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Dalis austru armi- 
josjlpose 

Italai atsteige savo linija
Austrai negali pabėgti

Austrai turi pradėti naują ofen- 
sivą ar prisipažinti sumuštais

Austrija arti revoliycijos
Streikai, riaušės, demonstracijos

DALIS AUSTRŲ ARMIJOS 
KILPOSE.

Neali pabėgti ir turės pasi
duoti. Italai atsteige savo 
linijų.

l i ne translation filed with the post- 
inasler at Chicago, June 22. 1918, 
as reąuircd by the act of Oct. (>, 1917,

washingtton, b. 21.
Anglijos kares ofiso pranešimas 
armijos liko uždaryta tarp pa
tvinusius Piave upės ir greitai 
einančių priekyn italų kareiviui) 
nuo Montello sektoriaus iki ju
rų.

Italai atsteige savo buvusias 
linijas beveik visose vietose nuo 
Montello iki jurų ir aplaiko lai
mėjimų kalnuose virš Montello.

čia manoma, kad sunaikini
mas tiltų, ar artilerija ar putri
nių uždarė visus kelius austrų 
pabėgimui ir kas valandą tiki
masi pasidavimo didelio skai- 
ciausaustrų.

Halai praneša apie atsiėmi- 
buvo pamestos pradžioj ofensi- 
mų daugelio kanuolių, kurios 
vo.

Anglų karės ofiso pranešimas 
kalba apie italus ties Nervesa, 
kur autoritetinga Londono ži
nia pavadina “didele pergale/’ 
Londono žinia sako, kad italai 
bando užeiti austrams iš šono 
Montello apygardoj, toliau j 
šiaurę.

ITALAI ATSIĖMĖ DAU
GIAU ŽEMIŲ.

Eina priekyn Piave fronte.

True translation filed with the post- 
inasfer at Chicago, June 22, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

RYMAS, birž. 21. — Italijos 
karės ofisas šiandie paskelbė, 
kiid italų spėkos vakar tebetęsė 
savo konlr-ofensivą Piave upės 
fronte, Faere ir Zenson apygar
dose ir atėmė daugiau žemių iš 

austrų-vok iečių. Pranešimas 
toliau sako:

“Pirmų kartą musų ir musų 
talkininkų aviatoriais turėjo sa
vo bendrais narsius Amerikos 
lakūnus, kurie kaip tik atvyko 
frontai), geidė dalyvauti mūšy
je.”

-■ ■ ■*- - --- - ■■ į
AUSTRAI TURI PRADĖ
TI NAUJA OFENSIVA.

Arba prisipažinti sumuštais

True translation filed with the post- 
mnster at Chicago, June 22, 1918, 
us rcųuired by the act of Oct. 6, 1017.

ITALŲ ARMIJOS KVATtE- 
RA, birž. 21. — Antroji austrų 
ofensivo faze atakos po deši-
nei ir kairei nuo Volstanga, palei kai liko nušauti, bet kontraban-

Brenla upę ir kalnuose, turi lo
giškai neužilgo prasidėti dabar, 
kada pastangos ant Piave upės 
nepavyko.

Jaučiama, kad jei austrai ne- 
tętnaujįs savo pastangų prasi
mušti į lygumų per Brenta a- 
pygardų ir paimant Monte Gra- 
ppa. tai bus pripažinimas sumu
šimo ir jų negalėjimo išpildyti 
savo ambitiškų pienų, pradėtų 
vykdinti savaitė atgal.

Situacija tečiaus tebėra skai
toma labai opia ir padaryta visi 
prisirengimai pasitikimai kokio- 
nors naujo ofensivo.

Amerikos aviatoriai veikia.

True Iranslation filed with tho poat- 
master at ChicAgo. .Tune 22, 1918, 
as reąuired by the act of Oct 6,1917.

ITALŲ KVATIERA, b. 21 — 
Pirmieji Amerikos aviatoriai I- 
talijos fronte išskrido ketverge 
j bombardavimo ekspedicijų ir 
pramušė dvi skyles naujame au
strų tilte per Piave upę.

Italų aviatorių stovyklos ko- 
manduotojas išreiškė užsiganč- 
dinima amerikiečių darbu. A- 
viatoriai šiame fronte parodo 
kuodidžiausj veiklumų.

AMERIKIEČIAI LAIKO 38 
MYLIAS FRONTO.

True translation filed with the post- 
mastei' ai Chicago. June 22, 1918, 
•s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, b. 21. Su
lig žinios suteiktos nariams at
stovų buto karinių reikalų ko
mitete jų savaitinėj konferenci
joj su sekretorių Baker ir gen. 
March, Amerikos kareiviai da
bar laiko daugiau kaip 38 my
lias mūšio linijos vakariniame 
fronte.

Tas plotas, laikomas vienų a- 
merikiečių kareivių, komanduo
jamų amerikiečių spėkų, yra 

šešiose skirtingose vietose palei 
mūšio linijų. Kiti amerikiečiai 
fronte yra su anglais, ar franci)* 
zų pulkais.

KONTRABANDA RUSI
JOJ

True translation filed with the post- 
niastcr at Chicago, June 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

ORŠA, birž. 21. — Trukumas 
Vokietijoj audeklo parodomas 
yra čia ir kitose šiaurvakarinio 
fronto vietose išsiplėtojusia kon
trabanda. Pusė Oršos gyvento
jų pavirto kontrabandninkais. 
pirkdami drabužius už brangių 
kaina ir paskui su dideliu pel
nu parduodami juos už vokie
čių linijų.

Nesenai keli koutrabandnin-

Ketvirtoji Liepos
■ 

True Iranslation filed wilh the post-nuister at Cbicigo, June 22, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Liepos menesio 4 d. 1776 m. Suv. Valstijos pališkei* 
be NEPRIGULMINGA nuo svetimo judgo šalim, ir to
dėl kasmet ta diena yra apvaikščiojama, kaipo didžiau
sia šalies šventė.

šįmet tečiaus, už 142 metų po Suvienytųjų Valstijų 
neprigulmybės paskelbimo, pasaulyje veda kovų už di
desnį dalykų, negu vienos tijdai šalies laisvė. . ši kova 
nuspręs ateinančiųjų gentkarčių likimų, atneš laisvę ar
ba pavergimų ištisai eilei mažesniųjų tautų; prirengs 
geresnį gyvenimų arba skurdų milionams darbų žmonių 
aplink visų žemės kamuolį.

Todėl šįmet KETVIRTOSIOS LIEPOS dienos ap- 
vaikšČiojimas įgjja VISAPASAULINĘ RfclKšMĘ. Ame
rikon gyventojai panaudos jį tam, kad pažymėjus tuos di
džiuosius žmonijos reikalus, už kuriuos dabar eina kova 
pasaulyje. Ypatingai juo pasinaudos mažųjų tautų at
stovai. gyvenantįs šioje šalyje, kad užreiškus apie savo 
reikalus ir troškimus. .

KETVIRTOSIOS LIEPOS šventėje dalyvaus ir LIE-
TUVIAI, nes ir jie turi ką paskelbt pasauliui apie save. 
Svetimi despotai ir savi išnaudotojai jau žada pavergt 
Lietuvą, užkart jai karalių ir paverst ją kaizerio pro
vincija. Tad sukruskite, lietuviai! Sukruskite, lietuviai 
darbininkai, ir pasirodykite, kad jus stojate už laisvę ir 
demokratybę visai žmonijai ir savo gimtajai šaliai!

Lietuvių draugijos, nardai ir pavieniai, vyrai ir mo
ters, seni ir jauni — visi bukite 4-je Liepos Węst Side 
Auditoriume!!! Ch. L. D. T.

da eina, nežiūrint Rusijos pas
tangų sustabdyti eksportavimų 
drabužių. Pirklyba vedama ma
ža kiekybe, bet ji galiaus pasi
daro didele delei daugybės už- 
siimdhčių ja kotrabandninkų.

RUMUNIJOJ SIAUČIA 
LIGOS

Prašo Vokietijos vaistų.

True translation filed with the post- 
mnster at Chicago, June 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, b. 21. - Pa
sak Berlino Vossische Zeitung, 
Rumunija veda derybas su Vo
kietija apie daugybę chemiškų 
preparatų ir kitokių medikalių 
medegų kovai su ligomis, išsi
platinusiomis deki karės sąly
gų ir siaučiančių su pasibaisėti
nomis pasekmėmis Rumunijos 
teritorijoj.

Laikraštis sako, kad nieku- 
riuose distriktuose, paliestuose 
išsiplėtojusių ligų, gyventojai 
žymiai sumažėjo.

DEPORTUOS ANARCHIS
TUS.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, June 22, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (>, 1917,

WASHINGT()N, b. 21.—At
stovų butas šiandie vienbalsiai 
priėmė ir pasiuntė senatai) sve
timšalių anarchistų deportavi
mo bilių, įgaliojantį tuojautinį 
deportavimų visų svetimšalių, 
pilnai ar dalinai pripažįstančių 
anarchizmų.

Bilius papildo imigracijos įs
tatymus taip, kad pašalina imi
gracijos valdžios galės aprube- 

žiavima deportuoti svetimša
lius išgyvenusių šalyje 5 metus,

VOKIETIJA BANDO NU
RAMINTI BULGARIJĄ.

Siulo jai Graikijos miestus.

True translation filed svith the post- 
nuister at Chicago, June 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

PARYŽIUS, birž. 21. — Jour
nal dės Debatus gavo žinių iš 
(rcneva, ' ad Vokietija gvaranta- 
vo Bulgarijai nelik Drama, Šė
rės ir Kavala, bet taipgi visų 
Graikijos laimėtą teritorijų 1913 
m. Bucharesto sutartim, kad tik narchija turėjo maitinti 52,500,

nuraminus augantį Bulgarijoj 
nepasitenkiniipą padarytąja su 
Rumunija sutartim. Korespon
dentas priduria, kad neapykan
ta prieš Graikiją didėja. Bulga
rijos presą dabar vadina Graiki
ją vyriausiu Bulgarijos priešu.

BĖGA Iš BERŲ1NO 
AEBOpLANAIS.

1'rnr transJntfni) filed'.with the pAst- 
niaslor ut Chicpgo. ,lnne-22, 1918, 
•s reąuired by the act of Oct, 6, 1917.

GOPEKHAGEN, b. 21.- Ke
turi Berlino gj’vcutojai ketver
ge bandė pabėgti iš Bėdino dvie
juose aeroplanuose. Vienas ae
roplanas nusileido Danijoj, bet 
kitų nušovė vokiečių sargybos 
dusiaine Danijoj aeroplane bu
vo du žmonės — rezervo ofieie- 
laivas Baltiko juroje. Nusilei- 
riiis ir Berlino universiteto pro
fesorius. Jie sako pabėgę iš 

Berlino dėlei ten esančių sąly
gų.

DIDELĖ DEMONSTRACI
JA VIENNOJE.

Minios plėšė sankrovas.
True translation filed with the post- 
masler at Chicago, Julie 22, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. a, 1917.

PARYŽIUS, birž. 21. --- Iš Zu- 
rich į Journal šiandie praneša
ma, kad ketvergo naktį 50,000 
demonstrantų Viennoje perėjo 
gatvėmis šaukdami: “Taikos! 
Duonos!” ir piešdami sankro
vas. Ant jų užpuolė policija pli
kais kardais. Daug civilių žmo
nių sužeista.

Vokiečiai kaitina austrus.

True translation filed with the post* 
master at Chicago, Jane 22. 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTERDAM b. 21. — Pa
sak čia gautų žinių, premieras 
von Seydler kalbėdamasis su 

Austrijos laikraštininkais pasa
kė, kad Vokietija sutiko siųsti 
grūdus į Austriją ir kad dalis 
yra kelyje. Vengrija siunčianti 
bulves.

Vienok pykdama Vokietija ge
lbsti badaujančių Austriją ir pu
siau oficialu Berlino žinių agen
tūra išleido sekamų pranešimų:

“Pradžioje karės dvilypė mo-

I <><MJ gyventojų ant 676,061 ketvir 
tainių kilometrų žemės; Vokie
tija gi 67,000,000 gyventojų 
ant 540,858 ketv. kilometrų. 
Taigi Vokietija turėjo 120 gy
ventojų į ketv. kilometrų, o Aus
trija tik 76.

“Apdirbtas Austro-Vengrijos 
plotas užima 330,000 ketv. kilo
metrų, o Vokietijos — 350,00( 
Tik 35 nuoš. Vokietijos gyven

tojų yra ūkininkais prieš 65 
nuoš. Austrijoj.

“Apart Austrijos atsilikime 
|i)uo moksliškojo ūkininkavimo 

ir jtrešimo, didžiausia kaltė be- 
abejonės guli Austrijos valdi
ninkų maisto departamente ne- 
permatymu dalykų. Nusiskundi
mai apie netvarkų užpildo išti
sas skiltis Austrijos dienraščiuo
se”.

True trunslation filed with the post- 
master at Chicago, June 22, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, b. 21.—šios 
dienos Suv. Valstijų armijos 
nuostolių sąrašas paduoda 33 
vardus. Nuostoliai tokie:

Užmuštų kares lauke .. 6
Mirė nuo žaizdų .............. 1
Mirė nuo ligų .................  3
Sunkiai sužeistų .......... 27

Sužeistų nežinia kaip .... 1

WASHINGT()N, b. 21.—Šian- 
<hie išleistas jūreivių korpuso 
nuostolių sąrašas paduoda 127 
vardus. Nuostoliai tokie:
’ Užihušlų karės lauke ....10

Mirė nuo žaizdų.............. 19
Sunkiai sužeistų .............. 98
Šiame sąraše paduotos šios 

lietuviškai skambančios pavar
dės :

BURRAS BARCHUS, Black- 
well, Mo., sunkiai sužeistas.

Vokietija siunčia Austrijai 
maisto.

True translation filed with the post- 
mnster at Chicago, June 22, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917,

NEW YORK, birž. 21. — Vi
sas grasumas padėjimo Austro- 
Vengrijoj yra parodomas Vokie
tijos valdžios nuosprendžiu pa
siųsti maisto į dvilypę monarchi
jų, ištraukto iš pačios Vokieti
jos menko rezervo.

Austro-Vengrijos maisto mi- 
nisteris Pa'vvl buvo Berline kele
tą dienų bandydamas įtikrinli 
Vokietija pagelbėti pagerinti ba
do padėjimų Hapshurgo imperi

joj. Jis negalėjo pertikrinti 
Berlino valdžios apie opumą si
tuacijos, kol Viennoje ir kituo
se Austrijos miestuose neprasi
dėjo riaušės.

Sumišimai matomai išgąsdi
no Vokietijos valdžią ir ji pra
dėjo bijotis revoliucijos Austro- 
Vengrijoj. Niekas kitas negali 
išaiškinti Vokietijos nuospren
dį persiskirti net su mažiausia 

dalimi jos pačios nykstančio 
maisto rezervo.

PASTABA
Formų tvarkytojo neapsižiu- 

rėjijniu, vakarykščia, pėtnyčios, 
Naujienų laida išėjo su palikta 
ketvergo, birželio 20, data ir nu- 

’jineriu. Labai atsiprašome už 
tų nemalonią klaidų, kuri ne 
vieną skaitytojų galėjo suklai
dinti. —N-nų Admin.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

100.000 strei
kuoja Viennoje
Reikalauja padidinimo duo

nos porcijos.—Riaušės.

'I'rcc translalion filed wilh Ihe posl- 
masler ai Chicago, June 22, 1918, 
as l eųuii ed by Ihe ad of Oct. 6, 1917,

LONDONAS, birž. 21. — iš 
Zuricho E.vchange Telegraph 
praneša, kad daugiau kaip 100,- 
OOO darbininkų sustreikavo Vol- 
can arsenale ir Warschalowski 
aeroplanų dirbtuvėse Viennoje.

Žinia priduria, kad Vienuos 
priemiesčiuose Favoritei), Mar- 
gerethen, Otlakring ir Brigitte- 
nay išliko riaušės.

Copenhagene gauta ir Excha- 
nge Telegraph perduota žinios, 
kad Vienuos darbininkų taryba 
visos nakties posėdyje, užsibai
gusiame ketvergo ryte priėmė 
rezoliucija, reikalaujančių, kad 
luojaus bulų padidinta duonos 
porcija ir kad kol nebus pasiek
ta normaliu dydžio butų duo
dama gyventojams daugiau ki
tokio maisto.

Taryba protestuoja prieš val
džios pozicijų nesušaukime par
lamento ir reikalauja, kad al
gos butų pakeltos ir kad nakti
nis darbas butų aprubežiuotas, 
nes vyrai ir moterįs delei stokos 
maisto nepajiegia dirbti sun
kaus darbo.

Galiaus taryba prašo darbini
nkų vengti riaušių gatvėse.

Kų austrai valgo.

Pasak Ai beiler Zeitung savai
tinė maisto porcija Austrijoj yra 
sekama:

22 uncijos duonos; 1 svaras 
bulvių, kurių pusės negalima 
valgyli; I uncija juodų sėlenų 
putros; 1 uncija kitokių malo
nų produktų; pusantros uncijos 
riebalų; 6'A uncijos cukraus; 1 
kiaušinis, 7 uncijos mėsos, bis- 
įkis vaisių košės ir kavos substi
tuto.

Laikraštis sako, kad skirtųjų 
dalį mėsos galima gauti tik ta
da, “jei aplikantas lauks jos vi
sų naktį.”

PADĖJIMAS AUSTRIJOJ
KAS VALANDĄ BLO

GĖJA.

Didelis maisto trukumas.
Riaušės vishr. Sumišimai 
nuolatos didėja.

True Iranslation filed with the post- 
niasler at Chicago, June 22, 1918, 
as reųnired by Ihe ad of Ocl.^6, 1917,

LONDONAS, birž. 21. — Vi
durinis padėjimas Austro-Ven
grijoj kas valandų darosi vis la
biau kritišku. Iš Copenhageno 
pranešama, jog Viennos Neue 
Freie Presse rašo, kad padėji
mas pasidarė taip rustus, jog 
Austrijos valdžia bus priversta 
arba padidinti duonos porcijas, 
arba rizikuoti dar labiau suju
dinti visus darbininkus. Pasta- 
ranijame atvėjuje, sako laikraš
tis, geležinkelio komunikacija 

butų atskirta ir kiltų revoliucija. 

Riaušės prieš žydus Galicijoje.
Per Frankfurto Niciiwe Rott- 

er damsche Courant korespon

dentų ateina žinia iš Amsterda
mo, kad gania iš Lvovo praneši
mas, jog sumišimai priima an- 
ti-kemistiškų pobūdį. Jis sako, 
kad riaušės buvo Lvove, Stryj, 
Vielika ir visur kitur Galicijoj 
ir visur riaušės pasiekė didžiau
sių kraštulinybių.

Trūksta maisto ir Vengrijoj.

Pasak Budapešto telegramos, 
paduotos Exchange lelegrapli 
korespondentų Amsterdame, 

buvusia premieras Tisza vakar 
kalbėdamas Vengrijos parla
mente užreiške. kad daugelyj 
Vengrijos provincijų yra tik 
Ireėulalis ar ketvirtdalis maisto, 
reikalingo palaikymui žmonių 
sveikatoj.

Vokietija turi būti {tikrinta, 
sakė buvęs premieras, kad Ven
grijos gyventojų padėjjmas mai
sto dalykuose yra taip pat blo
gas, kaip ir Viennos piliečių. Jis 
tikrino, kad reikės padėti visas 
Vengrijos pastangas kad išlai
kius iki nau jos pjutės.

iš Vienuos pranešama Holan- 
dijos laikraščiams, kad tikimasi 
pagerėjimo maisto padėjimo 
Austrijoj su laukiamu atvyki
me tuksiančio vagonų grudų į 
Vengrius sostinę.

Gręsia badas.
Times Haagos koresponden

tas paduoda žinių iš Austrijos 
laikraščių, patvirtinančių buvi
mų didelio pasipiktinimo ir su
judimo visoj Austrijoj sumaži
nimu duonos porcijų.

Viennos laikraščiai paduoda 
Socialistų partijos manifestą, 

kuris sako, kad darbininkai ir 
mažesnieji valdininkai Austri
joj nebežino nė kaip bepragj’- 
venti delei esan čio maisto pa
de j imo monarchijoj.

Manifestas sako, kad dauge
lyj Austrijos, miestų jiems grę
sia absoliutiškas badas, kuomet 
panašios sąlygos yra Čechijos 
sostinėj Pragoj ir Galicijos mie
stuose. Padėjimas tuose mies
tuose yra baisus ir gyventojai 
jau ištisas savaites nematė duo
nos ar bulvių. c

Kaltina premierų.

Viennos socialistų laikraštis 
Arbeiter Zeitung kaltina pre

mierų von Seydler už pagimdy
mų tokios situacijos, pataikavi
mu žemvaldžiams ir pirkliams. 
Jis sako, kad tokio padėjimo ga
lima buvo išvengti.. Laikraštis 
kolioja Vokietiją ir Vengriją ir 
liepia valdžiai luojaus atkreipti 
atidų tų bviejų šalių į tų lakių, 
kad maisto padėjimas Austrijoj 
yra nepakenčiamas ir reikalau
ti reikalingos pagelbos.

ORAS

Giedra ir šalčiau šiandie; ry
to irgi giedra.
...-------- '■ '■ 1 *---------------------k < 

- ...... 1  1JR • "-----------L «
L.L.S.AJzĮengia Cliicago- j 

je prakalbas sekančiose 
vietose:
Subatoje, 22 birž., J. But
kevičiaus svet., 8134 Vin- 
cenncs avė., Englewood. 
Visose vietose pradžia 7:30 
vai. vakare. Kalbės trįs 
kalbėtojai. Įžanga tiktai i
10 centų. _ Rengėjai, Į 

i • -■ y -į -,Trii~nri



l: ,

Subata, Birželio 22, 1918.

. DIDELIS METINIS PIKNIKĄ
Boston, M a ss.
>oc. Svetainėj

Birželio

?ncija. Atidarė 12

Priėmus delegatų mandatus, 
išrinkta konferencijos prezidiu- 

V. Ambrozai- 
Plepis; sekre-padėjėju M.

liunas. Įnešimų tvarkymo ko- 
misijon išrinkta Lakaciauskas. 
Krlcher ir Remeika.

Presos kom.: J. Raulinaitis.
V. Žiurinskas ir Pakaušis.

nam delegatui tuo pačiu

5 minutes. *
3. Skaityta laiškas nuo Nor- 

woodo Socialistų Namo Bendro 
vės prašymu paramos; po ilgų 
diskusijų nutarta paaukauti 
$10.60; taipjau išnešta užuojau
tos rezoliucija.

4. Išrinkta rezoliucijų komi
siją iš N. Januškos, A. Liutkum 
ir Romano.

kas su skundu ant 60-tos ir 1

ant F. J. Bagočiaus.

28. atmestas.

trauka pietums. Antra

Pu rengias

Lietuviškos Tautiškos Draugystes Vienybes
Atsibus

surengtų maršrutą, nupuolė, 
kadangi jau maršrutas rengia
mas.

11. Įnešimas, kad ateinanti 
konferencija butų Nonvoodc - - 
ilmesla.

Įspūdžių, buvo peruaug nerei
kalingų ginčų, užsivarinėjimų, 
\icnų ant ilų užsipuldinėjimų.

kai kurie Norwoodo ir Montcllo

kode!
neap-

anko jiems prigulinčių kuopų, 
lebalsavus nupuolė.

13. įnešimas, kad parengti 
. h na didelį Rajono naudai kon
certą priimtas, ir išrinkta tam

Pastebėtina, kad tie kraštuli- 
niausi kairieji tai ir didžiausi 
rėksniai, ir plūstasi tokiais žo
džiais, kaip “špicai”, “gizeliai”, 
“žalčiai, kurie savo kailį mai
no”, ir panašiai. Ir tai ne tik

tyčia

1 I. Raišio įnešimas, kad už
protestuoti prieš Lukšių Juozo

vyj lilpusį straipsnį apie perci- 
,ą Rajono konferenciją, jiriim- 
la; nutarta, kad tai atliktų pre- 
;os komisija. Bet čia vienas 
ircsos komis, narys, J. P. Rau- 
inaitįs, padavė rezignaciją iš 
)i\sos komis, todėl, kad jis su 
no nesutiko, 
'ta palikti ti: du presus komi-
»ijos narius, o trečio priimti re-

Ižias, atmesta didele didžiuma

16. Nutarta pasiųsti delegatą

Clcvelande suvažiavimą. No- 
[ minuota trįs kandidatai, iš ku
rių Rajonas referendumu iš
rinks viena. Kandidatais išrin
kta šie: J. P. Raulinaitis, A. Bul

jono naudai vakarienės, su $35 sis ir V. Žiurinskas.

N. Januška davė raportą apie 
surengimą pikniko.

2. Raportas Agitacijos Komi-

uždarbio, priimtas.

Fondo komis., su $96.22 aukų, 
priimtas.

5. Įnešimas 133 kp., kad Ko 
vą ir Sąjungos namą pi rkelt:

17. Išnešta rezoliuciją, kuria 
reikalaujama atnaujinimo bylos 
Lemo Mooney.

18. A. Liutkus įneša — ir tai 
jau antru kart — klausimą, ar 
jeiai daro Laisve, kada ji siūlo 
r pardavinėja savo Šerus socia- 
istams?. Klausimas betgi vėl

19. Įnešimas, kad kartu su de-

iavinią, butų paleista nubal-

Nedelioj, Birželio-June 23, 1918m. | " .. . . . .
GEO M. CHERNAUCKO DARŽE

Inžanga 25c porai.

Maloniai užkvicčiamc visus lietuvius ir lietuves, senus ir jaunus 
atsilankyti j musų piknikų, kur galėsite linksmai praleisti laikų, prie 
gražios muzikos pasišokti. Nepamirškite dienos. Kviečia Komitetas

be balsavimo, lodei, kad jau Są
jungoj perėjo refenreudumas 
kuris draudžia prigulėti prie L. 
D.T. (Tas “referendumas” nelc- 
gališkas. “N.” Red.).

uirios butų padengtos visomis 
kuopomis proporeionališkai — 
H'iimtas.

_jo. ^Kaityta protokolas, ir su 
>ataisymais priimtas.

nizuoti RRKF. 27 balsais atmes-

8. Priimta rezoliucija užgi
nanti St. Louis'o rezoliuciją di
dele didžiuma balsų; nekurie 
susilaikė nuo balsavimo.

9. Paraginti RRKF. prie vei
kimo.

ą pasirodė, kad apie 10 buvo lo
kiu, kurie nei ant vienos sesijos

kai,) ir paprastai VI Rajono 
konferencijos — nedavė gerų

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Brinką Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 3591 St., kampas S. Halsted St.

Vienlntėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Bati
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriui.
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 mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkals, Ketvergais ir StibMomls iki 9 valandai vakare.
Panedfiliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

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

DIREKTORIAI:
JONAS BRENZA PRANAS GEISTAR
JONAS KROTKAS ST. SZYMKIEVVICZ
ANTANAS BRO2IS ANT. ENZB1GIEL
KAZ. MATULIS JULIUS C. BRENZA.

arba kalba apie “sočiaipatrio
tus,” kaip jie sako, bet ir tarp 
savęs, vienas ant kito. Už tai 

alti musų draugai —• kairieji 
vadai, lai jųjų pasėta sėkla iš
duoda tokių vaisių. — Delegatas

Mintis — žmonių 
valdytoja.

adymų) tapo patirta, kad visos 
blogos, nepadorios ir sudarky
tos mintis pažeidžia arba sunai
kina celių, abiejų grupių, gyvy
bę. Skaitlingi eksperimentai

kalingos, viltingos, linksminau 
čios, padrąsinančios, optimistiš

įčios mintis, atgaivina bei ant 
augšlcsnio laipsnio pakelia gy- 
vvbe kiekvienos celes visame
kūne. Jos yra produktyvėmis 

gaminančiomis mintimis, 
Oomet jų priešginos yra nega- 
lyvėmis — celių gyvybę naiki
nančiomis mintimis.

Laimingas yra lasai žmogus, 
kuris dar ankstybose dienose sa
vo gyvenimo išmoksta paslaptis 
moksliško dvasios išauklėjimo 
ir kuris atsiekia tą laipsnį neap- 
\ertinamo meno-palaikyti tei
singas mintis savo omenyje; jis 
išdidžiai triumfuoja virš savo 
neprieinu; ių aplinkybių, kuo
met jos pradeda gundyti jį prie-

vartodami ir išvys lydą m i 
as pajiegas — mintis ir

nes jie

perdirbusius žmones (“self-ma- 
de”) galiniu patikti kuone ant 
kiekvieno žingsnio viešame gy
venime. Skaitlingi atsitikimai 
nurodo, kaip žmonės perdirbo

gavimai su tobulo karakterio 
žmonėmis bei apsivedimo ryšiai 
pastūmėjo juos j ieškoti geres
nio budo, geresnių papročių ir 
geresnio karakterio. Daugelį 
žmonių prie to pastūmėjo nepa
sisekimai jų sumanymuose: ne
pasisekimui sekant nepasiseki
mą, jie atjautė ką-nors esant

nyse, bet savyje. Studijuodami

Phone Canal 12M.
ŠOKIŲ MOKYKLA

Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampai 19* 
toa gatv. Chicagoj.

Ateik i vienintelę 
Šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu. kad išmokin
siu 1 trumpą laiką.

tokiai ats>buria kas panedelį ir ket- 
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare.
iagelbhiinkelm UHBANAVICIlIS 811 dimo (tarpe 30 ir 35metų), bet 
1900 S. Union avė., Chicago. veido dalįs visgi gali keistis pa-

PIKNIKAS
Rengiamas LSS. 119 kuopos
Ned., Birželio 23,1918

HAUERWAS PARKE ! j
Prie 8-los ir Munitobu uvc.

Ourjs atnidaryH nuo 1 vai. po piety.
Inžanga j daržą dovanai.

TikietaK vakare j šokius—15c
-- ---------------------------------------------------------------

Lietuviai ir lietuvaitės, tCinykitc 
tą diena, kurioj 119 kuopa surengė 
pirmą šiinetinj lietuvišką pikniką ir 
atsilankykite i jį. Grieš gera muzi
ka ir bus deklamacijų. Vakare šo
kiai. Kviečiame visus Milwaukce 
lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlin- 
giausiai atsilankti. Karai einą iki 
to daržo Stos avė. Pikniko Komitetas

ii Visi ant Farmu Dirbti

ir sulygindami juos su savais

mo. Kadangi jų pasiryžimas at
siekti savo mierius buvo drūtes
nis už jų ydas, tai jie dėjo vi
sas ęavo pastangas, kad atitai
sius savo karakterio trukumus.

Mes dar vos lik pradedamų 
sužinoti, kad vaistai nuo visokių

dasi pačiame jame; kad prieš
nuodžiai baisiausiu nuodu -c- *-

nuodų neapykantos, skaugės,

jos ir kitų blogų minčių bei gei
dulių randasi jo paties sieloje

kitokių geros valios jausmų.
Mintis turi galingą įtekmę ne

lik žmogaus gyveni man ir gy
venimo aplinkybėsna, bet ir pa
čio n jo išlaukinei! išveizdon. 
Kiekviena mintis, 1- iekvienas pa- 
prolis yra atspindžiama visame 
kunp, o labiausiai veide žmo
gaus, nes jie apsireiškia aiškiau-

pindžiu jo jausmų bei veidro
džiu jo sielos. Skirtumas žmo

jų sielų — minčių, papročių ir

Nelik gimę kūdikiai skiriasi 
vienas nou kito tik savo dydžiu 
bei svarumu; jie esti tai pana
šus vienas j kitą, jog ligonbueiai

suženklinimo budus, kad juos 
nesumaišius.

Kūdikio kakta esti didelė, no
sis visai mažiukė ir neaiški taip-1 
pat kaip ir kilos veido dalįs. Ki
taip sakant, kūdikio veidas pa
liesi neapdirbtai) niedegos mo
lio - -1 gabalai), iš kurio skulpto-

veikslą pagal modelį įskiepija
mų jausmų, papročių ir pagal 
įgimtus palinkimus. — taigi pa-

utis.
Veidų panašumas tų pačių 

tėvų vaikų yra išaiškinamas vie
nodumu įgimtų palinkimų, ga
bumų ir panašumų įckiepiija- 
111 ų papročių bei panašumų tų 
aplinkybių, kuriose jie išauklė
jami. Vaiko panašumas ar tai 
tėvan, ar motinon yra vien lik j 
tuo apsireiškimu, kad vaikas pa
seka vieno bei kito iš tėvų pri
gimtus palinkimus ir gyvenimo 
papročius. Kaip vienų tėvų vai

Vitos šalies šauksmas girdėt, kad visi eitu dirbt ant farmų, augintų daugiau kviečių, 
avižų, rugių, bulvių ir daržovių. Augintų daugiau gyvulių, avių, kiaulių ir visokių paukščių 
maitinimui pasaulio, nes maisto trūksta, o per tai jis ir brangus, o toliau bus dar brangesnis.

Pirk Farmą Didžiausioj Lietuvių Kolonijoj Woodboro, VVisconsin, 8 Mylios į Va
karus nuo Rhinelander. Liberty Land & Investment Company.

Lietuvių Kolonizacijos Bendrovė Nupirko 10,000 Akerių Derlingos žemės, kurią dabar 
parduoda pigiai visokio didumo farmomis po 10. <S0. 120 akerių ir daugiau pagal žmogaus 
reikalavimą. Prekės po $12.50 ir aug.ščiaii už akerį ant lengvų išmokėjimų. Prekės bus pa
keltos trumpame laike norintieji pasikubinkilc, pigiau nupirksile ir išsirinksite geresnę
farina.

I

Žemė yra labai de rlinga - molis su juodžemiu ir žvyrių ii’ randasi labai gražioj apic- 
linkėj prie puikių upelių ir didelių ežerų kur vasaros laiku suvažiuoja daug žmonių ant va- 
kaci jos, tos vietos yra pavadintos kaipo “su m iner resorts.”

Korporacija pagelbsti visokias budais pradžioj, kurie neturi daug pinigų tiems pabuda- 
voja namą ir stonią ant lengvų išmokėjimų ir išdirba nuo 10 akerių ir daugiau. Kurie nori, 
su korporacijos arkliais ir ųiašinerijomis, paskolina pinigus dėl nupirkimo gyvulių ir viso- 

, kių tarmiškų įrankių.
Pačiame viduryj žemės randasi lietuviškas mirsiąs vardu \Voodboro, kuriame yra geležinkelio stotis, 

dvi moky klos, lietelis. restauracija, krautuvė (deparbment store) ir 10 kitokių visokių liauni.
Minėtame lietuviškame mieste parsiduoda dideli lotai po pušy akerio ir didesni, prekės po .*75 00 ir an- 

jf.še'mi, kurių pi dideliu lotu vienus galas atsiduria ant Main st., o kitas • puiku ežerą, kaipo summer resort. 
kesčia žiemos laike ir hile kada nėra darbo ant fanuos.

Parsiduoda 30 namų viršminėlame lietuviškame mieste; 11119 ’*W M’ ąugšęųįu; lengvi išmokėjimai.
šilo lietuviško įniršio gyventojai turi labai gera Ii anspoi laciją. nes per visą kolonizacijos žemę eina 

Rhinelander, kuriame 
darbus su gera užmo-

gelęžinkclis ir yra stotis ir tik 8 mylios iki kitam dideliam miestui, kuris vadinasi 
randas didelė turgavietė ir 21 dideli fabrikai kur tuksiančiai darbininkų gauna 
kesf-ia žiemos laike ir bile kada nėrė darbo ant tarmes.

j Korporaci ja turi daugybę farmu gatavu išdirbtu su geriausiais įtaisymais, su .... ,
valiais ir visomis mašinerijomis, kokios tik yra reikalingos ant farmu, kurias parduodame pigiai ir ant 
lengvu išmokėjimu arba mainome ant miesto praporčiu.

Korporacijos keliaujanti direktoriai važiuoja iš Chicagos kožną utarninką, 3 vai. po pietų j \Viscon- 
sin ant farmu. Lokiu bildu kurie norite važiuot kariu, malonėsite duot žinią vieną dieną pirmiau.

triobomis, sodais, gy-

Korporacija turi du ofisu. Rašykite arba važiuokite kur jums parankiau.

Liberty Land & Investment Co
Chicagos Ofisas Ant Farmų Wisconsine Ofisas

3301 South Halsted Street Woodboro, Wis., R. F. D. Root 1

ir Lietuviški Re- 
kordai. $10 ii 
* 

ygggšaįįL Roseland 
JįĮMmįL Music

11146$. Mlchigan Avė., Chlcago, III. 
’Tcleplione F*nll«nar» 6BS

nas, lai yra pagal minčių pobū
dį arba minčių ir protiškos pa- 
jiegos rolę gyvenime.

slėpti savo tikrąją pusę gyveni
mo, kaip jis nesistengtų nuduo-

kai nebūtų panašus, bet visgi jų I ti svetimą karakterį bei padai-
išvaizdoje randasi lokis skirtu
mas, ant kiek skirtingi jų įgim
ti gabumai, palinkimai ir gyve
nimu įskiepyti papročiai.

Gyvenimui bėgant ir išsivys
iant papročiams bei dvasiai abel 
nai, dalįs darosi aiškesnėmis ir 
mainosi taip, kaip mainosi 
žmogaus karakterio pobūdis, tai 
yra protas, minlįs, jausmai, pa
pročiai ir išsivysianti gabumai. 
Nors veido dalįs įgyja savo aiš-

linti-pagrąžinti save, jo išlauki
ne veido išvaizda išduoda jo 
kiekvieną silpnumą; daugiau 
negu liek — ji išduoda jo pajie- 
glumą, gabumą, palinkimus, 
kiekybę ir kokybę fiziškos ir

ir jų kiekybės bei lygsvaros lai
psnį.

(Bus daugiau).

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

I
 PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 

ant Dury, Lentų, Rėmų ir Stogama Popiero
SPECIALIAI: Maleva malcvojimui atubų išvidaus, po $1.19 ui gal.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted SL, Chlcago, Iii.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
J S I E1G t A S AMERIKOJE 1836 METAIS

Kapitalas 1 Sausio, 1917, $14500° 
Pomirtinių išmokėjo .... $93-7x5 
Ligoje pašalpų ................ $5’-8i3

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 j 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 itius-r 
“ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama užl 
pusę kainoš.

OUSIVIENIJIMAS 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-J 
tesnių informacijų, .rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu: 1

A. B. STRIMAITIS
,307 WEST 30TH STREET,'NEW YORK CIT^»

B
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Iš Clevelando
>v. Kryžiaus pašalpinės (Irau- 
>s (ta draugija yra laisva) 
na i surengtos prakalbos bu- 

sustabdytos ir visi jauni vy- 
sulaikyti, kurie neturėjo su 

im registracijos kortų.
.. S. S. 3-cios kuopos knygius 
tiška tapo areštuotas ir vi

sos knygos paimtos detektivų.
“Laisvės” pašalpinės draugi

jos valdybai einant namo iš su
sis inkimo, detektivai juos sus
tabdė ir atėmė protokolų ir fi
nansų knygas. Ką mano dary
ti su tomis draugystės knygo
mis, dar nežinia, bet užreiškė. 
kad knygos busiančios draugijai 
sugrąžintos.

Dulko taip policija pradėjo 
persekioti pirmeiviškas draugi
jas ir kuopas, sunku suprasti.

nu

sėkmė judošiškų darbų, kuriuos 
atlieki* musų broliai lietuviai iš 
dešinio sparno, ypač čia gimę 
lietuvių smuikai ir dukterėlės. 
Jie skundžia pirmeivius polici-

Čia susitvėrė naujas lietuvių 
moterų kliubas po Y. M. C. A. 
globa. Tai tautininkų moterų 
kliubas. Turi apie 11 narių. 
Dabar Clevelando lietuviu mo- c

terš yra pasidalijusios į tris par
tijas: progresysčių, tautininkių 
ir davatkų.

Kuku-Žemaitė.

Baltimore, Md
Susitvėrė streiklaužių 

kooperacija.

Jau buvo rašyta Naujienose

■■ ■*■ ■ ■ X"*—-R"  ..........   !■ UJ

čėsna visai kitaip sugalvojo. 
Suorganizavo kooperaciją. Silp
nesni darbininkai, nesijausdami 
apviltais, prisidėjo prie čėsnos 
kooperacijos. Kurie nenorėjo 
eiti pas p. Čėsną, tiems unija 
davė darbo kitose dirbtuvėse. 
Buvo perspėti ir lie, kurie pri
sidėjo kooperacijon; bet jie ne
paisė to. Dabar unija juos lai
ko kaipo streiklaužius ir uždė
jo jiems bausmės po 50 dole
rių. Nepriklausantieji koope
racijai, jeigu kuris eitų dirbti 
pas p. Greifą, bus taipgi bau
džiami kol gyvuos A. C. W. uni
ja-

Reikia Pardavėjo
gerai stovinčio ir plačios pažinties 
pnrdnvojimui labai augštos rųšies 
investmento šlako, palaikomo tūlų 
geriausiai žinomų ir daugiausiai at
sakančių biznierių paviete. Teisin
gas vyras gali uždirbti nuo $50 iki 
$160 i savaitę ir bus užtikrintas nuo-j 
bitinę vietų prie musų organizaci
jos. Ypatiskas pasimatymas musų 
ofise. J

E. R. Malonev, Mgr.
1601 Borland Bldg., Tel. Central 613

Gary, Ind

Tas streikas dar nepasibaigė. 
Unijiųžadn laikytis nors ir dve
jus metus, bet Greifas turės nu
silenkti prieš darbininkus. Grei- 
fas labai žiaurus žmogus, pas jį
darbininkai visuomet mažiausi rubsiuviai, kurie neno-
uždirba kaip kitur. .Jis laiko I Ute būti vergais Greito. neikite 
tokį superintendentu, kuris ne-|l,i,s ji vergauti. Jeigu dabai ne
mėgsta unijistų darbininkų ir| priversime jo skaitytis su oiga- 
slengiasi neįsisteisti unijistų įlnizuotais darbininkais, tai al
savo dirbtuves, dreifo dirbtu- ,,,i,,l<ile> k"d «rei.,ai takios 1H”’ 
vės išskirstytos taip toli vienai ^,IS »obus. Baltimoiės lubsiu- 
nno kitos, kad darbininkai su-1 v*u* d*-'s v'sils pastangas, kad ne
streikavę negalėtų piketauti. Ži-|blltM 118 vicnos 'lietuvės neor- 
noma, kaltė yra pačių darbinin-1 g»»izuotų darbininkų, nes tokie, 
kų, kad jie vis dar nepažįsta k"il> <*reifas, kenkia organizno- 
savo priešų. Jeigu pas darbin-|ben,s darbininkams. 1 asitaiko 
inkus butų daugiau solidarišku-| kul reikalauti algų padidinimo, 
mo, tai jie greitai ir dreifų pri- lni tu°j ir «'sflko: 
verstų nusileisti. Jau daug sy- |l’i,s dau« l,,«lal,s dl,bil" 
kių buvo mėginę darbininkai 2Vdai žada nelclsl1 nf VK'no 
susiorganizuoti, bet jiems nepa-| unijis,° d<>ri>ininko pas Greifų 
vyko. Pereitais metais buvo IPatartina ir lietuviams 
pradėję organizuotis, tai (irei-1 'ldP dal ■' 

j fas grasino uždarysiąs dirbtu
ves, jei lik darbininkai priklau
sysią unijon.

Greifas turi keturias dirbtu-1 čionai eina nepabaigiama ko
vus. Vienoje jo dirbtuvėje ii-1 va tarp davatkų ir laisvųjų žmo
gų laikų furinonauja lietuvis J.lnių. Davatkoms ir vyčiams, ži- 
Čėsna. Karlų pradėjus darbi-1 noma, vadovauja kunigas. 'Li
niukams kalbėtis apie organiza-j sai “dvasiškas levas” beveik kas 
cijų, tas ponas česna prisakė I uedūldienis keikia socialistus, 
jiems dirbti “tautiškai”, tai bu-1 Matyt, gerų keikimo mokslų iš- 
šių darbo, o jei ne, tai Greifas I ėjęs. Bet jis nesigaili karčių 
atimsiąs darbų ir uždarysiąs dir-1 sodžių nū patiems savo parapi- 
btuvę. (Gal skaitytojai nesup-| jonams. Bara juos, kad jie nu
rauta, kų reiškia “tautiškai dir-j turį vienybes, ir liepia tokios 
bti”? Tai reiškia — nepriklau-i vienybės pavyzdį imti — iš ko? 
syti prie unijos, būti nuolan-jiš savo keikiamų socialistų! 
kiems, niekam nesipriešinti...) I Graudena parapijoms, kad atsi- 

šį pavasarį vėl darbininkai I tikus reikalui — vestuvėms, 
pradėjo organizuotis. Užtai I šermeninis etc., — niekados nei- 
Greifas juos išvijo iš savo dir-1 tų ir nusamdytų vežimų ar au- 
btuvių. “Nenuoramos” nutarė I toniobilių nuo socialisto, bet tik 
tadh negrįžti tol, kol Greifas I tino gero kataliko graboriaus. 
pats jų neprašys atgal. Bet p. | Ligi ko nueina fanatizmas, 

privesiu čia šitokį atsitikimų. 
Viena moteriške, pasilikus naš
le su trejetą mūzų dukrelių, po 
kiek laiko išėjo už kito vyro, 

saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. I civili (ivvena labai
Fo Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearlng House) Depozitu I

ir Taupymo Padėjimų. . | gražiai ir didžiausiame sutiki
me jau treti metai. Myli vai
kučius, gražiai ir švariai juos 

JE ISLAND AVĖ., kampa* 19 gatvė*. I _ . ..... , , . aWALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK I »’edo, leidžia mokyklon. Žmo- 
pirklys prez. Pilsen Lumber Co I nss ::e laisvu nažiuru. Bet štaiH. E. OTTE J. PESHEL I J iai»yų pažinių, oct eitu

vice-prez. Nat. City Bank ’ sekr. Turk Mnfg. Co I jų penkiolikos metų dukrikę 
GEO. C. WILCE OTTO KUB1N L .. .- . , - - ... . ..1V, .

vice-prez. T. VVilce Co. prez. Atlai I 1,na vyhoti n prisivilioja davat 
JOZEF SIKYTA [Brewing Co I kos į savo chorų, o gailaus ima

kusicrius I c € 7
PERVIRŠIJA $6,000,000. įkalbinėti mergaitei, kad jos tė-

KALBAMA LIETUVIUKAI |Vi,i csiJ bedieviai, gyvenų ėmę 
tik civilį o ne bažnyčios šliubų, 
nemokų bažnyčiai taksų etc., ir

I graudena jų pabėgti nuo tėvų. 
Jauna mergaitė, ne kų dar iš
manydama, paklausė gundyto
jų ir pasitraukė nuo savo tikros 
motinos pas svetimuosius. Var
gše molina turėjo daug vargo, 
kol surado ir parsivedė dukrelę 
namo.

Tai matot, skaitytojai, ko ge
ra išmokina musų dvasiški pie
mens ir “doros mokintojai!”

— Garnis.

□□E3ŪE3DE3QEX3EX3DEX3DCKX3QEjODE 
Viena saugiausiųjų Bankų 

ATIDARYKITE r9AUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampa* 19 gatvė*.

W. KASPAR ----------------------------------- ----------------------
prezidentas

H TO KASPAR
vice-prezidentas

\VILLIAM OETTING
pro*. Oeting Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS

♦ t * *i* ♦

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

V T VN A TINI* RKGIBTRUOTAB BUBA* APTUKOBIUB ANT BKDMUEPOBTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS
KAME PAPĖDINIAI?

lanse dviem draugijom Lie
tuvos Simų ir L. Cilizens, tai la
po palaidotas su muzika She- 
Inandoah'iu kapinėse. Pinigų jo 
yra keletas šimtų iš draugijų ir 
iš požemės (? K.).

Jei yra kur a. a. Juozo Gražu
lio artimų giminių, tai tegul at-

15 dienai, nes paskui bus per 
vėlu. — Frank J. Levnskas. 
207 Centre St., Ashland, Pa.

APIE SOCIALISTŲ PRESOS 
PIKNIKĄ. V

visų tautų Socialistų Presos 
Piknikai) pereitą nedėldienj 
žmonių buvo atsilankę labai 
daug. Bet palyginus su perei
tais melais tai lokio gyvumo 
nebuvo. Ypatingai, kad lietu
viai neturėjo nė kalbėtojo. Ba

vų, Finų darbininkų valdžios ir 
raudonosios gvardijos atstovą, 
kuris keli mėnesiai kaip atvyko

žymėdamas, kad kapitalistų 
spauda informuojanti vien apie 
Rusijos blogas puses, o visai 
ižtyli apie gerąsias puses, kurių 

yra daug. Nuorleva kalbėjo li- 
liškai, švediškai, angliškai ir 
•usiškai. Buvo renkamos ir ati
ms, bet kiek surinkta, nežinau.

- A. K-ža.

tlčiau. Sidabro rimuoao nuo Sl.H te 
augltiau. Pritaikomo akiniu tildyk*.
A tai lak lt i Galvos sopėjimas, nerviika- 
mai. aklų skaudėjimas, ui vilkima* te 
tt. yra Taisiais įvairių ligų, kuria gali 
būti prašalinto* gorų akinių pritaiky
mu. Iltyrima* uldykų. Joi peršti ar 
skauda akis. Joi jo* raudonos, joi gal
va supo, jol blogai matai, Joi ak|s sil
psta, notųsk ilgiau, o j ieškok pagalbos 
aplietoj, kur kiekvienam priteik om* a- 
kinlai uidyk*. Atmink kad mes krik 
nam gvarantuojam akinius te Neakla*

Juozui Gražuliui mirus, gi
minės galėtų gaut jo palaikų

i ■■■■

GIBABDVILLE, Pa. — Bir
želio 19 liko palaidotas Juozas 
Gražulis, 50 metų žmogus ,neve-

Akįs:
Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė

ra skausmo. Daug serijoznių akių 
ligų buvo išgydyta tik su vienu atsi
lankymu. Žvairios akįs, silpnins a- 
kįs, galvos skaudėjimai ir ūžimai y- 
ra prielastimi akių nuovargio.

Ausįs:
Kurtumas ir slogų ligos esti praša

linamos per specialę gydymo metodą. 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nami, i.usų tekėjimas. Išgydoma dvt‘- 
jbnai: per speciali gydymą ir opera
cija®.

Nosįs:.
Bėdos pagelbėta. Sunkus dvėsa- 

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

Gerklė:
Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę gė

lės gydoma, užkimimas ir sunkumas 
dvėsavime paliuosuojama. Tonsilai 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operaciją.

Aš Esu 20 Metų ant State gt.

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

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

V
Valandos: 8:30 iki 7 P.M. dienomis; 

Nedėldieniais 10—12

IlllllllllllllllilIlIlIlIlIlIUIIIIltlIM

Tel. Drover 6369

Jei jus sergate te reikalaujate patarimo arba vaistą, ateikit pw mano. Al bavaa a> 
t..kurias Rusijoj viri 10 metą. Amerikoj II motą. Al duodu patarimu* DTKAI. Galia 
padaryti bite kokius raslAkus vaistu*. Al rekomenduoju tik OEHUS daktaru*. A* aau 
Srau<aa Įmonių *. M. MKBIKOrr. *140 SO. MORGAN RT, CHICAGO. UX.

Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordu: lietuviški), rusiškų, lenkiškų ir 

angliškų. Gramofonai nuo $10.00 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygą, laikrodėlių, 
žiedu, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampų.

JUOZAPAS E. BUDRI K
3313 S. Halsted st.---------- Tel. Drover 8167 Chicago, .111.

vo nugabentas į Asblando ligo
ninę, kame jis birželio 15 dieną 
pasimirė. Paėjo iš Suvalkų g., 
Lankeliškių parapijos, regis be
ne iš Stakneliškių kaimo. Čia 
jo giminių nesiranda, užtat sve
timi dabar lenda su visokiomis 
bilomis, tai sulianinkai tai šiaip 
kas, norėdami pasipelnyti velio
nio palaikais. Kadangi jis prik-

P. CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiam? 
paveikslus diem 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopul 
klausias dova
nas. Darba at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Hahtod 
St., šalę Mildoi 
teatro.

S • ■•A

Sutaupyk $10 ant apsirčdymo

$30 Siutai ®
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 negausi t to ko j ieškot.

MANO darbas ir pritaikymas gvarantuotas.
ANO kostumeriai yra pilnai užganėdinti.
ANO drapanų kainos $20 ir augščiaus.

TSITIKIME neužsiganėdinimo gausi pinigus atgal.
Š užlaikau visokios rųšies vilnonių materijų sandėlį. 
Š turiu dirbtuvę įrengtą kuogeriausiai, moderniškai. 
Š esu baigęs siuvimo ir kirpimo geriausias mokyklas. 
Š esu praktikavęs prie siuvimo ilgus metus.
Š užlaikau darbininkus kuogeriausius ekspertus.

A. MAUSNER
3239 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILI

Phone Yards 4G08
Vyrų drapanų Siuvėjas, Lietuvis ;

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

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj

PEARL QUEEN KONCERTINA

Nemokėk Pinigus Bereikalo
Musų Krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj

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

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

NAUJA KNYGA- PO 
VARDU “VYRAS”.
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 lai, 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 
nuo nekuriu ligų, ir daugelį kitų da
lykų, kas paliečia vyro lytiškų kūno 
sudėjimų, dėl kurių vieno tik neži
nojimo, daugybė lietuvių vyrų pa
tenka į rankas svetimtaučių gydyto
jų, kurie, be abejonės, moka pui
kiai pasinaudoti iš ‘jų nežinystės.

Šitoji knyga bus sykiu įdomi, 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 jų 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 įgijimo per prenumeratų: kas 
įdomaujate ir norite augščiau minė
tus ir daugybę kitų dalykų žinoti, 
siuskite prenumeratų pas leidėjus 
arba reikalaukite platesnio paaiški
nimo adresuodami:

K. Barncs,
911 W. 35th PI., ChYcago, III.

(Apgars.).

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

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

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

Kovo 10, 1909
KOVO 30-tą, 1918 BIZNI

ATSAKOMYBES
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
Vertelgystčs padėliai 575,000.84 
Suččdymo padėliai 681, 975.37

Suorganizuota
ATSKAITA UŽBAIGIANT 

TURTAS 
Paskolos ir atitrau

kimai .............
Suv. Valstijų ir kiti 

Bondsni ....... .
Real Estate ir Bu

di n kai.............
Priklauso nuo kitų 

bankų ...........
Cash ant rankų ...

. $643,814.11

562,416.00

. 20,000.00

200,704.06
102,906.29

$1,529,840.46
Apsaugos Padėliams Dėžutės Pasirandavoja

$1,529,840.16
h tuja

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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AR TURITE NE8TROPŲ SKOLININKĄ?

Mes iškolektuojame nuo neatropių skolininkų senas ir ne- 
atKaunnmas skolas, notas ir visokius beraštifckus skolų iš- 
jieškojimus su palukiais ant nuošimčių, nuo privatinių ypa
tų, biznierių, kompanijų ir Ritų. Nepaisome kokia skola 
yra ir už kų, bile tik teisinga, mes galime jums i&kolektaoti 
tiesiai ant nuošimčių nereikalaujant nei vieno cento išaugė
to. Pamėgiųjmas ir rodą jums nieko nekaštuos.

Taipgi prie to viso turime drauge savo ofise gabius ir 
ištikimus advokatus, kurie veda visokias provas civiliškuo
se ir kriminališkuose teismuose už prasikaltimus, sužeidi
mus fabrikuose ir kitokius nuotikius. Reikalaujatitiems

gero ir gabaus advokato, musų ofise visados atrasite ant kiekvieno jūsų pareikala
vimo. Už pasitarimus ir rodą nieko neimam. Rašykit arba ateikit pas mus šiandie.

MUSŲ OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiŠkai atsilankančių: Panedėliais, Se- 
redoms ir Pčtnyčioms nuo 1 po pietų iki 6 vak. Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
toms nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. Su viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus 
ypatiškai ar laiškais ant sekančio antrašo:

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY
3114 South Halsted Street, ' Chicago, 111.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

ŽP :■ ^5* 
L''.-" 75 4 :

A

RKISH

12th SL Tel. Kedzle 8901 
Paulina. Tel. Western IK 
*514-16 W. Ižth St., aru 
St. Louia Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
Su, Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicag 6, III. ' Subata, Birželio 22, 1918.

NAUJIENOS
e litmuan»an oaily NEWt<!inokratines jų idėjas, kad jai 
iilished Daily excep1 Sunday by j rodosi, jogei jos išreiškia tik-

(’HICAGO, II I.INGIS.
i*;>hone Canal 1506

los eina kasdien, išskiriant 
•nius. Leidžia Naujienų Ben- 
181(1 S. Ilalsled St., Chicugo. 
l'rlcTomis: Canal 1506.
ržaiaakomoji Kaina:
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s lietuvių visuo- 
1 savo socialį są- 
abni demokratiš

irime savo tar-ies ne
nigaikščių, nė bajorų, 
mbių lobininkų. Kone 
•įsų žmonės yra darbo 

•s — darbininkai, far 
• . smulkus biznieriai ir 

m t iško profesijų at-
. Kone visi jie gyvena

Ir kilmė jų vi-

tol ne visi yra remtini. 1 tyje, nesupranta, kad darbi-1 lūs—-tikėdamasi gal pataisyt 
Demokratija susideda iš ninku klesai mes privalome)žmonių ūpą ir bent laikinai 

sluogs- tarnaut ne girdami visa, kas nukreipti jų domą nuo opių 
• apsireiškia toje klesoje, o pa-< vidurinių šalies klausimų.

biaus sutinka su visuomenės'dėdami josios geromsioms,t Bet ofensyvas neturi pasi- 
'eikalais, kitų mažiaus. Iš;pažangiomsioms tendenci" sekimo. Per savaitę laiko 
visų demokratijos dalių, dar-'joms pergalėti blogąsias ar-, atkakliausios kovos, pražu- 

sluogs- bininkų klesa yra tas visuo-|ba atsilikimo tendencijas, džius baisybes gyvasčių, Au-
menės sluogsnis, kurio rei-) Tiktai šitokiu budu galima strija nelaimi nė tiek, kiek

įvairių visuomenės 
nių. Vienų jų reikalai la-

rus paprastųjų žmonių rei
kalus. Klerikalai remiasi 
kaip tik labiausia atsiliku
siais musų liaudies s 
niais, todėl klerikališkojo ju
dėjimo formos ir turinys yra kalai geriausia atstovauja įstumti darbininkų judėjimą pasekmingai vedamas ofen- 
ne tiktai demokratiški, o net visuomenės reikalus. Kas gi-,pirmyn. ------ 1 ’
vulgariški. Jų laikraščių re-, na darbininkų klesos reika- pažangiosios tendencijos da-1 landų.

visuomenės reikalus. Kas gi- , pirmyn. Tiktai tos gerosios,) sivas duoda bėgiu keleto va-

dakcijose sėdi tokie “litera
tai”, kaip Brandukas; jų su- 
sir’nkimuose laiko prakalbas 
tokie “oratoriai”, kaip Rač- 
kus, Sčesnulevičia ir “meto- 
dologijos daktaras” Maliaus- 
kis: ju seimuose diskusijų 
\ i ui užima poteriai ir tam
sių davatkėlių riksmas.

Musų visuomenės judėji- 
9s yra demokratiškas. Bet 
ikia žinoti, kad demokra- 
bč domokratybei nelygu, 
‘mol.ratvbė esti įvairios 
šios. Ji gali plėtoties: ir ji 

plėtoties ir žengti

lūs, tas gina visuomenės at- rbininkų klesoje sutinka su į Kas-gi tad bus, kuomet tas 
eitį, jos progresą. Ir pilnai geriausiais visuomenės rei-(“bado ofensyvas” pasibaigs, 
nuosakus demokratas tegali kalais, su jos progresu. | ir žmonės pamatys, jogei ir 
būti tiktai darbininkų klesos > Jeigu mes demokratybę^ šitos aukos ne tiktai nieko 
peikalų gynėjas. ' Į suprantame taip, kad musų) icntnešė jiems, o dar padidi-

................... 11 pareiga yra taikyties prie Ino jų bėdas?
žemiausiųjų liaudies sluogs-| Išrodo, kad Austrijai išėji
mų, neatsižvelgiant į tai, ar mo nebėra.
j’e atstovauja visuomenės 
progreso reikalus,

Bet ir darbininkų klesos 
reikalai nėra vienodi. Vie
na, dėlto, kad darbininkų 
klesa susideda iš įvairių gru
pių, kurių reikalai dažnai 
prieštarauja vieni kitiems ;t 
antra, dėlto, kad darbininkui

ateiti pagalbon prieš bolševi
kų n kirus. Kvietimas kvieti
mu, bet jie padare jį be jokio 
susiderėjimo su Vokiečiais iš 
anksto, kiek tai lėšuos ir kokį 
užmokesnį vokiečiai už tą pa
galbą paims. Mat, Ukrainie
čiai manė, kad tai bus pada
ryta už dyką...

Kad prof. Voldemaras įgi
jo pas Vokiečius Neblogą var
dą, matytis iš to, kad leidė 
jam važineties po Vokietiją 
ir atvažiuoti į Stocholmą; grį-

• ždamas jis sustos Vilniuje 
( jeigu tik Vokiečiai įsileis! 

—) ir tei nuvežš musų pa reiš
kimus Lietuvos Tarybai.

Matote, kokie pagyrimai tam 
Nors bolševikų klaidos 'ir i P- Voldemarui. Jisai dalyvavo 

i J pasitarimuose su von —

dymų. Jų prisilaikydami, mes 
turėsime viską puikioj tvarkoj.

— SLA. narys.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Kur dingo, kodėl nerašo?

Keletą kartų jau tenka paste
bėti laikraščiuose neramius bal
sus klausiant: “Kur dingo tie 
laikraščių bendradarbiai ir ben
dradarbes, kurių straipsnius 
nuolatos skaitydavome, o da
bar visai nepasirodo?

Tai tartum turėtų reikšti, kad
(a yvavo I jie ir jos pavirto tinginiais, švel- 

progreso reikalus, tai mesj labai diskreditavo revoliuci-j pasitarimuose su von Kuhlma- ....... .....—
trauksime visuomenę atgal, jos idėją pasaulio akyse, bet n’u ir i$j° Pas vokiečius taip ge- 

........ v Musų tikslas yra ne mora- mes visgi manome, kad revo- rQ vardą, kad jie leido jam net 
klesa laikui bėgant keičiasi,! lio ir materialio skurdo lygy-, liucija tai butų geriausia vai- P° Vokietiją pasivažinėti šitaip 
ir vieni jos sluogsniai šita-i bė, o visuomenės pakėlimas j1 stas Austrijai nuo jos sun- “pasižymėti” derybose”, kurio-
me plėtojimesi yra tolinus! augštesnį moralės ir materi- kių ligų. Gal ir vienintelis! 
nužengę, kiti atsilikę; trečia)alės kultūros laipsnį. -------------------------------- --
todėl, kad darbininkai, kaip. Didžiausia spėka, varanti i 

kiti žmonės, turi pastovių! visuomenę prie šito tikslo, y-> 
. ... •, , 1 •• i. • 1 r* 1 1 i •

privalo
nuo žemesnių į augštesniusĮ ir kiti žmonės, turi pastovių! visuomenę prie šito tikslo, y-1 

ir laikinų reikalų, kurie a-< ra proletariatas. Bet kad ji-;
naiptol ne visuomet supuola! sai galėtų išpildyti savo už-; -------
vieni su kitais. Vadinasi, ir! davinį, tai jisai privalo pats ’ LIETU VOS TARYBOJE 
ginant darbininkų klesos reitbe paliovos kuopti ir kuopti ..NESĄ NĖ SOCIALISTŲ, 
kalus, reikia žinot, kuriuos! vis augščiaus ir augščiaus’ 
jų remti, o kuriuos ne. kultūros laipsniais.

Šito žinojimo pas mus, de-J Tikro demokrato (o ne de- 
,in. člriiijęeliui Itibai trūksta. I mag'ojjo) priedermė yra als
ink mes nuolatos girdime,5 kinti jam tatai ir padėti jam 
kad net socialistai', kalbėda-’ tame.
mi apie kokią-nors partiją ■ --------
arba srovę dažnai pasitenki- ^Suirimas 
na tuo, jogei apskelbia jas1 
esant “darbininkiškomis”, ir 
įsivaizdina, kad tuo jau vis
kas pasakyta. Girdime taip- 
pat, kaip tūli socialistai visas 
nepatinkančias jiems socia
listų sroves apšaukia “bur-j sunkus krizis.

Apžvalga
1
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menes
dcmo"

i<t minią, 
judėjimo 

;in-pat yra 
k i. Musų 
landa, mo
va r ka yra 
plačiausių

įga yra manyti, kad 
demokratiška, yra 

rinokratybė gali tu
viu ydų, ir ji turi jų. 
u tomi> ydomis yra 
tybės šalininkų pa- 
•s tiktai tokiu k>vicln 
a. patobulinti ir pa-

NĖ DEMOKRATŲ.

True Iranslation filed with the post- 
mastei* at Chicago, June 22, 1918, 
us re<|uired the nei of <>«-•- ii. 1UI7

“Keleivis” rašo;

Jau mes matėme, kad de- 
\nokralija gali pritarti daly
kams. neturintiems nieko 
^bendra su jos reikalais arba 
net visai priešingiems jiems 
; kunigų bizniui, prietarams 

. u u ). Keistas butų demo- 
kratas toks žmogus, kuris 
J otų už šituos dalykus, kad 

Uiaudis per savo tamsumą 
skaito juos gerais!.

Mes nevadinsime demo
kratu taipgi ir tokio žmo
gaus, kuris taikysis prie liau
kos neišsilavinimo arba ki- 

’ 1 josios silpnumų, kad įgi- 
‘j is įtekmę į ją ir atsiekus sa
vo tikslų. Kun. Kemėšis, ku- 
;.’is per “Draugą” plusta tarn
uos davatkos žodžiais “cicili- 
kus”, arba kapitalistiškas 
oolitikierius, kuris rinkimų 
iaiku tūpčioja apie karčemų 
lankytojus, yra ne demokra- 
’ai, o demagogai. Jie nori 
\ ost i paskui save minią (“de- 
'.nagngas” susideda iš dviejų 
e, ra 'kiškų žodžių: “demos”— 
liaudis, ir “agogos” — va-1 

bet jiems nerupi tik- 
minios reikalai.
apskritai, stengimasi 

ai įtikti liaudžiai — ar 
is, ar gerais norais — 

nnokratybė, o de- 
l’as mus tatai es- 
tankiai užmiršta- 
pondentai, apra-

prakalbas, nuolatos 
, 1

1

re

ol
Ir.,

Austrijoje.
True translntinn filed wi!h the posf- 
master at Chicago, June 22, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917

Austriją, matoma, ištiko

Jos valdžia, kitąsyk neblo
gai sugyvenusi pu lenkais, 
susipyko su jais, kada ji pri
tarė kenksmingai lenkų inte
resams taikai su Ukraina. 
Lenkai Austrijoj reięhsrate 
(parlamente) gerėjo į opozi
ciją, ir todėl valdžia dabar 
nedrįsta net šaukti reichsra
to narius į posėdi.

Cechai ir kitokios slavų 
tautos ne tiktai^ reikalauja

i.” Panašiai
;ia ir nr>?e imkras- 

■« ir toks laikraštis 
'monems.” Trdau-

i

ponų

įjame ne uzi 
'gijas, ne vž 
naudą, o už 
Amoniu re i-;

v..5 j i; dėjimas, 
prasilenkia su 
principais, a- 

iristokratiškas

t it c / uv< 

inkimai.

niau tariant — apsnūdo.
Bet man regis, kad dalykas 

čia kitoks. Čia ne 
kaltas. Ir kažin, 
klausinėti, kur tie 
rašytojos dingo.
kad toks klausimas vertas tiek, 
kaip kad imtum žmogui, užriš
tam stipriai burną ir klaustum 

; kode! jis nekalba.
Panašiai dabar su musų ra

šytojais. Ką jie rašys, kad ne- 
Paskutinis SLA* seimas Phi- «u,li pagyti to. k, norttų pa- 

....... .. . . sakyti; negali laisvai pasidalin-ladelphijoj yra priėmęs nutari- J ’
mą, kurs uždraudžia SLA. kuo
poms prigulėti in corpore prie 
l>y kokios kitos organizacijos. 

Pagal šito nutarimo SLA. kuo
pos, kaipo tokios, nebegalės dau
giai! dėties prie įvairių centralių 
organizacijų — tokių kaip Cen- 
tralis Komitetas, tautininkų Sa-

se Vokietija apmovė savo opo
nentus, tai ištiesų ne bile kas 
gali.

Darbininkų Taryba ir 
S.L.A. kuopos.

apsnūdimas 
begu verta

Man rtįgis,

ti savo mintimis su kitais skai
tytojais. Musų laikraščių ben- 
<lm<iui*k>iai ir bendradarbės jei
gu rašė, tai rašė daugiausia apie 

jiems ir joms rupimus, opiau
sius dienos klausimus — socia- 
lio, ekonominio ir politinio gy
venimo paklausus, į kuriuos jie 
jieškojo atsakymo ir išrišimo. 
Dabar apie tai rašyti Runku, iš- 
dalies visai negalima. Del to 
tlaugelis rašytojų padėjo savo 
plunksną į šalį.

Taigi čia ne apsnūdimo daly- 
, kas. Jie nesnaudžia, bet tyli 
dantis sukandę, kad priversti 
tylėti. Tik energiškesnieji, stro
pesnieji nepuola dvasia ir sten
giasi naudoties nors tiek, kiek 

į galima, kiek aplinkybės leidžia 
laikraščiams bendradarbiauti.

Kas dėl moterų ir merginų 
rašytojų, tai 
niau tebuvo.

Tikėkime

dieraštis “Dziennik Ludovy” 
1'31-mam numery paduoda iš 
Lietuvos laikraščio “Litwa” 
žinių apie tai, kas yra toji Lie
tuvos Taryba, kuri prižadėjo 
kaizeriui surišti Lietuvos val
stybę su Vokietijos imperija 
“amžinais ryšiais.’’

Tarp kitako “Litwa“ sako: 
“Taryba atstovauja tik

tai dalį lietuvių (Lietuvos 
demokratai ir socialistai iš 
Tarybos išėjo) — taigi juo 
labiau ji negali reikšti kitų 
tautų gyventojų valios (Icn-

ba, taipgi prie įvairių vielinių 
draugijų sąryšių ar organizaci
jų-

Šitas nutarimas paliečia ir A- 
merikos Lietuvių Daribininkų 

Tarybą. Juk tautininkai seime 
tą nutarimą svarbiausia ir darė 
tam, kad pakenkus Darbininkų 
Tarybai. Tečiaus tos SLA. kuo
pos, kurios prie Darbininkų Ta
rybos prigulėjo, < neprivalo muši-*’ 
minti. Seimo nutarimas pada
rot keblumą, tai tiesa. Bet kuo
pos gali rasti išėjimą.

Štai kaip SLA. kuopos gali ir 
foliaus palaikyti ryšius su A. L. 
Darbiipnkų Taryba:

1. Vietoj mokesčių SLA. kuo
pos gali savo liuosu noru pas
kirti tinkamą sumą aukų į Lie
tuvos Laisvės Fondą, įsteigtą 
prie ALDT.

Aukauti niekad nebuvo ir nie
kad negali būti uždrausta.

2. Delegatų į Darbininkų Ta
rybą SLA. kuopos, kaipo tokios, 
nebegali siųsti, nes tai skaitytus 
oficialiu prisidėjimu prie Tary-I 
bos. Bet vietoj delegatų SLA. 
kuopos gali paskirti neingalio- 
tą komisiją Darbininkų Tarybos 
reikalų sekimui. Tokia komisi
ja, susidedanti iš dviejų ar trijų 
žmonių, galėtų lankyties į Dar
bininkų Tarybos susirinkimus ir | 
raportuoti savo kuopai, kas tuo
se susirinkimuose buvo svarsty
ta.

3. Jeigu kurios-nors SLA. kuo
pos nariai ar jų dalis norėtų lai
kyties Darbininkų Tarybos ir ■ 
joj aktyviai dalyvauti, tai Tary
bos reikalus jie galėtų svarstyti 
po to, kaip SLA. kuopos oficia-1 
lis susirinkimas tampa uždary
tas. Pabaigus SLA. kuopos su
sirinkimą, galima tuojaus pra
dėti naują susirinkimą, kurs 
jau skaitysis Darbininkų Tary
bos kuopos susirinkimū, bet ne

žuaziškomis”, “kapitalistiš
komis” ir tt.

Iš to nežinojimo, kad dar
bininkų klesa randasi nuola
tinio plėtojimosi procese (ei
goje), kilo pas lietuvius soci
alistus ir labai nelogiška agi
tacija prieš “inteligentiją”. 
Tūli musų socialistų laikraš
čiai ir rašytojai taip agituo
ja prieš socialistus inteligen
tus, kad tarytum “inteligen
tiškumas” tai visų grieku tė-( iš Austrijos valdžios savo 
vas: jeigu jiems nepatinka)tautinių teisių pripažinimo, 
menševikai, tai jie tuoj ata-Įbet jau ir atvirai kelia maiš- 
kuoja juos, kaipo “zurzan-j tą prieš ją arba net kovoja 
čius inteligentus’; jeigu jie-prieš ją, perėję į priešų pu- 
priešingi Lietuvos Laisvės Isę.
Fondui, tai jau tas fondas y- 
ra “inteligentų sumany- turėdama šiek-tiek daugiaus 
mas”: jeigu jie nori pasmer- maisto, negu Austrija, nesi
eti “social-patriotus”, tai jie i skubina dalinties su ja. 
tuojaus prikiša jiems “inteli-1 Vokietija, kuri šioje karė- 
gentiškumą”. Net ir nemok-j je ne vieną kartą išgelbėjo 
Aiškumas (negramotnumas) Austriją nuo pražuvimo, el- 
išteisinama todėl, kad tai nė-’ i-iasi su ja, kaip su savo va
ra (arba bent neprivalo būt) i salų. Ji net daro pienus pa- 
intoligentų yda. Ų-’tatyti Austriją į tokį pade- ,

—----- ! jimą sulig savęs, kad tiems
Iš ko kjla šitie nesąmoniš-; pienams įvykus, Hapsburgų 

ki užpuldinėjimai ant inteli-^monarchija galutinai paliau- 
entų (kurių mes dargi taippų gyvavus, kaipo nepriklau- 
iažai turime!)? Iš to klai-'soma valstybė.

dingo įsivaizdinimo, kad vi-| O žmonės Austrijoje ba
sa, kas “darbininkiška”, yraldauja. Maišto ištekliai taip 
gera. Kada žmogus ideali- išsisėmė, kad valdžia buvo 
zuoji darbininkus, tada, ži- priversta dar pamažinti duo- 
noma, yra labai naturalist nos porcijas, paskirdama 
daiktas, kad imi garbinti ir| kiekvienam žmogui mažiaus 
jo ydas, ir imi niekinti net ir{ negu pusantro svaro savai- 
gerųs dalykus, kurie apsirei- Į tei.
škia pas kitus žmones. Tai; Iš to kįla vis didesnis ne- 
i'o nauja istorija. Genialis ramumas gyventojuose. Da- 
(larbininkų agitatorius, Fer-J rbininkai tūkstančiais meta 
dinand Lassalle, viename sa-įdarbą ir eina į streiką. Išal- 
vo rašte nurodo, kad Pranokusios minios daro demon
uos revoliucijos laikais, tie stracijas, reikalaudamos u- 
žmonės, kurie ėjo išvien su ' mios taikos ir duonos ir dau- 
to laiko proletarais (“san- žo valdžios triobas sostinėje.

d Viennoje susirinkusi Dar- 
jogei.bininkų Taryba priima ašt- 

garbindavo ir tą, kas pas rią rezoliuciją, protestuoda- 
“sankiulotus” buvo bloga —’ma prieš duonos porcijų ma- 
nošvarumą, nudriskusius ru- žinimą ir nurodo valdžiai į 
bus, nemandagų apsiėjimą, grasinančias sunkias pasek- 
protišką neišsilavinimą ir tt.' mes...

Musų dienų idėjinis “san- Ir šitokioje valandoje Au- 
kiulotizmas”, lygiai kaip ir.strijos valdžia pradeda des-

Vengrija žiuri savęs ir,

kiulotais”), neretai įpuldavo 
į tokią kraštutinybę, 
garbindavo ir tą,

‘pimai tai yra niaziausi 
implimentai kalbėtojams ir 
ikraščiams. šitaip mano, 
abe.ū jiės, ir nemažas skai- 

■ pačių kalbėtoju ir laik
yčiu vedėju, — jeigu sprę- 

i pagal tai, kaip iieiš kai- 
• et /ia-.i, kad “užganėdi- 
is publika”, užmiršdami 
n lai ir padorumo ir tie- 
s reikalavimus.
“Užganėdinimas” pats ša
ipu nėra blogas dalykas,

!žiu. Tiesa Jisai i t iktai jisai neprivalo būt vie- 
rkus, kurie tiktų i nintėliu tikslu arba prasi- 
; darbo žmonių) lenkti su kitais, augštesniais 
nuolankumą po-į tikslais.

fžiaus neklaidin-) 
ramžio prietarus,!

mą—, bet ir|
i “demoso”įpri
i, papročiai demokratija (liaudis) turi į-
Liaudis, se- vairių reikalų, kurių anaip- panaši srovė 18-ame šimtine- peratišką ofensivą prieš įta

žmogus, kuris nori teisin
ei i tarnaut demokratijai, 

alo vigų-pirma žinot, kad

gyvena po visą šalį, ir ne
gali kalbeli visos šalies var-

Tolinus “Lilwa” sako, kad 
šita lietuviškų reakcionierių 
Taryba turėjo Lietuvos Bra
stoj savo atstovą, ir kad tas 
atstovas prisidėjo ne prie ru
sų revoliucionierių, kurie rei
kalavo Lietuvai apsisprendi
mo teisės, bet susisėbravo su 
Ukrainos buržuazijos atsto
vais.

vas, kuris susidėjo su Ukrainos 
delegacija, tai, be abejonės, p. 
Voldemaras (kažkurie jį titu
luoja “profesorium”). Apie jį 
su didžiausiu entuziazmu atsi
liepia Dr. J. šliupas — mat p. 
Voldemaras yra senai žinomas 
Lietuvos konservatorių sėbras. 
Rusijos lietuvių seime jisai ėjo 
išvien su Yču ir kun. Tumu.

štai ką apie j j pasakoja p. šliu

pas savo laiške, išspausdintame 
“Tėvynėje”:

Ukrainiečių delegacija su
sidėjo iš paprastų, nedaug 

apsišvietusių, o ypačiai tarp
tautinių teisių nesamoj ančių 
žmonių. Tad Ukrainiečiams 
svarbiausius dalykus padarė 
p. Voldemaras, ir per jo ran
kas ėjo visi tarybų dokumen
tai. Sako, Rusai — kaip pa
prastai — tinginiauja, “be 
kelinių guolyje santaraujasi 
ir dainuoja, o tarybosna eina 
neprisirengę, ir todėl Vokie
čių taviems politikieriams su

li. Svarbesniuose dalykuose 
von Kuhlmann pasitarimus 
darė su prof. Voldemaru. Bet 
kada tasai sykį dviem dienom 
atsitraukė nuo Ukrainiečių, 
lai jie ir įsišoko, žinoma su sa
vo nenauda: beje jie kreipėsi 
į Vokiečius, kviesdami juos

SLA. kuopos, kurios prigulė
jo prie A. L. Darb. Tarybos, pri
sitaikydamos šitų trijų nurody
mų, nesulaužys SLA. seimo nu
tarimo, o taipgi ir nepertrauks 
ryšių su ALDT.

šiandien visoms darbininkų 
organizacijoms yra labai svar
bu laikyties išvieno ir nežiūrint 
į viską neatsitolinti nuo savo i 
Lietuvių Darbininkų Tarybos. !

Draugai, kurie esat suvaržyti, j 
prisilaikykit čia paduotų nuro-

jų nedaug ir sė

betgi, kad ilgai 
Aplinkybės atsi

mainys — pasitasys, pagerės, ir 
mes vėl pamatysime, turėsime 
daug veikėjų ir rašytojų, kaip 
vyrų taip ir atbundančių mote
rų. —Slapukas.

Kazimieras; Gugis

Veda visokius reikalus, kaip i riminaliikuose 
taip ir civiliškuose ieiem tose. Daro 

visokius dokumentus irt opieras.

Namų Ofisu:

mt S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Ofisas'
HF N. Desrbo'n St.

III' -13 Inily Bldg.
fel. Central 4411
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King Midas
Geriausi Skustuvai

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

Pirkliai, pasirašykite čia.

Vardas

Adresas

Iškirpkite ši apgarsinimą ir 
nusiųskite į
KING RAZOR MANUFACTUR- 

ING CO.
31 N. 9 St., Indiana. Pa.

Telefonas Lawndale 9321 
dėl pardavėjo 

Chicagoje ir apielinkėje
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Jaunuomenės Skyrius
Miestan jie grįžo vėlai, vidur

naktyj. Kiekvienas akymirks-

rodėsi brangiu neapkainuojamu 
radiniu, radiniu to, kas pergy-

Nakties tyloej.
kartą paspaudė viens kitam ran
ką:

“Iki pasimatymo!’’
Nakties tyloje. Vejalis tik dvelkia 
Rainus, tartum rožių kvapai. SVIETO TEISYBĖ

BEREIKALINGAS KAL
TINIMAS

Naujienų No. 141, Jaunuome-

tinai bara moksleivius. Parngi-I 
nimas yra visuomet geras daik
tas, bet man rodosi, kad d. Dvy
lis bereikalo pasmerkia moks

KIBBM11 HALSTED. 20™ SUS 1
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 Štampu Dykai

Panedelyje, Birželio 24 d., 
Dalinimo Dienoje

Atsineškite savo Knygutę

Bučiuoja, gaivina rasas.
Išblyškęs mėnulis nuo skliauto augšlybiu
Stebėtinai žiuri žemyn 1* ;

Rod's skristum, pakiltum į erdves.

21 u rėk, broli, ir stebėkis. 
Koks atsitikimas—
Koks šiame žmonių pasaulyj
Vargdienio likimas:
Atvažiavęs į šią šalį
Triusesi, kovojo

mą savo prižadėjimų. Tai yra 
nepamatuotas moksleiviams 
priekaištas. Moksleiviai, kurie 
pasižadėjo veikti su progresyve 
visuomene, jie ir veikia.
y Atminkime, gerbiamoji jau
nuomene, kad veikimui reikia 
dirvos ir progos. Be dirvos ir

Po Liepos 4tos dienos sankrova bus atdara tiktai 
vieną vakarą j savaitę — Subatoje iki 9:15.

Užmirštum skriaudas ir širdies skausmus.

Atrnstum ramybę.
Bei nejau!.. Ei, jiegos siti

Laimės nežinojo.
Sunkiai dirbo, vargą kentė. 
Lenkėsi prieš ponus.
Ir uždirbo dykaduoniams

Sukeikite ūpą ir dvasią galingą.

Skriaudėjams imvt ik t i!
.1. Sakalas.

Bet štai kartą atsitiko. 
Kad rankos neteko. 
Dabar vargšas darbininkas 
Jau sėdi prie tako.

B. Pykčius.

Jus, musų draugės ir draugai - 
jaunuomene, turit ir dirvą ir 
progą. Ir jeigu jus tuodu da
lyku slepiate nuo moksleivių, 
tuomet ne moksleiviai reikia 
kaltintit.

norėčiau žinoti, ar daug sykių 
jaunuomene kreipėsi j mokslei
vius reikalaudama, kad jiems

atveš šį William ir

KUR MANO DRAUGAI?
APIE MERGINŲ ORGA

NIZAVIMĄ

$1 įmokėjus atvež į namus šį 3-jų 
šmotų seklyčios setą, Colonial štai 
lė. masyvi rėmai, apmušti tikra 
ispaniška ruda skūra, nudirbta ą- 
žuolu, mahogany, arba ric- $Č>Q 
šilčio medžiu, po .... Ow 

“ $1 į Navaity.

$1 įmokėjus
.Mary valgomojo kambario stalą, 
didelis viršus iki 6 pėdų, tvirtos 
Irkylos pakojos, nusmilky- $OQ 
tai nudirbta. .. .......... mv

50c į savaitę.

Prabėgusias dienas tiktai?

Kaip skauda man širdį labai. 
Vienam, ak vienam čia pakliu

vus.
Bet kur-gi Jus, mano draugai? 
Atsimenu, būriai mus buvo. 
Mus viena dvasia daikte laike. 
Kame visas darbas mus žuvo?

—Kovas.

J. Kliavin.

Svajotojas
Povaliai artinasi vakaras, vi

sa skandydamas sapnuose. .. Jie
du stovėjo ant kalno ir prisižiū
rėjo žaismei raudonųjų spindit-

jo miestas, — vis dar griežiąs 
dantimis, siunčiąs į augštą du
rnu ir dulkių kamuolius.

“Koks vaiskumas...ore uba

lo Žilius, blykstelėjus dangaus 
mėlynei.

Ugniniu minčių pažibos už-

go, pynėsi vienas su kitu, neleis
dami užbaigt pradėtą mintį, .lis 
tenkinosi neaiškia nuojauta — 
*r triumfavo.

“Taip“... krutindamas storas 
lupas įkirto Girdas ir pažvelgė 
dausom

tat rodės apsiniaukusiu, dabar 
prisidengė lengva šy|>sa. Tylus.

mas, jisai pradėjo savo pavasa-

Tvlų gilų ilgesį, nei paslaptin
gą gries kvepėjimą. Žilius jautė 
savo krūtinėj, ir nerimavo... Gi
rdas gi nežinojo tokio ilgesio, 
kuris siektus už kasdieninio jo 
darbo. Jisai nerimavo tiktai ryt
mečiais, kuomet reikėdavo kel
ties, kad prisirengus su lekcija.

Bendra kelionė į mokyklą ir

The VViersema State Bank 
= a State Savings Bank ===== 

11106-08 Michigan A ve n u e

tis prabilo į merginas, kviesda
mas jas į socialistų kuopas. Kad 
tas pakvietimas geras, tai nesi
priešinsiu, bet kad jis nevieto- 
ie, tai jau apie tai pastebėto
Naujienų nr. 128 špicas, šešių 
merginų kvietimas, kol-kas, lu-

karštj, nes jos mažai laikraš
čius teskaito. Kurios jau skai-

so prie organizacijų.

Organizavimo* darbas turėtų 
bul vedamas visų tų, kurie jau

vaikinų taip ir merginų, ir kvie
sti visus nepriklausančius prie 
organizacijų. Bei kokiu būdu 
turėtų būti tas darbas atliktas,

Neskaitan- 
tienis laikraščių juk per spaudą 
nieko neįkalbėti. Tai ir pasiro
do, jog reikia dirbti žodžiu a-

Bet dabar, kuomet užsibaigė! gitacijos darbą tarpe tų, kuriuos 
toji kelionė, jiedu lyg pradėjo I norima pritraukti prie organi- 
nutolti. Girdas, užbaigęs savojzacijų.
miesto gimnaziją, ruošėsį j uni-Į Man, kaipo merginai, štai kas 
versitetą. Žilius gi, kad padėjus Į te’ o palėmyti: Vaikinai, dau- 
nešt sunkiąją gyvenimo naštą I gumoje, draugauja tik su tomis 
namiškiams, jieškojo darbo. Į merginomis, kurios jau priguli

Sutemo. Dangaus mėlynė pa-Į prie pirmeivių organizacijų. Ųž 
sidarėdar vaiskesnė. Toli klonyj Į jas net pykstasi ir vaidijasi. Bet 
mieste, mirgėjo nesuskaitoma Į kurios da prie progresyvių orga- 
daugybė didelių ir mažų žibu- Įnizacijų nepriguli, tai tas vadi- 
rių. Antroj pusėj paslaptingai Į a la it i t , a n temis ir tt. j 
ošė senos šimtametės pušįs. Ošė i Nedyvai, kad merginos buda- 
ir sapnavo seną-seną neužbaig-1 mos pajuoktos, mažai ir tesi- 
lą sapną... įdeda prie organizacijų. Prisi-

Sapnavo jį ir jiedu, kvcpuoda-l leda daugiausia tos, kurių bro- 
mi vėsų nakties orą. |,iai ar kiti gimines priguli, nesi

. I jie jas prikalbina, o vaikinai tol 
1 Jarbo atlikti nesistengia, lik jau I 
I kada priklauso, lai jie pasirodo I

Raportas prieš pradedant bizni ant Gegužio II, 1918, padarytas 
Auditoriui of Public Accounts of Stale of Illinois.

TURTAS SKOLOS

lai man esafit mokykloje (Val
paraiso) vos keletą syl ių mok
sleiviai buvo kviesti kalbėtų

gą, kur musų jaunuomenes <li- 
džia tįsis būrys yra susispietę*, 
vos vienas moksleivis iš Valpa
raiso buvo kviestas paskaitą lai
kyti). Ir ar nėra keista, kuo
met loji jaunuomenė smerkia 
moksleivius už neveikimą su 
ja?

Bet sykiais jaunuomene mo
ka ir juokų pa1 ręsti su mokslei
viais. Štai, pereitą žiemą viena

kreipėsi į Literatūros Draugiją 
Valparaiso, kad surengus deba
tus. Perskaičius laišką moks
leivių susirinkime, visi linksmai

ūke nuo gėrb. chicaginės jau
nuomenes žodelio. Sakėme, 
kad musų jaunuomenė prade
da atbusti ir kreipiasi į moks
leivius, kurie senai laukia to’ io 
žodžio nuo jaunuomenės.

siečiai moksleiviai tampa pas
kirti stoti j debatus. Darbuoja
si, rengiasi, verčiasi po knygas 
rinkdami sau reikalingos mede- 
gos.

Laukiame. Ateina paskirtas 
laikas, o iš musų jaunuomenės 
nieko nebegirdėti. Ir nedavė 
nė žodžio, delko jie tuos debatus 
panaikino, štai tau ir džiaugs
mas. Visas rengimasis nuėjo

pasijuokimas? Ir dabar, rodosi,

moksleivius! Kaip-gi tuomet

įmokėjus atvessi
šias ledaunes, leda- 
unės—k irt medžio,— 
ketverius duris, bal 
lai palevo- $0050 

ias vidus
Atkeliama j viršų le- 
daunė, kiekviena 
apkainuota $■790 
augščiau nuo ■

$1 įmokėjus atveš šį William 
ir Mary jhiffetą, padirbtą iš 
tikro ąžuolo, nusmilkytai 
nudirbtas, didelė pasidėji- 
niui vieta ir štai- $g 5u

50 c. į savaitę.

linkėjo la išlaidas, ; 
Ką čia, broli, niekus

$1 įmokėjus atveš šių 
komodų, ąžuolo, arha 
mahogany, didelė ir 
ruiminga, storas $OQ 
stiklas, už 4=v

$1 įmokėjus 
atveš šią mi
singinę lovą, 
dviejų eoliy 
nuolatiniai J)a 
stovai, ganėti
no didumo, nu 
d i r b t a sa- 

!! 24.50

uos mieros didumo, 
I\ irios gumos šynai

1995

Vienu pajudinimu 
sulenkiami ratukai, 
didelis aulomobi- 
liaus gobi uras; auk
štos šalįs, gurno šy- 
nais ratu- $4 050 
kai, po I C

kad jie dar viešai manęs neiš
barė užtai, kad ir didžiausias

jau kliūčių!"
Mes visi žinome, kad žmo

gui darbininkui centai yra lira-1 
ngųs, ir ’ ada prisieina doleris! 
paaukauti, kad ir geriausiam i 
tikslui, mes nelabai norime au-1 
koti. Bet kaipgi jaučiasi mok-1

nos, būdamos pas klerikalus ar 
vyčius, susipyksta su anais ir 
tuokart ateina pas pirmeivius ir 
socialistus, bet tai reti atsitiki
mai. Ir jos pas socialistus eina 
lik manydamos susirasti sau 
draugą, o jeigu to neranda, ir 
susitinka su kitų pažiūrų žmo-

neskaudu tam žmogui, kuris 
nori aukoti geriausius savo no
rus ir triūsą savo draugui, bei 
tas draugas tiktai tyčiojasi?

Dar vienas atsitikimas, kuris 
man teko girdėti. Buvo taip: 
Praeitą žiemą Rocklordo LSS.

kalbėti. Atėjus lai dienai, ne

prie dūšios neturėdamas skali
ko, skolinąs nuo draugo kelis! 
dolerius kelionei, o paskui m*-i 
turi iš ko sugrąžinti?

Kalbėli mes galimi' visaip,!

moksleiviai dvasia šventa gy
vena. Jie yra lokie-pal žmo
nės, tik labiau suvargę ir prislė-

Paskolos ir diskaunlai $825,195.19

Overdraflai..................... 10.19

Užstatai..........................346,166.18
Rakandai ir fikčcriai . 2,578.89
Grynais ir iš kitų bankų 

priklausančiai . . 215,970.211

Visas turtas . $ 1,389,950.95

Capital slock sumokėta $200,000.06 
Perviršio fondas . . 10,060.00 
Nepadalylas pelnas (net) 11,117.19 
Depositai . . 1,145,626.05
Heservuoti taksoms ir

Interest .... 5,184.71
Kilos Rediscounted . 12,500.00
Trečios Laisvės Paskolos

mokesčiai .... 5,523.00

Viso skolų . . $1,389,950.95

Oficieriai
ASA VVIERSEMA, Prezidenlas NICIIOLAS \V. VVIERSEMA, Kas.

GEORGE DALEN'BERG, Vic-prez. FBEDEHICK .1. VVIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
Chas. H. Brandi, Thcophilius Schmidl, Asą VViersema, Nicholas W. 

VViersema, llerman L. Kurnės, George Dalenberg, ('airiuos Delfaan, 

Frcdcrick J. VViersema, Edward VV. Thomas.

miršta pirmeivius bei socialis
tus.

Todėl vaikinai neturėtų vai
dytis už jau esančias pirmeivių 
eilėse merginas, bet stengtis 
kuodą ilgiausia pritraukti mergi
nų, kad ir iš taip vadinamų vy- 
•ių bei davatkų, ir su jomis

gulėjimo prie pirmeivių organi
zacijų. Rodymu meiles irgi ne
verk” tų vilioti, kas kartais yra 
landoma, jeigu ištikrųjų nema
noma pamylėti. Nes merginos, 
jeigu nebus dar persiėmusios 
ir apvertinusios organizacijos 
svarbos, patyrusios, jog jus ne

Ii apleisti organizaciją.
Nevystanti Gėlė.

pietų jau negali pribūti. Nu
važiuosiąs vakare. Nuvažiavus

traukinio negalima gauti anks
čiau kaip šeštą valandą vakare, 
o tą traukinį paėmus nuvažiuos 
ne anksčiau kaip vienuoliktą na
kties. Nusprendžia geriau ne
bevažiuoti visai ir nedaryti bė

Duoda kitą telegramą, kad visai 
negali nuvažiuoti, štai pasek
mės: Per ištisą dieną tokiame 
šaltyje vargo. Atmint reikia, 
kad už tą dieną mokyklai yra

važinėjo apie šešis dolerius, 
geriausius norus turėdamas 
galėjo atsiekti tikslo. Man 
klausus, ar jam kuopiečiai

Ir 
ne- 
pa- 
ap-

patikti žmonėms, kaip kad sc— 
nesnieji kalbėtojai. Nemany-Į 
kime. kad kalbėtojai yra iškri-

bet jeigu

ti oriausią

didelio įspūdžio j klausytojus. 
Prisitaikymui prie’ klausytojų

gos kalbėti dažniau, kurgi 
met jis gali išsimiklinti? 
kyklos mokslas 
kia, Mes turime

$500,000.00 
Dry Goods I

Stakas j
Nuo A. B. Krank — 

San Antonio

Tesąs, didžiausias vvholesrtjes 
pietuose parduotas ant iteita* 
eijos. Didžiausias ir giliau
sias skyrius pardavimai pas 
Klein Bros.
.Juodas satinas, aukštai,- nicrce- 
ruola, 28 coliu pločio, regula* 
•’*’ -’•>< ryšis — nuo ticitacijos,! 
už jardą ............................... 19c
Etamine voile vasariniai mažo
mis figūromis pęlrcnos. visui 
spalvą, paprasto 25c ryšis (10 
yardy) vardas ............... 12^c
Mezgimui gijos, lyrų vilny, su
nkios kokybės, khaki arba pil
kos, pilna 14. svaro sruoga 69c 
Mezgimi bOvilna (’. M. (\ Ea- 
gle ir .\me.rican darbo, jmaišy-i 
ta šilkų .baltas arba reni, 16c 
ir 15c rtjšis kamuolys po 5c 
Union siutai moterims, su kvar- 
balkuis aparia arba ai lenktais | 
keliais, nežymiai gadyla, 58<

Apatiniui marškiniai dėl .vyrų 
ih'lcl'ška slailr, be rankovių 
|)<iprasli baili, nuo licilacijos ■ 
lik po ................................... i4c
otlkiiės dėl vaiku .rausvu ar-| 
bu melsvo ruožuolo gingham, 
arba balto lawn, papuošia kva-1 
rbatkais ir išsius idėjiniais, mic i 
ros 2 iki 6 melų.....................58c i
Rankšluosčiai tikros rymiškos 

rųšies rankšluosčiai, tvirta spa 
lya, .raudoni kraštai, 18c rų-i 
šis, nuo Imitacijos, jardas 
Dluslina baltinta, 36 colių pla, ; 
tumo, minkštai nudirbta, 28c 
ryšis, nuo licilacijos jard. 19c 
Guminės paklodės, sanitariškos 
guminės paklodes, 2/ colių plo
čio, 7.ie ryšis, nedaugiau 2-jy 
jardą, jardas................ .. . 39( ,
l’rosijimui lentos. Puikios ko-1 
kvbės nudirbta liniiliu audeklu, 
58.\18 colių (nedaugiau kaip 
viena) ................................... 50c j
SukiHins Gingham .gražios 
kvortelės ir auklės dr>zrs, 2 i- 
kl 9 jardų 'ilgumo, paprasta j 
35c ryšis, jardui................... 19c
Perkelis, šviesus marškinių sta- 
ilės, 26 coliu pločio, dryžės ir 
figūros, parasta 24c ryšis, jar
dui tildai ........................... 15c

Atsakanti Viduriam Gyduolė
\ idiu iams skaudant jums reikalinga gvduolč, kuri m* tik suslip- 
rinty visų sistemą, o ir regutiuofy visos sistemos darbą, ir visus 
virškinimo aparatus. Seni žmoijės labiausia reikalingi tokio toni- 
ko. Jei jys nebejaučiat alkio, turite užkietėjusius vidurius Jei ju
sti liežuvis yra aptrauktas. jys turite blogą skonį burnoj, arba 
Ji‘>gu jys kenčiate dėl ncybškinimo. tuomet

Severos
/ Skilvio Bitteris

(Cevera’s Skilvinis Bitteris) Jums puikiai pagelbės. Jys greit jau
sitės gemų. Jys labinus aiksite, užkietėjimas pranyks, nevirš- 
ktnimas>4t)ux prašalintas ir visa virškinimo sistema sustiprės.

Tm specialiai rekomenduojama seniems ir silpniems žmo
nėms ir sveikstantiems kaipo lengvas liuosavimui tonikas. 
Net ir sveiki žmonės kartais privalo priimt po dožą šio 

toniko. Jis turi būti priimamas prieš valgį.
Parsiduoda aptiekose. Kaina 75c ir 1.50. Jeigu pasil iikvly 

kad jūsų aptiekorius tuo kart jo neturi, prašyk jo nupil ki tai dėl 
jūsų. Jeigu jis to nedarytu, mes tiesiog jums gyduolę pasiusime 
kaip tik aplaižysime pinigus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPJDS, I0WA.

tjs rengėjai nebenori antru sy

JeigAi mok
as, ir pra-

Tel. Boulevard 2570.

Akutšerka
Mrs. M. Kulikauskas

Gerbiamoji Visuomenė:—
Sįuomi pranešu, kad aš persikėliau j kitą vie

tų. Dabar mano gyvenimo vieta randasi po nu
meriu

720 W. 35th Str., Chicago, III.

mokytų žmonių, bet kalbėtojų pažinti su vieliniais žmonėmis, 
kelis. Mokslas duoda kalbėto- Visuomet)iškas dailias reika-

nimo. Neužtenka sykį kitą pa
kalbėti ir jau galėsi išreikšti mi-> 
nlj. Į

Pagalios, delkogi musų jau ' 
nuomonė taip užsimušus ant 

prakalbų? Galima parengti pa

Jauja iniciatyvos ir pasišventi
mo. Jaunuomenė suteikdama 
progos moksleiviams, (luotu ini
ciatyvos prie visuomeniško dar
bo ii' patrauklu moksleivius

luo-
Mo-
reiš- skaitą vieną kitą, ir tokiu budu 

tuksiančius, duoti progos moksleiviui susi-

l ž kokio mėnesio laiko užsi
darys Valparaiso mokykla 

dviem mėnesiam laiko, tatai rei-



(Tąsa nuo 5 pusi.)

k; Iv musų jaunuomenei sukrus-

vių gyvenamoje kolonijoje ga
lima surengti visą eilę prakalbų.

NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Birželio 22, 1918.

Rjo galvą nuleidęs, įsmeigtum j Kaip aš dabar gyvensiu, nebeži
nau. Kad nors prieš mirtį gau
čiau su tavįin pasimatyti, tai ro
dos ir mirti butų lengviau.”

Jonas žinojo, kad ji atidavė 
Ųiim, kelionei į Ameriką, pasku
tinius pinigus, kuriuos buvo per 
visą gyvenimą sutaupius. Ir da
bar ,jei ne nuo kita ko, tai nuo 
bado turi mirti. T'iesa, siuntė jai 
pHeš pat karę dvidešimt rublių, 
bet ką tai reiškia nei pusės 
metų tokiu sunkiu laiku su jais 
nepragyvensi. Ir jei dar gyva, ir 
jei šauktųsi pagelbos, kuo jis 
galėtų pagelbėti, jei pats ką už

dirba tai turi ir pravalgyti? Ta 
mintis dar labiau vargino jo sie
la, v

Paputė rainus pavasario vėja- 
lis, suliūliavo melsvos upės ban
gos, supliauškėjo į krantus ap
augusių karklų krūmeliai. Su
šlamėjo berželis svyrūnėlis, iš

pilėte savo ilgąsias kasas ir py
nė paslaptinga, žavėjančią ramy- 

tik tas berželis svvrunėhs supra- . - . .1 bes dainą. i
nta jo vargus ir užjaučia jam. » |

šį vakarą, atsisėdus jam po
berželiu, mintįs ėmė skverbties sišliejo į beržo liemenį, užmerkė 
galvon apie tėvynę. O ramiai akis, ir užsnūdo, švelnus vėja- 
liuliuojaiičios upės bangos tarsi i lis glostė jo tamsias blakstienas 
pynė iš jų vainiką ir nešė ten to- b’ ilgus juosvus, sugerbėjusius

melsvom akim į žemę. Einant 
skersgatviu, suplerpė automobi- 
liaus balsas, nuo kurio jis pašo
ko nerangiai kelis žingsnius at
gal, ir sustojo. Aplink jį ap-

ninku, einančių po sunkaus die
nos darbo namo.

Prabėgus automobiliui, gatve- 
kariui ir keliems vežimams, jie 
pasileido eiti kiekvienas savo ke
liu. Jonas irgi niureno, Parė- 

< jęs namo pavalgė vakarienės 
persirengė kitais drabužiais ir 
išėjo prie kalno į paupį.

Buvo tolokas galas eiti, bet 
jam rodėsi menkniekis. Nors 
ir labiausia pavargęs būdavo, 

' laikė už pareigą atlankyti numy- 
upės žaliuojantį

je randasi keletas, apsiimtų mie
lu noru dirbti. Girdėjau, kml 
d. A. Bimba atostogų laiku ren
giasi važiuoti net į Bylų valsti
jas ir į Naująją Angliją. Delko- 
gi musų progresyvioji visuome-l. 
ne negalėtų parengti visą eilę 
prakalbų ir paskaitų, ir tokiu 
b;Cidu duoti progos musų drau
gui prisidėti prie platesnio vi
suomeniško darbo? Aš tikiu, 
jis mielu noru apsiimtų.

Taigi užuot barus moksleivius, 
musų jaunuomenė turėtų pagal
voti ap|e mo sleivius kitaip ir j 
pakviesti7savo tarpą.

Dirvą ir progą jaunuomenė I mojantį beržą.
turi pas save, o be jos mokslei- davo ramumo. Jam rodėsi, kad
via i negali darbuotis. Nenorėki
me, kad visi moksleiviai dar
buotųsi, nes nevisi gali, bet ran-

sišveulę dirbti. —Draugas.

Bedalis.-
Gyvenimo vaizdelis.

Buvo pavasario vakaras, švel
nus vėialis putė, kuomet Jonas.

u
dirbtuvės

Buk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir- 

škinto maisto nuodams 
susirinkt J savo žarnas, 
kurie esti isinčre i iusii
sjblemą. Nevirškinimas, 
uŽKietėjimas vidurių, 
gaivus skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kitų bėdų paseks. Lai
kyk savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kitų daro; imant retkar
čiais po dožą sena, atsa
kančių, iš daržovių šei
myniški) kepenų gyduo
lę

Black-Draught
Mrs. W. F. Pickle iš ~ 

liising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 
ford’o Black-Draught, Ji 
kaipo šeimynos gyduo- B 

‘ *V* Mano vyro molina BTL negalėdavo imt Galonui, J
-® nes t.is Imdavo perstip- 
tB rus jai, todėl ji varto- B*
L davo Black-Draught, J 

pB kaipo švelnų, vidurius ■.
liuosuojantj ir kepenas K 
reguliuojanti... Mes var-

■ tojame jį šeimynoje ir BE 
rfl tikime, kad ji yra ge- M JĮ riausi kepenims pačia- H

ryta gyduolė.”M ją. Reikalauk
■ Thedford’o 25c B butę.

Mėgink ii 
tikro- k 

už k re-B 
E-75 B

Geras Patarimas ant Koznos Raides
ANBORN LAN!) COMPANY, 

1 sino Valstijoje.
M ERIKOJE lietuviai ieško gert 

turi mieste skursti.4

ELAUK ilgiau ir nevark tuose 
o męs jums pagelbesim.

yra didžiausiažemes pardavinėjimo kompanija visoje \Vjscon-

ūkių, bet neturėdami daug kapitalo ir negaudami pradžios

t teturi daug atvažiuok, mus

r duoti jiems pradžių, parduodami žemę am kuonoleng

lėta vieta <■ €
krauta.c

Ypač jis mėgo ant kranto svy-
Po juo jis ras-

Ii, toli
| gimtą šalelę, kur augo, ken-

Kur vargt buvo pratęs, niekad 
neliūdėjo.

Kur girios paukšteliai jj gies
mėms gaivino,

O sena matušė guodė ramino.

Nuo tų minčių sudrebėjo jam
V • * 1 • X “•_ _ _ y •_____ ._____ 1____ . _ _ — — - __

Jonas nuovargio slegiamas, at

Ir jis sapnuoja: 
Saulutė pakilo 
Viršum žalio šilo

1‘Ir spinksi, bučiuoja bakūžę, 
' Kur jojo matutė,
• ž ilgai ve senute
Varguose viena begyvena.

Ji sėdi prie lango,
Liūdna, nusiminus;

Erškėčių ji pina raudelę.
Jai ašaros rieda.
Skausmai širdį ėda, 

veidas lyg drobė išbalęs.
Ir rauda pušynas,
Jos senas kaimynas, 

Perkūnas vis siunta smarkyn.
Griausmingas tik gandas 
Viršum šilo skrenda, 

Mirties slenka šmėkla artyn.
Išskėtus nasrus j
Aplink tiekia kapus— |

Lavonais nukloja ji žemę. |

l’-u! sukaukė dirbtuvių švil
pynės. Tai buvo devinta valanda

į vakaro. Jonas pašoko iš miego, 
pasipurtė, ir greitai pradėjo apie 
save dairyties.

Nejaugi lai butų tikrenybė?—-I 
dvejodamas klausė pats savęs.

Dar labiau išplėtė akis, tarsi
au-,

i susi—baisiausias vaizdas. Aky- 
! se suskambėjo paskutiniai atsi
skiriant ma4ušes žodžiai: — Jo-

I neli brangiausias, ar laimėj ar
< varge busi, neužmiršk manęs 
Isengirlvėlės. —

O dabar?.. Jau beveik dveji
Į 1 metai praslinko, kaip nuo jos jo-.

kios žinios negauna. Gal gyviu
. vargą keičia, o gal jau mirė. Juk j 

šeštą dešimtį metų baigė, bcneš-| 
dama sunkius gyvenimo kryže
lius, tai ir sveikatėlės nekiek te
beliko. O ir tvirtam žmogui sun
ku pernešti kares baisenybės.

Paskutiniam laiške rašė:—
“Joneli brangiausiai! Pas mus 

j naujienos kas dien blogesnės.
sKarės šmėkla slenka artyn. Va
karų šalyj dangus apsiniaukęs

1 trbškininčiais parako durnais. I laivas nuneštas naktį jūrių 
Pilnai šilas mūsiškių kareivių J droš nežinomon vieton meta tai

, tai kiton pusėn švytu- 
Vokie- rius, kad patyrus, kur randasi.

e. Tai sapnas.

10

Anapus šilo girdėt neišpasaky-’vienon, 
tas kanmdių baubimas.

! čiai nori pareiti gelžkeliu per
šilą, o mūsiškiai neleidžia. Nuo i

| pekliško trenkimo dreba sienos
musų namelių. \Prieš nedėlią džiu nakties miegeliu. Tik kur- 
atėmė mūsiškiai kareiviai mano nekur buvo girdėt vakarinė inu- 
pashutinę penėtojėlę -^carvutę. j zika svirplių, griežiančių nuola-

Vasarinio Atidarymo Išpardavimas
• Mes ką tik aplaikėme 5000 porų čeverykų ir šli

perių, padarytų dėl augštbs rųšies čeverykų sankro
vos, kuri atsisakė, ir nres su pirkome tas prekes už 
grynus pinigus — sutaupant nuo 35 iki 50%. Visi 
pusčeverykiai yra dėl vasaros dėvėjimo, ir dėl tos 
priežasties mes padarėme šj dideli sučėdijimą, ir 
mums yra labinus negu malonu duoti tą naudą vi
suomenei. \

Keletas naujų narių, nuo kurių mes pirkome Mo
terų tikros gun skuros arbu rudos skaros oxfordai, 
fruneuziškos skuros, tikrai rankomis dirbti, šie Šli- 
periai yra tikrai verti $6.30. Vasaros par- $O OE 
davimo kaina po ............................................. VaVv

Moterų, tikros patentuotos kumelio skuros oxfor- 
dai, fruneuziškos arba žemos kul kos. Pigiai OC 
po $5.00. Vasarinė pardavimo kaina po.... *******

Vyru tamsus cordo osfordai, rankomis sinti, ant naujo angliško kurpa- jBct
lio. Vidutiniškai apkainuola $6.00. Vasarinio išpardavimo kai- $^

Vaikų rudos patentuotos ir rudos skuros, baby doll, čeverykučiah mie- 
I ra 3 iki 8, naujiena vaikų šliperių, verti $2.00. Vasarinė pardavi- $4 

mo kaina po ................................................................................... ■

Tinime šimtus kitokių čeyerykučių, kurių dėl vietos stokos negalinu* 
suminėti, bet mes turime juos čia toje krautuvėje, ir mes užtikriname, kad 
k;j nuo mus nupli ksite dabai*, bus pigiau negu mes eitume ii* picklume pa
lis nuo kokio nors išdirbėjo.

Ateikite anksti ir pasirinkite iš geriausių, kadangi jų neilgai tebus.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 S. Halsted Street, kampas Liberty Street

1—viausių išmokesčių.

ORAS čionai yra labai sveikas, ir produktai kurie tik yra.gaunami iš šiaurinių valstijų tai pareina 
ir iš VVisconsino Valstijos.

RAŠYKITE mums apie tuos visus išaiškinimus, o męs jimis prisiusime didelį aprašymą (pilakata) 
su visais išaiškinimais.

NEPIRK ūkės nuo agentų kurie turi ofisus miestuose ir nežino kaip 
nėra visai matęs.

g JETUVIAI jus turėtumėte subrusti ir žiūrėti kur laukia jūsų laimė 
Ls tamsumoje ir nubudime.

ūkė išrodo, nes

ir tolesnė ateitis,

ir blogiausiuose
/b nes čia jūsų maistas yra užtikrintas. ,

NEUŽILGO ateis laikai kada miestuose priseis badauti, ir biednas žmogus neras sau 
vietos pragyvenimui.

DABAR yra laikas apsirūpinti dėl ateities, kada dar tavo sutaupyti centai 
brangaus pragyvenimo.

O mes jums padėsime tą viską įgyti, pagelbėdami jums visokiais dalykais, 
mais ir pardavinėjimais jūsų produktų.

MES turime suvirs 30 tūkstančių akrų žemės, taip kad žmogus 
patinka žamės.
ELPS miestelis yra labai gražioj vietoj prie Big Twin E 
it- yra penki geri keliai kad galima įvažiuoti iš visų pusių.

)

jie ūkės

o nebūti

metuose.

tinkamos

nėra išnaudoti ant to

jums atliks nuo ma

patarimais, patarnavi

issirinkti kokios tik jam

kur yra keli dideli fabrikai,

teisybė, ką mes garsiname
M. mes jums rašome.

NELAUK ilgai bet veik greitai, nes d<
ūkės kainos kįla veik kiekvieną mėnesį

RA šionai apsigyvenusių lietuvių, kiti jau daugiau kaip septyniolika metų čia

važiuoja iš miestu ant tikiu ir
C v J

ir visi

Męs duosime jums daugiau informacijų jeigu jus iškirpę tą KUPONĄ įrašysie savo pilną antraša ir pasiusite pas:

KUPONAS
GERBIAMI TAMSTOS:—

Malončkie prisiųsti man visas informaci
jas apie jūsų 'tikės, 'kivrias jus garsinate. 
Vardas ir .paVdrdė ..............................................
Adresas ........ ..........................................................
Miestas .................................................... " N

tinę nuobodžią meliodiją čir, 
čir, čir.

Erdvių mėlynėse žibėjo mili
jonai nakties žiburėlių. Pro 
niuksantį kalną iškišo išblyšku
sį veidą mėnulis. Pro jį slinko 
bėgo šviesus rausvi debesėliai ir 
tartum lenktyniuodami skubi
nosi rytų link, kad pasveikinus 
rytoj užtekančią saulę.

Jonas pakilo, atsistojo ant li
pęs kranto, sunėrė rankų pirš
tus, ir dar karta pažvelgė į upės 
paviršį. Ramu. Vandenėlis, ro
dos nei nebėga. Tik kartkartė
mis pakįla viena kita vilnclė, su
pliauški, susimuša viena į kitą ir 
vėl pasilieja. Gilumoj vandenyj 
matyt stebėtinas vaizdas — kitas 
toks pat mėnulis.

Jonas žiurėjo į jį kaip į kokią 
slaptybę. Jis j ieškojo savo gal
voj atsakymo, delko. mėnulis,
debesys ir net žvaigždės giedroj atsargiai žengė paupiu namų 
naktyje matyt po vandeniu? 
Delko jų paveikslas nepasirodo 
ant paviršiaus žemės, arba miš
kų tankynėse? Net ir iš 

išaus ganėtinai nešviečia.
! prošvaistėmis žiba viena
žvaigždutė, arba įsiskverbia mė
nulio spindulys, bet į tankynę, į 
gilias pakrantes bijo nusileisti.

Jonas stovėjo vienoj pozoj, 
j nesijudindamas. Mintįs pynėsi 
viena po kitai. Staiga pradėjo 
apie jį sukti naktinis paukštis, 

■ šikšnosparnis.
Jonui pasidprė nejauku. Jis 

nemylėjo to sutvėrimo, dėlto 
kad žmones sako, jog tas pauk
štis tai velnio sutvėrimas, ir jei 
naktį pradeda apie žmogų suk- 

’ ti, tai jau bloga reiškia. Jis gir- 
‘ dėjo dagi pasakojant, kad šik
šnosparnis visados taikosi žmo
gui į plaukus įsivelti, ir jei įsi-'

SANBORN LAND COMPANY
I

Dept. 2.

PHELPS, VILAS CO.. VVISCONSIN
A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius.

velia, tai susuka smegenis. Žmo
gus tada pradeda blogai elgties, 
o kai numiršta, lai jo dūšia vel
niui tenka.
Jonui pasidarė truputį nejauku 

ir jis geide būti toliau nuo tos 
vietos. Metęs paskutinį žvilgs
nį į ramiai užmigusį berželį, tar
tum nenorėdamas jo prižadinti,

link.
(Bus daugiau.)

vir- 
Tik 
kita *

Neslkankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgfile, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukiniu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršml- 
nėtas ligas; mums šiandie dau- 

• gybfi žmonių siunčia padčka- 
vones pasveikę. Kainu 25c. 
per pactą 28c.

Justin Kulis
3159 S. Halsted St„ Chicago. III.

Knyga BALTINIS SVEIKA
TOS”. augalais gydytina, kai
na 50c.

ĄS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispep- I 

sija, nevinnimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abeinas spėk linus lojimu.s viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame- 

rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto

jo, Nervatona, inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
piatizmas pranyko, diegliai nebebadė po kratine. Vidurių rėžimą- 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle na 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylisiu gv 
radėjistei ir hnaiu vitdenl savo draugam ir pažįstamiem si lokiai* 
aiaiUMimais paturiu nuoširdšai kreipties p re Salutaras*

SALUTARAS »
PIEMICAL INSTITUTION J. Balli cnas. Prof

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, III.

Akią, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių 

SPECIALISTAS
Gydau kreivas akis vienu sykiu j kėlės minutes. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
Škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę a- 
kįs, neaiškus matymas, arba kitokis anormalis 
akių stovis greit dingsta po mano gvdymo.

NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIU KATARA 
gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsitikimų ne išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa
sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 
viršminėtų ligų. PATARIMAS DYKAI

UŽTIKRINU GEBA AKINIU PRIRINKIMA
Valandos: 9 iki 219 S. Dearborn
mi'A Iki 1-rnal W.M. LaWhOU, M.D. ’,**pS5įCFa«1J"

DR. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1553 W. Madison M. 2225 So. Levvilt St.
Saite 600-612 Kinnpas 22n<l pi.

Valandom: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 Iki 8 vakaro
Phone Ilaymarket 2563 Phone Canal 4626

Nedėldienials tik pagal sutarti 
Hezidencljos Telephone Albany 5546 

is- .....        . -JJ

AUKAUKITE LIETUVOS (larsinkis ‘Naujienose
LAISVES FONDAN. JI________________
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Chicago ir Apielmke Darbo Laukas
Kova su streiklaužoms 

Evanstone.
[III. 1. 1). T. DISTRIKTŲ 
ORGANIZATORIŲ SUSI

RINKIMAS
(’.bicagos Liet. Darbininkų 

Tarybos Dislriklų organizato
riai malonės šiandie, birželio 22, 
susirinkti 8 valandą vakaro Au
šros svetainėn, 3(X)1 So. Halsted 
.st. Yra svariais ir neatidedamas 
reikalas, todėl kiekvienas distri- 
kto organizatorius tegul skaito 
savo priederme būtinai atvykti.

—P. Jakavičia, sekr.

Amerikos Darbininkų 
siuntinyste kalbės 
Chicago j

Pa-

\ idūlio j. birželio 23 d., bus 
diddlis masinis susirinkimas 
Garrick Teatre, kuriame kalbės

niui pargrįžę iš Francijos ir An
glijos. Susirinkimą rengia Illi- 
nojnus valstijos Darbo Federa
cija. Chicagos Darbo Federaci
ja ir YVomen’s T radę Union Lea- 
guc.

Kalbės apie Francijos ir Ang
lijos darbininkų judėjimus.

— Koresp.

MOKYKLŲ TARYBOJ

Majoro statytiniai turi eit lauk 
iš tarybos

Majoro Thompson© metai at
gal Įsodintuosius mokyklų tary
tu n žmones, prieš kuriuos buvo 
didelio failo ir kuriuos žemesny
sis teismas buvo patvirtinęs, da
bar valstijos augšeiausias teis
mas pripažino kaipo netiesotai 
majoro paskirtais. tie miesto 
galvos pasodintieji tarybon žmo
nės tai Edwin S. Davis, Severin-

Icrson, Mis. Thornton, Antoni 
Czarneckf. Dr. Adaif, G/ B. M* 
nold, R. C. Canuon, H. Hanson 
ir Mis. Snodgrass. Didžiuma jų 
yra aršus reakcionieriai, ypa
tingai savo atžagureiuškumu 
yra pasižymėjęs tarybos pirmi
ninkas Jacob M. Loeb.

Augšciausiam teismui davus 
loki nusprendimą, tie nelegaliai 
majoro paskirti tarybos nariai 
turės cit laukan iš tarybos — 
išskiriant Loebo, Petersono ir 
Mrs. I hornton, kurie buvo na
riai dar senosios tarybos, — o 
jų vielas užims vėl senieji na- < 
riai. ']

lan- 
mo- 
įvni- 
Tuo

Meilė privertė vogti.
Policija areštavo Samuelį 

Sinkovą, Kellshore viešbučio pa
tarnautoją. Betarnaudamas jis 
apvogė ne vieną viešbučio 
kytoją, ypač turtingesnes 
terš, mėgstaančias dėvėti 
rilis žibučius ir graznas.
budu jis pasisavino svetimos ge
rybės vertes už pusantro tuks
iančio dolerių. Ant galo varg
šas pakliuvo. Kvočiamas poli
cijos jis prisipažino prie savo 
kaltės. Jis gailisi, kad tai daręs, 
bet dalykas toks: jis labai mylįs 
vieną mergelę nėr už ją pui
kesnės visam sviete. Kad jai 
džiaugsmo padarius, kad jai nie-

vogti, nes jo alga mažytė, kad iš 
jos jis galėtų kokią-nors dova
nėlę padaryti...

Policija išklausinėjo jo myli
mą mergelę, bet mano, kad ji 
nieku nežino apie savo mylimo
jo prasižengimą; dėlto ir jos var
do policija neskelbia.

Koks apsukrus vagišius, pa
vogęs keturių policislų mokes- 
ties slipsus susikolektavo sau 

jų algas, viso $243.76. Algos 
netekę policistai yra Burke, No- 
lan, O’Brien ir O’Donnel, iš cen- 
tralinės stoties.

Nuo žaizdų, gautų susimušus 
motorcikliui, ant kurio jis važia
vo, su automobiliu ties Polk ir 
Oakley blvd., paviečių ligoninėj 
mirė inžinierius A. Johnson, 
2510 W. Polk st.

šeši automobiliai pavogta va
kar bėgiu 21 valandų.

Didelės patriotinės <temonstra 
’čijds žada' įvykti rytb vakare 
municipalėj prieplaukoj (muni- 
cipal pier). Busią reprezentuo
jamos septyniasdesimts penkios 
tautos.

Kad trįs banditai sulaikė Jo
ną Trabnerį, 1301 Foster avė., 
ir atkišę revolverį liepė jam pa
daryti “hands up”, tai vietoj iš-

drūtas rėkti. Banditai nusigan
do ir pabėgo. “Kad jus būtumėt 
matę, kaip jie kulnis nešė —net 
dulko!” gyrėsi paskui Trabne- 
ris policijoj.

Piknikas su Dainomis
Rengia

Keistučio Pašelpinis Kliubas

Nedėlioję, 23 diena
Birželio-June, 1918

Leafy G rovė
A. Blinstrupo Darže

Pradžia 9 valandą ryte Inžanga 25c porai

Programas prasidės 1 vai. po piftų-

Gerbiama Chicagos ir apielinkės visuomene! Šis 
Piknikas bus vienas linksmiausių, smagiausių ir gra
žiausių piknikų, kokie kada nors jums teko matyti, 
nes jame išskiriant šokius bus ir gražus programas. 
Taigi, draugai ir draugės, nepraleiskite šio Pikniko, 
o atsilankykite visi. Kveč’a visus atsilankyti,

Keistučio Paselp. Kliubas.
—■ ' " ""i' ' 't I ■ ĮJ.I I. I. ■■ ■!».■ .............. ..

PASTABA:—Imkite Archer-Cicero karus iki sustos, 
o iš ten Willow Springs arba Joliet karus iki Leafy 
G rovė daržo.

ne-Užvilkiu’ buvo iškilę dideli 
rnmumai Murks MTg. kompani
jos dirbtuvėj, Evanstone, kur 
nuo birželio I streikuoja apie 
septyni šimtai darbininkų. Tdj 
dirbtuvėj vis dar dirbama 1(1 va
landų dienoj; taigi darbininkai 
reikalauja trumpesnės darbo 
dienos, o darbdaviai atkakliai 
spiriasi nenusileisti. Kad sulau
žius streiką, kompanijos ponai 
pasišaukė pagalbon vieną kata
likų kunigą, lenką (mat čia dir
ba nemaža lenkų), idant jis pa
graudentų darbininkus nesiprie
šinti savo “duondaviams“ ir grį
žtų dirbti. Bet ir kunigužis nie
ko nepešė. Tat užvakar kompa- 
nieriai pasimedžiojo dvidešimt 
streiklaužy ir automobiliais ga
beno juos į dirbtuvę. Kad strei
kininkai ėmė protestuot, kompa
nijos apmokami mušeikos pra
dėjo juos atakuoti. Streikinin-

klaužas akmenų ir pagalių. Ta
da streiklaužoms į pagalbą pa
siskubino policija, kuri apdau
žė keletą streikininkų, o du da
gi arcštitvo. Areštuotieji pas
tatyti po 200 dolerių kaucijos. 
Teismas bus sekamą ularninką.

Raudonojo Kryžiaus 
Atsišaukimas.

Trnc transiation liled with the post- 
masler at Chicago, June 22, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Raudonojo Kryžiaus Chicagos 
skyrius kreipiasi į žmones šito
kiu atsišaukimu:

Chicagos miesto gyventojai 
kas metai išmeta laukan daugy
bę sudėvėtų daiktų ir medžiagų, 
kuriu vertė ištikro siekia mili- C-
jomis dolerių. Dabar Amerikai 
reikia labai daug glycerino, var
tojamo amimicijai gaminti. O 
to glycerino besiranda vis ma
žiau ir mažiau. Glyčerinas gi ga
li būt gaminamas iš kaulų, kurių 
žmonės kasdien daugybę išme
ta laukan.
shing ir karės departamentas 
nuolatos
daiktų dirbėjus, reikalaudami ne 
apsakomos daugybės įvairių 
plieno ir kitokio metalo išdirbi
nių. Trečia, reikia neapsako
mos daugybės skudurų, kuriuos 
vartoja sprogslamajtu medvil
nei gaminti. Tai tik keletas pa-

Antra, generolas Pcr-

šaukiasi į metalinių

kia branginti kiekvieną gabalė
lį naudingų medžiagų,- kurias 
žmonės paprastai meta sąšlavy
nam

'1 odei Raudonasai Kryžius da
bar suorganizavo tam tikrą gel
bėjimo biurą. Biuras rūpin
sis gelbėti, kur tik galima, nuo 
pragaišties tuos laukan meta
mus daiktus ir medžiagas — 
skudurus, popieras, butelius, 
metalinius daiktus, ir taip to-
/agos gyventojai per metus laiko 
išmeta laukan tokių daiktų, ap
skritai, daugiau kaip už du mi
lijonu dolerių vertės.

Cbicagos keliaujantis rykų 
rinkėjai •— skudurninkai etc., 
susiorganizavo kaipo Raudono
jo Kryžiaus agentai. Jie taigi 
supirkines visokius senus rykus, 
mokėdami žmonėms Raudono
jo Kryžiaus Gelbėjimo Biuro ku
ponais, Tie kuponai tai ne pini
gai, bet kvitukės žmonėms už a- 
tiduodamus Raudonajam Kry
žiui daiktus. Raudonasai
žius parūpina t.v. Garbės Kor
tas, kurias žmonės iškabina lan
ge kaipo ženklą, kad rykų rin-

Kry-

Dr. K. Drangelis
DENTISTAS

į 3261 S. Halsted St. i
I Pilone Drover 5052 • I

Ohioago 11

kėjns sustotų. Gauti nuo rykų; 
rinkėjo kuponai reikia klejuoti 
ant tos Garbės kortos. Surin
kęs už du doleriu vertės kuponų, 
gaus iš Raudonojo Kryžiaus < 
Garbės Ženklą. Į

Raudonasai Kryžius organi
zuoja 20 tūkstančių moterų, ku
rios vaikščios iš namų į namus 
povisą miestą, kalbins šeiminin
kes nemėtyti laukan nudėvėtų 
daiktų ar rykų ir dalins garbes 
kortas.

Pinigai, : uriuos Raudonasai 
Kryžius surinks, bus suvartoja
mi Cbicagos kareivių ir jurinin
kų šeimynoms aprūpinti. Apie 
20 tūkstančių musų kareivių 
motinų, žmoną ir vaikų laukia 
iš Raudonojo Kryžiaus šiokios 
ar kitokios pagelbos. B

Taigi Raudonasai Kryžius ai- | 
^Įšaukia į kiekvieną Chicagos || 
padėti jam šitame didclia'ine ■ 
darbe. Z.

CICERO
Iš SLA. 194 kuopos veikimo.

Paskutinis SLA. 191 kuopos 
susirinkimas nors neskaitlingas 
buvo ( ada? —N. R.), vis dėlto 
šis-tas gera nutarta ir padaryta. 
Buvo sutaisytas pasveikinimas

DOCTOR ROM
Chicagos Specialistas

Gydo Užscnčjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūsles, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.

B— _ 35 So. Dearborn St. kampas Monroc,SUS DfirCC CHICAGO, ILLINOIS■ IVIa S1V V V Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augalo.

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
Llyj, Scredoje, Pčtnyčioje ir Suimtoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

MMf Bara MKS C22J K3k3 BHN RflEM « Efl KH «■ BES BM SH BM ■

BŪTINAI REIKALINGA 
SVEIKATA

Kasdienis vidurių liuosavi- 
masis yra reikalingas sveikatai. 
Atsitikime užkietėjimo maisto 
liekanos viduriuosi* išbūna 72 

;96 valandas, kas 
ir pakviesti jį Chicagon kai- * sv<’ikatos keblumų.

...........  - ' Ypatingai dal?“" 
1 viduriai Įirivalo 
veikliais.

( švariais

riai aukų: penki doleriai Lietu
vos neprigulmybės reikalui ir 
keturi dol. moksleiviams šelpti. 
Papo išršinkla komisija, kuriai 
pavesta susižinoti su Dru J Šliu
pu ir
būti. Susivienijimo ugdymo • 
reikalu nutaria skirti dovaną 

—- trijų dolerių vertės solferinį; 
deimantą - kiekvienam nariui, 
kurs pri albins tris naujus na- . .. . .«niu. .rius ir jie bus priimti Susivieni

jimam
Buvo kalbėta ir apie daugiau' 

svarbių dalykų, bet visa atidėta . 
sekančiam susirinkimui, kur^' 
įvyks liepos 7 dieną paprastoj | 
svetainėj. Sekamas susirinki
mas bus svarbus dar ir dėlto 
kad seimo delegatas duos savo 
pranešimą apie įvvkusi S. L. A J, , . . . . v • i

.. ”, burnos plovimui, valymui zaiz-lseimą. Pagalinus bus raportas . ' .. .... ... i du, ir lt. 60 centu ir $1.00 aptie-knvgu revizi ()s komisijos. , ,
• 'koše. Per krasą (>0 centu iri— K. P. Deveikis, pirm. . .$1.15. Reumatizmui, neural-

i .. . ... ... . Igijai, mksterejimams, tinimams
< ir 1.1. Trinerio Linimcnlas yra' 
•geriausia gyduole. 35 ir G5 cen- 
I lai aptiekose, per krasą 15 ir 75

J laisvamanių surengtas pra- V(>nhu. Josepli trinei (.om • 
eitą ketvergą prakalbas Liuošy-! 
bės svetainėje žmonių buvo la
bai daug susirinkę. Kalbėjo T.' 
Kučinskas, daugiausia iš Lietu
vos istorijos, jungdamas sii ja 
įsigalėjimą ir įsiviešpatavimą 
kunigijos, kuri Lietuvos žmonės 
pasivergė ir ikišiol stengiasi pa
vergime išlaikyti. Paskui da kal
bėjo P. Dubickas, kurs pasiute 
šimtą arba ir tūkstantį dolerių

STOCKAI IR BONDSAI. ’

Noriu pirkti už grynus 
berty Bonds. Ateikite 
grynus pinigus.

Perkame Frnncijos, 
Cunados bondsus.

NORTH SIDE
Laisvamanių prakalbos

parašytą knygą, kur butų darbi
ninkų reikalai ginami.

Kučinskui paagitavus, išleidi- 
umi knygos (kokios?---- livcl.)

surinkta 19 dolerių tju centais.

ORKESTRĄ—BENĄ

S
 Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, Iii.Tel. Cicero 2316

iv

Vyrišku Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis Ir va
karais.

8. G O R D O N
1415 S. Halsted SU Chicago. III.

Jūsų 
būti laikomi 
bus laikomi 

jeigu imsite Trincrio
Amerikonišką Kariaus Vyno Eli- 
xirą.

Jus busite liuosi nuo užkietėji
mo, galvos skaudėjimo, nerviš- 

• kūmo, abelno silpnumo, II.
Aptiekose. Kaina $1.10, 

ITinerio Antiputrin yra puikus 
mtiseplikas abelnam naudoji-

mui.

ve., Chicago, III.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviliaiiH Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

lc ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVES

REUMATIZMĄ Į!
a lengvinu išgydyti negu ko- Iyra lengviau išgydyti negu ko

kią kitą ligą, jeigu tiktai jąs 
palaikysite teisingus vaistus.

A.J& juos Ir guranluu-
siu i&gydyli aštriausias retinu*- 
lizino ligas nuo 3 iki 5 dieną.

šios gyduolės išsiunčiamos 
bile adresu kruša už $1.10.

Užtikrintos suteikti užgiinė- 
dinimą jirba sugrąžinsiu) pini
gus. CABL F. \VORM, 

3400 S. Halsted St., Chicago, UI

i nn Puikiai atspaustų (i nn
IUUkONVERTŲ^'UN

su jūsų 
vardu, pavarde ir antrašu i

Laiškas su jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant kotiverto, 

niekados neprapuls kraštų, nes 
jei jis nesurastų los ypalos, ku
riai jus rašėte, jis

SUGRĮŠ JUMS ATGAL.
Prisioskite $1.(10 ir pilna iusų 
tmlrašip o mes atspausdinsime

nn i- ~ ir n p* «■» 111 »o * i t-j iiiecvi.

NĄTTTTFNOS 
1840 Pa. Halstod Street 

Chicago, III.

akis

nes jie su- 
iau blogo.

ririnkti

NeužsitikCkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriui .auksorlui ar keliau
jančiam pardavėjui, nei 
teiks Jus akims tik daugi

Aš turiu 15 metą patyrimą ir 
!|aliu ištyrt jąs akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei Jums akiniai nebus reikalin
gi. mes tai Jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ 8PECIALI8TAF 

180) So. Ashland Avė. Chicar
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek '5 j 
Tėmykite j mano parašą 

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

pinigus Li- 
ir gaukite

Room 312.
Anglijos ir

Tel. Pullinan 342
Dr. J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

19731 So. Michigan Avė.
Boseland, TU.

Dr. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 \V. 18th S., arti Halsted »t.
Telephone Canal 2118

Ofiaa*:
1909 S. Haiated 8L 

Vlržnj IHschoff** Aptiek**.
Telephon* Canal 114. *

Valandos 3—6 po pletf 
liitliriHilk Nedildisnius ir S*t*4m

Tel Yards 3654.

I ui
ilaigusi 
llegiję; 
[vtfsi

AKUŠERKA^

. YIDIKASI
Akušerijos Ko- 
ilgai praktika* | 

nsylvanijos 
ir Phila-, 
Pasekmin-1 

patarnauju prie 
mdymo. Duodu rodą 

kiose ligose mote
rims ir merginoms. 
113 So. Halsted Stir. 

(Ant antrą lubų) 
Chicago/

Įdelphijoj

Rezid. 933 S. AshJand Blvd. Chicagt 
lelc<l>hon« Haymnrket 2*44 (

DR. A. A. ROTH
KUBAS GYD/TOJ A&Įr'CHIRURGAS 
' Specialistas Moteriškų, VyHškg,

Vaiky ir visų chroniškų Ilgy 
Ofisas: J354 S. Halsted SU Chicagt

' A. ' - • — a VXa. — a. «. ASI ** 4S

V 4Mril)98:
Tvlcuhon* Drover 9*93 

9—11 ryto; 2—* pop1*tQ 
Np-UUnmj. io—i* dtoną.

Kr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akuterla 
1920 Ko. Halftted St^ Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytų; 6—9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Dr. R. H. SCHNEIDER i
Gerui pnlyręs gydytojas mo-

1 Irią ir vyrą (tironišką ir ner
višką ligą, 'l'aipgj yra spccia- 

Jislu akių, nosies, gerklės ir tt.
I ligų-

Valandos nuo 9 iš ryto iki 9 
valinio. Nedaliomis nuo 9 iš 

ryt' Iki 1 po pietą.
1553 W. 47th st., Chicago 

Kampas Asliland Avė.
—    Į........ ..I- ........................................ .    • Į 7

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockvell 6999

SPECIALISTAS 
Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patin^a doma at
kreipiama i vai

kus. VaL: nuo 9 ryto iki 9 vak 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 ai 

Telephone Yards 4317

Aki*

DR. G M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisus 

3149 S. Morgan SL. kertė 32 at.
Chicago, I1L

Moterišką, Vyriškų ir Vaiką 
Taipgi Chronišką Ligų 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nerif-lio- 
mis’vakarais ofisas nž'k.r.' kas.

3109 S. M. L Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare

DR. M. HERZM.V
Gerai lietuviams žinomas p.r j*> me

tų khipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. ICth 
St. netoli Fmk St.

VALANDOS; Nuo 10 12 pietų, h- 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: S412 S. Ilalsted Street 

VALANDOS; 8--0 ryto, tiktai.
t 
t

Aptiekos Tel. Drover 8448 
Rezidencijos —Boulcvard 9812

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-8PINDULIAi

3203 So. Hnlntcd St. 
Valandos: »—12 ryto;

2—V vukare.

Valandos: 9 ryte iki 9 vakare. ■

DR. W. D. LEW1S
I) E N T I S T A S K

12 metą patyrimo - 
Vinceunea Avė., Chicago

Jelcphone inrds a.i.i i

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

iki 9 vai. vak.
Chicago.

i ei. Arnntage

AKUŠERĖ
A. M, KAITI ENfc

Rugabial tr greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se motoru ligone. Prižiūri liga 
nea ir duoda patarimu* mergi
nom* bei moterims.
1436 N. Ashlund Avė., Chicago
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Pranešimai ASMENŲ JIEAKOJIMAI
!! J! JJgĮBJR. ..L! ...L» "1 . J

REIKIA DARBININKŲ

NAUJIENOS, Chicago, III.

PARDAVIMUI
įjugji—l

MOKYKLOS
Subata, Birželio 22, 1918.

L.L.S.A. PRAKALBOS
LLSA. rengia prakalbas se

kančiose vietose:
1) Panedėlyje, birželio 21, M. 

Jankaičio svet., 4837 W. 11lh 
st., Cicero, 111.

2) l’tarninke, birželio 25, T. 
Stančiko svet., 205 E. 115 st.,

Jieškau savo trijų pusbrolių: An 
tano, Motiejaus ir Martyno; jie pa
eina iš Suvalkų gub., Mariampolės 
pavieto, Barbieriškio įimino, Gude
lių parapijos, Raudonių kaimo; aš 
pats paeinu iš Suvalkų gub.

Julius Balanauekas, 
Rgx 446, VVestville, III.

REIKAIJNGAS geras barberys, 
darbas ant visados.

Kaz. Apiieiaiika, 
1711 \V. I6th St., Chicago.

PARDAVIMUI aptieka, lietuvių, 
čekų, ir slavų apiehnkėje. Nėra ki
tos aptiekus šioje apiellnkėje.

Gera pardavimo priežastis 
Klauskite: R. A. Cavanaugh, 
11)6 N. La Šalie Si. Tel. Main 1275

PARDUODU saliuną ar bučernę.

DRAUGIJOS

REIKIA vyro į Douglas Ballis > 1 >l «> • MU,un‘, or
3516 W. 12 St. , Chicago. Abudu bizniai yra mano paties na-

.r ■ ... me. Vieną is biznių sau palieku.

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lu 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. Halstcd Str.

tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

DRAUGIJOS
Jand avė., arti Milwaukce avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

Pajieškau pusseserės Onos Petri
kaitės |x> vyru Geležlnienė. Paeina 
iš Kauno gub., Telšių pav., Nnrinda- 
čių par. ir kaimo. Atsišaukite grei
tai, arba kas ją žino malonės pra
nešti, nes turiu svarbų reikalą.

Antanas Petrikas,
3) Ketverge, birž. 27, Mildos » Chicago, III.

svet., Bridgeport.
I) Pėtnyčioje, birželio 28, Fr.

nud James svetainėje, kertė 23
ir Lake gatvių, Melrose Park.

Visose vietose pradžia 7:30 v.
vak. Kalbės trįs kalbėtojai, j- 
žanga tiktai 10 centų.

—Rengėjai.

Pajieškau savo tikro brolio, Petro 
Tamasuno, Glaudeiių kaimo, Aliza
vos parapijos. Atsišaukite šiuo ad
resu. Jonas Tumasunas,
224 Waina St., Erie, Pa.

REIKIA merginų nuo 16 metų am
žiaus ir moterų į musų iškabų sky
rių Pastovus darbas. Gera mokes
ti. 4554-58 \Vest Congress St. Chgo.

I.SJ L. 1-ma kuopa rengia draugiš
kų išvažiavimą birželio 23 i Jef-j 
ferson mišką. Bus puikus progra
mas. Kviečia visus atsilankyti.

Komitetas.

Pajieškau brolio, Jono Bagentavi- 
čius išvažiavp i miškus dirbti į Mi- 
•higun valstijų, ir dingo jisai išva
žiavo prieš Velykas. Yra 27, metų 
amžiaus, šviesių plaukų, mėlynų a- 
kių. ant kaklo turi randą, 5 pėdų su 
virš augščio, smulkaus veido. Kas 
patėmįs — malonėkite pranešti sese
rį* i antrašu:

Ona Bagentavičiutė, 
1635 Girard st., Chicago, III.

REIKIA MERGINŲ 16 metų arba 
senesnių dėl dirbtuvės darbo. Prity
rimo nereikia. Ateikite prisirengę 
darban 7:30 vai ryto. Mokame už 
darbą ir išdirbinio bonus. 1______
9 valandų, mokama už 10.

American Can Co.,
3951 So. Canal st., Chicago

Priežastis pardavimo — negaliu ap- 
eit abiejų biznių kartu ir esu pavar
gęs abu bizniu varyt. Tai velyčiau 
kitam lokį gerą Čcnčių atiduot. Biz
niai randasi apielinkėj, apgyvento] 

Į leituvių, lenkų, vokiečių ir niri.šių. 
Parsiduoda nebrangiai, pigiausiai 
kaip galima. Stako yra visokio už
tektinai abiejuose bizniuose. Jeigu 
pirkėjas nenori stako, gali neimti, tik 
paimli kiek gali. Šlakas yra visas ge
ras. Galima kreipties ypatiškai arba 
laišku. Bučcrnė yra po num. 3651 

Darbas I Wnllncc st. Saliunas — 558 \V. 37 st., 
‘kampas Wallace st., Chicago, III.

M. J. Peldzus.
3651 \Vallacc st. Tel. Drover 9754 

Bes. Drover 6569.
REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 

prie visokių lengvų darbų i dirbtuvę. 
Geriausia mokestis.
Rathbornc Hair and Ridgesvay Co., 
1418 W. 22 st., Chicago

PARSIDUODA valgomųjų daiktų 
ir saldainių bei kendžių krautuvė, ge
roj, lietuvių apgyvento] apielįnkėj. 
Parsiduoda delei labai svarbios prie
žasties. 3220 VVallace si.

L. S. S. aštunto rajono draugiškasL. h. S. aštunto rajono draugiškas Pajieškau savo brolio — Stepono 
išvažiavimas įvyks liepos i dieną Tvcriono .pirmiau gyveno Cicero, 
Jefforson miške, todėl prašome, ger- j|]M bct girdėjau, kad išvažiavo j 

^Visconsino valstiją. Meldžiu atsi- 
kad1 šaukti ar kas žino praneškite jo ad-

biamų kuopų bei draugijų tą dien 
nerengti panašių išvažiavimų, 1 
vieni kitiems neužkenktuine. i pesą. F. Tverijonas,

—Komitetas. 501 Stuben Avė., Sioux City, lo.
Mihvaukiečių domal! LSS. 119 kpJ “ ’

rengia pirmų šimętinį piknikų nedė- Pajieškau dėdžių: Juozo Zeko ir 
lioje, birželio 23 d.. Hauersvas par- Franciškaus Labanausko. Abudu gy- 
ke. Durįs atsidarys nuo t vai. po veno Baltimore, Md. Girdėjau, kad 
pietų.. Bus ir progrmnčiis. Komitetas Labanauskas išvažiavo i Pittsburgą, 

meldžiu atsišaukti arba kas ži
note praneškite jo adresą, už ką aš 
e-silyginsiu. Mike Legcraitis, 
6536 Kenwood Avc., Chicago, III.

REIKIA laisvos merginos abelnam 
namų darbui, $8.00 1 savaitę. Liuosa 
ketvergius ir nedaliomis po pietų. 
Visi namų parankumai. Atskiras 
miegruimis. Gera viela gerai mer
ginai.

Mrs. A. Miliauskas, 
1247 So. 48 avė., Cicero, III.

PARDAVIMU1 namelis pigiai, prie 
Lowe avc., arti 38-tos gatvės. Taip
gi rėžys (lotas) arti 78th st., prie 
Rat ine avė. Savininkas

E. Conner, 
957 E. 62 st., Tel. Midway 2090

VALENTINE DRESSMAKING ?
COLLEGES \

6205 So. Halsted et., 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
110. Phone Seeley 1648

SARA PATEK, Pirmininki J

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės. 
stenografijos, typcwriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, ahel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS. 
Sain. Venckus, pirminikas, 
, , , 1903 Ruble str.
John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 

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

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

1906 S. Union Avė. 
Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 
t 2129 W. 21st Slr.
Kaz. Kalinauskas, ligonių globėjas, 

.3041 W. 42 Str.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas antrų nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 184.3 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gut.

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

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas,
1714 Wabansia Avė.

J. Dauginis, vicc-pirmininkas, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield
J. Antanavičia, iždininkas

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno menesio seredą, vakare, 1822 
VVabansia avė.

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str. 

Ig. Jcsaliunas, pirm, pagelblninkas, 
, 65.3 Garden slr

I-elix Bartkus, prot. raštininkas, 
R. R. 3. Box 33 

Kaz. Orlau.skis, fin. raštininkas, 
_ , 818 Jenne Street

Ant. Pakšis, iždininkas, 
_ , 462 Jenne Slr.
Juozas Lcsčauskas, iždo globėjas, 
_ 165 Pleasant St
Pranas Kimontas, iždo globėja, 
. .z • 730 EngeiJonas Kasiulis, maršalka, 
.... , ... y 65.3 Garden
Mikolas Nakrušas, maršalkas, 
. . „ . - 4 . 420 OrangeAųl. Bubele, teisėjas 

T 31.3 Quince
Juozas Jurcvičia, vėlavnešvs, 

152 Main 
Petras Miliauskas, vėlavnešys,
...... R« L Box 56. 
Petras Rimkevičia, durininkas, 

,, 424 N. Pleasant Str.
Nikodimas Janavičių, durininkas, 

614 Markei Slr.

slr

Str.

Str.

str.

Slr

avė.

avė.

------- -—
LSS. 37 kuopa laikys ekstra susi

rinkimą nedėlioj, birželio 23, 10:30 
viii, ryto, Malinausko svetainėje, —t 
1843 Š. Halsted St. Draugai ir drau-^ 
gės, visi atsilankykite, nes turime j 
daug svarbių reikalų, taipgi turime 
darbininkus rinkt pikninkan.

—Rašt. K. Kazlauskas.

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

PARSIDUODA buėernė ir groser- 
nė geroj vietoj. Biznis gerai tina. Vi
skas parsiduoda gerai: knygučių nė
ra*. Pinigų laukti nereikia.
Mr. Davus, 2942 W. .39 Street, Chicago

AUTOMOBILIAI

LMPS. 25 ir 9 kuopos rengia drau
gišką išvažiavimą į Washington\par- 
ką nedėlioj, birželio .30 d. Bus pui
kus programas, kalbės M. Dundulie
nė; dainuos Ateities žiedo choras ir 
kili. Kviečia visus —Komitetas.

.1 ieškau Jurgio Ašmio ir Onos IJa
nušienės, gyveno 1024 W. 20 st., Chi
cago. Išsikraustė Gegužio 28 d. ir 
nežinau kur. Kas žinote praneškite 
jų tikrų adresą, gausite 85 dovanų.

Feliksas Vitkauskas,
6(>3 \V. 14th Place, Chicago, III.

. ....... .. ............

REIKIA VAIKŲ 16 melų arba se
nesniu dėl dirbtuvės darbo. Prity
rimo nereikia. Ateikite prisirengę 
į darbi’ 7:30 vai. ryte. Mokame už 
darbų ir išdirbinio bonus. Darbas 
9 valandų. Mokama už 10.

American Can Co.,
3951 So. Canal st., Chicago

REIKIA TĖVŲ

Rusų Socialistai rengia didelį pik
nikų National Grove, Riverside, ne
dėlioti. biri. 30. Dainuos chorai ir 
bus šiaip įvairių pramogų.

GRAŽI mergaitė, neturi tėvo nei 
molinos, t meto ir 5 mėnesių. Kas 

; neturi vaikų gali imti už savo. Atsi
šaukite. Turi turėt nejudinamą nuo
savybę. Atsišaukite laišku. Adresas:

Mike Gudman,
2214 Ems St., Chicago, III.

į PARSIDUODA vienas iš dviejų 
automobilių Cole, 8, 4 sėdynių, arba 
Studebaker 6, trijų sėdynių. Abu
du 1917 metų: yra geram padėjime. 
Studebaker yra geras dėl daktaro— 
Landau Rostcr (coupe). Savininką 
galima rastil

I Monarch Bravarnėj, arba
5517 So. Paulina st.. Chicago, III. 

Geo. L. Ukso,

PARSIDUODA labai puikus auto
mobilius White Co. Parsiduoda la
bai pigiai, nes savininkas išeina į ka
rę. Norinti pirkti atsišaukite į 

Paul Pilkis krautuvę
729 W. 18th st., Chicago, III.

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.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

Lietuviški^ Tautiškų Kapiniu

VALDYBA 1918 METAMS

RuHijofl Išeivių Socialistinių Orga
nizacijų Konferencijos susirinkimas 
įvyks nedėlioj, birž. 23, 10 v. ryto, 
Rusų Socialistų Svetainėj. Dienos 
tvarkoj svarbus klausimai. Asmeniš
kų kvietimų delegatams nebus siun
tinėta. —Sek r.

Lietuvių Moterą Apšvictos Draugi
ja rengia šeimynišką pikniką nedė
lioj, birželio 23 d.. Washington par
ke. Visos draugės malonėkite daly
vauti. Atsivežkite užkandžių ir po 
būrį svečių. Važiuoti reikia Cotta
ge Grove karais iki 57 gatvei. Par
ke tčmykitc lietuviškų vėliavą.

Komitetas.

Itoneland. — Nedėlioj. birželio 23 
d., 10 vai. ryto, LMIk /Vido Chorus 
rengia draugiškų išvažiavima i Wa- 
shington Heights miškus. Bus vi
sokių žaismių ir pramogų. Norin
čius smagiai laiko praleisti ant gry
no oro kviečiame skaitlingai daly
vauti. — Važiuoti iš visų miesto da
lių reikia Halsted gatvės karais iki 
103 gatv., tada 2 bloku j rytus ligi 
S. Racine avė, paskui 4 blokus j pie
tus ligi pat vietai. Arba Cottage 
Grove iki 103, tada j vakarus ligi 
Barine Avė. Išvažiavimo vieta tarp 
107 ir 108 gatvių. —Re n g. Komisija.

LSJL. 1 k p. LSS. 4 k p. ir LMPS 9 
kuopos bendras lavinimosi susirinki
mas įvyks nedėlioj, birželio 23 d., 10 
vai. ryto. Aušros svetainėje, 3001 So. 
Halsted St. Skaitymai bus iš gamtos 
mokslų. Meldžiu visus draugus n 
drauges susirinkti laiku.

—J. J Jonuševičius.

Dramatiško Ratelio metinis susi
rinkimas įvyks subatoj, birželio 22 
dienų “Aušros” svetainėje, 3001 So. 
Halsted st. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Nariai kviečiami atsilankyti lai* 
ku, nes turim daug svarbių reikalų: 
l inkimas naujos valdybos, sekamojo 
sezono reikalai ir lt. —Valdyba.

Brighton Park.— Išleistuvių vaka
rėlis, _ Keistučio Pašelpinis Kliu- 
bas rengia išleistuvių vakarėlį savo 
nariams išvažiuojantiems i kariuo
menę. Vakarėlis bus subatos vaka
re, birž. 22 d., A. Maženio svet., 3834 
S. Kedzie avė. Bus programėlis įvai
riais pamarginimais. Kviečia visus 
narius ir pažįstamus atvykti.

—K. P. K. valdyba.

LSS. 234 kuopos susirinkimas |- 
vyks nedėlioję, birž. 23, 10 vai .ryto, 
l'niversitv of Chicago Setlleinent, 
FUI Gross avė. Visi nariai malo
nėkite susirinkti laiku. Svarbus rei
kalai. —Sekretorius.

L. V. Knygyno P. V. D. Chicago^ 
mitinis susirinkimas bus panedėlyj, 
birželio 21 d.. 8 vai. vakaro. Knygy
no bute, 731 \V. 18 st.. antros lubos. 
Atstovai malonėsite atsilankyti, nes 
turim daug svarbių reikalų.

Rašt. T. Budginas.

Rockford, III. — LMPS. 5 kuopos 
susirinkimas įvyks seredoj, birželio 
26 d., 7:30 v.v., Malone svet., 1012 S. 
Main sK Visos narės atsilankykite 
Imtinai, nes bus renkama nauja val
dyba. —Rašt. O. Valiulis.

Cicero. III. — SLA. 194 kuopa ren
gia šeimyniškų išvažiavimų nedėlio- 
ie, birželio 23 dienų, Riverside miš
kuose. Važiuojanti La Grange ka
rais eikite už tilto po dešinei. O 
kas norėtų, gail ateiti į Tamoliunie- 
nis svetainę, 1447 S. 49 avc., ten bus 
kas nurodo. Dalyvaukite kuodau- 
giausia. —<K. P. Deveikis, pirm.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA randon parankus 

kambariai daktaro arba advokato o- 
fisul, naujam “Naujienų’’ name, 17.39 
S. Halsted st. Del sąlygų kreipkitės 
į K. Jamontą,
1840 So. Halsted st., Chicago

A 11 DUODAMA randon priekinis 
furnišiuotas kambarys. Telefonas 
ir maudynė. “

3113 So. Halsted st., 3-cias augštas.

RANDAI
DYKAI RANDA vedusiai porai, be 

vaikų, jei moteris apsiima prižiūrėti 
trečių metų mergaitę. Atsišaukite po 
(i vai. vakare.

J. Grig., 
4515 Union avė. Chicago

KEIKIA DARBININKŲ

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

VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Frce Employment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. WABASH AVENUE. 

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST. 

arba
SO. JEFFERSON ST. 

- o------
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

116-122

524-526

105-107

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų — į fabrikus, i kar
šyklas, i ukius, i šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKIA moterų prie tvarkymo 
skudurų. Gera mokestis.

Ginsburg and Alter, 
2707 W. 12th St., Chicago.

PERKU iššukuotus ir nukirptus 
plaukus. Morris Goldstein, 

1727 \V. 13 St., arti Paulina St.

REIKALINGA mergina j kostume- 
riška kriaučių šapą. Turi kalbėti 
biskį angliškai.

Ant. Bagdonas,
609 N. State st., Chicago, III.

REIKALINGA tramerlų (POŽEMI
NIS DARBAS) i varines mainas, j 
Cahimet, 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

Elmers Labor Agency, 30 South 
Canal st,. Chicago, III.

REIKIA LEIBERIŲ dėl statymo 
gelžkelio, tartoko, lumbcryard’o ir 
medžio darbo. Pastovus darbas vi
so metų, gera mokestis. Taipgi dar
bas pagal kontraktų. Už kelių su
grąžinama, jeigu išdirbsite devynias 
dešimts dienų. Praneškite mums 
laišku arba telegrama.

Lake Indenendencc Lumbcr Co., 
Big Bny, Mieli.

RAKANDAI
TURIU PARDUOTI 6 kambarių 

rakandus, player piano ir Victrola 
$55.00. Vartota vos 90 dienų. Par
duosiu atskirai.

.3222 Jackson Blvd., 
arti Kedzie avė., , 1-mas augštas.

REIKIA merginų mokyties ope
ruoti spėka varomomis mašinomis. 
Geros valandos. Pastovus darbas ir 
gera mokestis.

Western Bag and Burlap Co., 
2119 Waliace st. Chicago

HElKALINGz\ jauna mergina už 
perkalbėtoją ir pagelbininkę į den- 
tisto ofisą. Turi kalbėti angliškai, 
lietuviškai ir lenkiškai. Mokestis 
$12 iki $15 Į savaitę pradžioje. Atsi
šaukite subatoje nuo 1 pop ietų iki 9 
yal. vak. Nedėlioję nuo 9 ryto iki 2 
po pietų.

Dr. Zipperman, 
1401 So. Halsted st., Chicago, III.

REIKALINGI šiaučiai, kurie norite 
turėti gerą uždarbį ir pigų pragyve
nimą. Galima uždirbti nuo $25 iki 
$30 į savaitę. Ųž porą apačių moka 
po $.3.50 ir $4.00. čia yra žmonių 
išdirbusių po 30 metų. Geras bosas. 
Kas norėsite atvažiuoti bus atsiųstas 
tikietas kad ir visai šeimynai.

C. H. Hyers and Sons, 
Olathe, Kans.

r
REIKIA molderių ant gelžkelio il

gam laikui, pastovus darbas.
Missouri Malleable Iron Company, 

East St. Louis, III.

V
REIKIA merginų 16 metų arba 

senesnių dirbti į drapanų dirbtuvę.
Percival B. Palmer and Co., 

.‘467 W. Adams st., Chicago, III.

REIKIA prityrusių langų valyto
ją

Chicago Window Clcaning Co., 
62 W. AVashington st., Chicago

REIKLK beisterių, fellerlų jiuzikų 
įsiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
terišku švarkų ir siutų.

Percival B. Palmer Co..
367 W. Adams st., Chicago

REIKIA beiluotojų prie elektrinio 
nreso, beilavimui skudurų. Atsišau
kite į
1447 So. Sangumon st., Chicago

PARDAVIMUI

KAS REIKALAUJATE senų bučrr- 
nės n grosernės intaisymų. Galila 
gauti pigiai. Jie kaštavo virš $500. 
Dabar parduodu pigiai, nes turi būti 
išvežti į trumpų laiką. Tai yra ba
rai, šokeisai, kirviai, peiliai, vogus, 
mašinos arba žodžiu hakant viskas 
kas tik priguli prie tokio biznio. 
Meldžiu atsišaukti vakarais po 5 vai. 
šiuo adresu:
<S46(> Vincennes avė., Chicago

s,
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LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M. 

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansla avc. 

Antanas Andriauskas, pirm, pagelb., 
2300 W. 23rd S*. 

L. Antonavičia, nutarimų rašt..
1713 Ruble SI. 

Kostantas Vaitkus turtų raštininkas,

Kazimieras

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

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pagelb., 
JOS. SKUTAS, iždininkes', ’ S’*
<. ^66 So. Halsted Si.
S. DANTA, raštininkas,

812 W. 191h St.

2617 40th Street 
Chapulis, iždininkas,

1840 So. Halsted si. 
Yaras, kasos globėjas,

1742 S. Union Avc. 
Girdwainis, kasos glob., 

2000 Sų. Ha].sted Str. 
Petras Luza, kasos globėjas,

1916 Canalport Avc.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, I). Shimalčio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
tų mėnesių Draugystė numažino |- 

stojimo inokėslį tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

Kazimieras

Franciškus

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Cemetery, 

Suminit, Iii.
Phonc Wiliow Springs 10.

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

M.

K.

LIETUVIŲ MOTERŲ APSVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA: 

Dundulienė, pirmininkė.
1915 So. Halsted st. 

Katkevičienė, vice-pirmininkč.
2252 W. 22nd SI.

T. Pabarškienė, nutarimu raštininkė, 
3429 \Vallace str.

E. Ulkutė, finansų raštininkė,
2137 W. 21 PI.

Baleckienė, iždininkė,
354.3 Union avė

Poniškienė, iždo globėja
5417 Shiclds avc.

Savickaitė, iždo globėja,
3514 So. Wentworth avė.

Siunčiant i centrą mokestis, mo- 
ney order ar čeki, reikia išpirkt Iž
dininkės vardu ir siųst susineiimų 
raitininke!.

p.

MOKYKIS KIKP1MO IR DK81GNING 
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ

Muku » Ik tema ir mokinimu pa
darys jus tinovu i trumpa laiką.

Mm turime dhHiauaius ir geriauaiua kirpt 
mo-deoigninR ir siuvimo skyrius, kur mes su 
teiksime praktilką patyrimą kuomet jų mo 
kysitės.

Elektra varomos mailnoa musų siuvimo aky 
rluoee.

Jus esate utkviefiiaml aplankyti ir pama 
tyli miwų mokykla Bile laiku — diena i* 
karais ir gauti specialiikai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mitrą — 
stailča arba dydžio, it bile madų knygos.

MASTER DE8IGNING 8CH00L
J. F. Kasnicka. Perdilinta, 

lis N. Raila gatv*. Kambarys 41Š-411 
nriei City Hali

Stąųislovas

F. Grigula,

Vladislovas

oU*

s.
J.

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

10707 Wabash avc.
Shimkus, vice-pirminin., 

10707 Wabash Avė. 
prot. raštininkas,

1044.3 Wentworth avė. 
Markauskis, kasierius,

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

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

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

PARDAVIMUI ftikaniiai verti
Kas norr 0ičkti sykiu irba 
Parlor seflis .3 šmotai, ge- 

buffetas $80.00 ir visi kiti daik- 
reikalingi prie gyvenimo.

T. Adomaitis,
W. 33 st., į Chicago

$600.00. 
atskirai, 
ros 
tai

821

MOKYKIS ANGLIŠKAI NAMIE 
Lengva išmokti 

30 lekcijų buvo $10.00.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

.. Burba, pirmininkas

A.

PARSIDUODA vis; rakandai ir į- 
laisai (fi.slures) dei bučernės. Geri i 
kaip nauji. Parsiduoda labai pigiai, 
jeigu pirksite tuojaus laike 3-jų 
dienų. 12107 S. Halsted St., 
VVest Pullman, III. 1

NAMAI-ŽEMt

Negirdėtas iki 
šiol Bergenas
5-kių akerių farma, valanda važia

vimo gatvekariais nuo vidurmiesčio 
Chieagos 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 i darbą. Parduo
siu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip kaip 
patiks.

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
$1475 žiūrint į vięlą. Reikia įmokėti 
$l$0, likusius gi lengvu išmokėjimu. 
Del platesnių žinių ateikite arba ra
šykite į

H. PORCERI
106 N. La Šalie gatvė, kambarys 40

SENATVĖ
PARŠU JUODA 160 akerių ukiė — 

lavina, puikioj Wisconsino apielinkėj 
ant kryžkelio, 100 akerių ariamos ir 
užsėta vaisiu, kitas — miškas ir ga
nykla. Puikus šaltinis randasi ga
nykloj — gyvuliams vanduo visuo
met. Puiki trioba ir kiti vis ireika- 
lingi budinkai, taipgi su visais gy
vuliais, padarais ir visa kuo, kas tik 
randasi ant ūkės ir viskas geriau
sios klesos. Farmeris bevaikis ir la
bai senas — nebegali pats dirbti, už
tai galima nuirkti labai pigiai, ir ant 
užmokesnio, arba išsimainyti ant 
namo mieste jeigu kas turi pasiūly
mui.

Taipgi turiu ir mažesniu fąrmų vi
sur — pardavimui arba ir išmainy
mui ant namo, loto arba ko kita, bi
le kokiame mieste. Esu 14 metų šia
me biznyje ir galiu drąsiai pasiū
lyti savo teisingą patarnavimą. Pub
likai — žmonija nes mano ilga pra
eitis šio biznio natikrina tą pati.

Adresuokite: Kazimer Z. Urnikis, 
1818 W. 46th St„ Chicago ,111.____

PARDUODU kampinį lotą 27x126, 
prie gražaus parko, lietuviškos baž
nyčios — klioštoriaus. Mainyčiau j 
Fordą ne mažiau 5 pasažierių.

George čUinauskas. 
915 W 19th Placę, Chi<

Dabar tik $2.
Pataisome visas užduotis 
Jei nepatiks, sugrąžinsime 

jūsų pinigus.
Jeigu nori greitai ir lengvai išmo

kti angliškai kalbėti, skaityti ir ra
šyti, tai mokinkis savo namuose iŠ 
musų ypač tam tikslui sutaisytų lek
cijų. Jose ištarimas angliškų žodžių 
ir vertimas ijetuviškon kalbon yra 
paduota taip aiškiai ir praktiškai, 
kad kiekvienas išmoksią be vargo.

Ant pabaigos kiekvienos lekcijos 
yra užduotis, kurių mokinys išrašo 
ir prisiunčia mum.s dėl pataisymo. 
Mes pataisome ir sugrąžiname mo
kiniui.

Pirma šito kurso kaina buvo $10.00, 
o dabar paskyrėmo 500 kursų po $2, 
vien tik išplatinimui savo metodos, 
po to ir vėl bus $10.00.

Užsirašyk šį kursą dabar—šiandie, 
kolei gali gauti už $2.

Prisiųsk $2 pinigais ir už 15 cen
tų markių nusiuntimui, mes tuohius 
nusiųsime visas lekcijas. Jeigu lek
cijos nepatiks sugrąžink už trijų die
nų, ,mes nusiųsime atgal jūsų pini
gus.
“N”. Amer. College Prep. Sęhool, 
3103 So. Halsted st.. Chicago, TU

D.

K.
K.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
Shatkus, pirmininkas,

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

324 E. 116 St. 
Baltremas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė.
A. Norbutas, finansų raštininkas,

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

311 Kensington Avo. 
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedviljo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

P.

200.3 Jefforson st. Chicago, 
Lcknickas, vice- pirmininkas.

708 West 17th Street.
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 DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. W1S. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas.
1618 Huoran Avė.

Motiejus Baltrušaitis, ųroĮ. rašt.,

Justinas

DRAUG mS IR ORGA
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas

P. GRIGAITIS, Prezidentas.
1840 S. Halsted St., Chicago, 111. 

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

A. LALIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, (11. 

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

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

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

Juozapas Užubalis, pirmininkas, 
2823 Jackson Blvd.

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

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

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

Mykolas Kaziunas, iždininkas,
1501 S. Harding avė.

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

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

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

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

J. Kalainė, raštininkas,
1965 Evergreen avc. 

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

Telefonas Humboldt 182.
J. Katilius, iždininkas,

1685 Milwaukee avė.
Susirinkimai atsibuna 1-mą nėtnv- 

čią kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Milwaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekviena mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halstcd 
st., 7:30 vai. vak.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS: .

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA: 
J. Petrauskas, pirmininkas,

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

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

2228 Coblcnz st.
M. Žukas iždininkas, 

1608 North avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas, 

1621 Girard Street.
ma®, Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- ucu«u>oui
Chicago, III. gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve-zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash-

1602 Indiana Avė. 
Taukevičia, turtų rašt., 

1023 Broadway avė. 
Pulką, iždininkas,

1128 N. Rth St.
Andrius Jakučionis iždo globėjas, 

1424 So. lOth St.
Antanas Dielininkaltis, iždo globėjas 

1124 High avė. 
Motiejus Žemaitis, maršalka, 

1309 Broadway avė.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio tagle 
Hali svetainėje.

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

Antanas

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas.
728 Park Ct.

F. Rasčius, prot. sekretorius,
50 Hawland Avo.

Kaz. Brazevičius, fin. sekr, ir iždiu., 
402 Lincoln Street 

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

L. Šulskis, iždo globėjas,
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas.
267 Mihvaukee Avė. 

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

S. J. Balčaitis, organiz. ir kp. koresn.
P. O. Box 6~.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas, 
3231 Emerald Avc.

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

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

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

kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1649 Girard St. 1713 S. Canal St. Chicago.

P. Galskis, pirmininkas, J. Skyrius, iždininkas.
,1356 N. Hoyne Avė. i Susirinkimai atsibuna 3-Čią sukatą 

V. Ascila, nutarimų raštininkas,

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

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

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

Susirinkimai atsibuna kas antrą
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią

Skaitykite ir Platinkite

-MMS'"1




