiką prie gražios 
kos pasišokti. Nepamirškite dienos. Kviečia visus

Didelis Metinis Piknikas
Parengtas L. T. Draugystės Liuosybės, įvyks

Ned., Birželio-June 16 d., 1918 m
A. BLINSTRUPO DARŽE (Leafy Grove),

Willow Springs, 111.

Pradžia 9tą valandą išryto. Inžanga 25c porai

Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites 
j musų Pikniką, kur bus puiki muzika ir kitokių pagilink^ 
^minimų. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

PASARGA:—Važiuokite iš visų dalių miesto iki Archer Avė. ir Archer- , 
Cicero iki City Limils, paskui Joliel karais iki Leafy Grove.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

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

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mmtgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus. >
Atdara Utarninkais, Ketvertais ir Suimtomis iki 9 valandai vakare. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtinčiomis iki 4 valandai po pietų.

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

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

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS

BBENZA 
KROTKAS 

ANTANAS RRO2IS 
KAZ. MATULIS

Parsiduoda Koljardas
Parsiduoda Coal and Wood jardai su visa praperte ir įtai
sais.
priežasties sūnaus išėjimo kariuomenėn, o tėvąs senas, ne-
pajiegia dirbti. Atsišaukite šiuo adresu:

F. J. KOZLOWSKI,
12315 Ix)we Avė., West Pullman.

Pbone Pullman 633.

Biznis per daug metų išdirbtas. Turiu parduoti iš

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentą, Rėmą ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Malera malevojimui stubų išvldaua, po $1.19 už gal.
CARR BROS. \VRECKING CO.

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

Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir 

angliškų. Gramofonai‘nuo $10.0(1 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 
žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, (kukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BUDRI K,
Tel. Draver 8167------ — Chicago, III.

Rusija, Bulgarija, Turkija 
susivienijusios su Vokieti
ja su bendrais rubežiais, 
bendra armija.

True translation filed with the post- 
imislur at Chicago, June 15, 1918, 
us reųulrod by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM, birž. 14.—Vo
kietijos vice-kanclerio Friede- 
rich von Payer pranešime, išs
pausdintame Vienuos Neue E- 
rie Presse ir cituojamame Her

ma nuolatinė ekonominė ir ka
rinė uni ja tarp Vokietijos ir Au
stro-Vengrijos “su laipsnišku 
pranykimu muitų ir rubežių.“

domą “Mittcl Europa“ projek-

rija ir Turkija.
Vice-kancleris nurodo, kad su 

sykį taip padaryta unija, taika 
Europoj bus teutonų talkininkų 
rankose, išrišimas kįlančių delei 
karės varginančių problemų bu
tų daug lengvesnis, .taipgi butų 
palehgvintas išrišimas vidurinių 
klausimu. C

Vicc-kancleris savo pranešime 
tarp kitko sako:

“Dabartinė forma susivieniji
mo nėra ganėtina. Atsižvelgiant 
į faktą, kad yra paliesti svarbus 
klausimai, prailginimas susivie
nijimo turi nuolatos rymoti ant 
valandos ūpo. Pagretinės trum
po laiko sutartįs pranyksta. Li
nija turi būti artima, kad beveik 
nebūtų klausinio apie atsisky
rimą ir centras susivienijimo 

pritraukimo turi būti padėtas 
ekonominėj unijoj“ '

Lietuva irgi įeitų unijon.

, Po išaiškinimui kodėl tokia 
unija turi gerus prospektus, von 
Payer sako, kad visi tie paran
kamai butų padidinti, jei Lenki
ja ir šiaurinės parubežinės val
stybės (Lietuva, Latvija, Balt-

“N.”) prisidėtų ekonominiai prie 
centralinių valstybių. Bet geru
mas (hir labiau padidėtų, jei lai-

• Rubežiai pranyktų.
Vice-ka ncleris tolinus sako:
“Viskas galutinai turi pavirs

ti didele susivienijusia draugiš
ka apygarda su bendrais intere
sais. Kartu su laipsnišku prany
kimu muilų ir rubežių, turi įvy
kti suvienodinimas ar toli sie
kiantis pertvarkymas ekonomi
nių įstatymų, ypač pirklybinių 
ir 'pramoninių tarifų ir globoji
mo darbu. Kartu turėtų būti 
užbriežtos niekurios formos ne- i 
tiesioginio apmokesčiavimo, tai
pjau geležinkeliai, vandens ir 
kitos priemonės komunikacijai 
turėtų būti paverstais tarnavi
mui bendriems interesams.

inas, apginklavimas ir aprūpi
nimo sistemos palengvina vedi
mą karės ir kaip to nebuvimas 
padidina sunkumus. Karinės 
vyriausybės greitai susitartų kas 
reikalinga šiame dalyke.

Valdytų visą pasaulį

“Butų ištikrųjų puiku, jei su 
įvykinimu taikos butų padary
tas visuotinas pasaulio nusigin
klavimas. Tečiaus stovėkime 

dabar kol-kas ant faktų ir pa- j nusil|)nčję ir pasenę pirmiau ne
darykime susivienijimą pilnu. | gU pUSiekia viduramžį. Yra pa- 
Kartą Vokietija ir Austro-Veng- / tčmyti nuotikiai, kaip labai di- 
rija yra ekonominiai ir politiškai siautimas neapykantos bei.

susivienijusios, kas pasaulyje 1 skaugčs pasendina Žmonos metų 
turės drąsos, pavieniui ar su ki-! ejiemi8 lųike keleto dienų bei se
tais, eiti prieš šį bloką, ypač ka-į vrtj£ių, 
da kariniai prisirengimai susi-l Beikja priminti, kad tie dva- 
vienijusių iuperijų yra vienoki,’ siški (protiftki) nuodai esti lo
kalia Francija yra susilpninta lengvai antidotuojami^ sa
iki to laipsnio, apie kurį ji šian-• naikjmnni, taip kaip kad fiziški 
die neturi supratimo; kada ca- • 11U()(|aj, kurie turi gerai žinomus 
riškoji Rusija nebegali būti nė 
pavoju savo priešams, nė apsau
ga politiškoms valstybėms, ku
rios lošia rolę amžinų taikos 
ardytojų ir intrigantų; kada 
šiaurinės parubežio valstybės y- 
ra kariniais pasekėjais Vokieti
jos; kada Lenkija yra susivieni
jusi su centrulinėmis imperijo
mis ir kada nebegalima tikėties 
centralinėse valstybėse/ ne bado 

| nė vaidų tarpe jų.
Taika bus vokiečių rankose.
“Europos taika tada bus ran

kose susivienijusios Vokietijos 
ir Austro-Vengrijos, ir bus gero
se rankose.

Mintis — žmonių 
valdytoja.

Pancdelyje, Utarninke, Scredoje ir Ketverge.

(Tąsu).

Niekas taip neišsemia kūno 
gyvybę kaip audros neapykan
tos, skaugės arba pasiryžimas 
atkeršyti. Mes matome, kaip 

Į-aukos tų geidulių esti sunykę,

KLEINMOS.
HALSTED OJO

SVARBU!
Po liepos 4-(oh ši 

sankrova bus atdara 
tiktai vieną vakarą j 
savaite.
SUBATOMIS IKI 9:15

Kitais vakarais už
darysime 6 vai. vak.

Kiekvienas

valčių.
Reikia priminti, kad tie dva

antidotus. Kuomet musų kūnas 
užsidega karščiu, kuomet apser- 
game, mes einame pas gydytoją, 
kad gavus priešnuodžius; bet 
kuomet skaugė bei neapykanta 
bujoja musų sieloje ir kankina 
mumis koliai tas karštis pats 
per save palengvėliu pranyksta, 
mes nežinome, kad pavartoda
mi meilės antidotą, mes labai 
lengvai būtume išblaškę kjlan- 
čią jausmų audrą, kuri ardo ir 
naikina organizmą, o ypatingai 
delikatnius, labai jauslius sme
genų audeklus.

Vandenyje nėra tokio 
elementų,

Vilnoniai velour kautai, juodi ir balti 
klėlkuoti kautai. 

Visi'vilnonės gerge kautai 
Balti Dlagonal kautai. 

Su diržais modeliui. 
Eir.pirc išvaizda 

Dideliais kalnieriaia 
Papuošti guzikais. 

Kautai verti iki $15.00.

Jie Išparduodami!
Pavasarinis ir Vasarinis Kautas
Turi Būti Parduotas

Mes lurime pcrciiiug kimių šiam metų 
laike, musų sandėliai turi būt sumažinti 
nežiūrint kainaviino ir visų kilų pardavi
mo kainų. Nežiūrint kur tas drapanas

brudo 
kurieSu kiekviena eko- bei nešvarių 

nomine ir politiška sutartim, ku-| nebūtų galima prašalinti su pa-
•ios įvyksta tarp naujojo susivie
nijimo ir Balknnų šalių, ar net ir
Turkijos, bloko svarba ir todėl subiauriota, kaip jo protas ne 
jog gvarantija taikos, dar labiau

Vice-kancleris užbaigia: 
t

Taigigelba mokslo chemijos.
kaip labai žmogaus siela nebūtų

butų permirkęs visokiais nuo
dais sudarkytų, nepadorių min
čių ir papročių — teisingas mąs
tymas, atkreipimas minties prie-

“Likimingoji vhlanda išmušė $higon pusėn nuo tų dalykų, 
dėl Vokietijos Jr. Austro-V engri- kurie priteršė protą, visuomet 
jos ir todėl tikrai dėl visoš Eu-; prablaivys ir išgydys protą, 
ropos.“

2.000 žuvo ant austrų 
dreadnauto

Tme translution filed with the post- 
master at Chicago, June 15, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6,1917.

VENECIJA, birž. 13. — Ko- 
manduotojas Rizzo, kurio drą
sus žygis paskandinant austrų 
drednoutą Adriatiko juroje su
judino visą Italiją, savo pasako
jime apie tą susirėmimą, kuria
me be vieno paskandinto laivo, 
dar kitas kariškas laivas tapo 
pagadintas ar sunaikintas kitu 
laivu, vadovaujamu komanduo
tojo Milazzo sako, kad labai ga-! 
Ii būti, jog 2,000 jurininkų žu
vo tame susirėtnime.

Tai yra priedermė toxikologi- 
ko, nuodų specialisto, žinoti prie 
šnuodžius kiekvieniems nuo- 
dains. Jis nemėgintų išgelbėti 
žmogų nuo užsinuodijimo arse
niku morfino priešnuodžiais; 
jis būtinai turi turėti arseniko 
antidotą šiame atsitikime; pagal 
ligonio simptomus jis pažįsta 
kokie nuodai buvo priimti.

80 nuoš. sužeistųjų vėl 
kariauja už 4 savaičių.

True translation filed with th. nosį 
mastei* at Chicago, June 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 917

WASH1NGTON, birž. 13. — 
Frąncijoje vartojamosios page- 

i rintes chirurgijos metodos daro 
galimu 80 nuoš. sužeistųjų pa
siųsti prie kariaujančiųjų spė
kų bėgyje trijų ar keturių sa
vaičių laiko, kuomet pirmiau 
užimdavo ištikus menesius jų iš
gydymui. Paskelbdamas tai 
vyriausiojo gydytojo ofisas sa
ko, kad kaip tik surandama na
uji budai gydymo, luojaus ta 
žinia persiunčiama Suv. Valsti
joms pamokinimui šios šalies

Daugelis gyvasčių ,butų buvę 
išgelbėta, jeigu pirmiausiai nuo
dų auką pasiekę žmonės butų 
žinoję antidotą priimtųjų nuo
dų. Tankiai pasitaiko, kad li
goniui esti užduodami ne tie 
priešnuodžiai, kurie yra reika
lingi, ir, žinoma, tas dar paar- 
šina jo padėjimą. Ateis laikas, 
kuomet kiekvienas žmogus bus 
uit liek išmintingas ir taip pa
tyręs protiškąją chemiją, kad 
jis pasekmingai galės vartoti 
priešnuodžius nuo kiekvieno 
dvasios bei proto užnuodinimo.

Ateityje mes pritirštino, kad 
išblaškyti nedraugiškas, biau-j 
rias ir nedorias mintis, pakrei
piant mintijimo procesą prie-’ 
šingon pusėn, yra taip lengva,' 
kaip kad atšaldyti karštą va n-1 
denį, atsukant šalto vandens 
kraną. Mes pajiegiame 
liuoti temperatūrą savo 
čių, kaip kad dabar mes
liuojame temperatūrą vandenio;1 
jeigu vanduo yra perkaistas, I 
įneš atsukame šalto vandens 
kraną. Jausdami musų prote 
kįlančią temperatūrą, mes taip- 
pat turime kreipties priešingon! 
pusėn: mes turime atsukti
kraną meiles ir sądaros minčių, 
kurios išblaškys pyktį, neapy-Į 
kantą ir kerštą ir karštis urnai 
išnyks.

Kitaip sakant, kaip erzinan
čios, kaip nepatpgios ir skau
džios aplinkybės nebūtų, bet vi
sgi yra galima ir nelabai sunku 
absoliutiškai kontroliuoti savo

regu-) 
niin- 
regu-i

Musų metinis matracų išpardavimas.
. . e^’urint dideliai pakilusią kainą išdirbime matracą, mėne

siai nuolatinio energiško stengimosi inusą pirkėjo, duoda mums 
galę reikalauti pigias kainas. — SKAITYKITE:_

Skyrius 2. Visi čystos 
vatos matracai, pada
ryti su apdėtu veduku, 
15 svarai, apvilkti ex- 
tra puikiu artistišku

Lf 9.90

Skyrius 1. Coinbina- 
tion veiloko matracui, 
tyro veiloko viršų, a- 
paČia ir šonais, vidus 
pripildytas medvilne, 
elegantiškos kokybės 
Įpilai, — Imperini kra
štai, $10 ver-

Skyrius 3. Veilokiniai 
l 
lino ai'tisti 
$20.00 vertė 
tikini už ...
Skyrius 4. Sanitariški plauką ma tračių, puikiausi, visi Čystų garbi
niuotų plaukų, apvilkti liktu “A. C. A.” įpilu, kvolduoti s < "7 Ą C 
kraštai. Vertė $30.00. Dabar liktai ........................... ■ ■

matracai, 
pasiūti I eilių siutu pakraščiu, sa- 

dryžuotu įpilu.
1 '14.80

SUSIVIENiJIMASLIETUVIU
IS'rĖIGTASįl AMERIKOO&a,s

■«*■* — ! ■ ■ —...............    1 ■-

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ flpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

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

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

a

A. B. STRIMAITIS
.307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY ♦

“rėčiaus tokia kooperacija 
gali būti manoma tik sąryšyj su 
palaikymu politiškos neprigul- 
mybės paliestųjų imperijų, kuo
met bendras svarstymas ir ben
dra akcija yra reikalingi sąryšyj 
su užrubežine politika.

Bendra armiją
“Politiška kooperacija turi bū

ti remiama susitarimu kariniuo
se klausimuose. Jei valstybės 
yra surištos bendro apsigynimo 
sutartim, jos turi proporciona- 
liai nešti apsaugos naštą, ir tada 
visi bus lygiai užinteresuoti pa- 
prastinime ir tinkamame pra
tilkime karinių įstaigų. j

“Dabartines karės patyrimai!
parodė, kaip vienodas lavini- šas netaps sumuštas.

FRANCUOS SOCIALIS
TAI Už PERGALĘ.

True translation filed with the post- 
muster at Chicago, June 15, 1918. 
as reųuired by the act of Oct fl, 1917

PARYŽIUS, birž 12. Išvil
kti riuose evakavimo mokyklų 
vaikų, sužeistųjų ir senų žmo
nių iš Paryžiaus, lapo išleistas 
socialistų atsišaukimas, kviečia
ntis Frakcijos žmones nepriim
ti taikos be pergales, bet kariau-

Žemaites Raštai

Karės Metu

Tel Yards 3G54. AKUŠERKA i

Mrs.A. ¥ 10IKAS 
hiigusi Akušerijos Ko- |( 
legiją; ilgai praktika-1
vusi Pennsy Ivunijos 
hospitalėse ir Phila-, 
delphijoj. Pasckmin-1 
gai patarnauju prie, 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 

^3113 So. Halsted Str. 
(Ant antrą hibą) 

Chicago.

Absoliutiškai 
pastūmėti bilc 
dvasišką ūpą ateinančio žmo
gaus; nei nepasisekimai, nei su
nkus darbas, nei priešai, nei gei
duliai gei kankynės nepakenks 
jam; tiesiog bus negalima pri
versti jį kentėti lodei, kad jis 
žinos paslaptį kaip išblaškyti ne
dorias ir kenksmingas mintis. 
Jeigu ateinantis žmogus jaus 
prisiartinantį liūdnumą bei su- 
rugimą, jis labai lengvai išblaš-,
kys jas atkreipdamas mintis1 lai urnai jis pergales jį, užtven- 

sišką ūpą, užlaikyti save pozoje priešingon pusėn. Jis žinos kaipj kdamas protą drūtumo, spėkos 
sustabdyti minčių rūgšties gria- ir gaivumo mintimis.
užimą alkalio mintimis. Jeigu (Bus daugiau)

negulima bus 
kurion pusėn

Įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—

1840 So. Halsted St., 
Chicago.

jis jaus prisiartinaul silpnumą,

Ii ir viską paaukauti kol prie-^ ir lygsvaroje — saldžiame, san
dari ngame dvasios gaivume.

n .



ubata, Birželio 15, 1918.

Montello, Mass
Iš vietos chronikos.

2 buvo tautininkų 
prakalbos. Kalbėjo

kauskas iš Lawrenco. Strimai
tis smerkė klerikalų darbus ir 
politikų bet taipjau kliudė ir so
cialistus, bet užtat tautinė San
dara lai einanti teisingiausiu ke-

■— ..................................... ................... .................... ... ipi

ko patsai negalėjo išplūsti, tai 
pardavinėjo “Draugo”išleistus 

plūdimus. Užtat net (padoresni 
katalikai šneka, pasipiktinę, kad 
kunigai jau užmiršę skelbti 
Dievo mokslų ir užsiėmę plūdi
mais ir dergimais sau nepatin
kamų žmonių.

i
Birželio 2, buvo prakalbos su- 

f rengtos DLK. Vytauto Draugys-

NAUJIENOS, Chicago, UI.
111

Sutaupyk $10 ant apsirėdymo

$30 Siutai <** 2v
saugius ir 
pelningus

Investmenlus, nešančius nuo 
27% iki 35% ir (langiau. 
Dividendai mokami kas mė
nuo arba du kariu j mėnesi. 
Kainos kjla sparčiai, 
greičiau pirksi 
giau pelnysi, 
ateik pasiteirauti 
atdaras ir nedėliotais 
10 iki 3 vai. po pietų.

843 S. Dearborn Si. 
Rooin 1200. Chicago.

PIRK

Juo
— tuo dau- 
RaŠyk arba

I >tisas 
nuo

nai progresvvus ir laisvamanis, 
socialistu nekliudė, bet klerika- 
lanis tai jau kad davė tai davė. 
Be to, p. Jankauskas neturi sim
patijos lietuviams kurie teišma
no tik bažnyčias statyti ir ai
riams jas atiduoti. J Lietuvą

ėios, visas jų turtas reikės čia ir 
palikti, ant ktipros užsidėjęs jt,i 
nenusineši. Milijonai vargdic*- 
nių lietuvių turto pasiliks airiij 
vyskupų rankose, -r-

Liuosybės Choras gegužio 29 
dii nų statė scenoj veikalų “Mi
lijonai vandenyj“. Vaidinimas 
atlikta gerai. Po to Liuosybės 
Choras plės E. Stonkaitės veda
mas sudainavo keletu dainų, ir 
plė M. Moreikaitė padainavo so
lo. Programui pasibaigus šok
ta* iki vėlumo naktie^. Publi- 

nepirdaugiausia, bet 
vis dėlto šiek-tiek

kos buvo 
pelno Chorui

I

Gegužio 31 
šiuo pasauliu

d. persiskyrė su 
Antanas Rakutis, 

25 metų amžiaus. 
Paėjo iš Vilkmergės pavieto. Bu
vo laisvų pažvalgų vyras, bet 
giminėms geidžiant tapo palai 
dolas su bažnytinėmis apdgo- 

Paliko nuliudime jaunų

Paul.

buvo surengus prieš kaizerinių 
klerikalų su jų vyskupų Kare-

ką protesto milingų. Kalbėjo 
d. P. Balsys, taipgi J. Kriaučiu- 

Paskni sekretorius II. Kri- 
pasiulė susirinkimui tam 
protesto rezoliucijų, kuri, 

neskaitant keturių nuo balsavi
mo susilaikiusių vyčių, buvo 
vienbalsiai priimta. Viena vylė 
buvo dagi bepradedanti kelt ran
ką prieš, bet nebeišdrįso ir nulei
do rankų žemyn, visa kai ugnis, 
nuraudus. —Kuršėnų Studentas

ims.

Klerikalų prakalbos. — Bir
želio I įvyko klerikalų prakal
bos. Kalbėtoju buvo P. Česnule
vičius. Teisino vyskupo Kare
vičiaus žygius, kunigų Bartuš- 
ką„ sakydamas, kad jie kitaip 
nė negalėję pastigti negu pasiel
gę. Visų bėdų užtat vertė ant 
bolševikų — jie Lietuvų “par-

klerikalai daro taip, 
girtuoklis: ant kojų 

nebepastovi, o teisinasi: “Aš nc-

Musu•r

Jaunų Vyrų Kliubas birželio
8 dienų turėjo piknikų Tautiško

Protesto mitingas. — Vietos 
socialistai ir sandariečiai birže-

lio 9 dienų buvo sušaukę viešų 
susirinkimų protestui prieš kle
rikalų, vyskupo Karevičiaus va
dovaujamų, įdavimų Lietuvos. 
Kalbė’tojais buvo d. J. B. Sniel- 
storius ir Kostantas Norkus, a- 
budu iš So. Bostono. Jiedviem 
papasakojus apie klerikalų par- 
davikiškus darbus Lietuvos kla
usiniu, gerb. Košt. Norkus pa
siūlė susirinkimui tam tikrų
proleesto rezoliucijų. Kad bu-1 tūs. Kalbėjo d. J. B. Smelstorius, 
vo duotas formalis įnešimas re-1 Nors minėtas misionierius gra- 
zoliucijų priimti, susirinkimo I šiuo velniais ir pragaru tiems, 

pirmininkas paleido balsavimui, I kurie eis į prakalbas, bet žmo- 
paprašęs: “Kas sutinkate su re-1 nių prisirinko nemažai. Drg. J. 
zoliueija, meldžiu atsistoti.“—I B. Smelstorius kalbėjo apie nau- 
Visa publika atsistojo išskiriant I dingumų priklausyti prie tokių 
porų uniginių. — “Dabar, kasi draugijų, kuriose nevaržoma 
prieš rezoliucijų, stokite!” Nie-Į žmogaus sųžinė.
kas neatsistojo. j Antru atveju kalbėjo Lietuvos

Rezoliucija bus pasiųsta Wa-1 klausiniu. Stipriai sukirto kle- 
shingtonan. I rikalams, bet daugiausia kliuvo

Publikos buvo <laug. Aukų] vyskupui Karevičiui ir kun. Bar- 
šusirinkimo lėšoms padengti su-1 tuškai.
rinkta 12 dolerių. I Mergaitei Marijona Pukiutė

Idar labai gražiai padeklamavo
Birželio 10 dienų buvo pairi-1 “Gegutė užkukuos“

etiškas mass-mitingas, kuriame] Po prakalbų prisirašė drau- 
kalbčjo F. J. Bagočus ir J. F.(gysteli 8 nauji nariai. Aukų lė- 
Senlly, mokyklų superintenden-1 šoms padengti surinkta 12 dol 
tas. —Kuršėnų Studentas]su centais.

DLK Vytauto draugystė yra 
žymiausi Torringtone organiza
cija. Ji daugiau atsižymėjo ir 
darbais visuomenės gyvenime. 
Dabar ji nutarė šaukti Torring

HOKFOIU), III., birželio (i licluvi*i vicš«
čia laakėsi p. Račiuna. rodyti kad išnešus |,rote'8t<’ rezoli>'«- 
kratamy paveikslų. Reikia pri-1 k ',ricš Ucuvos 
lažinti, kad Rockforde jam pavy 
ko puikiai — biznio žvilgsniu.
Didžiule Mendelssohno svetinė 
'buvo kupina publikos.

Iš p. Bačiuno krutamųjų pas
veiksiu, apskritai, nieko betįi į- 
domaus nebuvo. Šiek tiek įdo
mesnis buvo paveikslėlis iš Ru
sijos revbliucijos, ir kaip caras 
tupi Sibire ant kelmo.

Belo, poniai Račiūnienei dai
nuojant, p. Račiūnas ir gražiuo
ju ir pikiuoju prašo, kad visi ka-i 
rtu dainuotų. Iš šalies žiūrint 
atrodo kt ista: p. Račiūnas už į- 
žangų ima pinigus, ir dar nari, 
kad pati publika prisidėtų prie 
išpildymo programo... i

Iš Rockfordo
Margumynai

Darbai čionai eina gerai, ir 
pribuvusiam iš kitur darbas ne
įtinku gauti. Darbų yra įvai
rių. Mokestis nuo 30c iki 40c 
valandai paprastam darbininkui. 
Didžiausia dirbtuvė tai Ameri
can Brass Co., kurioj dirbama 
dviem pamainom po 10 valan
dų dienoj, o mokama už 11 va-

—Vargdienis.

VVESTVILLE, ILL.

ATEIK IR UŽSISAKYK DABAR

EMOKĖK augšats kainas už drapanas, 
ES dabar yra sunkus karės laikai. 
E PIRK gatavas drapanas.
ES jos netiks ant jųsų ir nebus pigiaus. 
EIK pas prastus nepatyrusius siuvėjus, 
ES negausit to ko jieškot.

M
ANO darbas ir pritaikymas gvarantuotas.
ANO kostumeriai yra pilnai užganėdinti.
ANO drapanų kainos $20 ir augsčiaus.

ĮSITIKIME neužsiganėdinimo gausi pinigus atgal.
Š užlaikau visokios rųšies vilnonių materijų sandėlį. 

į W Š turiu dirbtuvę įrengtų kuogeriausiai, moderniškai. 
HŠ esu baigęs siuvimo ir kirpimo geriausias mokyklas.

š esu praktikavęs prie siuvimo ilgus metus, 
š užlaikau darbininkus kuogeriausius ekspertus.

A. MAUSN R
3239 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Phone Yards 4608
Vyrų drapanų Siuvėjas, Lietuvis

Storas būna atdaras nuo 8 ryto iki 9 valandai vakaro.
Nedėldieniais atdara nuo 9 išryto iki 12 vai.

Žmonių mulkini 
mas.

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas. 

Mes įrankiam) 
paveikslus dien > 
mis ir vakarais.

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

Dr. A. L. VUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, 111. 
Rezidencija:

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

Ofisas: 
1900 S Halsted 8L 

Viriui BuchofF* AptUM*. 
Telepbno Canal 114.

Valandom 3—6 po pieta 
Uakiriunt N< Aldieaiu* ir Baralaa

Reumatizipas Sausgėla,

Iš p. Bradčiulio laikytos ne
perseniai rockfordiečiams pra
kalbos patyriau, kad tautinin
kai dikčiai yra perkeitę savo “fi
gūrų“. Pirmiaus, būdavo, kada 
jie rėždavo spyčius, visados krei
pdavos į publikų žodžiais: “Bro
liai lietuviai!” arba “Broliai ir 
sesers!“ Dabar ir jie, imdami 
iš socialistų pavyzdį, taria: “dra
ugai* ir draugės“. ..

Žinoma, jie tai vartoja ne dėl 
to, kad ištikrųjų skaitytus kai
po su draugais, bet taikydamie
si prie aplinkybių. —Reporteris 
Torrington, Conn........................

Gegužės 25 dienų Lavinimos 
Batelis buvo surengęs vakarų. 
Lošė komedijų “Netikėtai“. Nors 
artistai dar pirmų kartų pasiro
dė scenoj, bet savo roles atliko 
gerai.

Nuo gegužės 26 iki birželio 
2 d. lankėsi čia kažin-koks mi
sionierius (ar tik ne kun. Ma- 
liauskas?), kurs savo visų misi
jų pašventė plūdimui socialistų 
ir laisvamanių. Plūdo kaip tiktai 
mokėjo. Buvo dagi įsitaisęs ai
rių bažnyčioje krautuvę viso
kios rųšies stabelių ir visokių

šmeižiamų, raštpalaikių. Mat,

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

nmigioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banku (Ciearing House) Depoaitf 

ir Taupymo Padėjimų.

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

................... ’ -------------------------------------- V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co 

J. PESHEL
' sekr. Turk Mnfg. Co 

_ OTTO KUB1N 
prez. Atlai 

[Brevving Co

\v. KASPAR 
prezidentas 

•TO KASPAR

• II.1.1 AM OETT1NG 
prez. Ooling Bros. Ice 

l.HAKLES KHUPKA 
vice-prczidentas

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSKI
pirklys
H. E. OTTE 

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

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

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

A. RaČkus—nemokša, ar su
žinos melagius?

\ f .I ■ ■■ —

Sioux City, Iowa.,— Birželio 
2’ir 3 dd. pąs mus lankėsi p. Al. 
B ičkus su prakamdmis. Pirmą 
vakarų pasirodęs p. A. Račkus 
ant estrados ir prataręs keletą

DOCTOR fflOSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenejusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Nega|es.
Dearborn St. kampas Monroe, 

llr K M DlFVV CHICAGO, ILLINOIS 
Ūla Da lala IIVRoorti 506 ir 507 Critly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieaiais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir SubatO’ * ’ - -

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu, nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai aut painiu paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
učlas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
voitrs pasveikę. Kaina 25c, 
per pačių 2Sc.

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

Knyga :“ŠALTINI8 8VEIKA- 
7'OS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Davatkos 
neužmirš- 
Mat- sako, 
pardavęs.

Birželio 9 d. Weslvilles kata- 
ikai buvo parsikvietę airių vy
skupų Duna iš Peoria, III., kad 
usliprinlų, juos šventame tikė- 

’inie, nes tas tikėjimas visiškai 
pradėjęs čia smukti. 
:r davatkinai vis dar 
a M. X. Mockaus, 

jis daug velnių čia
Taigi reikia dirbti, kad sugavus 
vėl paklydusias aveles.

Vyskupas tvirtino (dirmavo 
;o) tikėjime vaikus, paskui pa
nokė trumpų prakalbėlę, ragin
damas parapijomis tikėt ne tik 
i tai, kų mato, girdi ar jaučia; 
bet ir į tai, kas iš dangaus pa- 
t ina. Nupeikė atsiskyrusius nuo 
Romos Irusio, išvadindamas jų 
vadovus vilkais, kurie avis gau-

Nuo 13 dienos šio mėnesio t. 
y. ketvergi) vakaro, LSS. 26 kuo 
pos prasidės lavinimosi vaka
rai Jono Kvakšo svetainėje. Tie 
lavinimos vakarai bus kas ket- 
vergas, kiekvienų savaitę. Bu
tų geistina, kad Westvillės ir a- 
pielinkės lietuviai lankytųsi į 
minėtus vakarus, nes tuo pati 
laiku bus atdaras taipgi knygy
nas, kur bus galima pasiskaity
ti įvairaus turinio knygų.

—Augštas Vyras.

COURTNEY, PA.

Birželio 16 dienų visiems ži
nomoje giraitėje bus Lietuviškų 
Tautiškų Nepriguhningų Kapi
nių piknikas. Šias kapines yra 
įsteigę Donorus, Monessenp ir 
Courtney, Pa., SLA. ir LSS. kuo
pos. Butų geistina, kad į pik
nikų atsilankytų kaip vietinių 
taip ir apielinkės miestelių lie
tuviai ir tuo paremtų šių laisvų 
kapinių rencalų.

V. P. Banionis, 
L.T.N. Kapinių rast.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

“Gerbiamieji, neabejoju, kad 
jums ne sykį teko girdėti ypač 
tamsius cicilikus pliauškiant, 
tad katalikų bažnyčia tai tiktai 
tamsybės palaikytoji^ mulkini
mo įstaiga, pasaulio civilizacijos 
trukdytoja ir panašiai. Ir tie 
žmonės, kurie eina į bažnyčių, 
taigi katalikai, esu didžiausi 
tamsunai, tiesiog pasigailėjimo 
verti sutvėrimai. O paklauski
te tų niekšų cicilikų, kų žodis 
“civilizacija“ reiškia, tai iš viso 
tuzino vargiai bent vienas galė
jų atsakyti. Ir nestebėtina. Nes 
kų gi jie gali žinoti, būdami ta
msus kaip čebato aulas. Jie ne
žino, kad katalikų bažnyčia ne 
liktai kad netrukdo civilizaci
jos, bet yra josios motiną. Baž
nyčia civilizacijų pagimdė, iš
auklėjo ir ištobulino. Štai ke
turi stipriausi pasaulio civiliza
cijos stulpai, būtent: dainos, mu
zika, dailė ir literatūra. Kięno 
lai yra nuopelnas, ar nekatali- 
kų bažnyčios? Neišmanėliai jus, 
cicilikai, bereikalo aušinat sau 
burnas“.

Išrokavęs visus bažnyčios 
nuopelnus pastumėjime pasau
lio civilizacijos priekyn, sako:

Darbininkų klausimas.

“Dabar pradėsimo gvildenti 
darbininkų klausimų, Čia, kaip 
matysime, daug teks musų ci- 
cilikučiams, nuo ko jie pradės 
karščiuoties; taigi gailu, kad už
miršau iš anksto duoti užsaky
mų parūpinti jiems ledo po sė
dynėmis. Žinoma, nuo mano 
faktais prirodytų jų niekšysčių 
jie purtysią, nes teisylbes žodžiai 
kartesni ir už pipirus; bet tai 
nieko kiekvienas ligonis pur
tosi nuo duodamų jam vaistų“.

Kalbėdamas apie darbininkų 
skurde paskendusį gyvenimų,

nemaža davė vėjo kapitalistams. 
Nurodė, kokiu budu jie išnau
doja darbininkų klesų; prived
žiojo nenusisekusius darbiniii- 
kų streikus, kuriais dar labiau 
buvo padidintas ir taip jau ne
bepakeliamas darbininkų gyve
ninio vargas. Nepamiršo iš
reklamuoti ir lietuvių socialistų 
vadovų, kaip tai Grigaičio, Prti- 
seikos, Michelsono, Bagočiaus ir 
kitų. Didžiausi darbininkų prie
šai, anot p. A. Bačkaus, esu ne 
kas kitas, kaip tiktai: kapitaliz
mas, bedievybė ir, o šventas tu 
Jackau, socializmas!
Pono Račkaus “socializmas” ir 

jo “ydos”

Socializmų p. A. R. “aiškino” 
šitaip: “Socializmui įvykus, nuo 
kapitalistų ir šiapjau labiau pa
siturinčių žmonių visas turtas ir 
pinigai bus atimta ir išdalinta 
po lygių dalį visiems Šalies ar 
valstybes gyventojams. Ir ką-; 
gi, ar jus manote, kad kapitali
zmas tada, jau bus panaikintas? 
Visai ne. Išdidinus turtų ir pi- 
.nigus žmonėms, kurie taupus, 
pasidės pinigus į bankų 
gaus nuošimčius, eis uždarbiau
ti ir, laikui bėgant, vėl pataps 
kapitalistais. O kur koike liur-

pinigus pragers, turtų išaikvos ir 
vėl pataps tokie pat skurdžiai, 
kaip ir pirma kad buvo. Tai 
viena socializmo yda. Bet štai 
ir antra, kuri daug aršesnė už 
pirmųjų. Socialistai įves taip 
vadinamųjų “laisvųjų meilę”, 
kas reiškia, kad esant socializ
mo tvarkai visi, kaip civiliai 
taip ir bažnytiniai šliubai bus 
panaikinti ir vietoje tų šliubų 
bus suteikta teisė kiekvienam 
vyrui turėti kiek jis nori pačių, 
o moteriai—vyrų. Lytiškuose 
santykiuose bus toks elgimasis,

King Midas
Geriausi Skustuvai

Tcl. Armitage 65X0

AKUŠERĖ
A. M. KAITIEN6

S t* c 
'J,

KIETAI BARZDAI
KING skustuvai yra gvarantuo- 
ti. Parduota 3000 lietuvių san
krovose Chicagoje, Milvvaukce, 
Pittsburgh’e, Buffalo, Dctroit, 
New York, Boston ir kitur.

Pirkliai, pasirašykite čia.

Vardas .........................................

Adresas .......................................

5‘£ 
0Q 2. r-* 
{/> o 

CS 
(Z £ 
C O

Kugabini ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

Iškirpkite ši apgarsinimų ir 
nusiųskite j
KING RAZOR MANUFACTUR- 

ING CO„
31, N. 9 St., Indiana, Pa.

Telefonas Lavvndale 9321 
dėl pardavėjo 

Chicagoje ir apielinkčje

kokį mes dabar matome pas 
gyvulius. Trečia socializmo yda 
tai mokinimas vogti. Štai šito-

nepasako, kaip ji vadinasi) yra 
sakoma: “Jeigu darbininkas ne
gauna tiek užmokėti, kiek jis už
dirba, tai jam yra leistina liku
siųjų jo uždarbio dalį pavogti.’ 
Ketvirta socializmo yda tai mo
kinimas užmušystčs; nes jųjų 
obalsis tai—kruvina revoliuci
ja! Matote, gerbiamieji, visam 
tam, kų socialistai nori jvykdin- 
ti, musų katalikų bažnyčia grie
žtai priešinga. Ir kaipgi nesi
priešinti?” —

(Bus daugiau).

Phone Canal k256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
/J: Geo. M. Chernaucko 

Svet., 1900 S. Union 
zr ave* *r kampas 19-

Chicagoj.
Ateik į vienintdię 

• S(>kių Mokyklą. VI- 
s* mokiiusna 
sulig naujausia ma- 
<la;—angliški ir lie- 
taviški. Aš užtik- 

x rinu. kad išmokin-
* v • sįu j trumpą laiką,
tokiai ats»buna kas panedčlį ir ket- 
✓ergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS URBANAVIČIUS sn 
vagclbininkčiu.
1900 S. Union avė., Chicago.

Dr. R. H, SCHNE1DER
Gerai patyręs gydytojas mo

terų ir vyrų chroniškų ir nėr- 
viškų ligų. Taipgi yra sp'ecin- 
listu akių, nosies, gerklės ir lt. 
ligų.

lando<- nuo 9 iš ryto iki 9 
te. N* lėlioniis nuo 9 iš 
ryt? iki 1 po pietų.
\V. I7lh si., Chicago 

Kampas Ashland Avė.

Vyrišky Drapanų Baronai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 tkl 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 n.I 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų. <

Visai mažai vartoti siutai tr ovor- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dab.rr 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.(1$ 
iki $7.50.

Atdąra kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St„ Chicago, IU.
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Užsisakomoji Kaina:

retai išgirsti tokių pasaky- mių plotai galėtų būt atlygi- riaus apvertinti Darbininkų 
mų, kad tie, kurie stoja už nimu Vokietijai už šituos ne-, Tarybos reikšmę, nežiūrint 
atšaukimą St Louis’o rezo-( apsakomus nuostolius? Kie- kad atžagareiviai stengiasi 
liucijos (reikalaujančios “ak. kvienas apšviestas žmogus kiek drūti diskredituoti ją. 
tyvio ir viešo karės trukdy-, žino gerai, kad svetimų tau- Jau ne tiktai vakarinėse val- 
mo”) esą panašus j Vokieti-'»tų pavergimas ir apiplėši-\s t i j o s e, o ir rytu o- 

^hnirinmnnn’n į inas net ne naudą atenša ša-' s e darbininkų organiza-
lies progresui, o blėdį. Nau-j ei jos rodo jai pritarimą, nau
dą iš plėšimų gali turėti tik-- dodamosi jos rezoliucijomis 
tai tie išnaudotojų sluogsA 
niai, kurie ir savo šalį laiko

Seimo

$6.00
3.50
1.85
1.15

. .75

$5.00
. 3.00
. 1.65
. 1.25
.. .65
. 7.00
... 8.00

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

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija ................
Savaitei .........................
Mėnesiui .......................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
psčtu:

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

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rmikraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcini, o ne Redakto
riaus vardię Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir aht vienos popieros pu
sės, be to partekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai pershmtimo 
lėšoms apmokėti.

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

jos Scheidemann’ą.
Šis palyginimas, žinoma, 

vra nemalonus tiemš žmo
nėms; bet ar jisai teisingas?

Sakoma, kad rezoliucijos 
atšaukimo šalininkai, taip- pavergime, o ne šalis, kaipo 
pat kaip ir Scheidemann’as, tokia, 
norį “ginti tėvynę”, todėl jie 
esą jo bendraminčiai.

Bet tai juk Netiesa. Mes 
negirdėjome, kad bent vie
nas tų socialistu remtų savo 
nuomonę reikalingumu “gin
ti tėvynę”. Jię kalba apie 
pasaulio demokratijos reika
lus; apie pavojų, grūmojan
tį Rusijos revoliucijai; apie 
pragaištį, kurią atneštų žmo 
n i jos progresui Vokietijos 
imperialistų įsigalėjimas — 
o tai juk yra visai kas kita, 
negu vien savo ^alieszgyni- 
ma^- . . lį r

tJet ir oficialiai karės ša
lininkai Amerikoje nesako, 
kad šios karėk tikslas Suv. 
Valstijoms esąs ginti savo

viešiems savo protestams, ir 
organizuodamos! į A.L.D.T. 
skyrius. Birželio 9 d. vienas 
toks naujas ALDT skyrius 
turėjo pasekmingą mitingą 
užprotestavimui prieš Vo

kietijos imperialistų ir Lie
tuvos klerikalų užmačias.

Dabar ALDT rengiasi prie 
to, kad progresyviai lietuvių

Reiškia, Vokietijos kari
ninkai eina tokiu keliu, ku
ris ne tiktai neturi nieko be
ndra su tėvynės gynimu, o 
ir nevedą šalies prie gerovės 
ateityje. Ir Scheidemann’ą . _
mes smerkiame už tai, kad! darbininkai galėtų tinkamai 
jisai nesipriešina tiems ka- pasirodyt 4-je Liepos, kuo- 
nninkams arba net eina su m°t visokių tautų žmonės

darys savo demonstracijas.
Draugijos, kurios norėtų 

gauti rezoliucijų iš ALDT. 
tos dienos prakalboms, malo
nės išanksto kreipties į Lai-

jais kartu.
Tad jeigu kas Amerikoje 

ir stotų už “tėvynės gyni
mą”, tai jisai nebūtų Schei- 
demann’o . bendramintis. ( _
Scheidemann’o bendramin-Į kinojo Komiteto sekretorių, 
čiai yra tie, kurie pritarial Tarybos skyriams tos rezo- 
užkariavimams ir tautų pa- liucijos bus išsiuntinėtos su 
vergimui. tam tikru pranešimu.

Redakcijos
Straipsniai

vergimui.
Galima tečiaus, nebūnant įį 

vienos minties su Scheide- 
mann’u ,patapti jo talkinin
ku. Visa, kas palengvintų 
Vokietijos pergalę šioje ka
rėje, butų “šeidemaniška”, 
neveizint ar tatai butų den
giama šiokiais obalsiais, ar 
tokiais Svarba juk yra ne 
žodžiuose, o darbuose

True translation filed with the post- 
master at Chicago, .Imte 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Liaukitės melus 
skleidę.

Norime tarti keletą žodžių 
tiems Chicagos tautininkų 
gaivalams, kurie skleidžia 
žinonyse melus ir šmeižimus 
apie “Naujienas” ir jų vedė
jus.

nios iki musų, kad kaikurie 
individuumai draugystėse ir 
šiaip sueigose stengiasi me
lagingais prasimanymais di- 
skredituot žmonių akyse 
“Naujienų“ redaktorių ir 
tuos asmenis, kurie veikia 
kartu su juo. Ypatingai jie

darbą nuo to laiko, kada 
jiems parupo sutrukdyt au
gančią Lietuvių Darbininkų 
Tarybos įtekmę.

Jie drįsta skelbti, kad 
“Naujienų” vedėjai agitavę 
lietuvių jaunuomenę prieš 
“draftą” ir daugelį jų įpai
nioję į bėdą. Jie nesidrovi 
pasakoti, kad Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos 
veikėjai užsiima nelegališ- 
kais darbais, grasinančiais 
pavojum tiems žmonėms, ku
rie ją remia.

Mes čionai nematome rei
kalo teisimi “Naujienas”, jų 
redakciją arba Darbininkų 
Tarybą prieš tuos niekšiškus 
prasimanymus, nes musų vi
suomenė ir be teisinimų ži
no, kokia jų vertė. Bet mes 
persergstime šmeižikus: ne
švarus jų darbas turi pasi
liauti!

Mes žinome vardus tų me
lo skleidėjų ir, jeigu jie ne
suvaldys savo liežuvių, tai 
busime priversti pavartoti 
reikiamas apsigynimui prie
mones.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, June 15, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.

Neapgalvotas 
palyginimas.

Socialistų diskusijose apie 
poziciją karės klausime ne

Taigi iš šitos pusęs minė- 
tasai palyginimas neturi jo- 
ko pamato. Bet kaip yra su 
Schęidęjmann'o “tėvynės gy- 

į
Scheidemann’as, ištiesų, 

sako, kad tą, ką jisai daro, 
tai — tikslu “apginti savo 
tėvynę”. Bet ar sutinka su 
tiesa šitas jos sakymas?;

Nuo ko ginasi Vokietija?
Juk rytuose ji yra “apsidir
busi” su savo priešais; vaka
ruose jos armijos toli įsiver
žė į priešų žemę ir veliasi 
dar toliaus. Vokietijos gy
vavimui negręsia joks pavo
jus šioje valandoje. Pa 
jus yra ne jai, o josios prie
šams. Ir tęsdama karę,’ ji 
dabar ne gina save nuo už
puolimo, o pati užpuola, i 

Todėl p. Scheidemanm’o 
pasaka apie “tėvynės gyni* 
mą yra nesąmonė. Ne apie 
“tėvynės gynimą pas jį eina 
dalykas, o apie Vokietijos 
pergalę, ką jisai nesenai ir 
užreiškė visai atvirai. Gir
di: “Kelias prie taikos yra 
Vokietijos pergalėje ant tal
kininkų.”

O Vokietijos pergalė ant 
talkininkų reikštų įsipildy- 
mą josios imperialistų tiks
lų, t. y. galutiną sutriuškini
mą Rusijos, pavergimą Lie
tuvos, Latvijos, Ukrainos ir 
Finlendijos, aneksijas Belgi
joje ir Francijoje ir tt. Rem
damas Vokietijos imperiali
stus, Scheidemann’as tuo bu
riu, stoja ne už tėvynės gy
nimą, o už grobimą.

Jsivaizdinkim tečiaus, kad 
Scheidemann’as yra įsitiki
nęs, jogei užkariavimai sve
timose žemėse ir svetimų 
tautų pavergimas yra reika- 
Jingi Vokietijos ateičiai, ir 
kad todėl Vokietija dabar 
gina, jeigu ne savo gyvavi
mą nuo tisioginio pavojaus, 

tai savo ateities reikalus. Ar 
tokia jo nuomonė duotų jam 
teisės skaityt save “tėvynės 
ginėju”?

Pažvelgkite į tuos baisius 
mušius, kurie dabar eina 
Francijos laukuose, ir tupė
site atsakymą. Tenai kru
vinoje skerdynėje žūva kaip i 
tik tas, kas yra reikalingiau
sia šalies ateičiai — šimtų 
tūkstančių žmonių gyvastįs. visi šioje šalyje gyvenantįs 
Nyksta reikalingosios atei- lietuviai yra atviri arba slap
čiai spėkos ir nuo tų santy
kių, kurie tolyn darosi vis 
aršesni Vokietijos viduje, — 
nuo bado, nesveiko maisto, 
sunkaus darbo ir valdžios 
priespaudos.

Ar, užgrobti svetimų že-

True translation filed with the post- 
maslcr at Chicago, June 15. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Lietuvių Darbinin
kų Taryba veikia.

vo-

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba tolyn vis la- 
biaus užima vadovaujančią 
vietą musų progresyvės vi
suomenės judėjime. Ypatin
gai apsireiškia tatai pasku
tiniais mėnesiais, kuomet lie
tuviai darbininkai subruzdo 
kovot prieš klerikalų politi
ką sulig Lietuvos.

Darbininkų Taryba paėmė 
inciatyvą šitoje kovoje. Ji 
savo atsišaukimais išjudino 
minias; ji suformulavo pa- 
ąąngiųjų darbininkų pozici
ją Lietuvos laisvės klausime;

Apžvalga
miii i ■ i....... i m

“MOKYTUMAS”.

Lietuvninkų”, k milo redakto
riai labai mėgsta statyties dide
liais mokslo vyrais ir autorite- 
tiškai aiškinti visokius mandrius 
dalykus. Nesenai jame tilpo 

teks mokslo žiedas:

“Prisižiūrėjus į ariečiu tre- 
jybę, i vedų (irgi ariečiai) ir 
j sanskritų tikybas galima 
tvirtinti, kiuljJTievo idėja at
sirado tame .momente, kaip 
žmogus ant tiek prote pakilo, 
kad sau galėjo pastatyti klau
simą: Iš kur paeina visos ga
mtos pajiegos ir iš kur pati

’ gabi ta atsirado.”
“Keleivis apie lai pastebi:

Iš šilo “paaiškinimo” išei
na, kad “veidai” ir “sanskri
tai” buvo žinlonės, nes jie tu
rėjo Savo “tikybas,” o “ve
dų” net ir ‘tauta” nurodyta 

jie buvo arijonįs (sulyg 
“V. L.” terminologijos — “a- 
rieciai’?).

Tuo tarpu gi Vedomis 
jų yra iš viso keturios — va
dinasi šventos indų knygos, 
o Sanskritas, tai senovės in
dų (arijonų) kalba, kuria tos 
Vedos yra rašytos.

Tokių žmonių, kaip “sau- A
skritai,” niekad pasaulyje ne- 
buvo.

to mitingams; ir ji, pagalios 
nuveikė daug supažindini-

mjui šios šalies žmonių su lie
tuvių demokratijos tikslais.

Pirmiaus klerikalai buvo 
pasisavinę monopolį kalbėti 
lietuvių vardu prieš Ameri
kos visuomenę. Per savo a- 
gentuęi jie varė plačią garsi
nimo kampaniją amerikiečių 
spaudoje ir kartu rėmė Eu
ropoje tuos elementus, kurie 
darė sutartis su kaizeriu a- 
pie ĮLietuvos pavergimą. Da
bar amerikiečiai išgirdo ki-l 
tokį balsą is lietuvių tarpo, True translation filed with the post- 
ir taį kone išimtinai ačiū Da
rbininkų Tarybai.

Ir svarbu, kad tai įvyko 
kaip tiktai tuo laiku, kada 
jau amerikiečiai patyrė kle
rikalų politikos dviveidišku
mą — kada Ameriką pasie
kė žinios, jogei bendramin
čiai ir net oficialiai įgalioti
niai musų klerikalų, veid

mainingai kalbančių šioje ša
lyje apie Lietuvos “laisvę“, 
Europoje darbuojasi išvien 
su Vokietijos valdžios agen
tais. Jei ne Darbininkų Tary
bos skelbimai, tai amerikie
čiai butų ėmę manyti, kad

O redaktoriitš to laikraščio, 
iris “Vedus” ir “Sanskritus”

Galų gale buvo sutikta, kad  ................ .. ......... 1——"
skirti nieko nei vienai) nei kitan 5_ _
fondai). O vienk nežiūrint į tą 1V1USŲ 1710161*11115 
sutikimą, tautininkai pasiėmė j 
$200 kažinkokiai savo “mezlia
vai”, kuri atsiduoda dievai ži
no kuo.

S.L.A; seimas Philadelphijoj 
užsibaigė tvarkiai, kaip ir prasi
dėjo. Visi klausimai, į kuriuos 
tautininkai nekišo savo partivu- 
mo, buvo rimtai apsvarstyti ir 
išrišti sulig geriausiu delegatų) L. Dari). Tarybos. Savo įneši

mą jis rėmė insinuacijų laišku, 
kurį jam prisiuntęs Dr. A. L. 
Graičiunas iš Chicagos. Iš to bu-

Užgynimas

F. Bradchulis buvo padavęs 
įnešimą, kad seimas užgintų S. 

. L. A. kuopoms prigulėti prie A.

ERGAITeMS suknelė.
Pavyzdys No. 8876.

išmanymu.

Nauja konstitucija

Svarbiausias seimo darbas bu-j vo juokų. Vietoj Bradchulio į- 
» naujos konstitucijos priimi-į nešimo buvo priimtas sekantis
v Seimas tečiaus neturėjo nutarimas: “Jokia S. L. A. kuo- 

nors pa negali prigulėti in corpore ar 
nuodugniaus svarstyti. Konsti- pasiduoti po jurisdikcija kokios 
locija buvo uzurmu priimta an- kilos organizacijos”.
gliškame tekste taip, kaip ją su-j 
redagavo New Yorko vallijos 
aktuarijus Gould pagal MasSa- 
chuselts valstijos reikalavimų. 
A. B. Strimaičio sumanyta nau
ja mokesčių lentelė buvo atmes
ta pagal seimo konstitiucijos ko-1

man. ........
Į tiko konstitucijai kiek

i' Seimui buvo priduotas kažin- 
koks ilgas Graičiuno skundas 
bet jis buvo 
stymų.

Papeikimas

ė.vynės”

atmestas be svar-

T.” redaktoriui

redaktoriui seimas
misijos rekomendacijos. Pašai- taktiškai išnešė papeikimą už jo 

li'ims sky— sauvaliavimą n politikavimą.pos ligoje visiems
riains uždėta po 5c mok 
administracijos reikalams.
tas mokesties pakėlimas duos į
melus arti 5-kių tūkstančių do-

nuli. Pakelti penktuką buvo 
reikalinga, nes nebuvo lesų iš ko 
vesti pašalpos skyriaus reikalus. 
Bet tarp kitko mokesčių pakėli
mas davė padrąsinimo sekreto-į rėjo.

ti kaizerio talkininkai. 1
Bet dabar jie žino* kad su- 

sipratusieji lietuvių^ darbi
ninkai nenori nieko bendrh 
turėti su klerikalų politika.

Musų pažangioji visuomet 
nė ima taip-pat tolyn vis ge-*

Motina, kuri pati sau ir savo vai
kučiams siuvasi drapanas, paprastai 
turi savo siuvinių krepšy] nemaža 
atlikusios medžiagos, iš kurios ji ga
lėtų pasiūti savo dukrelei suknelę 
janašių i parodytą šiame paveikslė- 

< yj- Viršutinė dalis visa vienam ga- 
|,bale; kimona styliaus rankovės guli 
būt ilgos, arba iki alkūnių. Antis 
«paskeltas tiek, kad suknelė būt ga

ma lengvai užvilkti per galvų; an- 
Čio praskėlimas susegiojama dažv-ii-l kurie redaktorių butų gynę. L . xl. n . . ... ,r>* ! / er . tu kaspinėliu. Prie žemutinio suk-

nešimas buvo “išreikšti papeiki-’ nclčs krašto priadomas sijonėlis iš 
m..inbinu.,:n nrzdoanio t kitokios materijos, šonais prisiuvamą redaktoriui lolcsms į,)e-|ina |OS materijos kišenėlės.

Šimas atmesti tą įnešimą buvo i Tokiai suknelei pavyzdys No. 887«
• •• j* •sukirptas ketveriopo didumo, mierosritinėsiąs absoliutiška didžiuma 3 jr p metų mergaitėms. 8 ine- 

balsų. Tai buvo netiesioginis | Į V mergaitei reikia 1 % jardo raty-
I tos materijos 3I> colių platumo, ir 

bet griežtas papeikimas.

sioginiai peikti seimas nebeno-
Užteko ir to.

riui ir redaktoriui pasiprašyti

rių ?nokestįs šiaip pasiliko tos 
pačios kaip jos buvo nustaty
tos pagal Kl. Jurgelionio apskai- 
tliavimo. Jos iki šiol pasirodė 
apskritai atsakančiomis S.L.A. 
nariu sirgimo laipsniui nors S.

*■ . • ' ■L. A. sekretorius to paro 
nebuvo pampinęs

Nėra abejonės, kad jeigu sei
me redaktorius butų buvęs ren
kamas, lai V. K. Račkauskas re
daktorių nebūtų palikęs,. Orga
nizacija parodė, kad ji juo nc- 
užsitiki. Jis lieka redaktorių 

tik iš bėdos. Tik sąžiningu sau
gojimu Susivienijimo organo

Tie- I 1’/» jardo plynios (sijonėliui j mate
li rijos 36 colių platumo.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.

Norint gauti tokiai suknelei sli
džių No. 8878, prašom išpildyti že
miau paduotą blankulę ir įdėjus į 
konveitą kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresąvus: NAUJIENOS, PAT
TERN DEPT., 1840 S. Halsted Str„ 
Chicago, III.

Vaikų skyrius

F. Bradchulio parūpinta, nau
ja vaikų skyriaus konstitucija 
priimta su keliais pataisymais ir

mokcslįs bus tokios pačios kaip 
insurance kompanijų. Jų tin
kamumų seimas negalėjo patik
rinti, nes Bradchulis nepristatė 
jokių skaitlinių ar prirodymų, 
lis tiek tepasakė, kad mokesčių 
lentele jis nusirašęs iš kokios tai 
insurance kompanijos, kurios 
vardo nepamenąs. Seimas tu
rėjo lik patikėti Bradchulio žo
džiui, kad jis nepadaręs klaidos 
nusirašydamas, ir užtvirtint len
telę.

dyinuij nilo politikos ir atsidavimu Su- 
rcikalingųj sivienijimo reikalams jis gal dar 

< galėtų atgauti pamestą organi- 
Įzacijos užsitikėjimą, 

t .*
Komisijos.

Rinkimai į komisijas šiame, 
kaip ir pereitame seime, buvo 
atlikti ant greitųjų be įsigilini
mo ir apsvarstymo. Todėl ko
misijos ir vėl gali pasirodyti ne 
visai tinkamomis. Ypač nege
rai sutaikytomis išrodo apšvie
tus ir įstatų komisijos. Į komi
sijas įėjo sekantįs žmonės:

Apšvietos komisija: J. Šliu
pas, P. Norkus, J. Strimaitis.

Kl. Jurgelionis, Gilbaitienė, J. 
Mažiukna.

Įstatų komisijos nerangumas.

vangumas ar nekompetencijja 
metės į akis ant kiekvieno žing- 

Jeigu Pildomoji Tarybapadare lautomiš, p. P. Norkus, snio.
tapo, rodds, paskirtas j SLA. Ap- nebūtų nustūmus į šalį įstatų 
švietos Komisiją. Šviotėjas”,

mastei’ ai Chicago, June 15, 1918, 
tu reųuired by the act of Oct. 6,1917.

SUV. VALST. KARĖS SEKRE
TORIUS ATVYKS I CHICAGĄ.

Sulig Max Pam’o pranešimo, 
Liepos Ketvirtą Cbicagon atvy
ksiąs Suv. Valstijų karės sekre
torius, Ne\vton I). Baker, laiky
tų prakalbos rengiamai)) apvai- 
kščiojime. Pakvietimas, kurį 
Bakeris priėmęs, buvo jam pa
siųstas varde visų viešųjų ir ci- 
vilės valdžios organizacijų Chi- 
cagoje.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip icrirninaliikuose 
taip ir civiliškuose teisu' tose. Daro 

visokius dokumenius iry opieras.
Namų Ofisas:

3123 3. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drovcr 1310

Miesto Ofisas f
VII N. Doarborn St.

III -13 Unlty Bldg.
Tel. Central 4411

Bradchulis ir K. Gugis.
i Labdarybės komisija: J. Ani-1 .tfclDGcl 1 yjjCS KOllllSlJd • J* /III" | 

braziejus, S. Bakanas, A. M.
Martus.

Teisino komisija: A. Mocka-1 VlnlIlU įtuiiiioiju • *>• niuuna j 
petris J. SekeviČius, P. Biršto-

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

(Šiaįdedu 10 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdi No. 8876. —
Mergaitei metų ..................... .

(Vardas ir pavardė)

(Adresu)

(Adresas)

nas.
kankinių šelpimo komisija: J. 

Baltrušaitis, M. Damijonaitienė,

Finansų komisija: Makarevi-

komisijos ir nebūtų vietoj jos 
pasamdžius New Yorko valsti
jos aktuarijaus Gouldo, tai iš vi
sų įstatų butų išėjęs gana ypa
tingas kratinys. Įstatų komisi- čia, J. Žemaųtauskas, K. Jurge- 
ja su .Bradchuliu priešakyje i liūnas.
konstitucijos prirengime galima j Sveikatos komisija: Klimas, 
sakyti tik “trobėlio” pridarė — j Kaškevičius, J. Jonikaitis. 
tiek, kad seimas net turėjo būti 
teisėju tarp įsa tų komisijos ir 
Piki, tarybos. Tarybos pasielgi
mai buvo išteisinti, Bradchu- 
liui betgi už jo “pasidarbavimą” 
seimas turėjo išmokėti su 
šum 100 dolerių. I

Tautiški centai

vir

Daug ginčų buvo sukėlęs 
tiškų centų dalinimas. Tauti- 

1 ninkai skyrė $500 savo .“Nepri- 
gulmybės” fondai), bet nei vie
no cento nenorėjo paskirti Lie
tuvos Laisvės Fondai). Kiek ne
siginčyta, Lietuvos laisvei jie 
neparodė mažiausios užuojaib 
tos. Jįems daug daugiau rūpė
jo teisinti ar dengti pardavikiš- 
kas klerikalų pastangas. Prie 
progos jie išliejo visą savo pa-

tau-

Algų pakėlimas

Pakelta algos: sekretoriui iki 
$2000 į metus, redaktoriui 
$1800, prezidentui $300, vice- 
prez. $100. Išviso pakelta algų 
ant $1300.

Sekantis seimas nutarta lai
kyti Bostone, o jeigu ten nebus 
galima, tai Detroite.

REUMATIZMU 
yra lengviau išgydyti negu ko
kių kitų ligų, jeigu tiktai jus 
pataikysite teisingus vaistus.

Aš juos atradau ir garantuo
siu išgydyti aštriausias reuma
tizmo ligas nuo 3 iki 5 dienų.

.Šios gyduoles išsiunčiamos 
bile adresu krasa už <$1.10.

Užtikrintos suteikti užganė- 
dinimų arba sugrųžinsim pini
gus. CARL F. WORM, 

3100 S. Halsted St., Chicago, IR

Permaina Valandų
Prasidedant nuo birželio 
15,1918, bankinės valandos 
John I. Bagdžiunas Banko 
bus sekančios:

Panedėliais, utarninkais, 
ketvergais ir subatomis 
nuo 8:30 vai. ryte iki 8:30 
vai. vakare.

Seredomis ir pėtnyčiomis 
nuo 8:30 vai. ryte iki 6 vai. 
vakare.

Nedėliomis nuo 9 vai. ryte 
iki 12 vai. piety.

John I. Bagdžiunas
2334 S. Oakley Avė.

kampas 23 PI., Chicago

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subato) 

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

1c ir 2c kariškos tyokeptįa 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED Ir 3.2-ra GATVĖS

Tel. Pullman 342
Dr. J. BagoČius, M.l).

LIETUVIS GYDYTOJAS IK 
CHIRURGAS 

10731 So. Michigan Avė.
Roseland. Tik

STOCKAI IR BONDSAI.
Noriu pirkti už grynus pinigus Li

berty Bonds. Ateikite ir gaukite 
grynus pinigus.
118 N. La Šalie st., Room 312.

Perkame Francijos, Anglijos ir 
Canados bondsus.

f JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salio St. 
Telcphone Central 6390

Vakarais:
2911 W. 22nd Street.

Rockwell 6999
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Jaunuomenes Skyrius
I

Adomas Juodasai.

Paauksuoti lapai kliavo
Paauksuoti lapai kliuvo 
Jauną sielą subangavo. 
Ir mažyti dvi inergiki 
Jau stebuklais kliuvo tiki.

Veizi juodvi, lyg į mytus,
Meta akmenį į aukštį,

Lipt,. tartimi pimkAtj.
Ir laimingai taip kvatoja,

Tartum jaunos širdys groja. 
Tartumei nuo gelsvo lapo 
Net mintis giedresnė tapo, 
l ai auksuoti lapai kliavo 
Jautrią sielą subangavo, 
l ai mažyti dvi inergiki 
Jau stebuklais medžio tiki. 
12-IX-917.

Kas valandėle ir kas amžius, 
kasdiena ir kasnakt jis ateina, 
ateina nuolat ateina.

Daug dainų aš dainavau dau
gybe būdų, bet jų visų gaidos 
visuomet apreiškė: “Jis ateina, 
ateina, nuolat ateina.“

Saulėto balandžio kvapsnin- 
gosc dienose girios taku jis atei
na, ateina, nuolat ateina.

Liepos naktų lietingoj ūkanoj 
griausmingame debesų vežime 
jis ateina, ateina, nuolat ateina.

Skausme po skausmo yra jo 
žingsniai, kurie sugniaužia ma
no širdį, ir tai jo kojų auksinis 
palytėjimas leidžia mano džiau-

NAUJIENOS, Chicago, III.
S

30 SoTnALSTED ST. CHICAGO
į HpSKOURUP&Co.

AR JUS NEKENČIATE NUO 
x KOJŲ KEBLUMŲ.

JAUTRIAS, sopančias, prakaituojančias,— 
suirusias, sulenktas, — silpnus riešus, už

trinas, naujikaulius, surembėjimus. įaugusius na
gus arba kokią kitokią iš daugelio negalių, kokią 
žmogaus koja gal sirgti.

Neatidiliokite gydymo.
Užsisenėjusios kojų ligos gali tapti pavojingo

mis ir atsiliepti ant jūsų abelnos sveikatos ir veik
lumo. Nekentėkite skausmo ir neparankumo il
ginus. Pasisakyk mums savo ligą ir gausi žinovo 
patarimą nuo autoriteto ir specialisto įmonėse bai
siai varginančias kojas.

Nežiūrint kokia liga yra, mes turime dėlto vi
sas prietaisas arba gyduoles. Rašykite šiandien 
dėl patarimo, kuris su mielu noru bus suteiktas.

hllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM^
Uždarbis po 3 nuos. į metus išmokamu už surėdymams padėlius. ;

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

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

TURTAS
Paskolos ir atitrau

kimai ............... $643,814.11
Stiv. Valstijų ir kiti

Bondsai ............... 562,416.00
Real Estate ir Bu-

dinkai  .................. 20,000.00
Priklauso nuo kitų

bankų ................... 200,704.06
Cash ant rankų .... 102,906.29

$1,529,840.46

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

ir uždarbis ........... 5,051.25
Vcrtclgystės padėliai 575,000.31 
Sučėdymo padėliai 681, 975.37

$1,529,840.46
Apaaugos Padėliams Dėžutės Paairandavoja~ ’ ----------- —-----„ J
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IŠ “GITANDŽALI”.

irNuskink šitą mažą žiedelį 
pasiimk jį, negaišuodamas! Aš 
bijau, kad jis nupuls ir įkris į 
dulkes.

Jis gali nerast tavo vainike 
vietos, bet suteik jam garbės 
skausmo palytėjimu iš tavo ran- 
l:os ir nuskink jį. Bijau kad 
neužsibaigtų diena man beserg- 
stint ir kad nepraeitų aukojimo 
laikas.

naktį tavęs aš viltuos.
Jeigu tu neparodai man savo 

veido, jeigu palieki mane visiš
kai atmestą, aš nebežinau, kaip 
išbūti šitas ilgas lietingas valan
das.

Aš bežiurau į tolimą dangaus 
ūkaną ,ir mano širdis klajoja 
vaitodama draug su nerimstan
čiu vėju.

Nors jo spalvų butu negili ir jo 
kvapsnys butų menkutis, sunau* 
dok šį žiedelį tavo aukoj ir nu
skink jį, kol dar laikas.

šviesa, ak, kur-gi šviesa. Už
žiebk ją liepsnojančia geidimo 
pgnim!

Yra liampa, bet niekad lieps
nos žybterėjimo.—Ar toks tavo 
likimas, mano širdie! Ah, inir- 

( lis butų tau daug geriaus!
Debesiai užkloja debesius ir’ Vargas beldžia į tavo duris, ir 

temsta. praneša, kad tavo ponas budi ir
Ab, meile, kam man leidi lau-Į šaukia tave meilės sueigon nak- 

kli ore visai vienam ties durim? ties tamsumoj.
Pusiaudienį darbo laiku aš 

esmi su minia, bet šią tamsią * tus nesiliauja.
| tai sukyla manyje, — ftš nežinau 
, to reiškimo. ' > .

Valandėlės žaibo pažiba mano 
regėjimą užtraukia gilesne ūka
na, ir mana širdis graibsto tako 
in ten, kur nakties muzika nia- 

' ne šaukia.
šviesa, ak, kur-gi šviesa! Už

žiebk ją liepsnojančia geidimo 
ugnim! Griaudžia ir vėjas grie
ždamas skubia per tuštumą. Na- 

|ktis tamsi kaip tamsiausis ak- 
I niuo. Tenepraeina valandos 
* tamsumoje. Užžiebk meilės la 
mpą savo gyvastim.

Dangus apgultas debesų ir lie-
Aš nežinau kas

•* t » C

Buk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir

škinto maisto nuodams 
susirinkt i savo žarnas, 
kurie esti įsi nėrę i jųsų 
systemą. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
eitų bėdų paseks. Lai
dyk savo vidurius va-

Naktis beveik jau praslinko 

belaukiant jo veltui. Bijau, kini 
fylo metu jis išnetyčių ateis prie 
mano durų, kada nuvargusi bu
siu užmigus. O draugai, pali-J 
kitę jam Ruošą kelią — nedraus
kite jam.

Jeigu jo žingsnių atbalsis ne
prikeltų manęs, nemėginkite ma 
rięs žadinti, meldžiu. Nenoriu, 
kad pažadintų iš miego mane 
trukšmingas paukščių choras ar 
vėjo maištas ryto šviesos iškil
mėje. Duokite man miegoti nc- 
lytimai, net jeigu mano ponas 
urnai ateitų prie mano durų. 

’ Ah, miegas, brangusia mie
gas, jis tik laukia jo paliepimo, 
kad išnykus . Ah, mano užmer 
ktosios akįs, jos atvers savo vo
kus vien jo šypsos šviesybei, ka
da jis stovės priėš manim kaip 
sapnas išsinėriąs iš miego tam
sumos.

Tcapsirciškia jis mano regėji
mui, kaipo pirmasis visų švie
sybių ir visų formų. Pirmuti
nis džiaugsmo šiurpas mano pa
budusiai sielai iš jo žvilgsnio te
ateina. Ir tebūnie mano grįži
mas savęspi tuojautiniu pagrįži- 
mu prie jo.

jau jos žiburį, nereikalingai <lc- 

gusį tuštumoj.
Vidurnakčio tamsoj be mėne

sienos aš paklausiau jos: “Mer
gaite, kokiam-gi reikalui tu lai
kai lempą prie savo širdies Ma
no namas tamsus ir apvienėjęs 
- paskolink man savo žibusio!” 
Ji sustojo valandėlei ir pamąstė 
ir pažiurėjo į mano veidą tamsu
moje. “Aš atsinešiau savo lem
pą”, ji tarė, “kad prisidėjus prie 
lempų šventes”. Aš stovėjau ir 
dabojau jos mažutę lempą, ne
reikalingai pasimetusią tarp ži-

0 tu, paskutinioji gyvenimo 
išpilda, Mirtie, mano mirtie, at- 

, ik ir šnabždėk į mane.
Diena po dienos aš tavęs lū

kuriavau; tau aš pagimdžiau gy
venimo džiaugsmus ir skaudu
lius.

Viskas, kuo esu, ką turiu, ko 
viliuos ir visa mano meilė visuo-

suo/nenčs mokslų šakų. Jisai 

kalba įvairiais svarbiais klausi
mais: apie literatūrą, politišką 
ekonomiją, istoriją, partijų kovą 
ir lt. Jo kalba drąsi turininga ir 
pamokinanti. Jaunasai “kuopos 
veikėjas” klausosi ir negali atsi
stebėti iškalbingojo redakto
riaus mokytumu. Kaipgi, jau
nasai “veikėjas” apie literatūrą 
žino tiek, kad ja vadinama dide
lės ir mažos, mdkytų žmonių pa
rašytos, knygos. Iš istorijos gi 
jis žino, kad senovėj buvo Vy
tautas, Kryžiokai, Rymas ir dar 
kas. Politiškoji ekonomija ir 
partijų kova jam yra •— rašy
mas! prie socialistų partijos ir 
kovojimas už geresnę ir laimin
gesnę ateitį ete. žodžiu, jauna
sai “kuopos veikėjas” dabar pa
mato, kad jo žinojimas toli gra
žu neprilygsta iškalbingojo re
daktoriaus žinojimui. Jis pra
deda svyruoti ir pagalios prieina 
prie tokio išvedimo, būtent, kad 
tokio žinojimo žmogus gali at-

inet plaukė i tave slaptybės gel- siekti lik lokiame pal univcrtl. 
niėje. Vienas paskutinis tavo a- te|(j kurj ..iščjo- jo gird5ta8ai

i*

i Black-Draught
Mrs. W. F. Pickle iš 

Rising Fawn, Ga.» rašo:
-__  “Mes vartojame Thed- ___
■L tnrd'o Black-Draught,

k.lipo šciniMios Sy'luo-lfT| 
VMl lę. Mano vyro motina

negalėdavo imt Caloinrl,£Lfa 
nes tas budavo perstip- 
rus jai, todėl 1..........*“
davo EI_ _
kaipo švelnų,

reguliuojantį... Mes var-

*

todel ii varto-1 
Blat k-Draught, ’ 

vidurius 
liuosuojantį ir kepenas 
reguliuojantį... Mes var
tojame jį šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada
ryta gyduolė.” Mėgink i 
ja. Reikalauk tikro- 
Thedford’o 25c už kre- 
bute. E-75

Išėjau vienas savo keliu mei
les sucį^on. Bet kas tai* kas 
seka mane tylioj tamsoj?

Pasilenkiu į šalį, kad išvengus 
į jo* bet jo aš neatsikratau.,

Jis sukelia dulkes nuo žemes 
savo pasigyrimais; jis priduria 

* savo garsų balsą prie kiekvieno 
žodžio, kurį ištariu.

Jis yra mano paties mažutis 
aš, mano pone, jis nežino gėdos; 
bei aš gėdžiuos ateiti prie tavo 
durų draug su juo.

Apleistos upės pakriūtėje tarp 
augštos žolės aš paklausiau jos: 
“Mergaite, tu eini pridengdama 
savo itipipą apsiaustu? Mano 
namas tamsus ii’ apvienėjęs 
paskolink man savo žiburio! 
Ji pakėlė valandėlei savo tam
sias akis ir pažvelgė į mano vei
dą per prieblandą. “Aš atėjau 
prie upės”, tarė ji, plukdyti 
savo lempos pasnoviui,, kada 
saulėleidžiai užges vakaruos“. 
Aš stovėjau vienas augštoj žolė
je ir dabojau baugią liepsnelę 
jos lempos, nereikalingai pluku- 
riavusios bangose.

Bcsikraujančios nakties tylo, 
aš paklausiau jos r “Mergaite, 
tavo žiburys užžiebtas—tad kur 
tu eini su savo lempa? Mano 
namas tamsus iv apvienėjęs — 
paskolink man savo žiburio!” Ji 
pakėlė savo tamsias akis į mano 
veidą ir valandėlę pastovėjo a- 
bejinga. “Aš atėjau’’, pagalios ji 
tarė, “paaukotų savo lempos 
dangui.” Aš stovėjau ir dabo-

kių pažvelgimas, ir mano gyva
ta bus visuomet tavo.

Gėlės supintos ir vainikas pri
rengtas jaunajam. Po vestuvių 
jaunoji apleis savo namus ir su
tiks savo poną vieną nakties vie
numoj.

Gavau savo leidimą. Pasaky
kite man sudieu, mano broliai! 
Nusilenkiu jums visiems ir pa
sitraukiu.

Štai aš atiduodu raktus nuo 
mano durų ^-atsižadu visų tei
sių savo namų. Tik prašau pa-

Buvonic kaimynais ilgą laiką, 
bet aš gavau daugiau negu galė
jau duoti. Jau diena išaušo ir 
lempą, kuri apšvietė mano tam
sų kampelį, išsibaigė. Esu šau
kiamas ir esu prisirengęs į savo 
kelionę.

(Iš “Gludi-Liudi”).

Ar negirdėjai jo tyliųjų žing
snių?

Jis ateina, ateina, nuolat atei- 
1’3.

A STATE BANK

Kaip įgyti apšvietą?

INIGAI saugioje bankoje ant procen
to yra geriausias pusininkas. Atneša 

3% ant metų be .skundimos. Kiekvienas 
žmogus ateina ant svieto be jo sutikimo ir 
išeina be jo valios, o kelias gyvenimo yra la
bai slidus.

Jeigu jus turite Bank account tai jus 
laukia laiminga ateitis ir visi yra prielankus 
ir suteikia jums pagelbą. DABAR YRA 
GERIAUSIS LAIKAS dėl pradėjimo Tau
pymo arba perkėlimo jūsų pinigų iš kitų 
bankų. Atneškite tankines knygutes, o mes 
perkelsime pinigus. Apmąstyk šitą ir pra
dėk bank account Central Mfg. District 

Banke, po valdžios priežiūra, kuris gali it nori duoti geriausius suteikimus, ką 
didžiausis bankas Amerikoje gali. Šitas bankas yra štipriausis ir saugiausis 
ant Bridgeporto ir visoj apielinkėje. Jo turtąs — suvirs $4,000,000.00. • 
Mes negalime priversti jus tikėti mums per laikraščius, bet atvažiuokite ir per
sitikrinkite, o pamatysite, kad tai yra viskas teisybė.
Lietuvių Skyrių veda S. L. FABIAN ir suteikia geriausius patarimus.

Central Flanufacturing District Bank 
(A STATE BANK'

1112 West 35th St., netoli Morgan Gatv., Chicago.
Atdara kaadienų nuo 9 iki 4 ir aubatomis VAKARA IS nuo 6 iki 9 valandai.

Daugelis draugų jaunuolių taip 
sanprotauja: tikrai mokytu-ap- 
sišvietusiu žmogum galima likt 
tik mokykloj, šiaip žmogus, ne
lankęs jokios mokyklos negali 
būt “mokytu”.

Bet tai yra didelė klaida. Ačiū 
tokiam klaidingam įsitikinimui 
daug musų draugų jaunuolių 
praleidžia savo jaunystę neat- 
siekdami nieko geresniu. Kad 
tai yra neužginčinama tiesa, ro
dos, pri rodi net nereikės. Tik 
pasižvalgykimę po musų naujo
kynus—faktų visur pilna. Antai, 
viename mieste socialistų kuo- 
pon įstojo jaunas energingas 
jaunuolis. Pradžioje jis dėjo vi
sas pastangas, kad prasisiekus 
toliau už savo draugus—kuopie- 
čius. Ir jam sekėsi. Jisai išmo
ko deramai užsilaikyti kuopos 
susirinkimuose, vėliau dargi pats 
galėjo vesti juose tvarką ir tu- 
ais klausimais tinkamai išreik

šti savo mintis, O kaip kada ji
sai patiekdavo ir šiokią tokią pa
skaitėlę. žodžiu, iŠ jo tikėtųsi 
veiklaus ir sumanaus darbinin
ko. Bet... kartą jisai turėjo 
pragos išgirsit “mokyto redakto
riaus” prakalbą. Redaktorius, 
ankęs universitetą, baigęs advo

katūrą ar šiaip kitą specialę vi-

redaktorius.
Labai laimingas tasai jauni

kaitis, kuris, iš prigimties ar aš
trios gy venimo kovos pamoky
tas, turi užtenkamai tvirtos va
lios. Kuris, taip sakant, nenu-» 
puola dvasia dėl tariamo savo 
nežinojimo. Jisai, ko negali 
pats, kreipiasi į daugiau žinantįjį 
— kadir patį iškalbingąjį redak
torių; klausia jo patarimo, kaip 
ir kokiu bildu jam prasisieki. 
Bet daugiau yra tų nelaimingų
jų, kurie, įsitikirinę apie savo 
menką žinojimą, meta viską ir 
nutaria pasilikt “tik darbinin
kais“, arba dar blogiau, turėda
mi kiek sutausoto skatiko, sten
giasi pasiekt universitetą—čia, 
Amerikoj, dažniausia Valparai- 
so... / r.'

Žmogus, kurs vos išmokęs pa
rašyti savo vardą—jiavardę; 
žmogus, kas tik vargais nega
lais gali suskaitliuot tris syk-tris, 
o dažniausia nemokantįs anglų 
kalbos — nuvažiuoja “eiti uni
versitetą”! Už dviejų-trijų me
tų toks “studentas” ištiktųjų pa
sidaro “mokytu vyru”: šiek tiek 
pramoksta “spelyti” ir... “per- 
zubrija” vieną kitą mokslišką 
veikalą, kuriame išreikštas min
tis jis betgi tiek tesugaudo, kaip 
anas gudruolis šviesą maišu...

Tokių “mokytų vyrų” šiandie 
mes turime daug. Jie persas 
musų rajonams ir kuopoms už 
kalbėtojus. Kalba, laiko prolek- 
cijas ir nieko nepasako... “Mo
kslas”, “politiškoji ekonomija”, 
“pridedamoji vertybė”, “Kapita
las”, ete. etc. Taip begalo ir 
krašto jie mala.

Atleiskite, mano pavyzdis per
daug užsitęsė. Aš norėjau pasa
kyti, kad būti apsišvietusiu, visa
pusiai apsišvietusiu žmogumi, 
nėra būtino reikalo “išeiti” vi
sas universiteto klesa^ 

Neturėdamas nieko prieš mo
kyklas, dargi didžiai jas gerbda
mas, aš tečiaus pasakysiu, kad 
mokykloje žmogus gali įsigyt tik 
tam tikrą, specialį “mokytumą”. 
Mokykla pirmų pirmiausia iš
mokina mus būtiniausio skai
tymo, rašymo ir ištobulina mu
sų atmintį bei nuoseklų galvoji-

(Seka ant 6-to pusi.)

t '

AR TURITE NE8TROPŲ SKOLININKĄ?
i*kolektt>ojnm« nuo nestroplu skolininku ir-

7 ir .kolų »*-
JtOMkoJimuR bu palūkint* ant nuošimčių, nuo privatinėj ypa- 
tų, biznierių, kompanijų ir kitų. Nepaisome kokia Bkola 
yra ir ui kg, bile tik teisinga, mw galime jum< iikolrktiiotl 
tiesiai ant nuoiimčių nereikalaujant nei vieno cento iSauul- 
U>. Pametrinimaa ir rodą jum. nieko nekaStuoa.

Taipgi prie to vino turime drauge »avo ofine gnbiua ir 
iitikimuB advokatu*, kurie veda visokias provas civlliJkuo- 
ne ir kriminaliSkuone teinmuonc ui i>ranikaltimu*, aužeidi- 
muH fabrikuose Ir kitokiu* nuotikitu. Reikalaujantiems

gero ir gabaus advokato, musų ofiue visados atrasite ant kiekvieno juių pareikala
vimo. U#, pasitarimu* ir rodą nieko neimam, Rašykit arba ateikit pa. mu« iiandle.

MUSŲ OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatifckai atsilankančių: Panedčllaia, Se- 
redotnu ir Pėtnyčiome nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketvergais ir Sulįs
toms nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su virpinėtais reikalais kreipkitės pa. mus 
ypatiėkai ar laiškais ant sekančio antrašo: 

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY
8114 South Halsted Street, -s- Chicago, III.

V1EN1NTĖLĖ Pirtis
ŠIOJE APIELINKĖJE

Kiekvieną dieną
Moterims Panedėliais ir Ketvergais

2448 W. 47th St., kampas Campbell avė. Chicago.

FARMOS FARMOS
Šiame laike farma tai yra ramiausis, saugiausia ir 
geriausia biznis. Jeigu nori gyventi ramiai ir užtik
rinti sau geresnį gyvenimų ateityj, tai nusipirk sau 
ūkę derlingoje dailioje North Dakotos lietuvių ko
lonijoje. Intcikdamas krasos ženklelį kreipkis dėl in
formacijų pas: P. J. GABRIS, Dogden, N. Dak.

TIMNATINM BiaUmUrOT** IUMaC *>Tl»*OlH)g ANT **!!><.Kr-OBTO

Akiniai aukso r«nauo*e “nae II.*»♦ Ir 
gščiąu. Sidabro rėmu k* nu» II.M flr 
•ugėčiau. Pritaikoma akiniu* ..adyta. 
Atw>iaklti Galvot .opšjinu**, nerviška. 
mm. akių akaudėjima*, utrIlkUnaa <t 
tt yra vaiaiaia įvairių ligų, kuria 
būti pratulintoa gerų akinių neitai, r- 
»iu. lt tyrimą* uėdyką. j»* u art 11 *»
akauda akta. Jai Jo* raudonos, Jai rai
ta topą, jei blogai matai, jai akte all* 
pala, uat^ak ilgiau, o jieškok pagalhoe 
aptiakoj, kur kiekvienam pritaikoma »■ 
kiniai uMyką Atmink kad aaaa k»4- 
tiam g v* rantuojant akiniu* ir kiaaki*. 
narr. girai prirenkam.

•. M. MK8IR0FF. flkepertaa Optika*.
dat Jų* aergata ir reikalaujate patarimo arba vai*tų, ateikit pa* mane Al bnvaa am 
tiekoriue Rusijoj viri Ik metu. Amerikoj ik matų. Al duodu patarimo* DYKAI. Gaila 
gaaaryti bila kokiu* ruaLIkue vaietv*. At rekomenduoju tik GEBOS daktaru*. Al m* 
irerrv įmonių • M MBSIROFF, IU» 80. MORGAN HT., CHICAGO, U.JL

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavltt St. 
» Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4620 

Ncdėldieniala tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephoue Albany 5546

1553 W. Madison st.
Saite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

Tel. Boulevard 2570.

Akušerka
Mrs. M. Kulikauskas

Gerbiamoji Visuomenė:—
Šiuomi pranešu, kad aš persikėliau į kitą vie

lą. Dabar mano gyvenimo viela randasi po nu
meriu

720 W. 35th Str.,

Q0

Vai. 9 ryto i-

dčliom 9—12

us

DOCTOR + LAYTON
Gydo ligas vyrų ir moterų su vaistais iš musų pačių laharatorijos.
Seno krašto metodą gydymui vidurių, plaučių ir specialių ligų

* Naujausi įrengimai dėl gydymo elektra. I _
740 W. Madison St., kampas Halsted st Į ki ą vak. NeJ

Chicago, III.

Chicago, III



(Tusu nuo 5 pusi.)

mą. Idliau ji duoda mums tai, I 
ko mes norime atsiekti savo gy
venime, specialę profesiją: 
daktaro, advokato etc. Norint 
“išeiti”, taip sakant “visas kle
sas”, reikėtų ten “ištupėti” visą 
amželį. O pagalios mokyklos 
programa yra nustatyta sulig 
tam tikrų reikalavimų, tariant 
kiek galima

svietų ir palaimų. Bet... to nė
ra. l iesa, praeitais melais mo
ksleiviai buvo pradėję kiek veik
li. Jie buvo užmezgę draugiškų 
ryšių su darbininkiška jaunuo
mene; prisižadėjo patiekti įvai
rių lekcijų bei paskaitų ir tt. Vi
si nudžiugome. Ir kaip nenu
džiugti, moksleivių tarpe ra

j tatorių. Taigi daug iš jų tikėta- 
‘ si. Bet... pasirodę keletą kar
tų, jie ir vėl dingo,. Vadinas, pa
žadėsi patiešysi,‘neišpildysi — 

; nesugriešvsi...
Į

Tiek to. Apie praeitį nėra rei
kalo kalbėti. Mums daugiau 
rupi šiandieninis gyvenimas iri 
lai. kas bus ryto. Aš manau, 
kad moksleiviai neužbrežė to
kio rubežiaus, kurį nebūtų gali
ma peržengti ir susiartinti su 
pažangiąja jaunuomene.

Aš suprantu, jums laikas la
bai brangus. Bet atminkite, jog 

-nė vienas iš jūsų mokslo rube- 
Ižių nepasiekė ir nepasieks. Tai- 

prisižimūkite į rusų Maksimą . gj anksčiau ar vėliau jums rei-l 
Gorkį ir visų eilę kilų “praSčio-Į kfs „pleisti mokykla. Kuom I 
kų". kurie, ačiū tvirtai valiai irįjųs IH.busile _ advokatais, mo- 
sveikom smegenim, liko “moky- kvlojai.s, gydytojais ar kitokiais 
tais žmonėmis”. Dargi, tūlais ‘ *1

Jeigu “išėjęs” savo “klesas” mo
kinys neseks gyvenimo bėgį, jei
gu jis nesistengs tobulinti pra
platinti savo žinojimo, jeigu jis j 
neskaitys knygų ir laikraščių — 
jo žinojimas pasiliks labai apri
botu ir jis, galų-gale, virtoj pro
gresuoti pradės regresuoti.

Vadinas, mokykla kadir ge
ras daiktas, bet žmogus, turin
tis savo galvoj nors truputį svei
kų smegenų ir nestokojus tvirtos 
valios, gali pats savaimi prasi- 
sieKt iki “mokyto vyro”. Neti-! 
kit? Nu, tik atsiminkit Augustą

jeigu ne
išeiti”.

ojusių k lesąs”.

Taip, aš norėjau pasakyt,‘kad 
apsišvietusiu žmogumi galima 
likt ir be mokyklos — 
turėjome progos jos
Mums, prasčiokams jaunuolia
ms, geriausia mokykla gera 
knygų ir laikraštis. Tik visam 
tam reikia tvirtos valios ir. bu-} 
tinai, sveikų smegenų.

Bet kariais ir sveikas smege
nis galima sudarkyti, jeigu s t ve
ršimės dalykų, kurių nusimano
me nevaliosiu paveikti, jei, taip 
sakant, stengsimės iššok t a ilg
ėčiau bambos. Apie tai tečiaus 
prie progos pakalbėsime kada 
hors vėliau. — Nemokytas.

Musų moksleiviai
Purinti visiems yra žinoma, 

jog lietuvių moksleivių randasi 
nemažas būrelis. Jų tarpe yra 
toli prasisiekusių žmonių. Bet 
kur jie randasi ir kų veikia, apie 
lai progresyvi* jaunuomenė kaip 
ir nežino. Tiesa, kartais vienas- 
kitas pasirodo musų tarpe, pa
sižada kartu veikti, bet neužil
go jie užmiršta savo prižadus, 
dingsta nei tas akmuo vandeny-1 
jeį. :

—o—-
Moksleiviai gerai žino, jog vi

sur pilna jaunuomenės, norin
čios bet nesugebiančios lavinlies. 
\ isos progresyvūs organizacijos 
ir jaunuomenės rahj^i nuolat 
kalba-diskusuoja, kaip sutvar
kyti lavinimosi darbą, kaip at
siekus geresnį pasisekimą. Ki
tais žodžiais tariant, darbinin
kai nori apsišviesti, įieško dau
giau prasilavinusių draugų, ku
rie padėtų jiems išrišti painius 
visuomeninio gyvenimo klausi
mus. Bet veltui.

•’C.ia kaip lik moksleiviai ir ga
lėtu padėti. Jie turėtų ateiti į 
minią ir nurodyti jai kelią į ap-

NAUJIENOS, Chįcago, t'. i. n " l> >i*|■ Subata, Bfrželio 15, 1918.

Štai Jums Proga 
Bet ir Štai Jums Pradžia

ATSAKYK MIELAS TAUTIETI ANT TO KLAUSIMO PATS. ARTU l£SI GAVI^S PROGĄ,
gaLspaporiaut, kaip-jr Fagotas? ~~
BET JEIGU TU GAUTUMEI PROGĄ, AR NAUDOTUMEIS IS JOS? JEIGU NAUDOSIES,
PROGĄ. • , .... <

Sanborn žemes Kompanija reikalauja pusininkų, ir nepriverčia savo 
pusininko, kad jis įneštų didelę sumą pinigų. Sanborn žemės Kom
paniją reikalauja savo pusininko įnešti .mažą dąlį kapitalo, triūsą 
ir darbą, o męs užstatam kitus likusius pinigus, tai reiškia, kad 
biednas žmogus turi sau pradžią, o paskui ką uždirbi, tai gali mo
kėti likusius pinigus po menką dalį mums, ir žemė po kelių metų 
pasilieka jūsų locna.
Buk pagamintoji! maisto, pelningiausio užsiėmimo Amerikoje šią-

dien, o Sanborn žemes Kompanija padaro lengvų būdų dėl žmogaus 
pačiam įeiti į biznį.
Musų žemės yra prie gražaus miestelio I’helps, kuris randasi ant 
kranto Big Twin Ežero, yra keli dideli fabrikai; norintis čionai gy
ventojas gali gauti darbų žiemų ar vasarų, tuo laiku kaip nėra nie
ko veikti ant ūkės; šiam miestelyje yra apie tūkstantis gyventojų,

KUPONAS

GERBIAMI TAMSTOS:-—
Malonėkite prisiųsti man visas informacijas apie jūsų ukes, 

kūrins jus garsinate.

Adresas| profesionalais, — jums reikės 
pasirodyti viešame gyvenime, 
turėti reikalu su žmonėmis, c
Kaip jus pasiaiškinsite prieš se
nuosius savo draugus, kuriuos 
palikote nežinėj, o dabar prašy
site, kad jie jus remtų — kaip 
advokatą, daktarų ar kitokį pro- Tečiaus, nežiūrint to, jis užkliu- 
tcsionalų ? Kaip?! I vo nekurtoms draugams. #»ta

—o— I “Naujienų” No. 128, tūlas Špi-
Moksleiviai, nelaukite iki jus cas jau ėmėsi kritikuoti d. S. P 

liksite daktarais, advokatais,} ir lai dar labai nemandagiai 
Tik klausykite, kokius perlus 

Špicas pabėrė: “Oi, drauge Pa- 
šulnieti! Bereikalo sveikas ei
kvoji savo jaunas spėkas, berei
kalo sielojiesi ir šauki.”

'lai labai nemandagu. Kriti-

Miestas...........
DEPARTMENT2

Męs turime suvirs 30 tūkstančių akrų žemės, taip kad žmogus ga
li išsiskirti kokios tik jis nori. Turime žemės dėl ūkininkavimo,' gy
vulių auginimo ir dėl vasarnamių.
I'urimc ūkių išdirbtų, su namais, su gyvuliais ir visais ūkiškais 
įtaisymais. Parduodame ukes ant lengvų išlygų.
Dėl tolesnių žinių iškirpkite tą lapelį, kur rašosi KUPONAS, ir pa
siųskite pas

SANBORN LAND CO.
Phelpš, Vilas Co. Wisconsin

A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius.

advokatais, 
Į mokytojais arba kitokiais mok
slinčiais. Pradėkite apšvietus 
darbą šiandie,. Mes jūsų senai 

i laukiame. Su džiaugsmu pasi
tiksime. Musų tarpe stoka gerų 
agitatorių, kalbėtojų ir švietėjų. 
Senieji kalbėtojai jau pavargo; 
jie dirbo daug ir ilgai. Dabari 
įusu, moksleiviai, eilė. O ino- | € * ij kyli, šviesti savo draugą darbi
ninką -- didelis garbės vertas 

laibas. Kas pirmasis? į
—o— i

i Prašilkda vasaros sezonas — 
išvažiavimų laikotarpis. Žino
me iš praeities, kad visi tie išva-J 
žiavimai atliekami su 
mais. 
moksleiviu. Tikimės, 4-
ateis ir pasidalins su mumis sa
vo jausmais ir žinojimu; pamo
kins mus kaip gauti daugiau na
ujų draugų, kaip pasekmingiau 
prasisiekus linkui didžiojo mu
sų siekinio — apšvietus.

Moksleiviai, ar išgirsite ir ar 
išklausysite musų kvietimą?

Pagyvensime — pamatysime.
— A. Dvylis.

progra-
Laukiame savo draugų- 

kad jie

Nemandagu
“Naujienų” No 126, Jaunuo

menės Skyriuje, d. S. Pašulnie- 
lis rašo trumpų straipsnelį ra
gindamas merginas rašinėti dau 
giaus į laikraščius. Rodos, ta
nu' negalima surasti nieko blo
ga. Jeigu tas straipsnelis neat
nešė nieko gera, tai jau aišku, 
kad ir blogo negalėjo atnešti.

Atsakanti Viduriam Gyduole
Viduriams skaudant jums reikalinga gyduolė, kuri ne tik sustip
rintų visų sistemų, o ir reguliuotų 'visos sistemos darbų, ir visus 
virškinimo aparatus. Seni žmones labiausia reikalingi lokio toni
kų. .Iri jus nebejaučiat alkio, turite užkietėjusius vidurius. Jei ju
sti liežuvis yra aptraukiąs, jei jus turite blogų skoni burnoj, arua 
jeigu jus kenčiate dėl nevirškinimo, tuomet

Severos
Skilvio Bitteris

(Crvcru’.H Skilviais Bitlciis) Juras paUtiui pagelbės. Jus greit jau
sitės gerinu. Jus labinus aiksite, užkietėjimas pranyks, nevirš
kinimas bus prašalintas ir visa virškinimo sistema sustiprės.

Tas specialiai rekomenduojamu seniema ir silpniems žmo
nėms ir sveikstantiems kaipo lengvas liuosavimui tonikas. 
Net ir sveiki žmonės kartais privalo priimt, po dožų šio 

loniko. Jis turi būti priimamas prieš valgj.
Parsiduoda aplivkosc. Kaina 75c ir 1.50. Jeigu pasitaikytų, 

kad jūsų aptiekorius tuo kart jo neturi, prašyk jo nupirk! tai dėl 
jusų. Jeigu jis to nedarytų, mes tiesiog jums gyduolę pasiųsime, 
kaip lik aplaikysime pinigus.

F. SEVERĄ CO., ( EDAH RAPJD8. IQWA.

visados turėtų būti mandagi. To
kia “kritika”, tai tik kelionės, 
daugiau nieko,

Nežinia, delko nekuriu musų 
drpugai jaunuoliai tik ir laukia, 
kad gavus prie ko nors prikibti, 
pasikolioti. Žinoma, tų jie skai- 
tp gera kritika.

Tolinus Špicas sako, kad mer
gaičių nėra reikalo šaukti, nes 
jų maža čia (Amerikoj yra, ir 
tos pačios kunigų globoje. Čia 
irgi ne tiesa. Nevisos mergi
nos yra kunigų globoje. Yra ir 
progresyviškų merginų, į ku
rias, beabejonės, d. S. P. ir at
sišaukė'.

li kelintų žodžių.
Bereikaio mano sesė Viktori

ja taip nuogandauja. Pažangio
ji musų jaunuomene nereika
linga tų graudenimų. Ir aš ir 
sesė Viktorija kuorečiausia tu
rėjome progos matyt pažangiuo
sius jaunuolius ir jaunuoles ant 
gatvių kampų ar karuose, kur 
jie butų noprideramai elgęsį. 
Pažangioji musų jaunuomenė 

susiranda tinkamesnio užsiėmi
mo, nei “trintis” ant gatves ka
mpo ar kur nors kitur. Ji turi 
savo lavinimus draugijėles, cho
rus ir lošimo skyrius. Atlieka
mąjį laikų ji taigi sunaudoja 
ten. n

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj

špico paturimas rašyti ką nors 
naudingo, veikti apšvietimui 

mergaičių jam pačiam kaip tik 
pritiks. Vietoj, taip nemanda
giai parašytos, “kritikos” reikė
jo parašyti kas nors rimtesnio, 
iš ko butų kam nors nauda.

Draugai! Pameskime tą blo
gą paprotį, pasmerkti viską, ką 
kitas bando daryti arba daro, 
jeigu tas jo veikimas nekenks
mingas visuomenei ar pavie
niams. Pameskime tą mintį, 
kad mes viską žinome ir visus 
galime kritikuoti, ar kada rei
kia, ar nereikia, nes tai nieko 
gera nesuteikia, tik parodo žmo
gaus silpnumą. —Burdingonas.

Nuo Vedėjo.—Mums rodos, 
§ kad šis d. Burdingono šūvis yra 
S nevietoje. Daromas musų ben- 

==s dradarbiui priekaištas delei ta- 
Slriamo koliojimos yra paties ra- 
5 šytojo įsivaizdinimas. Dar kar
si tą peržiūrėjome tą straipsnelį ir, 
B t bukite tikri, koliojimos ten ne- 
B ra. - S. S.

Aš, žinoma, nenoriu pasakyt, 
kad visa pas mii^, stovi kuoge- 
riausia. Daug mums dar sto
koja: reikalingo išsilavinimo, 

lakto ir draugingumo. Apie juos 
tatai reikėtų kalbėti. Bet kad 
musų jaunuoliai (ės) butų taip 
nupuolę doros žvilgsniu, kad jų 
“gelbėjimui” reikėtų šaukti pa- 
gelbon visas galybes — bent aš 
nemanau.

Ak, žinoma, nupuolėlių musų 
visuomenėj nestoka. Bet mes, 
— kųgi galime daryti? Tie nu- 
puolėliai priklauso “kitam pa

sauliui...” Juos kontroliuoja 
“senojo svieto” atstovai—kuni
gija ir jos pataikūnai. Ten jie 
“griešija” ir gauna “išrišimą.” 
Tų dorinių*išgverėlių mes nepa
trauksime savo pusėn. Jie kaip 
ėjo, taip ir eis “savais keliais’. 
Visa, ką ules galime, tai gau
ti savo pusėn pačius sveikuosius 

“jų Svieto” elementus, kurių
I , ' f

mainingieji jų “ganytojai”. Tai- 
gi< eikime prie jų. O visus ta
riamuosius “išgverėlius” — pa
likime juos ramybėje.

Manau, kad su manim sutiks 
mano sesė Viktorija, ar ne?

— žibutė.
---------- <

r •“!’ m •
Bereikalinga baimė.
Nnujienų n r. 111, Jaunuome

nės Skyriuj, gerb. Viktorija ra
šo straipsnelį pavardytų “Nv 

;uo keliu”. Gerb. rašytoja la
bai išgąstingai atsiliepia apie ta
riamąjį “musų jaunosios kar
ius” nupuolimų, ir kviečia visus 
gelbėti ją.

Tuo klausimu ir aš noriu tar-

PEARL QUEEN KONCERTINA

Nemokėk Pinigus Bereikalp
Musų Krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj

Parduollnine už žemiausių kainų, kur kitur taip negau
si. Mašinėlių laiškams drukuoli ir ofiso darbams > ra nau
jausios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliu- 
binius ir deimantinius; gramofonus lietuviškais rekordais 
ir koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iš- 
dirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių lik redtia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome laikro
džius ir miizikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie 
prisius trijų centų krasaženklj gaus kalaliogų veltui.

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

vą ir nespėjus dorai užmerkt ti
kis, prisiartino kokia ttu nema
tyta, baltai pasipuošusi, laumė ir 
šypsodamosi j jį prabilo:

i
Žmogau, ar jau pamiršai,

kad gyvenimtis-^žaistnė? Aš 
tave nuo kūdikystės pažįstu -
pažvelgk į mane ir klausykis:

i Nuo savo jaunų dienų lu arei 
dirvonus, tiesei gclžkelius, statei
dirbtuves, budavojai laivus ir’rėjo klausti, ką visa tai rt'iškia. 

i visa, ką matai dirbtino mano( Bet laumė tęsė toliau.

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

sija. nevirininias pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstu, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagęlbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagęlbos.

Bet kada pareikalavau Salularas vaistų, Bittcria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, lai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė no krutinę. Vidurių rėžbnar 
išnyko po 'jžinešimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgsrikya*. kas sa
vaitė po buteli Salularas, Bittcria, ir po 3 luėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salularas mylistų ge- 
radėjistci ir linKiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si tokiais 
atsiusimais paturiu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION .1. Baltrenas, Prof.

1707 rio. Halated SU Telephone Canal 6417. Chicago, III.

mių gyvenime yra laimė, o am
žinasis mirtimi. Tie dirvo
nai, kuriuos tu išplėšei ir dabar 
pjauni, jų vaisiais lu nesinaudo
si, atiduosi kitam, o galų-gale, 
tavo spėkoms išsibaigus, busi iš

sineštas kaipo netinkamas pada- 
į ras ir čia jau tavo gyvenimo žal

- Kaimietis susijudinęs no-

Gyvenimas—Žaismė.
• Vienų puikių vasaros diena 
karšti ir begadeslingi saulės spi
nduliai kaitino suliesėjusį, pa
geltusį Rusų kaimiečio kūnų ir 
silpnino jo jiegas. Galų-gale, 
nevaldymas dalgio
jdsai apleido pinties dirvonus 

ir nešinos j pakrumį prie 
čiurenančio upelio, .kad pavil
gius neapsakomai ištroškusius 
nervus ir pakrumio pauksnyje 
atgaivinus savo išsekusias jie
gas. ’

Kų-tik jam spėjus padėti gai

i nė dirvonų vaisiais, nė siesi po priedanga mano krūmo, 
gelžkelias, nė laivais bei kilo-. pridengancio savo lapų šlamėsiu 
kiais savo truso vaisiais nesi- tavo išblyškusį veidą nuo kait-tikslas. 
naudoji. Į . •iri, » • 'rių saules spindulių, bet rytoj, 

Et, prašnibždėjo kaimietis, j tu jieškosi prieglaudos ir niekur 
Tu gi nors ir daili mergaitė, o, jos negausi. Tu kuris ką-lik 

į vienok toli nuo teisybės. Sakai, , dabar giriesi viską turįs, pama- 
rankenų,j kad gyvenimas -žaismė. Bet ji- tysi rytoj, nieko neturįs.

sai yra amžinasties laime. Sa- jieškosi prieglaudos;

Pradėjo pusti šiaurės vėjalis 
ir kaimiečio veidas prablaivo. 
Jis staigaus šiurpulio perimtas 
pašoko iš savo pakrūmės ir ėmė 
dairyties link savo gražios nu iv 
/{utės-laumės bet jos jau nebu
vo. Vienok laumės jis niekuo
met negalėjo užmiršti. Jam pa- • 
sitverus už dalgės, kas kirtis ver
tė glėbį javų, bet sustojus, jo 
mi- lis gilinosi į laumes pasaky
mų. Jis pirmiausiai pasiskyrė 
išmokti gyvenimo žaismę, ku
rioj butų galima atsiekti savas

—Mikrobas,

Ir tu 
bejieško-

nieko neturiu bei nesinaudoju 
savo darbo vaisiais.
yonus, štai ir pjaunu. Ar ne 
tiesa?!

ts'damas jos tu pagalios užmerksi.
akis. Atėjus pavasariui, visi’ 

Ariau dir- mano karalystės miškai, pievos 
ir gėlės pabus iš sunkaus žiemos 
miego, bet tu nepabusi... lik-J 

O žmogau, pabuski! tarė'si niekam nežinomas ir visni ap-. 
laumė. Nepamiršk, kad žais- leistas. Ar supranti, žmogau?

R Grafafonai 
ir Lietuviški Ro

landai. $10 h 
augščiau. 

Roseland 
Music 
Shop 'Į

11146 S. Michigan Avė., Chicago, III.
Telephone Pullrr»n
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Subala, Birželio 15, 1918. N A U J I E N O S, Chicago, III

| Chicago ir Apielinke
&

Visoms Chicagos 
Draugijoms;

rinkime. Bet ji nebus paskelb
ta tol, kol jų neužtvirtinų inįn. 
kompanijų viršininkai.

tas į S. V. prezidentus, W.J. 
Bryan, tikrina, kad už vienų me
tų Illinois valstija busianti “sau
sa“. Taigi saliunininkai turėsiu 
eit “šunims šėko piautų”, o žmo
nės tuomet galėsiu džiaugties vi
sokiom laimėm. Laukite, tik da
bar tų keptų karvelių.

True Irnnslalion filed wilh the post- 
masler at Chicago, Jane t.). 1918, 
hs miuired by the act of Ocl. d, 1917.

tuk

Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos Pildomasis komite
tas savo posėdyje, laikytame šio 
ketvergi) vakare, nutarė pareng
ti milžiniškas prakalbas

Liepos dienoje.
Prakalbos įvyks didėlėje 

laiiiėje, kurion tilps keletas
stančių žmonių. Laikas skiria
ma iš ryto, nuo K) vai., kad į 
prakalbas galėtų atsilankyti ir 
tie, kurie tų dienų norės išva
žiuot į piknikus.

Svarbia irsis rengimo tikslas 
yra parodyti, kad lietuviai dar
bininkai eina išvien su viso pa
saulio demokratija, ir viešai iš
reikšti savo nuomonę apie Lie
tuvos reikalus ir jos ateitį.

Panašių rengimų 4-je Liepos 
dienoje bus daug visoje šalyje. 
Ne tiktai lietuviai, o ir kitų tau
tu atstovai— lenkai, latviai, fh 
nai ukrainiečiai ir k. — taip-pat 
skelbs savo reikalus viešuose su
sirinkimuose.

Areštavo palaidotų nuotakų.
Policija vakar areštavo tūlų 

Henriettų May EdSvards, nuota
kų, 20 metų amžiaus. Por^ mė
nesių atgal ji buvo “palaidota“ 
Texas valstijoj. Pasirodė, kad 
vietoj Henricltos jos vyras palai
dojęs kitų moterį. Areštuotoji 
bus sugražinta atgal į Texas val
stijų, kur dabar eina tyrinėjimas, 
kokiu budu galėjo įvykt toji 

“klaida“. Henrictta ir jos vyras 
įtariami žmogžudystėj.

Anderson nepakartas.
Gnbematorius LoWden prail

gino bausmės laikų ųuteistam 
pakarimui žudeikai, Denins’ui 
Anderson’ui, ant 40 dienų. An
derson turėjo būti pakartas pa
vieto kalėjime valcar 9 vai. ryto.

pa-
ap-

Yra tad svarbu, kad fr lietu
vių darbininkų balsas butų gir
dėt tame apvaikščiojime. Ra
giname todėl visas Chicagos lie
tuvių darbininkų draugijas at
kreipti savo narių domų į ren
giamas prakalbas ir kviečiame 
visus kuoskaitlingiausiai atsilan-

Bukite atsargus
Pasiutę nuneš apdraskė 
154 žmones.

Bėgiu pastarųjų 12 dienų 
siutę ar šiaip paklydę šunes
draskė 154 žmones. Keli jų, ku
rie kreipės į daktarų, pasirodo, 
ištiesų buvę apdraskyti pasiutu
siais šunimis.

Sveikatos departamentas išlei
do persergėjimų į gyventojus, 
kviečiant visus užpultus šuni
mis žmones tuoj kreipties į ar- 
tymiausį gydytojų. Priešinga
me atsitikime pasekmės gali būt 
labai liūdnos.

šunų savininkai privalo dabo
ti juos, neleisti gatvėn be narvių. 
Gyventojai gi turi būt atsargus: 
nereikia prisileisl jų prie savęs. 
Pamatytų gatvėj be narvių šunį 
tuoj reikia nurodyt policistui, 
kuris apsidirbs su juo kaip tin
kama.

Pašovė du vaikėzu.
SeOAVard parke, ties Eini ir Se- 

dg\yick gat., policistas Harry 
Moreley vakar pašovė du 17 

melų vaikezu — Joseph Kenny 
ir Adolph Larsen. Pirmasai vei
kiausia mirs. Policistas areš
tuota. Policistas aiškinasi, kad 
tatai jisai padaręs savęs apsigy
nimo tikslu: niin. vaikezai ant 
jo užpuolę, kuomet jis norėjęs 
sustabdyt iškilusias muštynes.

—-o----
Rado paliktą kūdikį

MnxWčll nuovados policija j ie
ško motinos trijų dienų kūdikio, 
kurį vakar jijė rado ant laiptų 
1803 Blue Island gatvėj. Kūdi
kis atiduota į St. Vinccenl’s prie
glaudų.

J. Jakavičia,
Ch. L.D.T. Pild. Kom. sekr.

Kaip ledo baronai aplupa 
gyventojus.

Tonas ledo kainuoja 50 centų, 
pirkėjai turi užmokėt 10 dol.

Tyrinėjimai prieš tariamąjį 
ledo kompanijų sumoksiu dar 
lt besi tęsia. Tie tyrinėjimai ro
do ve kų: Natiiralio (nedirbti
nio) ledo pagaminimas — iškir
timas, pristatymas į leda įmes ir 
tt. , abelnai imant, kompani
joms atsieina po 50 centų už to
nų. O tuo tarpu ledo minaudo- 
lojai turi užmokėti už tonų vi
sų dišimtį dolerių! Perkant gi 
kelis tonus vienu sykiu (kaip 
kad daro mažieji ledo verteivos- 
išvežiotojai), mokama po 4 dol. 
tonui. Vadinas, ir čia ledo Iru
sias uždirba tris syk daugiau nei 
kainavo ledo pagaminimas.

Tokių liudijimų vakar davė

Pranašauja didelį apvaik- 
sčiojimų.

Spėjama, kad Liepos 4-tos ap- 
vaikščiojime šiemet dalyvausiu 
apie KM) tūkstančių svetimkal- 
bių.

Išbonsavo 3 unijos vadus.
Vakar pagalios tapo išimti už 

parankų trįs gurno darbininkų 
unijos vadai — “Con” Shea, Roy 
Tagney ir Frunk Pope. Užstaty
ta po 6.000 dol kaucijos už kiek
vienų. Jie kaltinami grasini
mu darbdaviams ir kyšių 
m u.

Pašovė mergelę.
“Paklydus kulka“1 ant kertės 

31 ir Queen gatvių vakar naktį 
pavojingai sužeidė p-lę Matikių 
Younger, 3356 Wall gat. Netoli 
kertės, sako mergelė, vaidijosi 
du nepažįstamu vyru. Vienas 

jų išsitraukė revolverį ir palei
do į savo priešininkų šūvį. Kul
ka “paklydo“, ir patikę nekaltai 
pYaeibei. Mergelė dabar guli 
St. Mary’s ligoninėj. Gyvybė 
pavojuj. Policija ieško šovėjo. 

---- o----
Nušoko nuo bėgių vagonas.

Ant Markei gatvės vakar nak
tį nušoko nuo bėgių Metropoli
tan Elevatcd kompanijos elek
trinis vagonas. Vienas žmogus, 
elevatorių kompanijos darbinin
kas John Pelko, pavojingai su

žeistas. šiaip pasažierių nei 
vienas nenukentėjo.

unijoj butų įtraukta kuo- Buvusis Suvienytų Valstijų Senatorius 
lipTowne Rekomenduoja !hxated Iron

' ‘ -----------_

Visiems, Kurie Jaučiu Atnaujintos Energijos Reikalingu
mą. Sako, Kad Nuo šio Laiko Jis Neprivalo Būti Be Jo.

,į i i i i »I

Gal dar iokis vai
stas nesutiko tokio 
neapsakomo pusise- 
kimoj kaip Nuxated 
Iron — Virš trijų 
mllipnų žmonių kas 
motas jį vartoji) tik 
vien šioje šalyje, 
neminint to didžio 
skaičiaus suvartoja
mo Francijoj, Ang
lijoj, Pietinėj Ame
rikoj ir kituos kra
štuose. Jisai buvo 
labai rekomenduo
tas per pirmiau bu- 
busfus Suvienytųjų 
Valstijų senatorius 
ir kongreso narius; 
gydytojai, kurie bu
vo sąryšyje su ge
rai žinomais ligon- 
bučiais yra prirašę 
ir rekomendavę jį. 
Gydytojas Dr. A. 
.1. Newman, pasta
rojo laiko policijos 
Chirurgas Chicaąo- 
je ir buvusis Jetfe- 
rson Park ligonbu- 
tyje naminiu chiru
rgu Chicagojc sa
ko: Nuxa|ed Iron 
yra prirodęs, per jo 
paties išmėginimus, 
kad jis viršija bile 
irirengimą, kokį jis 

Kuomet yra varto
jęs pagaminimui ra
udonojo kraujo su- 
budavojimui nervu, 
sustiprinimui mus
kulu ir atitaisymui 
dirbimų.

Yra stebėtina, kaip daugelis 
žmonių kenčia dėl kraujo stokos ir 
Jie to nežino. Jeigu jus nesijaučiate 
stiprume ir gerai, jus esate patįs sau 
skolingi, kad padarius sekantį išmė-

I ginimą: Patėmykitc, kaip ilgai jus 
f'alite dirbt, arba kaip toli jys gali- 
e nueit be nuovargio. Tolinus, imk

I dvi po penkis granus plotkeles pa
prasto NUxated Iron tris kartus į 
dieną po valgiais bėgyje dviejų sa
vaičių. Ir vėl išmėgink savo jiegas 
ir patėmyk, klek daug jus pagerėjo!. 
Aš mačiau tuzinus nervuotų, suvar
gusių žmonių, kurie visą laiką ken
tėjo, jie padidino savo stiprumą ir 
pakantrumą bėgyje dviejų savaičių, 
vartojant atsakančios formos Iron’ą.

da u giai,is i u musų draugų 
tuvių socialistų. “Laikai sunkus 
ir reikalauja didelio rūpestingu
mo lx'i pasiaukojimo“ paša- * 
kė jisai. “Bet neveizint to, ipcs 
esam tikri, kad draugai, nei va
landai neabejodami, stos inums 
į pagelbų“.

Visi į Soc. Presos 
Pikniką. 

——Ryto įvyks soc. Presos Pikni
kas gražiame Riverview Parko 
darže. Jisai, kaip žinia, yra ren
giamas tikslu paremti soc. spau
dų. Piknikai) taigi suvažiuos 
visų Chicagos gyvenančių tautų 
socialistai. Nuo jų neprivalo 
alsilikl ir lietuvių socialistai bei 
jų pritarėjai. Kiekvieno soci
alisto ir apsišvietusio žmogaus 
pereiga yra remti ir stiprinti ga- 
lingiausį darbo žmonių įrankį, 
jų spaudų.

Visi “Naujienų“ prieteliai — 
dalininkai, skaitytojai ir pla

tintojai — tegul pasirūpina nu
sipirkt likietų Naujienų Ofise. 
Kreipkitės šiandie i*r ryto iki 
Pietų. ,

ROSELAND

Piknikų.

Vietos socialistai ir jų prita
rėjai visi žada važiuoti į socia
listų Spaudos Piknikų, kuris į- 
vyks nedėlioj,, birželio 16 d. Ri- 
verview Parke. Tatai parodo ge
ros pasekmės tikietų pardavi
nėjimu. O kad butų galima vie
nam būryje nuvažiuoti, tuo tik
slu vietos LSS. 137 kp. nariai už
sakė keletu didelių automobilių, 
kurie lauks nuo 9 vai. iki 10:30 
vai. iš ryto prie “Aušros“ kam
barių. Jei kas norėtų drauge 
važiuoti, lai ateina į nurodytų 
viela ir paskirtu laiku. Vietos 
bus. — P. F. Grybas.
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WEST SIDE.

IU o-

oje šalyje, 
t to didžio

Ką Senatorius Towne 
sako:—

“Kaipo Kongreso 
nurys iš New Yorko, 
kaipo Kongreso nu
rys ir senatorius iš 
Minncsotos, kaipo da 
lyvautojas politiško
se kampanijose ir ka
ndidatas į Vice pre
zidentus, mano ner
vai, energija ir jiegos 
užčėdas buvo didžia
usiai vartojami. Kad 
aš išlaikiau šiuos mė 
{inhnus ir .įeinu į pa-

nnMČju.si vidurini gy 
venimų vaikino sma
gume ir stiprume, tai 
vien tik pasidėkavo- 
iant atsakančiam da
bojimui savo kūno. 
Pastaruoju laiku aš 
ėmiau Nuxated iron 
ir suradau jame di
džiausią naudą, kaip 
tonike ir reguletore. 
Ir tolinus aš nebusiu 
be jo. Aš esu pasi
rengęs paliudyt apie 
tai naudai kitų apie 
pažymėtiną ir tuojau- 
tinę šio vaisto pagel- 
bingumą; Ir aš be a- 
bejonės rekomenduo
ju Nuxated Iron vi
siems, kurie jaučia 
reikalingumą atnau
jinime energijos ir 
reguliariškumo kimo 
veikime”.

Minncsotos žymus vyras 
Iškulbingas Oratorius

Pirmiaus buvęs Suv. 
Valst. Senatorius, Char
les A. Towne, baigęs 
Michigano Universitetą, 
buvo du kartu išrinktas 
j Suvienytų Valstijų 
Kongreso narius, tarna
vo Suvienytų Valstijų 
senate, nominuotas į Vi
rė prezidentus, vartoja 
Nuxated Iron ir sako, 
kad nuo dabar jis ne
bus be jo.

virškinimo ne

ėmi-

Iron 
ir 4,

Sergėkite savo akis

; t
Neužsitikčkit savo regėjimo pir

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

Aš tariu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jys akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin- ; 
gi. mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Anhland Avė. Chlcar _
Kampai 18-toa gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekus 
Tčmykite į mano parašą 

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

• *r

SPECIALISTAS 
gzandnuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Opb- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai

kus. VaL: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo H) iki 11 dieną. 
4649 S, Ashland Av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317

Išdirbėjo pastaba—Nuxaled Iron, 
kurs buvo vartotas pirmiau buvusio 
Suv. Valstijų senatoriaus Chas. A. 
Towne, su tokiomis stebėtinančio-, 
mis pasekmėmis ir kuris yra prira
šytas ir rekomenduotas viršuje per 
gydytojus, nėra paslaptine gyduole,1 
bet viena, kuri yra gerai žinoma ap- 
tiekoriams visur. Nepanaši į pir
mesni Inorganic Iron produktus, šis 
yra lengvai pritaikomas, neužgauna 
dantų, neapjųodina jų, nei nepaga
dina vidurių. Išdirbėjai gvarantno- 
ja pasekmingą ir visiškai užganėdi
nantį rezultatą kiekvienam pirkėjui, 
arba jie gražins Jums pinigus. Ji yra 
parduodama pas visus gerus aptfc- 
korius. i

Akis

ri sumokslininkų Irusias priver
tė prisidėti prie jų ir pardavi- 
nėt ledų trusto nustatytom 
nom.

kai

Pakėlė pieno kainas
Nuo rugpjūčio 1-mos bus 

imama po 13c už kvortą.
Pradedant rugpjūčio 1 dienų 

chieagiečiai turės mokėti po 13 
centų už kvortų pieno.

Naujoji kainų skalė lapo pri
imta bendrame pieno pagamin
to jų. išvežiolojų ir kondensuo
to (tiršto) pieno išdirbių ų susi-

Streikas.
CHICAGO.— Bolt and 

Works, prie Western avė. 
gatvės, nuo birželio 11 dienos ei
na streikas. Streikuoja daugiai 
kaip penki šimtai darbininkų, 
vyrų ir moterų. Reikalauja di
desnės inokeeties ir mažiau dar
bo valandų. Pirmiau buvo mo
kama vyrams 35 centai valan
dai, ° moterims tik 15 centų; da
bar gi kompanija duoda vyrams 
3” Va centų valandai, moterims 
26 Vij centų. Bet darbininkai, be 
to. nori prisidėti prie Amerikos 
Darbo Federacijos, tai dar neži
nia, kaip dalykai pasibaigs.

— Laisvę Mylintis

Už mptų Illinois valstija 
bus “sausa” ...

Žinomasai prohibicionistų va
das, buvęs demokratų kandida-

ICook Parieti)E (III 
ns Pikniką J UU

CnnTlkelg"N-ny” Ofise]
JUusocialistij Partijos Pikniką*!

NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO (JUNE)'1« d., IMS.
RIVERVIEW PARK — DIDELIS DARŽAS 
\Vcstern, Belmont ir Clyborn avės., ir Roscqc Blvd.

SANTERI NUORTEVA Affnb«5;Xbk^?' V
Kalbės anglų, finų, rusų ir švedų kalbose

Nedėlioję Naujieną ofisas hus atdaras nuo 8 vai. rytą. Todėl va
žiuodami j pikniką malonėkite užėję nusipirkti.

Šokiai, pasivažinėjimai Ir jv
.... ■ .A—m ■ i ■ m.     n. ■ 1 — —

airios žaismės.

Vaikam iki TTĮZTT?T a q . 22c karčs
12 m. <lykai 1 KILIAo. taksui 3c. VIRO 95c *eras. VIDU 41DC. |nui j ppr. 

ką ir daržą

True translation filed wilh the post- 
nuiMer at Chicago, Jane 15, 1918, 
žs reųuired by the act of Ocl. 6,1917.

Areštavo neatidavusį pa
garbos flagui.

Federalės valdžios agentai va
kar areštavo tūlų John Sbėtch- 
eck, 3547 Wolfrani gat., kuris 
neatsistojo dainuojant Ameri

kos tautinį himnų ir nenusiėmė 
kepurės kuomet eita su flagu 
pro Continental Tailoring kom
panijos budinkų, 700 West Jack- 
son gatvėj. Reikalaujama !()()( 
kaucijos. . . > . t

Žmonių kurstytojai.

Klerikalai dažnai rėkia, kad 
sociailstai esu didžiausi ramumo 
ir tvarkos ardytojai. Bet šita 
jų pasaka yra tik tam, kad ja 
pridengus savo juodus nedorus 
darbus. Socialistai dar niekur 
neatėjo ardyti klerikalų prakal
bų, nei kartų jie nesinešė su sų- 
vim supuvusių kiaušinių ir plyt-

juodašimčiai, žydų pogromų re
ngėjai.

Andais aš jau minėjau, kad 
vietos klero-juodašimčiai išpla
tino begėdingų spausdintų paš- 
vilį, kuriame stačiai kursto žmo
nes prieš soęialistus. Dabar su
žinojau, kad to paskvilio auto
riai yra “garbus katalikų veikė
jai“ ir labai artymi kunigų prie- 
teliai. T a t a i lieka klausi
mas: kurioje klebonijoje buyo 
sudiktuotas tas juodašimtiškas

tu su mumis, nemažai pašvęsda-' 
davo laiko ir energijos choro 
naudai. Bet perskaičius jo lai-* 
škų visai maža atidos į tai teat-

Aptiekus Tel. Drovcr 8448 
Rezidencijos —Boulevard 9812

DR. A. d. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

X-SPINDULIAI

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

2—9 vakare.

ri ei
jisai, būdamas tolymoj ša-; 
dažnai atsimindamas mus 
niūniuoja: “Kas rūtų kve-1

lyj, 
sau _____________ __
pianČių ar mėtų ant kapo mano! 
pasodys?“ Bet mes — šykšti- 
mės jam ir kelių suraminančių 
žodelių. Kodėl taip? — N.B.'

Moteriški.!. V; riškii ir Vaikų

DR. G. &LG1 ASER
Praktikuoji. 27 luętaT ,,, 
Gyveninius ir Ofisas 

3149 S. Morgan St.. kertė 32 «t.

OFISO VAI AN’DOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 yo piet 
ir nuo (i iki 8:30 v:tk. Nedalio
mis vakarais ofisas uždai etas.

Telephone Yards 687

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
i VEIKIMAS.

tantį socialistus kunigų ar kitų 
kurį jų klapčiukų. O kų daro 
musų juodieji klerikalai?

Užteks paėmus keliatų pavyz
džių kadir iš “svestsaidčs”. Visi 
atsimena, kaip tūlas kunigo sula 
natizuolas žmogelis porų metų 
atgal išmušė vienos svetainės la
ngų, kurioj kalbėjo p. M. X. Moc
kus. O daugelis dar ir dabar

Su laiku gal ir tas paaiškės.
Bet tuo dar nepasitenkinta. 

Mane pasiekė žinia, kad juodie
ji organizuoja mušeikų saikas 
ir rengiasi užpult artymiausias 
socialistų prakalbas. “Garbus

D1DŽIAUSIS VAISTAS.
Išskirti, teisingai pavadinta 

“didžiausis iš visų vaistų“ uži
ma svarbiausių rolę daugelyje

Trlc;:hcne Varė® 5032

Pradėjo rinkimų kampanijų

Ketvirtas šen. ir kongresinis 
distriktai jau pradėjo rinkimų 
kampanijų. Ketverge buvo bo- 
ndras abiejų distriktų susirinki
mas, kuriame buvo nominuota 
poc. kaiųiidatai į valstijos sena
tų, legislaturų ir šalies kongre
sų. Nominuota sekami draugai: 
..Chas. Toepper, į valstijos se
natorius. • ,
.. Albert < Posecky, į legislato

rius.
Carl Hoffman, į kongresmo- 

nus.. r y.,
Ten pat išrinkta ir spccialis 

rinkimų kampanijos komitetas 
-- Senatoriai,Committeę. Ko
mitetai) įeina fr vienas lietuvis, 
d. Jonas PruŠinskas.

Komisija žada panaudoti vi
sų galimų priępionių išjudini
mui plačiųjų balsuotojų minių. 
Greitu laiku bus surengta visa 
eilė prakalbų, parūpinta reikia
mas rinkimų kampanijai litera
tūros ir tt.

Lietuvis komiteto narys be to

Liežuvio apvilkimas, neteki
mas alkio, neveikimas vidurių, 
nusilpimas.

Visas šitas neklaidingas pri
rodymas reikalauja vaisto, ku
ris užlaikys vidurius veikime' ir 
prašalins visų pavojų.

Trinerio Amerikoniškas Kar- k
taus Vyno Eliksiras patarnaus 
šiame reikale su geriausiu užgi^ 
nedinimu.

Jis išvalys žarnų kelių ir už
laikys jas tvarkoje. Atgaivins 
virškinimo organus iki norma- 
lio veikimo ir sustiprins visa 
systemų. Kaina $1.|O apticko- 
se. Vasaros vakacijos jau čia-pal

3109 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

nuo 5 iki 8 vakarepamokslų“ netik su “šaltais“, 
bet ir kitokiais įnagiais ir paro
dyti “kų gali”.

Socialistai, žinoma, savo ren
giamose sueigose pasirūpins už
tektinai tvarkos dabotojų ir to
dėl tokio užpuolimo nėra ko bi
jotis. Bet faktas pasilieka faktu 
— musų kterikalų begėdystė ne-

bu - iSar.ly.nu LSS. 22 kuopos I'uri Tamsus,, kunigų su- 
prakalbų gegužės 1 dienų. Pa- gatavi atlikt
galios, kaip tie gaivalai andais | .t,k ^*"S
pasielgė prie Meklažio svetainės, 
kur buvo surengta liet, laisva
manių prakalbos? Tie patįs vy
čiai, kurie dabar taip rėkia de
ki tariamo “užpuolimo” (ku
riame jie patįs supjaustė vienų 
žmogų) Bergmano darže, suor
ganizavo davatkų būrį ir a įsi
vedę prie svetainės sumušė nie
ko nekaltų žmogų ir dargi ren
gėsi užpult patį susirinkimų. Tik Į užstojus vasaros karščiams, 
pabijoję p. Meldažio pagrasini-Į tarė paimli atostogų. 
n)o, kuris žadėjo jų numalšini
mui pašaukt policijų, jie pasi
traukė. Kiek sužinojau tūli tų 
juodašimčių buvo atėję dargi Įteks pasakius tiek, kad pasta- 
su ginklais.

Ko gi jie nori? Ko jie 
siunta? Kas juose sukelia 
gyvuliškumo instinktų? 
siklausykite musų kunigų 
mokslų. Nueikite į jų rengiamas 
prakalbas ir paimkite jų raštus, j klikų, birželio 11 d., laikyta su- 
Visur jus užtiksitę biauriausios sfrinkimas, kuriame tarp kita 
rųšics kurstymų, tokių, kokio | skaityta laiškas nuo drg. A. Lin- AUKAUKITE LIETUVOS 
stvėrėsi PuriškcviČiaus laikų ges. Tas draugas būdamas kar-

jų “dūšios ganytojas” — kuni
gas ir tokie “garbus vvcikejai”.

Ar ilgai taip bus? Kada pasi
liaus tasai žmonių kurstymas? Trinerio Linimentas reiškia pri

sirengimų.
Išsinarinimas, niksfelėjintas,

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lictnviair.3 žinoma* per iG me
tų kaipo patyria gydytojas, chirurgus 
ir akušeris.

Gydo aštrins ir chronilkn* Itffaš, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujuuaiua 
metodas X-Ruy ir kitokiu, elektros prie- 
taisua.

Ofisas ir Lnbaratorija: 1025 W. ISth 
St. netoli St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais, 'lelej iionu Catial 8110.
GYVENIMAS: 8112 S. HaUted Street 

VALANbOS: K- » —to. tiktui.

i

— Klerikalų Vėzdas.

CICERO
Iš LSS. 138 kp. choro veikimo.

LSS. 138 kp. mišrus choras, 
nu-

Aprašyt cliopo biografijų 
tų daug laiko ir laikraštyj 
ketų daug vietos užimti.

im- 
rei-

ralgijos skausmai, skaudus rau- 
menįs, nuvargę kojos ir tt. pa
sirodys, bet Trinerio Linimentas 
Jums suteiks greitų pagelbų. 
Kaina 35 ir G5 centai aptiekose. 
Per k rasų 45 ir 75 centai. — Jo- 
seph Triner Company, 133.3 
1313 So. Ashland Avė., Chica
go, UI. (Apgar.)

Rezid. 933 S. Ashland Bivd. Ghic*t< i 
Telephnn* Haymatkel 2544

DR. A. A. RGTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistai Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiky ir visų chronišką ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted Si., Chloagi 
Telephone Drover K6U3

VALANDOS! lA—tl ryto; 2—1 vendetų 
7 -» vakar. N»<į31lonii< 10—1? <Jlen»

ruoju laikrt choras, drg. Diliaus 
taip vadovaujama^ ir dainininkų 
tokį I skaičiumi ir geru savo dainavi- 
Pa-| mu pralenkė dargi nekurtuos 
pa-1 Chicagos chorus.

Užbaigus paskutinę dainų pra-

C r. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—-12 rytą; 6—9 va
kare. Tol. Ganai 4367.

LAISVES FONDAN. I
 TELEPHONE YARDS M34. j

Dr.P.O.Wtegner| 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 I 
ii ryto ir nuo 7 Iki t vai. rak. ■ 
3325 So. Haluted St., Chicaga. ■
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Pranešimai
LSJL. 1-tna kuopa rengia draugiš

ką išvažiavimą birželio 23 d j Jef
ferson mišką. Bus puikus progra
mas. Kviečia visus atsilankyti.

Komitetas.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ
ATIDUODAMA randon parankusI REIKIA burdinglerių. Kambarys 

.kambarys. Maudynė, telefonas. I ir valgis 1(16.00 į savaitę, šviesus 
Prie gatvekarių linijos. Atsišaukite I kambariai ir telefonas. Gera viela 
vakarais |x> 6 vai. pakeleiviams.3538 VVallace st, Chicago I , t LIETUVIŲ KOTELIS

j l(>0b S. Halsted M., Chicago.

NAMAI-ŽEME DRAUGUOS IR ORGA
NIZACIJOS.

* DRAUGIJOS

RANDAI
2G9 Skyriaus pusmetinis susirinki

mas įvvks Subatoje, birželio 15, 7:30 
vai vak. Grinevičiaus Salėje, 1843 S. 
Halsted St. Visi nariai kviečiami at
silankyti I šj susirinkimą, nes vie
nas iš svarbiausių susirinkimų bus 
balsavimas Centro valdybos, t<xlel 
kiekvieno pareiga yra dalyvauti bal
savime. Kviečia 269 Skr. Valdyba.

Kevvanee, III. — LSS. 204 kuopoa 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioj, 
birželio 16 d., I vai. po pietų, i.ibcr- 
drg. G. Arlauską. Draugės ir drau
gai, Imtinai susirinkite visi ir atsi
neškite mokesčių knygutes. Visi tie, 
kurie busite užsimokėję, gausite vel
tui knygų prisiųstų iš Centro.

-.Valdyba.

Kewanee III. L. D. L. D. 36 kuopos 
susirinkimas bus nedėlioj, birželio 
16 d. apie 7 vai. vakaro. Susirinki
mu virta pas d. Mendelj. Būtinai 
susirinkite, nes jau atėjo knygos:— 
“Ant rytojaus po soc. revoliucijos”.

—V.. V. Petraitis.

Brighloii Bark Kciatucio Kl'uho 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioj 
birželiu 16 d., 1 valj po pietų, Liber- 

svet., 3925 S. Keuzie avė. Drau
gai, malonėkite Imti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų. Reikės rink 
darbininkus piknikui ir lt.

LSS. 4 kp. LSJL 1 kp. ir LMPS 9 
kp bendras lavinimus susirinkimas 
įvyks nedėlioj, birželio 16 d., 10 v. 
rvto, Aušros svet. 3001 So. Halslet 
St., Prelekcija bus iš gamtos moks
li). Visi draugai ir draugės malonė
kite atsilankyti laiku.

—J. J. Jonuševičlūs.

LMPS 9toa kp. mėnesini h susirin
kimas įvyks subatoje, birželio 15, 
7:30 vai. vakare, Ftllovvship svet., 
831 33 pi. Visos narės kviečiamos
susirinkti. —Valdyba.

LSJL tkp. ekstra susirinkimai j- 
vvks birželio 17 d., 7:30 vai. vakare, 
Aušros svet., 3001 So. Halsted st.— 
Draugai, senajam raštininkui prasi
šalinus iš Chicagos, reikia dabar iš
rinki naujas, o taipgi su organizato
rium užbaigti dalykai. Todėl jųsų 
nriedermė yra atsilankyti į susirin
kimą ir sutvarkyt dalykus.

—Ein rašt. S. Zave.

Karine, VVis. — Linksmą išvažiavi
mą rengia A LTS. 35 kuopa ir LMB. 
birželio 16 d. į Midvvav Purk. Pra
džia 11:00 vai. fvto. Bus prakalbų, 
duinų, deklamacijų ir įvairių žaidi
mų. Extra karas yra nusamdytas 
nuvežti ir parvežti ekskursantus. No
rintis linksmai važiuoti, ateikite ly
giai 11:00 vai. ryto prie kam sto
ties, Main str. • —M. K.

Rockford, III. LSS. 75 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks birželio 16 
d. 1:30 vai. po pietų, Vega Hali, kam
pas 15th avė. ir 9th str. —Draugai ir 
draugės. Meldžiu atvykti susirinki
mam nes yra atėję knygos “Anar
chizmas ir Socializmas’’ ir “Dėties 
Šamo gyvenimas ir darbai**. Nariai 
gaus už dyką šias dvi knygas. Beto 
bus X Rajono Konstitucijos balsavi
mas ir tt. Norintis prisirašyti prie 
kuopos taipgi ateikite. —A. Meldažia.

1.1)1.1). 19-tos. LSS. 4-tos. LMPS. 9. 
los ir J. S. I.. 1 kuouų su-
sirinkimas Įvyks subutoj, birželio 15 
d., Aušros svetainėj, 30-la ir Halsted 
gi . aptarimui bendro išvažiavimo 
’eikalo. Delegatai malonės nesivf- 
luoli. Pradžia 8 vai. vakare.

J. Z. Shimbel.

SLASDA. Pirmo Apskričio Jungti
nės Tarybos posėdis bus birželio 
15 d. Pradžia 8 va), vakaro, J. Ra- 
davičiaus svet., 936 W. 33rd st. Ta
rybos atstovai ir choru mokintojai 
privalo atsilankyti. M. M. Yuodis

LSS. 234 kp. susirinkiniaR nedėlioj 
neįvyka dėl priežasties Socialistų 
Presos pikniko. Kuopos susirinki
mas bus nedėliok 23 balandžio.

—A. Vasiliauskas, sekr.

Dramatiško Ratelio metinis susi
rinkimas įvyks seredoj, birželio 19 
dieną, J. Rašinskio svet., 731 W. 18 
si. Nariai maloniai prašomi atsilan- 
kvt lygiai paskirtu laiku. Turime 
daug svarbių reikalų — valdybos ri
nkimas, sekamoljo sezono reikalai ir 
daug kitų. Pradžia 7:30 valandą 
vakare. —Valdyba.

VSMENŲ JIEAKOJIMAI

PajieŠkau savo brolio Izidoriaus 
Bertulio, Kauno gub., Raseinių pav., 
I'ižvilkės parapijos ir volosties, Bu
laičiu kaimo. Noriu greitu laiku 
sužinoti.. Antanas Bertulis, 
3533 So. VVaBace st., Chicago,

su
III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

PAJIEŠKAU kambario su valgiu. 
Tarp 50 ir 63 gt„ arti Western avė.

P. J. Mikalauskas, 
1840 So. Halsted st., Chicago

DRAUGUOS
bas sumažino mokesti Nojimo per! H?Labanauskas, pirmininkas 
0 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio | - 1
Iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms (stojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

Negirdėtas iki šiol 
Bargenas.

5-kių akerių farma, valanda važia
vimo galvękariais nuo vidurniiesčio 
Chicagos ant Kedzie gatvės. Geras 
juodžemis, grynai lietuviška apielin- 
kė, lietuvių parapija, mokykla ir san
krovos. Arti daugelio didelių fabri
kų ir užvedimų, kur darbininkams 
geriau mokama negu Chicagoje ir 
pėsčias gali nueiti Į darbą. Parduo
siu 5, 10, 45 arba 20 akrų taip kaip 
patiks.

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
$1475 Žiūrint į vietą. Reikia įmokėti 
$150, likusius gi lengvu išmokėjimu'. 
Dėt platesnių žinių ateikite arba ra
šykite (

H. F>ORCERI
106 N. La Šalie gatvė, kambarys 40
. ■ ■■» I ■.■■ii , I ■■— ■■■■■■

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

819 Edward Street Baubonis T., Vice pirmininkas, 
___  728 Park Ct. 
F. Basčius, prot. sekretorius,

50 Havvland Avė. 
Kaz. Brazevičius, fin, sekr, ir iždin., 

402 Lincoln Street 
Tadas Varanavičius, iždo globėjas, 

t 63 N. Sberidan Rd.
L. Šulskis, iždo globėjas,

462 Jenne Street 
VI. Bielskis, literatūros pardavėjus,

267 Milwaukee Avė. 
Dr. I. N. Palt, daktarus kvotėjus , 
o . 165 Main Street.
S. J. Balčaitis, organiz, ir kp. koresp.

P. O. Box 62.

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

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

P. Shvelnis, pirm, pagelbininkas, 
2156 Alece PI.

J. Kalninė, raštininkas,
1965 Evergreen avė. 

P. Galskis, fin. rašt. ir biznio agcnl., 
Ofisas: 1579 Milwaukce avė., 

Telefonas Humboldt 182.
J. Katilius, iždininkas,

1685 Milwaukee avė.
Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtny* 

čia kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
15?9 Milwaukce avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
at., 7:30 vai. vak.

REIKIA merginų arba moterų prie 
abelno namų darbo; turi mokėti vir
ti, dėl naujų apartmentų, kur yra vi
sos naujausios vigados. Gražus tar-
dyne ir porčiu. Gera mokestis. Te
lefonas Edgewater 465.

DYKAI RANDA vedusiai porai, be 
vaikų, jei moteris apsiims prižiūrėti 
trečiu metu merffnite Aidšmikite nn I "uuJuosh>s vigauos. m ažus lar- 6 va? vikare g ę’ A,sHauklte po| uaitėms kambariai, su atskira mau-

J. Grig
4515 Union avė.,

Laikinasai Komitetas

Chicago

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S, Free Empleyment Service)
.1 ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. VVABASH AVENUE.

urbą
N. DEARBORN ST.

arba
SO. DEARBORN ST.

arba
SO. JEFFERSON ST.

116-122
524-526
105-107
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios (steigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšles darbininkų — ( fabrikus, | ka
syklas, į ūkius, ( šiaip (vairias (stai
gus — kuip vyrų, taip moterų Ir vui- 
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGA tvirti, stiprus dar
bininkai. Pastovus darbas. Nėra 
dm Liniukų neramumo.
47 N. WeIIs St., Chicago, 111.

REIKALINGAS iunitorius ( žydų 
bažnyčią. Atsišaukite tarpt* 7 ir 8 
vai. ryte arba po 6 vai. vakare. 
N.E. cor. Polk Si., and Ashland Blvd.

REIKALINGAS kriaučius prie mo
teriškų drabužių
Ant. Bagdonas, 609 N. State Str.

» j—,.......................................... REIKALINGI siuvėjai vienas pa
tyrusis operatorius, vienas preseris 

PARSIDUODA valgomųjų daiktų! ir vienu merginu prie vyriškų siu- 
ir saldainių bei kendžių krautuvė, ge tu, dirbti dienomis ar vakarais. At- 
roj, lietuvių apgyventoj apielinkėj. sišaukite tuojaus. A. Mausner, 
Parsiduoda delei labai svarbios prie-| 3239 S. Halsted St., Chicago.

PARSIDUODA valgomųjų daiktų 
ir saldainių bei kendžių krautuvė, ge
Parsiduoda ilelei labai svarbios prie-1 3239 S. Halsted St., 
žasties. 3220 Wallace St.

REIKIA merginų prie traipavimo 
tabako. Geistina prityrusių. Gera 
mokestis.
207 So. Dearborn st Chicago

REIKALINGAS barberis. Gera 
mokestis, pastovus darbas. Atsišau
kite tuojaus šiuo adresu:
4500 S. Marshfield Avė. Chicago.

MAINAI
Iš priežasties ligos turiu apleisti 

miestą. UŽ murini namą noriu far- 
mą su gyvuliais ir padarais. Kreip
kitės j Naujienas. 1840 So. Halsted 
si r., pažymėdami No 23.

DIDŽIAUSIA PROGA

PARDAVIMUI bučernė pigiai, su 
puikiu įrengimu. Parduodama apie 
už $85 kasdien. Pigi randa su kam
bariais užpakalyje sankrovos. Leng
viausia vedimui vieta. Parduodama 
tik už pinigus. Nėra knygučių. At
minkite, kad tai nėra apmirusi ver- 
telgystč, kadangi parduodama pi
giai. Aš galiu prirodyti pirkėjui ge
tu pardavimo priežastį.
3001 \Vallace st., Chicago

PARDAVIMUI

REIKALAUJAMA šeimynų dirbti 
ant farmų. u taipgi samdome ir 
pavienius, ir našios su vaikais. Ge
ra proga pasidaryti pinigų. Mes ap
mokame transportaciją iš namų iki 
darbo vietai. Nereik užmokėt už 
darbo gavimą. Del informacijų atei
ste Ši nedėldien}, birželio 16, 1:30 v. 
po pietų, po num. 1820 S. Ashland 
avė., arba 1642 Orchard str.. ir pasi- 
matykife su reprezentantu Michigan 
Sugnr Co.

REIKLI leibcrių dėl naktinio da
rbo.

Jonės and Laughlin Steel Co., 
3701 So. Ashland uve., Chicago

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Gera mokestis, maža šeimy; 
na, plaut drapanų nereikia. Adresas: 

Miss MiseviČiutė,
3548 S. Halsted st., Chicago

REIKIA teamsterių ir sheanna- 
nu į scrap iron vardą. Gera moke
stis. Kreipkitės 1632 W. Kinzie str.

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moter(s prie svaraus Supos da
rbo. Algos 812.00 į savaitę ant pra
džios. 900 W. 18th St. Chicago.

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

Ehners Labor Agency, 30 South 
Canal st„ Chicago, III.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 35c ( va 
landa, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite ( Consumers Co., 
--- -..................... t„ Chicago.

PAJIEŠKAU kambario prie laisvų 
žmonių, Town of Lake apielinkčje, 
su valgiu ar be. Jeigu kas turit, pro- landi 
neškiit laišku: C. Jokubauskas, !, 
1520 S Marshfield Avė., Chicago. H1 35th St., ir Normai avė

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

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

A. LALIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, III. 

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

K-to Nartai:
T. DUNDULIS,

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

10604 Edbrook Avė., Chicago, III. 
JULIA ŽEMAITĖ.

2919 W. Division St., Chicago, 1)1.

m
11)

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA:
J. Petrauskas, pirmininkas, 

1747 North Avė.
J. čcpelis, pirm, pagelbininkas,

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

2228 Coblenz sf. 
M. Žukas iždininkas,

1608 North avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1021 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

P.

V.

V.

K.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
, 3231 Emerald Avė. 

W. Buishis, pirm, pagelbininkus, 
, 900 W. 19th St.
Juozapas Zitro, nut. raštininkas, 

1919 S. Union avė.,Chicago
B. Rusgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbašauskas, 1-mas iždo globėjas 
D. Chepela, 2-ras iždo globėjas, 
J. Skyrius, iždininkas.

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

Galskis, pirmininkas,
1356 N. Hoyne Avė.

Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

Briedis, turtų raštininkas,
1049 N. Marshfield avė. 

čepukas, iždininkas,
1648 W. Division st.

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

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldien) kiekvieno mėnesio. Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet

Parsiduoda namas, kuriame yra iš
dirbtas biznis grosernės, mėsos ir 
notions ir IK Kas iš lietuvių mano 
tokią įstaigą pirkti, tas čion turi pa
rankiausią vietą ir pigiai. Priežastis 
pardavimo — savininkas išvažiuoja 
kWoodborrow, Wis., užimt naujų 
oloniją.\ Atsišaukite laišku, rašy

dami: \ (DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE-
No. 24, “Naujienos,“ 1840 So. Halsted TUVOS VALDYBA 1918 METAMS, 
st., Chicago, III. Sam. Venckus, pirminlkas,

1 1903 Ruble str.
John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 

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

1439 S. 501h avė., Cicero, III.
Frank Micklin, turtų raštininkas, 

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

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

3041 W. 42 Str.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas antrą nedėldien} 
kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

PARSIDUODA (arba išsimaino ant 
mažesnio) naujas, 3V6 metų., mūri
nis namas, geroj liet, apielinkėj. Ant 
pirmo flioro yra grosernė namo sa
vininko, kurią galima pirkti kartu 
su namu arba skyrium.
817 W. 341h Place, Chicago, III.

rosernė namo sa-

PARSIDUODA namai ir saliunas PARDAVIMUI prie 3726 Lowe avė. 
lahie name randas. Pardavimo prie- mūrinis namelis, 4 kambarių viršuje, 
žastis — 6 mėn. kaip sergu reuina- 2 apačioje. Elektros šviesa. Kaina 
tizmu, luriu važiuot ant tanuos. At- .$170000 
sišaukite šiuo adresu: 1337 So. -t9th 3238 S. Halsted si., 
Avė., (.įcero, III. Rendos neša virš!
872. _________________

Chicago LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

PARDUODU bųčernę ir grosernę. 
Pardavimo priežastis nesutikimas 
pusininkų. Biznis išdirbtas per il
gus metus. Bus priimtas pirmas pa- 
sinlijimas. Telefonas Yards 3072. 
3212 So. \Vallace st, .. Chicago

PARSIDUODA bučernė ir groscr- 
nė Ketoj vieloj. Biznis gerai eina. Vi
skas parsiduoda gėrai: knygučių nė
ra1. Pinigų laukti nereikia.
M r. Davis, 2942 W. 39 Street, Chicago

PARDAVIMUI gera čeverykų lai
svino šapo, (steigta jau 9 metai. Su 
nauįu staku arba be naujo stako. I.en 
kų ir lietuvių apgyventoje apielinkė- 
ie Tur būt parduota šį mėnesį.
37.18 S. Wallace St., Chicago.

Tel. Yard 3532.

PARSIDUODA valgomą daiktų 
krautuvė, pirmos klesos, tirštai lie
tuviais ir svetimtaučiais apgyventa 

ni'orii>ut ii* H VveoiiTii.i i
riai. Teisingus pasiūlymas nebus at- 
mesiąs Pardavimo priežastis ~ ka
riuomenė. Fr. Jominas, 
11212 Michigan Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI, pigi randa, cigare- 
lu, cigarų ir smulkmenų sankrova 
iš priežasties savininko ligos. Gera 
vieta.
3238 S. Halsted st., Chicago

AUTOMOBILIAI
PARDUODU motorcyklj labai pi

giai ir greitai1..
J. MJksnis, 

2917 So. Lowe avė., Chicago, III.

RAKANDAI
PARSIDUODA 5 kambarių rakan

dai, naudoti vos 2 metus. Daiktai y; 
ra gražus, gerai parinkti, ir yra yisi 
reikalingumai stubos. Vertė $500, 
Sakuodama labai pigiai. Matyt ga

ma by-kada. Adomaitis,
821 W. 33rd st., 1-mos lubos

O jeigu nerastumėt namie, tai 
kreipkitės pas Peter Adomaitis, 3329 
Auburn Avė.

PARSIDUODA geri pianai už že
mą kainą. Atsišaukite greitai.
3254 Lowe avė,. 3-čios lubos 

Chicago, III.

PARDUODU naminius rakandus 
dėl dviejų kambarių ir virtuvės. 
Parduosiu sykiu arba atskirai.

Zlgmontas Petronis, 
1735 VV. Division st„ Chicago

NAMAI-ŽEM®

FARMA ANT NAMO.
80 akrų, su budinkais Wisconsin 

vaisi. 40 akrų dirbamos, puiki upė 
eina per žemę; 2% mylios iki mies
tuko, Mj mylios iki mokyklos; 3 ar
kliai, 3 karvės, 2 telyčios, 2 kiaulės 
ir vištų, su visom mašinerijom, lau
kai apsėti javais. Mainom ant Chi
cagos namo, 
kreipkitės pas:

United Land and Investment Co. 
117 N. Dearborn st., Room 403.

Chicago, III.

6 EXTRA! EXTRA!
Varma ant pardavimo, 110 akių 

žeaus su gyvuliais, visokios ,’iaši- 
nos, kokių tik ant farmų i 
\\ isi onsin valstijoj, netoli miesto Jankauskas, nutarimų rašt 
Labai puiki farnia. Del1 plate »’..•)* ----  —
informacijų kreipkite šiuo adresu: 
T. J. 937 W. 34 pi., Chicago, Iii., 
Į-nuįs austas užpakalyje. Nuo « iki j Antanavičia, iždininkas. 
8 vai. vakare. 1719 Eilėn st.

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

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia

... .J. Dauginis, vice-pirmininkas, 
.rV*.k.,a'|l604 North Avė.

i, nuitii imą i usi.)

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield

Avė.

avė.

avė.

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str. 

Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkus, 
653 Garden str 

?elix Bartkus, prot. raštininkas,
R. R. 3. Box 33 

<az. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne Street 

Ant. Pakšis, iždininkas,
462 Jenne Str. 

Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 
165 Pleasant St 

’rnnas Kimontas, iždo globėja,
730 Engei str. 

Jonas Kasiulis, maršalka,
653 Garden Str. 

Mikolas Nakrušas,’ maršalkas,
> 420 O range Str. 

Ant. Bubele, teisėjas
1 313 Quince 

. uozas Jurcvičia, vėlaynešys
’etras Miliauskas, vėlavnešys,

R. 1, Box 56. 
Petras Rlmkevičia, durininkas,

i 424 N. Pleasant Str. 
Nikodimas Janavičia, durininkas,

614 Market Str

Akjs:
Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė

ra skausmo. Daug serijoznių akių 
ligų buvo išgydyta tik su vienu atsi
lankymu. žvairios ak(s, silpnins a- 
kjs, galvos skaudėjimai ir užimsi y- 
ra priežastimi akių nuovargio.

Ausįs:
Kurtumas ir slogų ligos esti praša

linamos per specialę gydymo metodą. 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nami, t usų tekėjimas. Išgydoma dve
jopai: per speciali gydymą ir opera
cijas. .

MOKYKLOS

j J 1 V|
“Aušros” Mokykloje nuo gegužes 

28 dienos prasidėjo mokinimus ang
ly kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip• — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kitos mokslo šakos išguldoma po 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

' VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

A2OS So. Haloted h t.. 2407 W. M*- 
diHon, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijoie. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
ŠIO. Phone Seeley 1649

SARA PATEK, Pirmininkė

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wąbansia avė.

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

L. Antonavičia, nutarimu rašt.,
1713 Ruble St. 

Kostantas Vaitkus turtų raštininkas, 
2617 40th Street 

Chapulis, iždininkas, 
1840 So, Halsted st.

Yaras, kasos globėjas, 
1742 S. Union Avė.

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

1916 Canalport Avė.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vak vakare, D. Shimaičlo 
svet., 1750 S. Union avo. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino |- 
stojimo moKČstj tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

Kazimieras
Kazimieras
Franciškus
Petras Luzii, kasos globojas'.

str. 
vnešys,
152 Main Str

Lietuviškų Tautiškų Kapinių

Nosjs:
Bėdos pagelbėta. Sunkus dvėsa- 

vimas, užsiglaudę nosis, Čiaudėjimas 
ip dusulis išdydomi per speciali gy
dymą ir operaciją.

VALDYBA 1918 METAMS

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

KL. BUOZIUS, pirmėdžiopagelb., 
JOS. SKUTAS, iždininkas, '

3106 So. Halsted St. 
S. DANTA, raštininkas,

812 W. 19th St.

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda, 
Litbuanian National Cemetery, 

Summit, III.
Phone Willow Springs 10.

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirmq Šventadienj kiekvieno mėne- 
šio, o visuotini susirinkimai yra su- 
kviečiami per atvirutes i svetainę 
pasamdomą per valdyba.

Gerklė
Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę gč- 

ės gydoma, užkimimas ir sunkumas 
dvčsavinie paliuosuojama. Tonsilai 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operaciją.

Aš Esu 20 Metų ant State gt.

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokyties 
čia barzdaskutystės amato.

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKE BARBĖK SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

HA5TER 5Y5TEH
MOKYKIS KIRPIMO IR DB81GNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ
Musų sistema ir ypatilkas mokinimu pa 

<itirys jus iinovu j trumpą laiką.
Mes turimo didiiausius ir geriauaitu kirpk 

mo-desiirnlng ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo 
kysitčs. ♦
« Elektra varomos mašinos musų siuvimo aky 
riuose. •

Jus esate ulkviešiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti speclališkai pigią kalną.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — btl« 
•tailės arba dydžio, iš bile madų knygų.

MA8TER DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Perdštinia,

118 N. La Baile gatvš. Kambary* 411-417 
oriai City Hali.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės. 
stenografijos. type\vriting, pirklybosl>el platesniu žinių1 KKių?'Sųv. Valstijų HtiSMoš. ąbeT
uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, piliefystūs, dailiarašys- 
tės.

' <

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

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA 
Juozapas Šimkus, pirmininkas, 

10707 Wabash avė.
Fr. Grigula, vice-pirmininkas, 

10449 Wentworth avė.
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas.

355 Kensington avė. 
Vladislovas Markauskis, kasierius,

355 Kensington avė, 
Ant. Bertašius, pinig. raštininkas,

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

rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedvvillo svetainėje, 341 Kepsin- 
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems (stoti j Dr-stę už numažintą 
mokesti palikt) tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis

LIETUVIŲ MOTERŲ APfiVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

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

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
f 3429 Wallace str.
E. Ulkutė, finansų raštininkė,

2137 W. 21 PI. 
P. Baleckienė, iždininkė, 

3543 Union avė 
S. Poniškienė, iždo globėja

5417 Shields 
J. Savickaitė, iždo globėja.

F.O. Cartor,M.D.
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGAS.
120 So. STATE ST., 2-roa LUBOS

Valandos: 8:30 iki 7 P.M. dienomis;
Nedėldieniaia 10—12

avė.
r, J£UU Kiiiucja,

■ 3514 So. Wentworth avė.
Siunčiant j centrą mokestis, mo- 

ney order ar čeki, reikia išpirkt iž 
dininkės vardu ir siųst susinešim!) 
raštininkei.

llllilM
NAUJA KNYGA PO
VARDU “VYRAS ”.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

L. Burba, pirmininkas

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENS1NGTON, ILL.
Shatkus, pirmininkas, 

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

324 E. 116 St. 
Baltremas, protokolų rhštininkas, 

311 Kensington avė. 
Norbutas, finansų raštininkas,

27 E, 102 Place.
F. Shedvillas, kasierius,

341 Kensington Avė. 
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedvil]o svetainėj, 341 Kęn- 
sington avė.

D.
K.

K.

A.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRU IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

Juozapas Užubalis, pirmininkus,
2823 Jackson Šlvd. 

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

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

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

Mykolus Kaziunas. Iždininkas,
1501 S. Harding avė, 

Susirinkimai atsibuna 29 dieną 
kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 W. 12th St„ 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Kliu-

2003 Jefferson st. Chicago.
A. Leknickas, vice- pirmininkas,

708 West 17th Street.
P. Orlauskas, nutarimų raštininkas, 

3338 So. Auburn avė.
W. J. Buišis, finansų raštininkas,

900 West 19th St
A. Strole, kontrolierius-raštininkas 

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

3253 So. Halsted St., Chicago.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGUOS 
SHEBOYGAN. WIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St.

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt..
1602 Indiana Avė.

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadvvay avė.

Antanas Pulką, iždininkas.
1128 N. 8th St.

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 High avė. 

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadvvay avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
nėtnyČią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, W1S.
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Pirmu sykiu lietuvių kalboje išei
na šitos rųšies knyga, kurios užda
viniu yra, dėl naudos lietuvių vyrų, 
išaiškinti, plačiai ir atvirai visus 
svarbiausius vyriškos lyties dalykus: 
kaip tai, kodėl vyrai netenka vyriš
kumo pirma negu sulaukia vidutinio 
amžiaus, nusilpsta lytiškai, kaip ap
sisaugoti nuo daugelio nesmagumų, 
su kuriais kiekvienas šiandieninis 
vyras susiduria. Kaip apsisaugoti 
niio nekuriu ligą, ir daugeli kitų da
lykų, kas paliečia vyro lytišką kūno 
sudėjimą, dėl kurių vieno tik neži
nojimo, daugybė lietuvių vyrų pa
tenka ( rankas svetimtaučių gydyto
jų, kurie, be abejonės, moka pui
kiai pasinaudoti iš jų nežinystės.

Šitoji knyga bus sykiu (domi, pa
mokinanti ir neatbūtinai kiekvienam 
vyrui, kaip jaunam taip ir senam, 
reikalinga: ji pilna daugybės moks
liškų paaiškinimų ir patarimų su 
daugeliu paveikslų, kurie čionai ne
galima suminėti.

Jos autorius daugeliui lietuvių ži
nomas. Dr. A. J. Karalius, netik kad 
pats dėjo visas pastangas, kad pada- 
riu ją pilnai atsakančia užimtame 
klausime, bet dar pasikvietė anglų 
Dr. profesorius, kaip tai Dr. Robin 
son ir k.

Knygos didumas 9x5 su 250 pusla
pių. Kaina prenumeratos keliu 
$1.25, o kaip išeis iš spaudos, apie 
gruodžio mėn., bus $1,50.

šitoji knyga nebus pardavinėjama 
viešose agentūrose kaip ir nelaiko
ma knygynuose, užtat vienatinis jos 
kelias (gijimo per prenumeratą: kas 
įdomaujate ir norite augščiau minė
tus ir daugybę kitų dalykų žinoti, 
siųskite prenumeratą pas leidėjus 
arba reikalaukite platesnio paaiški
nimo adresuodami:

Barncs, 
PI., Chicago, III.

(Apgars.).

K.
944 W. 35th

I




