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Cecho-slovakai su
mušė bolševikus
Dideli mūšiai Ukrainoje

Finai paskelbs karę talkininkam
Armėnai paėmė Erivan
Trockis reikalauja priverstino 

kareiviavimo Rusijoje
BOLŠEVIKAI SUMUŠTI

SI BERIJO ).

Juos sumušė čecho-slovakai.

True translation filed with the nost- 
rnaster at Chicago, UI.. July 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liepos 5. — Pa
sak šiandie gautos iš Irkutsko, 
Siberijoj, telegramos, čechų-slo- 
va: ų spėkos smarkiai sumušė 

bolševikų kareivius. Sakoma, 
kud bolšcvikpi tapo pilnai sumuš 
ti į vakarus nuo Irkutsko 
po išvyti iš apygardos Į 
nuo Baikalo ežero.

Mušis buvo miestelyj

ir ta
rytus

kuriam jis primena atsitikimus, 
kur oficieriai atsisakė dalyvauti 
kariniuose veikimuose prieš če- 
chus-slovakus, kadangi sakosi 

jie nebuvę pašaukti tarnauti ci
viliai karei.

Trockis su pasipiktinimu pa
smerkia tokius neklausimus, už- 
reikšdamas, kad čecho-slovakai 
yra karės belaisviai.

Jis sako, kad karė prieš čecho- 
slovakus nėra civilė karė ir pa
liepia, kad visi oficieriai, kurie 
apseina su čecho-slovaku veiki-

7HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as Second Class Matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, Ul„ under the Act of March 3, 1879.

Chicago, III. Subata, Liepos (July) 6, 1918.

puolimų vedančios armėnų spė
kos Transkuukazijoj tvirtai įs
isteigė buvusioj Busijos teritori
joj. Paduodamos Berlino Lokal 
Anzeiger žinios iš to paties šal
tinio sako, kad armėnų spėkos, 
skaičiuje 25,(MM) kareivių, užėmė 
miestų Erivan, 115 mylių į pie
tus nuo Tifliso ir beveik 50 my
lių nuo Transkaukazijos rube- 
žiaus.

TROCKIS

Tikisi, kad

Penias Liį luiĮuį Dienraštis Amerikoj

NAUJIENOS, 1840 SOUTH KALSTEI STIEET

Talaphona Canal 1806

Price 2c. No. 158.

REIKALAUJA VI 
KAREIVIAVIMO.

Sovietų kongresas 
tai įves.

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

MASKVA, birž. 28. — Skai
čius popierinių pinigų, išleistų 
bolševiku ' aidžios, dabar esan- v

čių cirkuliacijoje, siekia 40.000. 
(MM),(MM) rublių. Nuo premjero 
Lenino užrųiškimo mėnuo at
gal. kad nauji pinigai bus išleis
ti ir kad senieji pinigai neteks 
vertės, pienai apie finansines re
formas matomai tapo atidėti, 
kadangi nepaskelbta jokių žing-

niuo netiesioginių mokesčių ir 
vis dar kas mėnesį atspausdina
ma popierinių pinigų už3,000, 
(M)O.OOO rublių.

Karės ir laivyno komisaro v

Leono Trockio nuomone Busi-.

nę situacija yra tokia, kad tik 
stipri armija, pamatais priver
stino kareiviavimo, gali jų ap-

imi be pasipiktinimo, turi būti j tuojantį už visuotiną kareiviavi-
išmestas iš armijos. mą dėl buržuazijos, kaip ir dėl 

darbininkų ir valstiečių ir tiki

žinkelio, 80 mylių į rytus nuo 
Baikalo ežero ir Busijos valdžios ' 
kareiviai tapo išvyti iš vietos. 
Apleisdami Irkutską bolševikai 
pasiėmė su savim daugybę mai
sto.

50,000 VOKIEČIŲ FINLANDI- 
JOJ sas praves lokį patvarkymą.

Premieras Leninas užgyrė rapo-

FINLANDIJA GALBŪT PAS
KELBS KARE TALKININKAM

Karės paskelbimo laukiama kas 
valandą

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

STOCKHOLM, liepos 5. — 
Vietos laikraščių redakcijos lau
kia kas valanda Finlandijos pas
kelbimo karės talkininku šalinis c

DIDELI MŪŠIAI UKRAINOJE

200,000 valstiečiu sukiloT 
vokiečius.

prieš

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

MASKVA, birž. 30. — Prane
šama, kad smarkus mušis įvyko 
Ekaterinoslave tarp vokiečių-u- 
krainiečių baltosios gvardijos ir 
valstiečių. Sakoma, kad valstie
čių skaičius siekia 200,000 ir jie 
Im i artilerijų ir kulkosvaidžius.

Dirbtuvės toje apygardoje už
sidaro, kadangi darbininkai sto-

Maisto padėjimas darosi vis

Rusijoj.
Iš Kaukazo pranešama, kad 

keletas armėnų politikų tapo su
šaudyta Aleksa n d ropoti o dist- 
ri' te, Busijos Armėnijoj, Tur

kijos kareivių komanduotojų 
paliepimu.
• Bolšt 
nisteris

Iš kaires stipriausia yra soci
alistų Darbininkų partija; ji tu
ri 22 vietas. Kitos vietos pasi
didinę yra tarp tuzino mąŽų 
frakcijų, jų tarpe yra ir nepri
klausomieji socialistai. Libera
lai neteko 22 vietų. Darbininkai 
laimėjo 10 vietų. Taip vadi
namieji “Hollandijos bolševi
kai” laimėjo 2 vietas ir pirmu 
sykiu pasirodys atstovų bute. I 
atstovų butų yra išrinkta ir vie
na moteris, ji yra socialiste.

VOKISKA “NEPRIGULMYBĖ” 
LENKIJAI.

2,183 NUOŠ. PELNO

Kitų firmų pelnai irgi siekia 
šimtus nuoš.

True translation filed with the post- 
ina.ster at Chicago, III., July (>, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASUINGTON, liepos 5. — 
Iždo ministerija atsiliepdama į 
senatoriaus B o ra h iš Įdubo re-

apie pelnimąsi, prisiuntė senotui 
niekurias skaitlines apie karės 

pelnus.
Nors niekurie dideli pelnai bu

vo parodyti, laiškas sako, kad
I I.enkija apkarpyta Ir suvaržyta, I ’,la nePHnas; kad

tai vokiečiu pienas. ko|-kas .P«n’in«‘V. vardai 
__ ____ |yraapleistiirkadjokios“speci-

- True IrnnshHion filed with the post-1 ules reikšmės” neturi būti pri- 
hnaster at (’hicago, UI., July fl, 1918,1 . . . . , ,
as reųuired by the act of Oct. 6,1917. įlotoms, kadangi jos gau- 

I LONDONAS, liepos 4. — šve- tos IPtoukų ir perviršio pelno 
Idijos žinių agentūros Helsingf-1 rnl)O,’llb kaip jie tapo priduoti, 
torso korespondentas sakosi pa-1 Pienininčių pelnas parodo pa- 
I tyręs iš augšto karinio viršinin-įaugimą pelno iki 180 nuošimč.; 
ko, kad panedėlyj nutarta paša-|bonkų — iki 80 nuoš.; kontrak- 

I tinti iš Finlandijos visus anglus. I torių — iki 596 nuoš., o miltų 
! Exchange Tt^egntph praneša I malūnų iki 437 nuoš.
iš Zuricho, kad Angsburgo, Vo-Į Didžiausį padidėjimą pelno 
kietijos, Abendį Zeltung išspau-Į 2,183 nuoš. aplaikč maisto pir- 
sdino svarbiausias ypatybes iš-1 klys su $1,000 kapitalu, kuris 
rišimo Lenkijos klausimo. I davė 484 nuoš. nuostolio 1916 m. 

i Sąlygos yra sekamos: I Kita maisto įstaiga su $325,000
; “Bubežiai bus nustatyta vyria-1 gavo 34.75 nuoš. perviršio pelno, 
usios Vokietijos komandos sulig Į Drabužių pramonėj įstaiga su 
kariniais reikalais. I $400,000 kapitalo padidino sa-

‘ Lenkijos armija bus aprube-Į vo pelną 15 nuoš.; viena su $300 
žinota iki IX),(MM) kareivių. 000 kapitalu nieko nepelnė, o ki-

“Per 10 metų Lenkija turi du-1 ta su $2,500 kapitalu gavo 191 
oli patogiausias ekonomines pri-Į nuoš. padidėjusio pelno.

vilegijas centralinems valsty
bėms, labiausiai prielankios val
stybės principai^

“Spausdinimai vokiečių, aus
trų, vengrų, bulgarų ir turkų lai
kraščių turi būti leistas.

talas ir pelnai siekė — $345,0)00 
31 nuoš.; $300,000 nieko ir $100 
000 58 nuoš.

Kiekvienoj apielinkėj kur ANGLAI SUĖMĖ 1,500 
BELAISVIŲ.

Vokietijos socialistai reikalauja 
taikos

Balsavo prieš biudžetą

Patvirtina taikos sutartį su 
Rumunija

Paskandintas tuščias Amerikos transportas
VOKIETIJA PRAŠO KARĖS 

KREDITŲ.

Jie bus surinkti paskolomis.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., July tt, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTEBDAM, liepos 4. — 
Telegrama iš Berlino sako, kad 
šiandie į reichstagų įneštas bi- 
lius dėl naujų karės kreditų su
moje 15,000,000,000 markių, ku
rie bus surinkti paskolomis.

VOKIETIJOS SOCIALISTAI 
BALSAVO PRIEŠ VALDŽIOS 

BIUDŽETĄ.

Scheidemannas smerkia valdžių 
ir reikalauja taikos

PUV. VALST. TRANSPORTAS 
PASKANDINTAS.

Grįštant iš Francijoš.

True translation filed with the posl- 
niaster at Chicago, UI., July 6, 1918, 
as i cųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, liepos 5. — 
Pereito panedėlio naktį karės 
zone tapo torpeduotas ir pas
kandintas Amerikos armijos 
transportas Covington, grįžtąs 
namo po išsodinimui kelių tūk
stančių kareivių Francijos uos-

• Eis į Kareliją ir Murmanską , l*tą ir dabar išdirbamos smulk- 
| menos. 

Tuo pačiu laiku Trockis pa
liepė padaryti registraciją visų 
vvru nuo 19 iki 40 m. amžiaus i : { .. . .ir stojimą kariuomenėn
kartu su darbininkais buržuazi
nių klesti, gimusių 1896 ir 1897 
m. Buržuazinės klesos sudarys 
nekariaujančius pulkus kasimui 

vi.....................  • nf tranšėjų ir valymui kazarmių irKareliją ir užgriebimą Murmans t // .. .. ,
, a- stovyklų. Vėliaus jie gali būtiko pa. rasčio. • J / ......

, i i , >• i i; .h : i pakeltais tarnyboj, jei jie priro- Jis sako, kad dideli pulkai tų j * . . . ..J. ... . ... dys “darbais savo loiahškumąkareivių uut eina per rubezių. J............................ ,
'darbininkų klesai ir neturtin
giems valstiečiams”.

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

STOCKHOLMAS, liepos 4.—

Olandijos korespondentas prane 
ša, kad vokiečių spėkos Finlan- 
diej padidintos iki 50,(MM) karei
vių ir nutarta apie įsiveržimų į

UKRAINAI GRESIA BADAS

Valstiečiai nesėja grudų. PROTESTUOJA PRIEŠ VO
KIEČIŲ BESIVERŽIMĄ.

ti<taryta vokiška mokykla.”
Laikraštis sako, kad turi būti

monarchijų. Vokietijos sąlygos 
bus įdėtos į konstitucijų, kuri ne 
agli būti pakeista be pritarimo

VĖL SUKILIMAI PIETINĖJ 
AFRIKOJ.

Juos greit numalšinta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., .lulv (i, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
, LONDONAS, liepos 5. — Ofi

cialiai paskelbta, kad vakaryk
ščiuose veikimuose ir vokiečių 
kontr-atakose suimta virš 1,500 
belaisvių, jų tarpe 40 oficierių.

ATMUŠĖ VOKIEČIŲ KONTR
ATAKĄ.

True translation filed wlth the post- 
master^at (.hieago, UI., July (>, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VOLOGDA. Amerikos am
basada gavo žinių, kad valstie
čiai Ukrainoj, kur vokiečiai ti
kėjosi gauti didesnę dalį savo 
kviečių sėja tik tiek grudų, kiek 
jiems patiems reikės. Bijoda
mies kad jų žemės bus konfis- 
k u o t o s, ar išdalint a, 
ar g r u d a i bus atimti iš 
jų, jie labai mažai sėja grudų. 
Kadangi per keletą mėnesių nie- 
kuriose Busijos vietose buvo be
veik badavo ir tikrasis badas 
grąsina milionams rusų sekamą 
žiemą.

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

LONDONAS, liepos 5. — Su- 
j (vėlinta žinia iš Maskvos šiandie 

pranešė, kad užrubežinių reika
lų ministeris čičerin užprotes
tavo Berlinan Įirieš vokiečių ka
reivių dalyvavimą kazokų ant
puoliuose ir prieš vokiečių be- 
siveržimą iš Nikolajevo.

ROLANDUOS RINKIMAI.

Socialistai laimėjo 22 vietas.

ARMENAI UŽPUOLA ANT 
TURKŲ.

Atėmė iš turkų Erivaniaus 
miestą.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, 111., July (>, 1918, 

ikų karės ir laivyno mi-' as reųuired by the act of Oct. 6,1917. 
Leonas Trockis išleido1 AMSTEBDAM, liepos 5. —

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

AMSTEBDAM, liepos 5. - 
Nors dar nėra oficialių žinių, 
bet viskas nurodo, kad atstovų 
butas iš šimto narių bus ly
giai pasidalinęs tarp kairės 

dešinės. Dešinieji tu- 
pusę — katalikai lai-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July <>, 1018, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PBETOR1A, Pietinės Afrikos 
Unijos premieras Boha išleido 
pranešimų, parodantį, kad dide
lis neramumas viešpatauja pie
tinėj Afrikoj. Smarkių polici
jos ir karinės priemonių grie
biamasi suvaldymui situacijos.

Premieras Botha sako, kad 
jei ne greitos ir pasekmingos 
karinės priemonės, situacija bu
tų pagimdždiusi didelius sumi
šimus ii galbūt pražudymą dau
gelių gyvasčių.

( Nuo pradžios karės buvo 
:dėtas rimtesnių sumišimų pie
tinėj Afrikoj, nors pradžioj ka
rės kilo sukilimas, kuriuo buvo 
pienuojama įsteigimas respubli
kos. Premieras Botha, kuris nors 
kariavo prieš anglus laike boerų 
karės, buvo stipriausiu rėmėju 

imperijos šiame konflikte ir 
pats ypatiškai vadovavo prieš 
sukilėlius ir užgniaužė sukilimą 
pabaigoj 1914 m.

Suėmė 1,300 belaisvių.

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

AMSTEBDAM, liepos 5.
Didžiumos socialistų vadovas 

Philip Scheįidemann atsakyda
mas Vokietijos reichstage į vice
kanclerio Payer pabarimą už so
cialistų opoziciją valdžios prie
monėms, pasakė, kad jis neturi 
ko atsiimti:

‘‘Mes veiksime su valdžia tik 
jei taikos klausimas bus padary
tas aiškiu,” sakė Scheidemann.

Scheidemann užreiškė, kad 
didžiausia karinė pergalė savai- 
mi neduos taikos — vien laiki
nę pertrauką mūšių.

“Minių apmaudu pasiekė au- 
gščiausį laipsnį,” sakė jis. “Yra 
tik vienas šauksmas:, “Užbaig- 
kil karę, bet su garbe’.”

Scheidemann kaltino, kad vo
kiečių presai buvo oficialiai nu-

šeši nariai įgulos prapuolė, 
bet visi kiti jurininkai kartu su 
laivo oficieriais tapo išsodinti 
Francijos uoste.

Nė kareivių, nė pasažierių ne
buvo ant laivo.

Covington pirmiau buvo Ha- 
mburg-American linijos laivas 
Cincinnati, kuris stovėjo Bosto
ne ir buvo paimtas, kada Suv. 
Valstijos stojo į karę.

PATVIRTINO SUTARTĮ SU 
RUMUNIJA.

— ■ o-----
Nepriklausomieji socialistai bal

savo prieš ją.

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

AMSTEBDAM, liepos 5. — Iš 
Berlino pranešama, kad reichs
tagas priėmė taikos sutartį ir 
pricdines sutartis su Rumunija. 
Nepriklausomieji socialistai bal
savo prieš visas sutartis.

TURKIJOS SULTONAS MIRĖ

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

LONDONAS, liepos 5. — Vo
kiečiai pereitą naktį padarė 
kontr-ataką prieš naujas anglų 
pozicijas Amiens fronte, į rytus 
nuo Hamel.

Karės ofisas paskelbė šiandie, 
kad priešas tapo atmuštas ir pa
liko belaisvių. Daugiau 1,300 
belaisvių suimta vakarykščiame 
veikime Somme apygardoje.

J100 kulkosvaidžių ir keletas 
tranšėjų inortarų taipgi paim-

Vaikų vestuvės.

TERRA HAUTE, Ind. — Sa- 
rah London, 12 m., apsivedė su 
Andrew Holney 16 m.

BYMAS, liepos 5. — čia pa
simirė kardinolas Sebastian Ma-

NULEIDO 95 LAIVUS. 
Liepos 4 dieną.

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

WASHINGTON, liepos 4. — 
Amerikos pirklybinis laivynas 
užaugęs iki 10,040,659 tonų įtal
pos per pabudavojimą 1,622 na
ujų laivų 1,430,793 tonų įtalpos, 
fiskaliuose metuose, užsibaigu
siuose birž. 30 d., padidėjo šian
die niekad nebuvusiu pirmiau 
nuleidimu į vandenį į vieną die
ną 95 laivų, 474,464 tonų įtalpos.

Šiandieninis žygis lojalių da
rbininkų armijos sulaukė, pripa
žinimą iš augščiausių šalies val-|

pasakytą nustebinančią kalbą 
Dr. von Kuehlmanno.

Scheidemano žingsnis skaito
ma svarbiu, kadangi tai buvo 
pirmas sykis karėje, kad didžiu
mos socialistai atsisakė balsuo
ti už valdžios biudžetų. Jis turi 
nudaryti toli siekiančią įtekmę į 
žmones.

Patirta, kad Scheidemannas 
nesenai konferencijoj su Holan- 
dijos socialistų vadovu Pieter 
Troelstra, Haagoj, užreiškė, kad 
Vokietijos socialistai nerems 
valdžios iki pastaroji nepadarys 
teisingų žingsnių lankui taikos. 
Tai yra žinia, kurią Troelstra 
norėjo atvežti į Londono darbo 
konferenciją.

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

AMSTEBDAM, liepos 4.
Iš Konstantinopolio per Vienną 
šiandie gauta žinia, kad pereitų 
naktį 7 vai. pasimirė Turkijos 
sultonas Mohammed V.

PRŪSIJOS SEIMAS PRIĖMĖ 
REFORMŲ BILIŲ.

Liepia nepaisyti Scheidemanno 
kalbos.

True translation filed with tbe post- 
niaster at Chicago, III., July 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liepos 5.ĮBloka- 
dos ministeris lordas Cecil kal
bėdamas apie praneštąjį Philip 
Scheideinanno taikos reikalavi
mą Vokietijos reichstage užreiš
kė, kad jis neturi būti priimtas 
rimtai.

“Vokietijos valdžia yra tik į-
dininkų, vedančių karinį veiki- laukis”, sakė jis. “Gen. Luden- 
mą. dorff yra valdonu”.

ir 
ri 
mėjo 5 vietas ir dabar turi 30 
atstovų, o kalvinistai — 20 vie
tų. Todėl, manbma, bus suda- rtinelli, buvęs • popiežiaus dele- 
ryta koalicijos ministerija. gatas Suv. Valstijose.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
BEBN, liepos 5. — Prūsijos rin
kimų reformos, jų tarpe įvedi
mas pluralio balsavimo, kurį 
valdžia paskaitė nepriimtinu, ta
po priimtas šiandie Prūsijos sei
mo po kelių balsavimų. Pasiū
lymas dabar eina augŠtesnią- 
jan butan.

Pakorė 3 negrus kareivius.

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

CAMP DODGE, Iowa, liepos 
5. — Trįs negrai kareiviai, nu
teisti kariško teismo už išžagi
nimą 17 metų baltos mergąitės 
ant stovyklos žemės geg. 24 na.- 
Jdi* tapo pakarti šiandie visai 
divizijai matant egzekuciją.

Skaitykite ir Platinkite

f;



2 H NAUJIENOS, Chicago, III.
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Ailžiniškas Piknikas
Rengia JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJ TAUTIŠKAS KLIUBAS .

Nedelioje, Liepos-July 7tą d., 1918
I Leafy Grove, Blinstrupo Darže

į Pradžia 9 vai. ryte Inžanga 25c porai.

1$ laisvamanių 
judėjimo.

Chicago. — Pastaruoju laiku 
laisvamaniai, ypač Chicagoj ir 
jos apielinkėj, ėmė stropiai dar- 
buoties, kad laisvamanybę pra- 
plėtus tarp lietuvių darbininkų. 
Kad darbas smarkiau eitų, lais
vamaniai parsikvietė T. Kučins
ką, idant tas su prakalbomis ap
važiuotų lietuvių kolonijas ir

rą vaisių. Liet. Laisv. Federaci
ja paėmė “Kardą“ į savo rankas 
ir jis nuo šio laiko jau išeis kai
lio oficialis Laisvamanių Fede
racijos organas. Jo adresas (la

manių kuopas. Kiek man žino
ma, jam neblogiausia sekasi. Jis 
suorganizavo kuopų sekamose

Aukos Liet. Laisvamanių 
Federacijos Fondui.

Priduotos Cicero, III. LLF 
kuopos: aukavo po $5.00: .Juš
komis, J. Bartkus, A. Budinskas, 
M. Bučinskas, Vaitiekūnas, Ma- 
čikunas, Dočkus ir Griščius; po 
$2.00: J. Daubaras ir P. Kamiu-

Lake. Brighton Parke, Wesl 
Pullmtme ir VVatikegane, III. 
Taipgi liko sustiprintos kuopos

minskas ir A. Klainis; po 50 cen
tų: N., Babičė ir Garmus; po 25 
centus: Govenailis ir X.X. Viso

gai Ciceioj, kur žmonės įpykę 
imt klerikalų už jų judošiškus

Budris; po 50c.: J. Rūkas, T. Ka
valiauskas ir A. Stučkus; po 25 
c.: A. Monkevičių, A. Vaciekaus- 
kis. J, Lukas, L. Atmikis, B. Ra
dauskai A. Balčius, G. Ūsas, V. 
Kaspaliuskas, V. Vasilevski, T. 
Kavalevski ir J. Zeševski, F. Vi
lniškis 35c. Smulkių aukų 30 
centų. Viso $6.90.

mas linksmoje ir optimistiškoje 
protiškoje pastovoje. Koliai lik 
mintįs bus atkreiptos linkui sa
lės gyvenimo, nei jokia šešėlis

—A. Ambrozevičia

Mintis — žmonių 
valdytoja.

(Tąsa).

Daugelio žmonių gyvenime 
senatvė yra nuolatiniu slogučiu, 
neapsakoma baisenybe, kuri su

Kad pasilaikius jaunystėje, gy
venimas turi būti nei perdaug 
linksmas, nei perdaug triukš
mingas bei įtemptas. Gyvenda
mi triukšmingai bei įtempdami 
savo pajiegas, mes išdžiovina
me savo gyvybės šaltinį bei su
trumpiname savo gyvenimą ar-

Gyvenimas turi būti ramus, lin
ksmas, optimistiškas, ne per- 
tamsus ir neperri nitas. Jauny
stės mintįs turi būti papročiu. 
Tikrinkite sau: “Aš esu jaunas, 
lodei kad mano dvasia negali 
pasenti, lodei kad ji paeina nuo 
neišsemiamo gyvybės šaltinio,

ugiau kaip CO žmonių, kad p 
dėjus laisvamaniams kove

čiai nelik kad stoja kuopon, b t 
ir gausiai pinigais prisideda, 
kaip matyt iš aukautojų sąrašo.

Kadangi ki cvamaniams prisi
eina sunkiai kovoti su juodąją 
armaja, kuri nuolat dagi su po-

VVaukegan, III. — Aukavo se
kantįs: po $1.09: J. Mačiulis, K. 
Mačiulis, K. Sabaliauskas, J. De- 
kšailis, G. Girnius ir J. Radavi- 
čia; po 50c.: P. Juškevičia, O. 
„Kosteliate, J. Maseliunas, M. Kil
notas ir F. Bielskis; po 30c.: J.

M. Valentikoins, J. Sariikis, S. 
Kibelis, J. Jokūbaitis, J. Rainis, 
B. Januševičius, K. Dimša, J. Da

ti laisvamaniams darbą, ardyda
ma susirinkmius ir įskusdama

reikia sloli į teismą ir ginti save 
ir žodžio laisvės teisę, tai laisva
maniai nutarė įsteigti fondą. Tas 
fondas bus pavartojamas bylų

klerikalų siautimą. Tas fondas 
vadinsis Lietuvių Laisvamanių 
F< deracijos Fondas. Tokį fon-

uis, D. Lauraitis, J, Jokūbaitis, 
S. Jankauskas, L. Krikštinavičia, 
L Betvinskas, A. Paulinaitis ir 
W. Sereika. Smulkių aukų 75c. 
Viso $13.11.

Chicago, Mildos svetainėj. ■— 
Aukavo sekantįs po $1: P. Poje-r 
da, J. Bukauskis, L. Igdonis, J.

Norbutas, K. Romanauskas

daro gyvenimą viena besitęsian
čia tragedija, kuris priešingame

džiaugsmo ir užsiganėdinimo.

naudoties jums prieinamomis 
linksmybėmis, dėlei to baisaus 
jausmo, kad bile minutę jie ga
li visako netekti 1— atsiskirti su 
šiuo pasauliu.

Bile rųšies nesąndaringos mi- 
nlįs sutrumpinti gyvenimą.

Jeigu idealai nesiliaujančios 
jaunystės vaidentuvėje ir kūne, 
pasidėkojant nuolatiniam atsi
naujinimui, esti vadovaujama 
mintimis, tai senėjimo procesas 
esti neutralizuojamas tomis idė
jomis. Visas kūnas paseka vir
šininkaujančias mintis jaus
muose ir išvaizdoje. Pavyzdžiui, 
žmogus, kuris bijosi, rūpinasi

o tie principai nesensta. Aš 
•su dalimi tų pačių principų ir 
iš nesensiu. Aš esu atnaujina- 
nas, atjauninamas.nuolatai; aš 
keliuosi naujas rytmetyje, aš at
bulu blaivus vakare ir gyvenu ■ 
neišsemamoje gyvybės ir tiesos' 
versmėje. Tie tikrinimai turi | 
būti daromi ne protiškai, bet 
žodžiais, kuomet tik galima. 
Persista lykite sau paveikslus 
nuolatinio atsinaujinimo, algai-'

kad net jaustumėte tą procesą 
atsinaujinimo visame kūne. Jei
gu jus manote, jog jus sensta te, 
jeigu jus einate, kalbate, rėdo-

jūsų veide, jūsų išvaizdoje ir po
būdyje. Jaunystės minčių pa
protys prašalins senatvės*papro
čius. Jeigu lik galėsite jausli

aplinkybė, kad jau ir šiuo laiku 
yra užvesta byla Ciccroj. Kei
kia tik, kad laisvamaniai nesi
gailėtų aukų fondui, nes be pi-

ia-

ir ją laimėti.
Kad butų galima pasekmin-

ir Lietuviški Re
kordai- $10 ii augščiau.

Roseland 
Mnsic 
Shop

11146 S. Michigan Avė., Chicago, Iii

čia„ A. Monkevičius, Lukas, .1 
lasinskas, J. Vaičiūnas, K. Druk

Zigmontas, J. Rimkumis, J. W. 
Giedraitis ir J. Bagočinskis. Po 
25c.: D. Pakajiškis, J. Jonikas, 
V. Budrikas, J. Urbonas, P. Dra- 
seika, K. Čeponis, J. Leonas, J.

lis, K. Bulkavickis, J. Chiaplys, 
J. Jankūnas, Petrolius, K. Riau
ba. J. Gerik, A. Jurevičia, J. Ja
nušauskas, O. Janušauskienė, K.

skas. A. Sereika, J. Janušonis, A. 
Statkus, S. Juška ir J. Kaman-

surinkta 7.39. Viso kartu su
rinkta $26.61.

Melrose Parke. — Aukavo se- 
kantįs: po $1: A. Aneliutė ir J.

jausmams, ncgajli jokiu budo ino, jus palaikysite savo kūną 
jaunu ir gaiviu.
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pasilinksminti ir pakvėpuoti tyro

pusės stengsimės vi-

K Ii ubo KOMITETAS

nesuvylus visuomenę. Todėl, ger-

taipgi iš savo

Visus kviečia širdingai J. L.. T.

sų protą bei dvasią; priėję tūlą

me jį rubežiunii savo kelionės,

auginio

užsibrie-

iš Lake Fo-

akys buvo

spėkų, siaurumą žmogaus paž-

Amerikos 
Pasek mi il
giausias 
okulistas

Mr. Michael Grotz, 
1107 Oakton st., Ev- 
anston, III., sako:

“Aš visai negalėjau 
matyti kuomet pra
dėjau gydyties prie 
Dr. Cartcrlo; dabar- 
gi galiu matyti gerai. 
Man yra džiaugsmas, 
kad aš vėl galiu ma
tyt, buvęs daug me
tų viena akia aklas.

“D/. Carter verias 
visuomeniškos padė
kos už išgelbėjimą 
tiek daug nuo baimės 
apakti arba kitų ti
ktų ligų ”

voninio mieriu.c-

(Bus daugiau)

musų gyvenimą išlauk tų rube- 
žių, kuriuos mes sau 
žiame. M i.ss Meilinis, patar

nautoja prie Mrs. Pi
lie (of Carson, Pirie 
& Senti)
ręst, UI., sako:

“Mano 
kreivos per 25 metus 
ir ačiū gydytojui — 
Carter—jos dabar y- 
ra tiesios ir stiprios. 
Pirmiaus 
prie keleto gydyto
jų, kurie mane gydė 
ir pririnko akinius, 
bet nesuteikė man 
gero. Gaila kad> aš 
nežinojau to gydyto
jaus anksčiau.”

Pikniko pradžia 9 vq1. ryte. - Inžanga 25c. Kviečia visus atsilankyti HENGfiJAI.
PASARGA:—Imkite 22ros gatvės karus iki sustos, o iš ten Hiyerside karus iki daržo.

tie principai niekuomet nesėsta. I 
Musų dvasia pasensta todėl,' 

kad mes negyvename gyveninio1

šis piknikas bus vienas iš geriausių pasilinksminimų, kaip jauniems taip ir seniems, nes bus puiki orke
strą ir visokios rųšies žaismės ir taipgi skanių gėrimų, o kas svarbiausia, nes nuo šur pikniko 20tas nuo- . 
širntis pelno yru skiriamas <lcl \Veslsi<lės Viešojo Knygynd, kuris visiems naudingas, nes ten uždvka

rubežiuojąme save savo protiš
kose pažvalgose ir liaujamės au
gę, progresavę, kad mes leidžia
me audroms jausmų ardyti mu-

D r. F. O. Carter
Specialistas Akių, Ausų, Nosies ir (įerklės Ligų

Antras -jon QTATE ST mius nuo , Fair.
Augštas " k ‘ Vienos durjs i žie-

Valandos: 9 iki 7; Nedėlioin 10 iki 12

žymes skaitys ženklais nuodė
mių, — netikro sudaryto gyve- 

pati senatvė bus ro-

Dr. Carter Gali Visai 
Atitaisyti Kreivas Akis

Nekask kreivoms akims sulaikyti jus nuo gerai 
apmokamoš vietos. ^Nepasiduok pats save viso
kiems nesinagumains ir nuliūdimams. Neeikvok 
pinigų ir savo gyvenimo, kuomet Dr. Carter gali 
suteikti jums pagelbą tuojaus.

Dr. Carter suteikia pa^elbų kuomet kiti atsisako. Skaityk apa
čioje didelį $1000.1)0 užtikrinimų. Jūsų kreivos akįs gali bul atitai
sytos tikrai.

BE SKAUSMO! BE PAVOJAUS!
Dr. Carter suteikia stebėtinas pasekmes. Jo gydymas yra pa

vyzdingas ir pasekmingas, ir jums nereikia gaišuoti laiko ir turėti 
neparankumų. Jo užrašai kaipo didžiausio Amerikos okulisto rodo

Tūkstančius Pasekmingų Išgydymų
Dr. Carter apsigyvenęs prie State gatvės per 21 metų, žmonės 

lankosi pas jį iš visų kraštų, kad pasigydžius nuo silpno regėjimo, 
užaugimų ant akių, uždegimo, trumpo regėjimo, tolimo regėjimo, 
neaiškaus regėjimo, užgriuvimo vokų, cataraets, traškanų, ir krei
vų akių.

Jo pasisekimas sunkiuose atsitikimuose yra įžymus ir užtikri
ntas. Jus nuolatos pamatysite, kaip kreivomis akimis ligonis išeina 
iš jo ofiso už penkiolikos arba dvidešimts minučių su sveikomis 
akimis. Nesivėluokite—atsilankykite tuojaus. Jeigu jus abejojate, 
kad Dr. Ciirler pajiegs JUMS pagelbėti.

štai Yra Del Jųsų Pertikrinantis Parodymas!

DI lf JUlif1JI C Liepos-July 7,1918■T I H Rengia Draugystė Lietuvos Ūkininko
1 I® NATIONAL GROVE DARŽE, Riverside, III

jos dabar y
gydžbuisi

Gerbiamieji ir Gerbiamosios:—Nepamirškite šios progos, atsilanky

kite į šį linksmų ir prakilnų piknikų. Visiems yra Žinoma, kad minėtas 

Kliubas parengia kuolinksmiausius ir gražiausius piknikus, tai ir šitų 

piknikų rengia gabiausios jiegos, kad 

biarna publika, meldžiame atsilankyt 

oro tarp žaliuojančių medžių. Mes 

sus užganėdinti.

sukietėjimo — sukaulėjimo pro
cesui, kaip tik pilna minčių per-1 rj()S yra įžymiausiomis jaunys- 
versinū taip, kad kaip tik prie-j 
šingi idealai valdytų žmogaus 
mintimis. Minties įtekmė kunan 
vra absoliutiškai moksliška. Ji

idealių ir prakilnių svajonių, kil

Kiekvienoje kūno celėje ra il

ir čielybėje, jeigu mintijimo

lyta teisingu mintijimu, kad ji 
gajli užkirsti kelią senėjimo pro
cesui. Pasekmingiausis būdas iš-

Seniausis ir Didžiausis Valstijinis Bankas ant Bridgeporto
Central Manufacturing District Bank

(A STATE BANK)
1112 West 35th St., netoli Morgan Gatv., Chicago.

Turtas Viešina Keturius Milijonus Dolerių ($4,000,000.00)
čia vra laikoma Suvienytų Valstijų, Pačių, Bankų, Pa

vieto ir Miršti) Valdybų didžiausių korporacijų ir draugys
čių pinigai. KodeTjji žmonės arba ir bizneriai tini bijoti 
dėti pili.gus į bankų ir laiko namie, jeigu valdžia ir drau
gystės nebijo? Kiekvienas žino, kad nereikia nešioti pini
gus su savim ar slėpti juos kokioje privatinėje vietoje, 
kuri atrodo saugi, liet nėra tokia. Padėk savo pinigus į ši
tų bankų, kur jie nežus ir galėsi juos pasiimti kada tik 
norėsi. Ištrauk is neparankių ir nesaugių bankų ar ka- 
vojainų vietų ir padėk savo sunkiai uždirbtus pinigus į ši
tų stipiiausių ?r saugiausių liaukų visame apskrityje. Mu
sų BANKAS yra taip geras ir stiprus kaip geriausis ir 
saugiausis did'mivsčio bankas, lik daug parankesnis Jums 
kas link vietos ir biznio valandų. Atsineškite bankines kny
geles, o mes iškolekluosime Jums pinigus su procentu. 
Mokam 3% (procentų) už padėtos pinigus, siunčiam pini
gus į Europa, GALIMA VAŽIUOTI | HUSIJA IH EINLAN- 
DIJA parduodame šifkortes ant geriausių linijų, o ypatin
gai parduodame RUSUOS BUBLIUS pigiausia kaina Chiea- 
goj. ant ko Jus galit uždirbti didelius pinigus. MES gva-

A S TATE BANK rantuojame rublius pirktus pas mus. SVARBU: Galite 
rašyti į’Lietuvą ir užimtas priešais šalis. Mes suteikiame pilną informaciją ir pagelbą susirašy
mui. Kreipkitės pas mus. Bankinės valandos: 9 ryte iki 4 po pietų, o subatomis ir vakarais nuo 6 
iki 9. Liet. Skyr. veda S. L. Labiau.

senti, kuomet žmogus nuolatai 
siekia priedo nors geresnio, pra
kilnesnio, augšlesnio bei išdidus- 
nio — nuolatai auga ir žengia 
pirmin. Užsiėmimas, kuris išvy
sto žmogaus prakilnius polinki
ams bei siekinius, nuolatinis įsL 
gilinimas bei atsidavimas pra
kilnioms svajonėms ir augšliems 
idealams — yra galingi sargai

na žmonių dvasia padaro žmo
nes pasenusiais.

Gyvenimas turi būti viena ne
siliaujančia linksmybe. Link
smybė ir jaunystė yra vien-pras- 
miai — sinonymai. Jeigu meš 
nesidžiaugiame gyvenimu, jeigu 
mes nejaučiame džiaugsmą bei 
priimnumą būti gyvais, jeigu 
mes savo darban nežiūrime kai
po išdidžion ir puikinu privile- 
gijon, mes pasėsi me ir pasėsime

me senatvės ir silpnumo min
čių, kadangi mintis vadovauja 
visur, o kūnas yra lik atspindžiu 
minčių. Reiškia mes visupir- Į 
minusiai pasėstame dvasioje. 
Musų dvasia taipgi neturėtų pa-' 
senti, kadangi ji yra principu 
neišsemiamos gyvybės, pama-'

/Įkvėpkime grožybę savan gy
venimai! mąstydami grožybes 

mintis, auklėdami grožybės ide-' nimo; 
a)ius ir persistatydami sau gra
žius paveikslus savo vaidentu
vėje. Nėra geresnio vaisto nuo

musų darbo, meilė musų brolių 
—žmonių, meilė visoko. Meile 
yra geriausias gyvybes ir augštų 
idealų sužadintojo, kūno ir proto 
atgaivintoja, atnaujintoja ir at
jaunintojo. į

Musų kūnas neturėtų pasenti, 
kadangi jis yra nuolatai alnau-' 
jinamas, o tuolabiausiai kuomet 
protiška pastovą yra prielanki. Į 
Musų kūnas pasėsta tik po įtek

■■HHiHiiiHiHiflKiiiDKKiMHBi

Mr. Gco. Kelble, 605 
Albany Avė., Chica
go Fireman of Coin- 
pany 5, sako: \

“Aš rekomenduoju 
Dr. Carterj labai la
bai kaipo akių speci
alistų kiekvienam rei 
kalaujančiam jo pa
tarnavimo. Jis ati
taisė kreivas akis 
mano mažos mergai
tės, kurios buvo nuo 
pat gimimo kreivos, 
o dabar jos yra visai 
sveikos. Aš taipgi 
turėjau progų matyti 
keletu stebėtinu išgy
dymų nuo kreivu a- 
kių būdamas jo ofise.
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Bostono žinios
*

Gegužis išteisintas.

SO. BOSTON, Mass. — Birže

m U.Bg—

nusisaindžius Bostone didžiau-1 nėn neturėsią kuo pasiūdyti, tai 
sį teatrą, surengti milžinišką 1 ...

koncertą. Gerb. kompozitirius,
M. Petrauskas apsiėmė vadovau
ti visiems chorams.

— Reporteris.

Waterbury,Connleivio” leidėjo teisinas. Jis bu
vo policijos knltinamas dėl ‘‘ne
klausymo {Milicijos įsakymų”

laiku proleslo mitingo prieš Nusitarusios surengti dideles pra- 
klerikalus, kuomet suagituotos : kalbas Palace Teatre birželio 30 
davatkos išardė tą mitingą, (a-'dieną, 
pie lai jau buvo rašyta).

ant Lietuvos sienos busią sulai
kyti, nes jie ten nebusią pa
geidaujami...

r Taipjau tą patį vakarą buvo 
ir kitos klerikalų prakalbos su 
kalbėtojais — kunigu Jakaičiu 
ir Česnulevičium. Kiek girdė
jau, ir ten buvo žmonių viduti
niškai. — Boblaukio Juozas.

Vietos lietuvių tlriiuRijos buvo

Bet kad reikėjo visoms 
srovėms pastatyti po vieną sa- 

J. (i. (tegužis buvo pasiėmęs vą kalbėtojį, tai klerikalų angis 
kelis liudininkus, bet jų nė ne- ir iškišo galvą iš užančio tų, ku- 
reikėjo, teisėjas tik paklausė to į ne ją užaugino.
vakaro buvusio pirmininko, d. Buvo skelbiama, kad kalbė- 
Plcpio, ir to pakako. Gegužį iš- šią trįs kalbėtojai lietuviai ir j 

vienas ar du anglu. Lietuvių

Lietuvos Laisvės 
Fondas.

AUKOS.

teisino.
Bylos laiku teisme buvo ir šni-1 turėjo kalbėti kunigas Jakaitis 

.pūkas Mikalauskutis. Tas vaiki iš VValerburio, Česnulevičius ir

jam nikėjo papasakot apie to 
vakaro nuotikius, ir vis nieko ne
buvo galima suprasti, ką jis no-

Tcisėjas subarė policiją už ne- 
prižiurūjimą teisingai tvarkos,

dovanos tam šnipUkui už netei
singą informavimą {Milicijai, ar 
ne, bet man rodosi, kad tas daly
kas reikėtų imti visų tų draugi-

irsto mitingą, komitetams ir 
stengtis teismo keliu pamokinti 
tokie gaivalai, nes kitaip mes ne
galėsime jokių parengimų laiky
ti; ateis panašus šnipeliai — me
lagiai. priplepės nebūtų dalykų 
policijai, toji ir vėl ardys, taip 
kaip dabar buvo padariusi.

Kad jau pradėta, tai reikia ir

nebuvo, kaip girdėjau, dėlto, 
kad klerikalai pasielgė saviškai: 
jie paskyrę savo kalbėtojus, ku
rie jiems geriau tiko, ir išankb- 
to jų vardus užregistravo mies
to valgykloj — mat, kad laikui 
atėjus niekas nebegalėtų įsi
sprausti. Tuo bildu, kada pas
kui progresyviųjų draugijų at-| 
stovai kreipėsi į policijos virsi-Į 
ninką užreiškimu, kad jie savo 
kalbėtoju nori pastatyti F. Ba-| 
gočių, tai gavo atsakymą, kad 
jau esą trįs kalbėtojai užregis-| 
truoti ir to pakaksią: jie visoms| 
srovėms pakalbėsiu.

Taip iš didelio debesio išėjo I 
maža lietaus. Prakalbos, žo
džiu sakant, buvo tik vienų kle- Į 
rikalų. Užtat ir publikos atvy-| 
ko visai maža, ir kalbėtojai jau Į

’tėsi ne kaip, pamatę, kad lenkai 
kalbėti taip didelėje o apituščio-| 
j e salėje.

So. bostoniečiai dar nė cento 
nėra aukoję Lietuvos Laisvės 

Fondui. Na, bet jau kuomet pra
dės, tai neatsilaikyti nė viena liep 
tuvių kolonija. Mes kada ne
dirbam lai nedirbam, bet pradė
ję — savo duosnumą parodom, 
šiuri!

Praeitą ncdūldienį buvo atva
žiavę iš \Vorcesterio LSS 40 kp. 
choro delegatai, N. Kudaraus- 
kas, K. Bušas ir kiti, tarties su 
bostoniečiais dcl surengimo Bos
tone didelio, kelių chorų, kon- 

sukvies- 
Choras, 
Clioras, 
Kanklių

Vakare buvo kitos prakalbos, 
kurias rengė Sandaros 11-toj i 
kuopa. Kalbėjo Dras J. Šliupą? 

Į ir Tėvynes redaktorius V, K 
Račkauskas. Žmonių buvo su
sirinkę gana daug. Kadangi 
^kalbėtojai kiek pasivėlino atvy
kti, tai tuo tarpu p. Žcmantauc- 
kas varė agitaciją dėl tautinin- 
kiško dienraščio.

le r t o. l’reponuojama 
Ii: Montello Liuosybės 
Cambridgiaus Laisvės 
So. Bostono Birutės
('boras, Gabijos Choras ir Wor-

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Prakaituojančios
Kojos

yra netik nemalonios užuosti, bet ir 
kenksmingos sveikatai. Prakaita
vimas padaro kojas skaudžiomis, 
vaikščiojimą kėblum ir kvapą daž
nai,nepakenčiamu. Kam reikia tuo 
kęstis, jei čia pat po ranka yra pa- 
gelba? Nusipirk

Žinoma, Dras šliupas, savo 
papratimu, akėjo socialistus is 
vienos pusės, ir klerikalus iš an
tros. Jo nuomone, ir tie ir kiti 
darą didelių klaidų, kad skirsto
si ir nenorį veikti išvien su ‘‘vi
durine” srove, kuri dar niekur 
nesanti išklydus iš vidurio kelio. 
Taigi jis šaukė visus vienybėm 
nes dabartinis momentas esąs 
svarbus. Partijinių reikalų jis 
nepasmerkiąs, partijos esančios 
reikalingos, bet dabar esą bend
rų visiems dalykų, dcl kurių vi
sos srovės ir partijos turėtų, pa
sak jo, išvien stengtis. Washin-

trijų srovių atstovus, kurie rin
itų medžiagą ir tvarkytų, idant 
laikui atėjus butų jau visa pri-

Severa’s
Foot Powder

(Severos Proikos Kojoms) aptiako- 
je. Mazgok kojas kas vakaras karštu 
vandeniu, o rytmetyj subraukyk su 
milteliais plasnus, padus ir tarp- 
pirščius. (barstyk po truputį į če- 
verykus ir kojinius (paniekas). Tai 
yra geriausias dalykas nuo prakai
tavimo, skaudėjimo, tynimo ir pail
simo kojų. Jie užlaiko sausumą čt- 
verykų, kojinių ir kojų. Kaina SS 
centai, gaunami kiekvienoj aptiekoj,

i W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

ko lietuviai trokštą. Jis ypatin
gai pasmerkė klerikalų vadus, 
'tokius kaip Karevičius, Ališaus
kus, Gabrius etc.

V. K. Račkauskas savo kalbą 
pašventė daugiau agitacijai už 
Lietuvos Atstatymo Bendrovę 
etc., ir ragino, kad kiekvienas 
hpsidėtų mokestiinis Lietuvos 
reikalams. Rodė štampas, ku
rios busiančios lipinapios pagal 
mokestį, ir kurie grįždami tėvy-

Town of Lake, Chicago, Lie
tuvių Laisvamanių prakalbose 
Lietuvos Laisves Fondui aukojo: 
po $1.00: J. Mališevski, Ch. Ma
ciūnas; po 50 centų: W. Boiddl; 
po 25 centus: J. Rakininskas, A. 
Bagdonas, J. Kilba, J. Rouk, J. 

Į Jotka, J. Bartkus, A. Misevičius, 
F. Anibrozienė, B. Lapinskas, 
N. Ropukas, M. Povilaitis, J. 
Stupęlis, P. Šaltukas, J. Zu rainis, 
S. Zakubinski, J. J. Blinstrupas, 
J. Kuneika, V. Stkimas, A. Ki
sielius. Smulkių $2.20. Viso 
labo $9.45.

Lietuvių Laisvamanių Susivie
nijimo prakalbose Chernaucko 
svetainėj Lietuvos Laisvės Fon
dui aukojo: po $1: C. Tuskčnis, 
M. Sriubas ir K. Petrauskas; po 
50 centų: J. Dovidaitis, A. Bak
ais, I). Karalius, A. Balčiūnas, 
P. Rakusius, J. Miškinius, P. Pu- 
skonis ir J. Razmis; po 25c.: K. 
Krasauskis, M. Siekis, P. Vilio- 
mas ir P. Jukna; F. Dikis 45 c., 
Ch. Norveckas 30 c.; smulkių 
aukų $1.00. Viso $10.30.

Brighton Parke, Lietuvių Lai
svamanių prakalbose Lietuvos 
Laisvės Fondui aukojo sekantis: 
po $1.00: S. Stankus, F. Ancer 
ir W. šlaižas; po 50 centų: V. 
Andejovas, J. šinkevičia, B. Sa
dauskas, A. Adomonis ir P. Ma- 
Jelo; po 25c.: M. Povilaitis, J. 
Patamsis, A. Ginčauskas, J. Že
maitis, P. Oželas ir B. Glazaus- 
kas; E. Simanauskas 35c.; Smu
lkių aukų $1.00. Viso $8.45.

Ncrth Sidėj Liet. Laisvama
nių prakalbose Liet. Laisvės Fo
ndui aukavo sekantįs: po $2: V. 
Kudirka; po $1: J. Rimkumis, 
K. Jankauskas, A. Morkūnas ir 
V. Novikas; po 50 centų: J. Va
lentas, P. Maženolis, J. Bal tuš
ka, S. Valiulis, J. Pleškialis, čer- 
nauskas, J. J., J. Kuzmickas ir 
V. Briedis; po 25 c.: J. Truins- 
kis, L. Karsok, K. Šeikus, J. Da
uginis, J. Sodeikis, A. Brazis, J. 
Mickevičius, Budria, Berilius, 
S. Danilevičia, K. Juraitis, A. 
Biežis ir Rozisauskas; smulkių 
aukų $5.28. Viso $19.03.

Tuo būdu Lietuvių Laisvama
nių prakalbose surinkta aukų 
Lietuvos Laisvės Fondui viso 
$47.23. Išlaidų $10.—Pasiųsta 
Liet. Laisves Fondui $37.23.

— A. Ambrazevičia.
Auką $37.23 Lietuvos Laisvės 

Fondas pfiėme ir taria didelį a- 
čitt kaip aukautojams taip ir ri
nkėjams. —A. Lalis, sekr.

Naujieną 
Draugams

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

jaugtoje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje.
Po Priežiūra Valstijos ir Suaivlenijimo Banką (Cfoaring House) Depositą 

ir Taupymo Padėjimą.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE I8LAND AVĖ., kampaa 19 gatvės. 

WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 
pirklys prei. Pilsen Lumber Co.
H. E. OTTE J. PESHEL

vice-prez. Nat. City Bank sekr. Turk Mnfg. Co 
GEO. C. WILCE OTTO KUBIN

vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA 

kasierlus
PERVIRŠIJA $6,000,000.

W. KASPAR 
prezidentas

• 1TO KASPAR 
viceprezidentas

, 7ILLIAM OETTING 
prez. Oeting Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA 
vice-prczidentas 

PADfiJIMAt 
PERVIRŠIS 
KAPITALAI

prez. Atlai 
[Brewing Co-

C7O£JfJMUOaaE
KALBAMA LIETUVIŠKAI

l ♦ ♦ ♦ <1 *

NAUJIENOS, Chicago, UL

i todėl Naujienos turi rasties 
kiekvienoj šeimynoj. Naujie
nų metine prenumerata už 
Chicagos ribų dar tebėra 
$5.00.

2. PIRKITE NAUJIENŲ 
ŠERUS. Kiekvienas, kam 
Naujienos yra mielos ir kas 
supranta jų svarbą, privalo 
tapti Naujienų šėrininku. 
Pirmųjų Naujienų serų jau 
visai mažai bėra likę neiš ! 
pirkta. Greitu laiku Naujie
nų kapitalas bus padidintas, 
nes Naujienų turtas jau dau
giau išneša. Vien tik Naujie
nų namas yra vertas iki $12,- 
000. Paskutiniai Naujienų 
Šerai dar yra parduodami po 
$10.

Tegul tatai jūsų uždaviniu 
šiandien bus: !

GAUTI NAUJĄ SKAI
TYTOJĄ NAUJIENOMS;

NUSIPIRKTI NAUJIE
NŲ ŠĖRĄ.

Nenusiraminkite, kol ne
padarysit abiejų šitų daly
kų.
Tikimės, kad daug ragini
mų nereikalausite. į

I SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

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

Rašyti visados tik rašalu, o ne

Rašyti kiek galint aiškiau.
Kašyti tik ant 

ros pusės.
\ ienos Į>opic

Rašant, palikti kiek galint
platesnius tarpus tarp eilučių

bent pusę colio.
Kiekviename r;■sinyj, jei kas

pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vurdą-pa-

Rašant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratos, skelbimų, 
knygų užsisakymo, adreso per
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver- 
te, kuriuo siunčiama raštai Re
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popicros. O tai dėl
to, kad laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips
nius spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos ar šiaip straipsniai 
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamics šitų nurodymų 
palengvinsite mums darbą; o 
taipgi bus galima išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų neatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiamo 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. L'arini at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halnted 
St., Sale Mildos 
teatro.

Dabar, kada sunkus laikai 
atėjo laikraščiams, neužmir
škite SAVO VIENINTELIO 
DIENRAŠČIO.

NAUJIENOMS Jus gali
te pagelbėti bent dvejopu bu- 
du:

1. PADAUGINKIT NAU
JIENŲ SKAITYTOJŲ BŪ
RĮ. Kiekvienas stengkites 
gauti bent po vienų naujų 
skaitytoją.

Kiekvienam reikalingos 
yra Naujienos, kiekvienas
jas gali šiandien išsirašyti, J900 S. Union avė., Chicago.

Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

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

Kokiai atsibuna kas panedCli ir ket- 
vergą; pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojas JOS URBANAVIČIUS su 
pagelbininkOm.

ma-

9

Ateik Syki, o Eisi Visados
1UDINK drapanas dabar kol dar pigu

L TAUPYSI nuo $5 iki $10 ant apsirėdimo pas mane.

Darau ir reinkotus vyrams ir moterims po $10 ir augščiau.

IUTAI vyrų ant orderio nuo $20 iki ^60.
\

AVO darbą ir pritaikymą gvarantuoju,

Arba savo pinigus gausi atgal.

U
ŽLAIKAU visokios rųšies vilnonių materijų sandelį 

ŽTAI galiu daug pigiaus parduoti negu kitur kur; 

Taipgi valau ir prosinu drapanas.

Siuvėjas Vyrų Drapanų, Lietuvis

A. MAUSNER
3239 So. Halsted Street Chicago, Illinois

Nedėliomis 9—12 ryto.Atdara nuo 8 vai. ryto iki 9 vakaro

Oi *■

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj

PEARL QUEEN KONCERTINA

Nemokėk Pinigus Bereikalo
Musų Krautuve—viena iš didžiausių Chicagoj

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negau
si. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra nau- 
jausies mados. LJžlaikoDi visokius laikrodžius, žiedus, šliu* 
binius ir deimantinius; gramofonus lietuviškais rekordais 
ir koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų is- 
dirbysčiu. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikta. 
Dirbame' visokius ženklus draugystėms, taisome laikro
džius ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie 
prisiŲS trijij ccnty krasazunklį gaus kataliogcj veltui.

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

Reumatizmas Sausgele.
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMI’OUNI) mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padčka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačią 28c.

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

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

■ ... --------------------

i i nn Puikiai atspaustų Oi nn IUU KONVERTŲ vi>UU
su jūsų

vardu, pavarde ir antrašu
j Laiškas su jūsų pilnu antrašu, 

atspausdintu tini konverlo, 
niekados neprapuls krušoj, nes 
jei jis nešin usių tos ypatos, ku
riai jus rašėte, jis

SUGRĮŠ JUMS ATGAL.
ITisiųskile $1.00 ir pilną jūsų 
antrašą, o mes atspausdinsime 
100 kon vertų, ir tuojaus prisiu
sime jums.

NAUJIENOS
1840 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite 
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King Midas I
Geriausi Skustuvai '

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

Pirkliai, pasirašykite čia.

Vardas

Adresas

Vyrišky Drapanų Darganai
Naujų neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, uuo $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 augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SL. Chicago. III.b 

D

Č

Iškirpkite šį apgarsinimą ir 
nusiųskite į
KING RAZOR MANUFACTUR- 

ING C(L
31 N. 9 St., Indiana, Pa.

Telefonas Lawndale 9321 
dėl pardavėjo 

Chicagoje ir apiclinkCjo

vas, kurios skelbia*

si jūsų dienraštyje

eikite į tas įkro

%

Garsinkis ‘Naujienose’
r , •—1 •». ' ... ’i' A’i1
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fikfl A Į| I) (|(lff?!5$J|O^; i Karevičiaus darbus ir nuplė- 
. Išč ličiną nuo klerikalų veido.

HE LITHUAN'AN DAILY NEWS

Published Daily cxcept Sunday by
• he Lithuanian News rub. Co., Ine.

1840 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Jie eina pėdomis praloto 
Antanavičiaus ir kun. Olšau
sko, kurie Lietuvoje “malši
no kramolą” donosais ir kur
stymais prie donosų.

Naujas užsivari-, 
nėjimas

tiškus” organizacijas apskritai, 
kuomet ištiesų “referendume” 
pasakyta, kad uždraudžiama y- 
ra steigti liktai “naujas organi- 
z i i .as”. Vadinas, pagal “refe
rendumą”, nėra uždrausta tverti

zacijos dvasią, bet jie elgiasi dar 
aršinus, darydami savo “tvarką”

Telephone CanaI 1506........... . Bet dabar musų klerikalai
Naujienos einu kasdien, išskirianti . . . i JLlnonin
nedCldicniiis. Leidžia Naujienų Ben- rengiasi prie dar didesnio
in.'v± Tekfon":"'"!^10“80’ žygio. Jie nori padaryti ge

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje—pačiu:

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

Cbicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija ................
Savaitei ........................
Mėnesiui ........................

Suvienytose Valstijose, ne
pačtu:

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

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

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.........02
... .12
... .50
Chicagoj,

. $5.00

.. 3.00

.. 1.65
.. 1.25
... .65
.. 7.00
.... 8.00'

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. I\l_!. * ‘ 
aiškiai ir i.... ----
sės, be to paliekant 
pus tarp eilučių Bedi 
ko visas 1.1...
trumpinti. 1............. - .
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

išspausdinimui laikraš- 
adresuoti tiesiai

_. Reikia būtinai rašyti 
ant vienos popieros pu- 

datesnius tar- 
cija pasilai- 

teises rankraščius taisyti ir 
Netinkami spaudai raš-

dviejų savaičių autorius
!_ J . A a • • X •

ių pakankamai persiuntimo

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

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

r

r Redakcijos
! Straipsniai

“Kramolos 
malšintojai".

nevalę “oblavą” ant socialis- 
• j tų ir socialistų simpatizato- 

I rių visoje Amerikoje.
i Chicagos klerikalų orga
nas atsišaukia į savo kores
pondentus visose lietuvių ko- 

i lonijose ir prašo jų “kuogrei- 
čiausiai pranešti” atsaky
mus į šiuos klausimus:

“1. Ar Tamstų kolonijoj 
buvo kviesta socialistai da
lyvauti 4 liepos apvaikš- 
čiojime? Ar dalyvavo?

“2. Jei nedalyvavo, tai 
ką atsakė į pakvietimą. 
Reikia prisiųsti ‘Draugui’ 
atsakymo kopiją.

“3. Jei socialistai vieni 
skyrium darė tą dieną 
mas-mitingus ir priėmė 
rezoliucijas, tai reikia at
siųsti ‘Draugui’ tų rezoliu
cijų kopijas.

“4. Jei savo mas-mitin- 
gų nedarė ir visų bendra
me apvaikščiojime nedaly
vavo, tai ką veikė tą dieną 
tamstų kolonijos socialis
tai, jų kuopos, kliubai ir 
tt.

“5. Kiek tamstų koloni
joj Dėdė Šamas sugavo 
‘slackerių’ iš tarpo lietu
vių socialistų ir jų simpa- 
tikų?

“6. Jei tamstų kolonijoje 
koks lietuvis socialistas 
nusižudė iš priežasties 
gręsiančio kareiviavimo, 
tai praneškite jo vardą, 
pardę, nusižudymo dieną 
ir taip-pat — prie kokios 
socialistų organizacijos 
prigulėjo?”
Kaip matote, tasai kunigų 

laikraštis ketina iš visos A- 
merikos prisirinkti medžia-

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., July 6, 1918, 
a s reųuired b y the act o f Oct. 6, 1917.

Vakar pas “Naujienų” re
daktorių atsilankė atstovas 
iš vietinio federalio “Teisy
bės Department©” (Depart
ment of Justice) padaryt 
tardymą. Jisai užreiške, kadlg03 socialistų ir šiaip prog- 
iš vienos lietuvių grupės atė- resyvių žmonių skundimui, 
jęs skundas ant “Naujienų” kad parodžius juos, kaipo 
už tai, kad jos neskelbusios'5įos šalies priešus, ir paken- 
Laisvės Paskolos bonds’ų. ,kUs jiems. 
Valdžios atstovas perskaitė Lonkoiisvi 
skundą, bet pasakė, kad sku
ndikų pavardžių jisai nega
us išduoti.

Nėra tečiaus jokios abejo
nės, kad tą skundą surašė 
kokių-nors vyčiukų arba ki- 
tokų klerikališkų gaivalų 
būrelis, pakurstytas savo va
dovu.

Mums, žinoma, neėmė nė 
minutos laiko parodyt skun
do melagingumą.

Reikia pastebėti, kad šitas

. Iki šitokio atviro 
nachališkumo jie dar nie
kuomet nebuvo priėję!

Tolyn musų klerikalams 
vis labiau dvgsta ragai. Bet 

< avo begėdišku smarkavimu 
jie nori visų-pirma prideng
ti klerikališkos politikos 
niekšybę.

Visas svietas šiandie žino, 
kad Lietuvos kunigų vadai 
padarė sutartį su 
Vokietijos genero
lais, Ludendorfu ir Hin- 
denburgu, parduot Lietuvą 

. Visas svietas ži-
> --------- J uuiiouigu

skundas atėjo tuojaus po to, kaizeriui. 
kaip ( hieagos lietuviai dar- no, kad Amerikos klerikalų 
bininkai parengė atskirą įgaliotinis, kunigas Bartuš- 
nuo klerikalų 4-ios Liepos ka, padėjo savo parašą po 
apyaikščiojimą, delei kurio!memorialu, reikalaujančiu 
tiek dūko Draugas’ ir jo?Lietuvai vokiško monarcho, 
pakalikai. q klerikalų spauda Ameri-

Panaši istorija buvo mė-|koje teisina tuos kaizerio be- 
nesis suviršum laiko atgal. 
Po paskutinės Chicagos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos 
konferencijos, kuri įvyko ge
gužės mėnesio 26 d., tuojaus 
atėjo pa 
lės valdžia 
ties apie koki 
Driešvaldišką 
<uriame “N/

bininkai

rnus ir giria vokiečius, kaipo 
“artimiausius, šviesiausius, 

tvarkingiausius, ir stipriau
sius” (“Draugo” žodžiai).

Taigi kad paslėpus šitokią 
savo politiką, klerikalai ir 
varo tą juodašimtišką kam-1

s P. Grigaitį federa- 
itstovas teirau-

susirinkimą" )Pa.niĄ T“Nauliena?
redaktorius’}’r?es 4’ L/T T- Pnes soc.la- 
<rirdi 118tus lr kltus progresyvius

i..-,. žmones. Kitus kaltindami ir
skųsdami, jie nori save nu- 

rinkimas, kuhame jisai daly-!baltiati valdžios ir visuome- 
vavo, buvo viešas, ir parodė n’s akyse- . ' ' (
to susirinkimo rezoliuciją. Į Bet jiems išeis per pakau- 

Aišku, kad ir tą skundą šį jųjų niekšybės. Tegul jie 
padavė klerikalai, kurie ne- • neįsivaizdina, kad visą svie-

paduot
tuomet paaiškino, kad susi-

to, kad Finlandija turinti būti 
nepriklausoma karalyste su ka
ralium paveldejamu vyrų lini joj. 
Karalius negalėsiąs antsyk būti 
ir kokios kitos valstybes viešpa-

Musų Moterims
Jie neva mėgina savo neap

galvotą išsišokijmą paremt LSS. 
konstitucija, o tuo tarpu jie sto
ja už dalykus priešingus tai kon
stitucijai. Jie reikalauja pildy
mo “referendumų”, kuriuos L.

Mums lapo prisiųsta iš L.S.S.
VII rajono du gana keisti doku-,^ j p kuopų tame mieste, 
mentai su prašymui išspausdinti Į kur pi|.Ina j()S ncbuvo, kadangi 

Vieną tų j p į p yl,a sena’\ o ne “nau- 
žeiniaus;. ol.ganįzacjj{h () pagal VII

kitą kartą. rajono komitcto “išaiškinimą” laikydamas įstatų (štai kur bu 
išeitų taip, kad sąjungiečiai ne- tų vieta kalbėt apie “sauvalę va 

“Reikalaujame, kad d. J. P. Rau-. g;di daugiau8 lvcrti L. D. L. D.
linaitis butų atšauktas iš P. K. kuopų

Narystės. į
l

“L.S.S. VII Raj. Komiteto su
sirinkime, laikytame birželio 2.1 mitetui
d. 1918 m. Pittsburgh, Pa. l(ko-'delei kurio jit
si nutarta reikalaut, kad d. Rau- Kom. narį.
linaitis butų atšauktas iš P. Ko- j
miteto narysės. • prieš žmogų, kurio nuomonės

“‘Naujienų' no. 145, d. Rauli-'jiems nepatinka.

juodu “Naujienose", 
dokumentų dedame 
antras bus paskelbtas

(tovystę!) “Naujienose” Jau bu
vo parodyta, kad balsavimai re- 

Aitas pavyzdys parodo, kaip ;1erenduino įnešimų apie sociali- 
menkai rūpėjo tam rajono ko-istiškų organizacijų steigimą, a- 

susipažinti su dalyku, < pic A.L.D. I. ir tt. buvo atlikti 
šoko barti Pild -pusantro mėnesio vėliaus, negu 
Žinot ir suprast 'leidžia L.S.S. taisyklės: o tos tai- 

jiems nesvarbu, bile tiktai rėkt syklės juk buvo referendumu į-

naitis prisispyręs agituoja są- 
jungiečius, kad nebūtų vykdo-; 
mas gyveninian referendumas,' 
kuris draudžia L.S.S-gos rajo^ 
nums, kuopoms ir pavieniams^ 
nariams organizuoti L. D. 'I', ir 
panašias organizacijas, užvardi 
nant jas ‘socialistiškoniis’ be S-1 
gos refenrendumo leidimo; jei, 
kas bandytų vykdinti, grasina 
S-gai skaudžiomis pasekmėmis. ,

“Ką tuomi d. Raulinaitis nori tai turi teisės nurodyti blogu- 
pasakyti, neišdrįsta; vienok, pa- • mus, kuriuos jisai permato, o il
gai jojo išsitarimų, išrodo pra- pareigos. Papeikimo vertas y- 
našavimas frakcijų. • ra ’H' tas žmogus, kuris stengia-

“Jeigu taip kalbėtų liuosas or-į si persergėti organizaciją nuo 
ganizacijos narys, tai ne taip •• gręsiančių jai blogumų, o tas

Tolinus, to rašto autoriai da
ro visai neteisingų priekaištų J. 
P. Baulinaičiui, kaltindami jį 
“grasinimais” Sąjungai ir 
“tiems, kurie bandys” vykdinti 
minėtą “referendumą”. J. P. 
Raulinaitis nurodo, kokios blo
gos pasekmes gali išeiti iš to “re
ferendumo”, o tai nėra grasini
mas. Ir tai nėra peiktinas daik- 

; organizacijos narys ne tik-

vestos. Vadinasi, tie balsavi
mai neturi vertes. Jie butų le- 
gališki tiktai tuomet, kuomet 
Sąjunga butų pirma atšaukus 
jiriimtasias referendumo taisyk
les ir padarius naujas.

Bet rajono komitetas nepai
so, kad referendumo keliu pri
imtosios taisyklės buvo sulau
žytos. ir kartu jisai reikalauja, 
kad butų vykdinama nelegalis 
“referendumas”! Į ką-gi tai pa
našu?

Ir dar to negana. Rajono ko
mitetas “reikalauja”, kad butų 
atšauktas Piki. Komiteto narys. 
Bet iš kur jisai pasisavino sau

silose reikaluose, kurie paliečia 
konstitucijos mainymą, o taipgi 
žemės ir jurų pirklybą. Kituose 
dalykuose jo veto galėsiąs būti 
atmestas dviem trečdaliais bijl- 
st^ naujai išrinkto landtago. Ka
ralius taipgi turėsiąs didelę galę 
daryme sutarčių su svetimomis 
valstybėmis, bet jis negalėsiąs be 
landtago pritarimo paskelbti už
puolamos karės, nei taikos su
tarties pasirašyti. Pasiūlytoji 
valldžios forma reginiai remiasi 
Švedijos konstitucija 1899 me
tų. — Du žemvaldžių senatoriai 
pasipriešinę monarchiškai val
džios formai, ir todėl rezignavę 
iš savo vietų.

Mpnarchiškos valdžios Fini- 
joj reikalauja vokiečių valdžia. 
•Tik kelios dienos atgal Vokieti
ja pareikalavo nuo finų landta
go, kad įvestų monarchišką val
džią be atidėliojimų, nes kitaip 
Vokietija pati įsteigsianti ten ka
rišką diktatūrą.

JAUNUOLĖMS SUKNIA.
Pavyzdys No. §866.

'dar labiius yra verias papeiki
mo tas, kuris mėgina sulaikyt 
kilus draugus nuo šitos parei
gos atlikimo.

Todėl yra neteisingas ir tasijnui!

ha panašiai P. Komiteto narys, 
tai jau čia yra kas tokio negei
stino apsireiškimo.

“Mes, kaipo tikrai demokra
tiškos organizacijos nariai, sa
vo viršininkus renkame ne dėl 
sauvalės vadovystės, o lik dėl 
pildymo didžiumos nutarimų, 
nepaisant ant kiek tas viršinin-, 
kams nepatiktų, ir pakol nere-. 
zignuoja 
valo savo pareigas pildyti, arba, 
atsistatydinti nuo vietos. D.

V ’ |

Raulinaitis, netik nemano nuta-t'jasi hl()< kad jie |)rik|auSo “tik
rinius didžiumos vykdinti gyve- |<ai demokratiškai organizaci- 
niman, bet dar grasina blogo-l jai» Demokratybės kaina, anot 
mis pasekmėmis tiems, I 
bandys tai padaryti. ’ dėjimas”.

“Pasiremiant S-gos Konslitu- k|.aĮy|)ę< tas 1)rįValo 
cijos straipsniu XXVI paragra- Į)als sieng(ics

rajono komiteto priekaištas J. P. 
Baulinaičiui, buk jisai elgiasis, 
kaipo “sauvalis vadovas”. Sten- 

’ gilinasi parodyt organizacijos 
i nariams, kas yra bloga, lai ne

iš viršininkystės, pri-( fa savavaliavimas; ir ypatingai 
m privalo šitokį pasielgimą taip 
suprasti žmonėd, kurie didžiuo-

kunt'f į()S patarlės, yra nuolatinis bu-

tu 3-čiu, mes reikalaujame, kad

imo P. K. narystės.
“L. S. S. VII Rajono Komite-

Organ. K. Arminas

“Fin. sekr. S. Pietaris 
“Iždin. A. Rakauskyte 
“I lustu. K. A. Genys 
“II Instr. J. Byronas

gas.

Neteisinga ir nelogiška.

Šitas Vll-jo rajono komiteto 
raštas turi nustebinti kiekvieną 
akyvą skaitytoją savo nenuosa- . 
kūmais ir neteisingais išvadžio
jimais.

Jisai, pirmiausia, visai prasi-

Kas stoja už demo- 
tiktai 

žiūrėt,
ne 

visuomet
ur neatsitiks kas bloga organiza
cijai, o ir geisti, kad taip-pat da
rytų ir kiti žmonės.

Paskui, ar-gi VII rajono komi
tetas nėra nieko girdėjęs apie 
nuomonių laisvę ir kritikos tei- 

i sę — šiuos pamatinius demokra- 
tybės dalykus? Jeigu žmonės 
laikytųsi tos taisyklės, kad nie
kam nevalia kritikuoti arba pei
kti lokį daiktą, kurį priėmė di
džiuma, tai nežinia, kokiu bildu 
galėtų eiti progresas žmonijos 

• visuomenėje. Iš istorijos mes 
žinome, kad keletas šimtmečių 
atgal katalikų bažnyčia mėgino 
sulaikyt progresą, uždrausdama 
krilikuol jos mokslą ir persekio
dama žiauriomis bausmėmis ki
taip manančius žmones, “hereti- 
kus”; bet mes žinome taip-pat, 
kad iš tų bažnyčios pastangų ne
išėjo nieko. “Herezija” paėmė 
viršų ant “neklaidingų” bažny
čios dogmų.

Panašiai yra ir organizacijo
se. Nuomonių laisvę ir kritikos 

1 teisę panaikint negalima. O so- 
jcialistų organizacija, kaipo to- 
1 kia, kuri privalo būt—pagal sa- 
1 vo liksią ir principus—progre
syviausia už visas organizacijas, 
turi nė nemėgini naikint nuo-

kurioje kalbama apie “referen
dumą” sulig A. L. D. T. Rašto 
autoriai mini apie “referendu
mą, kuris draudžia L.S.S-os ra-j 
jonams, kuopoms ir pavieniemsl 
nariams organizuoti L. D. T. iri 
panašias organizacijas, užvardi
nant jas ‘socialistiškomis’.” Būt ; 
jie turėtų žinot, kad Liet. Darb.
Tarybos organizatoriai nickuo-i "U,nilJ lt,isvę ir kritikos <‘W. 
■net “neuvardino” ir neketino ją!”08 lu<,mc* »«'
“užvardint” socialistiška (ar,vęs kai|> hk Iriausius eleinen- 
“soeialistiška”); nuolatos ir1 l,ls “ ,okius’ kuric ,nn‘° toliaus

•vi,:.»..., ..X. .......... ........

šininką, kurį išrinko visuotinas 
balsavimas, tiktai visuotinas bal 
savimas ir atšaukti galėtų. Bet 
ką bendra turi su tuo atšaukimo 
dalyku rajono komitetas? Juk 
rajono komitetas neturi teisės 
net įnešimą paduoti referendu-

Tai ve kiek išmano apie orga
nizacijos reikalus tie žmonės, 
kurie padėjo savo parašus po 
tuo negudriu išsišokimu prieš J. 
P. Raulinaitį. Turime, beje, pa
stebėti, kad kaikurie iš tų žmo
nių (tarp jų ir “org. K. Armi
nas”) Serali tone balsavo prieš 
rezoliuciją, kurioje buvo prote
stuojama prieš Karevičių. Iš to 
numanu, koks yra jų protavi
mas.

Amerikos socialistų misija 
Europon. — Amerikos socialis
tai, kurie remia valdžios kares 
pdlitiką, pasiuntė Europon savo 
komisiją susidedančią iš A. M. 
Simons, Louis Kopelių, Alexan- 
der Honvalt, George 1). Herron, 
F rauk Bolui, John Spargo ir Ch
arles Edward Russell. Komisijos 
nariai yra priešingi tarptautinei 
konferencijai, bet nemato nieko 
bloga tame, kad sueitų tikri de
mokratai ir internacionalistai, 
kada ateis tinkamas laikas. Hil- 
ųuitas užreiške, kad ši komisija 
neatstovauja Amerikos socialis
tų ir kad jų misija bus be pasek
mių.

,68^

patogi vasa- 
irba nerašyto 
antrankoviais.

su nugaros pečių 
Grakštus ilgas kalniečius

Pažymėjimai

- Uždarbių pakilimas. — New 
Yorko valstijos industrialūs ko
misijos raportas rodo, kad New 
Yorko darbininkai dabar uždir
ba į savaitę vidutiniškai po $19. 
91, tai yra $3.00 daugiau negu 
jie vidutiniškai uždirbdavo tuo 
pačiu mėnesiu 1917 m., ir $7.00 
daugiau negu 1915 metais.

u šita grakšti ir labai 
rai suknia daroma iš rašyto pongee 
su georgette crcpc 
pongee kalnicrium ir 
Jakutčs priešakio pečiai truputį pa
raukti sudurime 
kraštais.
nusidriekia beveik iki juostai ir su
metamas kairėj.
ilgos arba trumpos, abiem betgi at
vejais pasibaigia užlenktais antran
koviais. Sijonas keturių palų, kurių 
priešakinis ir užpakalinis turi jsodų 
išvaizdą, o šoniniai per klubus per- 
idalinti kišeninis.

Jaunuolių sukniai pavyzdys No. 
8866 sukirptas trejopo didumo, bū
tent, 16, 18 ir 20 metų amžiaus. Si
jonas žemutiniu kraštu yra 1% jar
do platumo. 16 melų mergaitei rei
kia 4% jardų materijos 36 colių plo
čio ir jardo kitokios materijos.

Kaina pavyzdžiui^Uo centų.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavaidę ir aiškų adresą ir, idėjos į 
konveitą kartu su 10 centų (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
užadresavus: NAUJIENOS, PAT- 
TERN DEPT., 1840 S. Halsted Str^ 
Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
^2 T T *11 e 4 1 t r* rf Tll

Rankovės gali būt

1840 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 10 centų, ir prašau at

siųskite man pavyzdį No. 8866.—
Jaunuolei melų

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, III., July 6, 1918, 
as require/i by the act of Oct. (5, 1917.

“Kas neitų pagelbon Rusijai, 
turi būti geruose stmlikiuosė su 
dabartine jos valdžia, o ta val
džia dabar ten susideda iš bol
ševikų. Aš nemanau, kad ši val
džia turėtų būti formaliai pripa
žinta; tai nėra taip svarbu, bet 
Rusijos atgaivinimas yra neiš- 
vengtinai reikalingas, ir darbas 
atliktas šitam reikalui neturi 
nueiti niekais. Prieš valdžią vei
kti negalima.”

Prof. Masaryk.

“Šiandic sovietai didžiumoj 
gali susidėti iš bolševikų, rytoj 

iš socialistų-revoliucionierių 
ar net iš juodašimčių. Kad so
vietai darosi vis labiau konser- 
valiviški, tai yra taip tikra, kaip 
švytuoklo dėsnys.” —■ “Rusijai 
reikia batų, lokomotivų ir žem
dirbystės įrankių.”

Prof. Lomonosov.

Rusijos ir Vokietijos nelais-j 
viai. — Pranešama, kad apsi- 
mainymas nelaisviais tarp Rusi
jos ir Vokietijos yra patogus tik 
Vokietijai ir Austrijai. Beveik 
visi Rusijos nelaisviai, kurie grį-
■žta iš Vokietijos, yra ligų apim- 

i ar raiši, tuo tarpu beveik visi 
vokiečiai yra sveiki ir stiprus.

nuolatos buvo pabrėžiama, kadi11 alskii"ls ,lž didžiumą Taipogi buvo pastebėta, kad tarp
L. D. T. yni bepartyvė organi
zacija, kurion gali dėties ir so-' 
cialistai ir nesocialistai, ir visi 
žino, kad joje nesocialistų yra 
(langiaus, kaip socialistų.

Be to, VII rajono komitetas iš

j būt progresyvu organizacija ir 
! trukdyt progresą savo viduje, 
tai juk yra absurdas.

Netvarkos darymas.

grįžtančių savo šalin vokiečių y- 
ra didelis skaičius oficierių, o 
Rusijon negražinama nei vieno 
oficieriaus, —

.........................~ ..V.. T ' V

apkenčia “Naujienų” ir Dar-< tą galima mulkinti taip-pat, kreipia “referendumo” prasmę,
bininkų Tarybos už tai, kad kaip tamsias davatkas, 
jos iškėlė į aikštę vyskupo -------

sakydamas, kad jisai draudžias 
sąjungiečiams steigti “socialis-

Finlandijos konstitucija. — 
Finų buržuazijos valdžia pasiu- 
hisi landtagui priimti naują kon- 

teisybę ir socialistiškos organi- stituciją. Ta konstitucija nusta-

kad VII rajono nariai savo raš

Moterų Taikos Partija New 
Yorko valstijoj permainė savo 
vardą. Dabar ji vadinsis Moterų 
Tarptautinė Lyga. Lyga pabrė
žia savo įsitikinimą, kad vienati
niu pastovios laikos užtikrinimu 
yra demokratiška visų tautų ly
ga paremta nusiginklavimu ir 

ekonominių atsirubežiavimų 
p ra šalinimu.

Sionistų konvencija. — Ame
rikos žydų sionistų organizaci
ja turėjo savo 21-mą konvenci
ją Pittsburghe nuo birželio 23 
iki 2ę d. Konvencijoj dalyvavo 
arti tuksiančio delegatų, ir svar
stė plianus įsteigimo žydų valsty
bes Palestinoj. Paskutiniuoju 
laikų žydų sionistų judėjimus 
didžiai prasiplatino.

(Vardas ir pavardė) 7

(Adresas)

(Adresas)

VVORM’O 
Reumatisko ir Abelno Skaudė

jimo Gyduolės
Pilnai užtikrintos gyduolės nuo 
Reumatizmo visose formose.
Gražinama pinigai, jeigu už

ganėdinančios pasekmės ne
gaunama i 5 dienas.
Išdirbtos ir užtikrintos tik per

CARL F. W0RM,
3400 S. Halsted St., Chicago, III.

Kazimieras; Gugis

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

visokius dokumentus ir popieuas.

Namų Ofisas:
3321 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mietito Ofisas t
VII N. Dearborn St.

11 ! ,13 Unity Bldg.
TeJ. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

» Vodeviliaus Permaina. 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir GATVfiS

AR TURI SKOLININKAI
Mca galime iškolektuoti dėl ju- 

hu visokias neatgaunamas sko
las, notas ir visokius berastiš-i 
kuH skolų jieskojimus nuo pri— 
vatiškų ypatų, biznierių, kompa
nijų ir kitų, kurie nenori su ju
mis geruoju atsilyginti. Nepai-1 
some kokia skola yra ir už ką, | 
bile tik teisingai reikalaujama : I 
mes iškolektuosime jums ant 
nuošimčių, nežiūrint kur ir ko

kiam miesto jus gyvenate, nei kur jūsų 
skolininkai randasi. Musų būdas pasie
kia skolininkus visur, nes tam tikslui turi
me korespondentus, kolektorius ir advoka
tus visose dalyse Suvienytųjų Valstijų ir 
Kanadoje. PASITARIMAS IR MUSŲ RO
DĄ JUMS NIEKO NERASTUOS. Kreip
kitės pas mus ypatiškai ar laiškais įdeda 

1 mi 3c. markę atsakymui ant sekančio ant
rašo :

Interstate Legal Service Agency1
I 3114 S. Halsted st., Chicago, III.
i

Dr. K. Drangelis
DENTISTAS

i 3261 S. Halsted St. i 
IPhone Drover 5052 ■ I

Chicago I I

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. EAITIENC

Sugabial Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip Įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chicago
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į jaunuomenės Skyrius
U*- _..... H. II ' ’ H --

P. Vaičiūnas.

Rytas išblaško
Bylas išbrėško saulėtas— 

Nyksta šešėliai tamsos. 
Veidas mėlynės nulietas 

-Tiurku auksines varsos.
Saulė, nuveikus tamsybę, 

šypsos, ant verto dangaus— 
Siunčia ji žemei liuosybę, 
Žadina sielą žmogaus...

Laisvė, it saulė iš ryto, 
Miglą praplėšė tamsos 
Pančiai vergijos nukrito: 
Širdis liuosybę alsuos...

(žiežirba).

Jaunieji į darbą!
t.et inc Ii ve out my years in heal 

of blood, 
l.et mc lie drunken with the 

dreamer’s wine!
Let me not see the soul-house 

built of mu<!
Go loppling to the dust a vacant 

shrlne!
—Jack London

Jaunuoliai, jus busimieji vy
rai ir moters, visuomenės veikė
jai ir veikėjos — į jus noriu tar
ti šiuos kelis žodžius.

Į darbą!
Keistu, gali būt, jums pasiro

dys mano raginimas. Tat pa
galvokite, perkratykite tai kiek 
jūsų iki šiol veikta ir kiek ištik
imųjų turėjo būti nuveikta. Pa
klauskite savęs: Ką mes šiandie 
turime?

Pora metų atgal pas mus pra
dėta organizuot jaunųjų socia
listų Lyga. Kaipgi stovi daly
kai su ja? Kol kas girdėt tik apie 
hieagiečius ir clcvelandicčius. 

Sakau, tik girdėt. Kas ten vei
kiama, kaip manoma veikti atei
tyj — nežinome...

Draugai, kas bus? Ar’ilgai 
lar gludėsime-snausime? Ar il
gai busime tom mažom gyvom 
nizrtrų lūšnelėm, apie kurias 
kalba Amerikos Gorkis — lini
jų “Džckis” Londonas? Argi 
musų gyslose nors valandėlei 
neužvirs jaunystės kraujas — 
/ilčių, pasiryžimų ir darbo kra- 
įjas? Nejaugi?...

♦ * *

Ugi — kur kitos musų kolo
nijos? Ypačiai, kur tie “revoliu
cingi”, tie veiklieji “rytai”? Iš 
ten nieko negirdėt... Ak, tiesa, 
en kalbama, ginčijamasi “už 
irincipus”, už... nu, tiek to. 

.Seniai tegul sau jx‘šasi. Betgi 
' mes stačiog nenorime tikėti, kad

Thedford’t

Buk Sveika
Akinio maisto nuodams 
susirinkt j savo žarnas, 
kurie esti įsinėrę į jysy 
s\slėnią. Nevirškinimas, 
užkielčjinuis vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir dali 
kilų bėdų paseks, 
kyk savo vidurius 
bais, kaip tuksiančiai 
kitų daro, imant retkar
čiais po dožą seną, atsa
kančią, iš daržovių šei
mynišką kepenų gyduo
lę,

| “rytuose” tesiranda tik atkak
lių, daug kalbančių ir mažai te
nuveikiančių senių. Esama ten 
jaunų draugų ir draugių, tik 
gal užrėktų tais amžinai besi
ginčijančiais seniais, tais “prin
cipų čempionais“.

Draugai, kur jus? Atsiliepki
te ir stokiki — j darbą!

Black-Draught

Laikai sunkiu. Kiekvienas 
musų žingsnis turi būt giliai ap

galvotas. Tai liesa. Bet darbo 
tyra begalės, kuris turi būt atlik- 
i tas dabar arba niekados!

Juodieji musų visuomenės 
gaivalai organizuojasi. Jie nau
dojasi einamąja valanda. Jų 
tikslas yra užimti visas galimas 
pozicijas, taip kad užtvėrus mus 
iš visų pusių. Jie panaudoja

Mrs. W. F. Pickle iš 
Rising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thod- 
ford’o Black-Draught, 

Įį kaipo šeimynos gyduo- 
lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imt Calomel, 
nes tas būdavo persi įp
ras jai, todėl ii varto
davo Black-Draught, 
kaipo švelnų, vidurius 
tamsuojanti ir kepenas 
reguliuojanti... Mes var
tojame ii šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims .pada
ryta gyduolė.” Mėgink 

Reikalauk tikro-

3if B

sakyklas, klausyklas (spaviedny- 
čias), laikraščius ir visa kas tik 
jiems prieinama. Jie stengiasi 
pagaut sveikiausi, gražiausi mu
sų visuomenės elementą — jau
nuomenę.

Jaunieji, pažangieji mano 
draugai ir draugės' — ką gi mes 
darome, kad užbėgus už akių 
tiems senojo, supelėjusio pasau
lio atstovams?

Sukruskite, atsakykite! O at
sakymas tegali būt vienas—

I darbą!

* * *

Mums reĮikia daugiau drau
gingumo. Keikia tarpusavio 
susipratimo sutarimo. Reikia, 
kad musų širdyse ir gyslose vi
suomet virtų skaistus, tyras jau
nystės kraujas!

Ne sukiuržėję sniegelis, ne 
siaura užvydi vaidentuvė nu
veiks didelių darbų. Tatai gali 
padaryt tik pakili, siekianti au- 
gštų idealų dvasia. Jos mums 
— kuodaugiausia! 

« * *
Dažnai mes baramės, bara

mės be jokios matomos priežas
ties. Jaunuoljs-darbininkųs iš
metinėja savo draugui jaunuo- 
liui-moksleiviui. Jis esą mažai 
veikiąs, neprisidedąs “prie ben
drojo darbo”. Pastarasis vėl 
stengsis atsimokėt pirmainjam, 
siunčia jį “susipažint“ su A.B. 
C...

• L • vi •
Tai apsinciskimas negrynos 

sąžinės, siauros užvydžios vai
dentuvės.. . Susitarimo, bendro
jo darbo negailima atsiekt už
gauliojimais. Jisai yra galimas 
tik tarpusaviu susipratimu. Ta
tai reikalinga suprasti vienų ir 
kitų padėjimą ir iš to daryt iš
vedimų. Nekitaip. Jeigu mok
sleivis neprisideda prie “bend
rojo darbo” — j ieškokime to 
priežasčių. Jeigu jaunuolis dar 
bininkas neganėtinai susipaži 
nęs su ABC — tai užgaulioji
mais jį nesupažinsi. Taipgi ma
ža gelbės ir šaukimai: kur Jo
nas, Petras, Jokūbas? Kodėl jie 
neveikia? Mes gyvename ne už 
^jurfy-niarių”. Dažniausia e- 

same netoli vienas kito. Tat 
galime pasitarti ‘“ratelyj“ arba 
ir laišku. Pasitarti ir suprasti 
vieni kilus — tai ko mums rei
kia! 

* * *
Kol im s barsimės, kol išmėti- 

lėsime vieni kitiems neveiklu
mą ar nemokytunią —- tretysis 
’uo pasinaudos! Sulig tos patar
lės, kur du su nes pešasi — tre
tysis nusineša kaulą.

Juodieji gaivalai tik ir laukia, 
kad mes peštumes. Jie tuo nau
dojasi. Tad neduokime jiems 
tos progos. Susiprask!ir vi
si, kaip vienas, — į darbą! J 
larbą su vilčia, pasiryžimu ir 
lasitikėjimu savo spėkom.

Daugiau mums tyro gaivale 
aunystės kraujo! —Vaidonis

The Wiersema State Bank
= a State Savings ank =

11106-08 Michigan Aventie
Raportas prieš pradedant biznį ant Gegužio 11, 1918, padarytas 

Auditoriui of Public Accounts of Stale of Illinois,

TURTAS

Paskolos ir diskaunlai $825,195.19

Overdraftai..................... 40.19

Užstatai..................... 346,166.18

Rakandai ir fikčeriai . 2,578.89 

Grynais ir iš kilų bankų

priklausančiai . . 215,9711.20

SKOLOS

Gapital slock sumokėta $200,000.00 
Perviršio fondas . . 10,000.00 
Nepadalylas pelnas (net) 11,117.19 
Depositai . . . 1,145,626.05
Reservuoti taksoms U’

Interest . . . / 5,184.71 
Bilos Rediscounled f. 12,500.00 
Trečios Laisvės Paskalos

mokesčiai .... 5,523.00

Visas turtas . $1,389,950.95 Viso skolų . . $1,389,950.95

Oficieriai
ASA VV1ERSFMA, Prezidentas NU HOLAS W. VVIERSEMA, Kas. 
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. VVIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
('Ims. H. Brandi, Theophilius Schmidt, Asą VViersema, Nicholas VV. 
VViersema, Herman L. Barnes, George Dalenberg, Gairinęs DeHaan, 

Frederick J. VViersema, Edward VV. Thomas.

Apie musų 
moksleivius.

P-n u i Dvyliui, kuriam malo
ninai buvo tada nusibodę dūsau
ti apie lygiečių (kurie priskaito- 
mi prie dailiosios lyties) stebu
klingus pranykimus, pakritika
vus moksleivius, tuoj J. T. V. iš
reiškia “savo nuomonę“ ir pasi
teisinimą. Kadangi tas pasitei
sinimas truputį vienpusiškas, 
'ai manau bus neprošalį jį pa
pildžius ir sudrutinus, idant jis 
nesugriūtų ddlei stokos sveikų 
pamatų.

Pirmiausia J. T. V. sumeta 
visą moksleivių neveikimo 
kaltę ant “8 valandų, 12-l.os va
landų ir net iki vėlybai .nak
čiai” darbo dieną. Čia tuoj ma
tosi istorinio materializmo teo
rijos įtekmė: visa bėda guli žmo
gaus ekonominėse aplinkybėse, r 
Jeigu moksleivis nedirbtų tiek 
daug paprastų proletaro darbų, 
ir jeigu turėtų užtektinai grašių 
kišeniuje, tai veiklų, net po 
šimts pypkių! Panašios nuomo
nės laikosi ir kitas moksleivis, 
kaip buvo pranešta “Nauj.” ko- 
resp. iš Bockfordo:

“Aš, sako d. A. Bimba, esu 
prisirengęs jums prirodyti, kad 
doleris yra dievas ir velnias, ir 
kad pallei dolerio komandos vi
si niazurą šoka; kapitalistams 
bažnyčios už dolerį tarnauja, už 
dolerį kapitalistai mokyklas per-

patįs darbininkų klesos žmones 
priversti kapitalistams savo spė
kas už dolerį parduoti”. I

Vėl, kartą V-so moksleivių ' 
piknike, kitas moksleivis patarė 
susirinkusiems mokinties che-j 
mijos, nes tai “pelningiausia ša-į 
.a“, o žmogaus liksiu yra kaip 

lik daryti k nugeria usį biznį. Tai-į 
gi matome ta nuomone, jog vi-, 
so blogo šaknis guli ekonomi
nėse sąlygose, gana giliai tvyro 
moksleiviuose. Tvyro ji naba-i 
gė ir užmuša visus moksleivio 
idealus, kuriuos jis kuomet 
nors buvo įgijęs.. .

Apie jos teisingumą butų ge
rai, jei kiekvienas moksleivis 
gerokai apsvarstytų. Istorijoje 
ir dabartines gadynės gyvenime 
mes randame nemažai pavyz
džių, kaip žmonės, nors buvo 
bediniausi, nors turėjo 16 - 18 
valandų darbo dieną prie alin
ančių darbų, visgi surado ir lai
ką ir progą sutverti ką nors, ir 
tuomi apdovanoti nedėkingą 
draugiją. Klasišku pavyzdžiu 
yra LinccGnas. Musų pats Vai
čaitis badavo ir rašė eiles. Ir 
daugelį kitų galima privesti, 
kurių, gyvenimai galėtų parody
ti, jog ne viskas priguli nuo eko
nominių sąlygų.

Pamatinė priežastis mokslei
vių neveiklumo lai ta, kad mo
ksleivių nėra, o yra tik tos ar ki
los universilatės (ypač Valpa- 
raiso) “studentai”. Jaunuolių, 
kurie butų išbaigę High Schoo- 
l’ę, yra beveik zero skaičius. O 
pabaigusius tokią mokslo šaką 
ir paturėjusius pas save jauną 
tverybos dvasią, galima vien 
rašant ant vandens suskaityti.

Dar moksleivių nebūtybė nie
ko nekenktų. Bet stoka tos jau
nos, bruzdančios dvasios, kuri 
plėšiusi ir mėtosi ir be perstojos 
j ieško ko-nors. Čia ta,i gludi 
visa moksleivių neveiklumo 
priežastis. Ne dėlto jie tyli, kad 
dabar mokosi, idant “vėliau” 
n e b u I i f a koriai s“; ne 
d e 1 t o jie neveiki a, 
kad jų kišenėse vėjai švilpia, 
bet kad jų sielose šalta nuo vi
sų keturių vėjų. Ten nėra nei 
vieno idealo, už kurį vertėtų 
gyvastį padėti; ir jo negali ten 
būti, kolai “sulig dolerio visi 
šoka”. Ten nėra nei krislelio 
los dvasios, kuri bandytų ką 
nors tverti, už ką nors stovėti. 
Dauguma pažangiųjų mokslei
vių stovi neva už socializmą. 
Bet man kartą užklausus vieno, 
šokimo pagal dolerio teorijos 
išradėjo, ar jis padėtų savo gy
vastį, jeigu prisieitų, už proleta
ro filosofiją, jis atsakė: “man 
gyvastis brangesnė”. Tat, ar 
galima su tokia dvasia dirbti, ar 
galima reikalauti, kad ji ko 
nors veiktų?

Ruskinas sako: “Buk užtikri
ntas, kad joki permaina j geres
nį stovį negaili būti lengvai at
liekama, neigi greitai; jos nepa
darys nei ūmi, blogai sutvarky
ta pastanga, nei blogi žmones; 
net geri jos neįvykins be dau
gelio kančių”. (Time and 'l'i- 
de). J as pats yra teisinga, kuo
met dailis (artistas) įveria ką- 
nors, kuomet nauja, tobulesnė 
idėja skina sau kelią. Tai kaip 
gali moksleivis ką nors gero bei 
naudingo veikti, jei jam protas 
(aš netikiu, kad tai butų jo šir- 
lis) šapsi: gyvastis yra bran
giausias turtas, ramybė neapra
šoma brangenybe, sutikimas su 
viskuo geriausias gyvenimo bū
das?

Taigi ištikrųjų ne dolerio ma
zurka, ar ilga darbo diena (ku- 
ri*nėra taip jau ilga, kaip tų, 
kurie Europoje kenčia) mokslei
vius sulaiko nuo našesnio vei
kimo tarpe amerikietišsko vi
suomenes, bet stoka kuriamos 
(instructive) dvasios. Tą reik
lų stačiai pasakyti, o ne dangs
tytis i>o svetimom vėliavom.

Išpardavimai rakandų Panedėlyje, Utarninke, Seredoje ir Ketverge.

K LlIN BROS
11 HALSTED. 20™ ST S *«•>■ M 1 CANALPORT AVĖ

CLOSED EVERY EVENING 

:;EXCEPT*\ .

Parduota įsakius Suv. Vai. Teismui
$10,000 BANKRUTO RAKANDŲ SANDĖLIS

Nuo May I-iiiniluic G<». 5 107 N. Clark si., parduota ant licilacijos 
(per S. \Vniternilz liciUiolojai;.

74 geriausią akyriij Ims čia ant Pardavimo sutaupant daugiau negu 
vienų trečdalį.

Lengvi išmokėjimai.

Viskas nuo į aprastų krėslų iki puikiausių seklyčios setų geriausių 
mfdžiu ir apmušimo. C. d.nu, butų daug pasakyti ir aprašyti kas link 
šių rakandų nupirkimo — musų tikriausias patarimas dėl rusu — 
ateikite ir pamatykite, o palįs Dersilikrinsite. Lengvi išmokėjimai.

Septynių šmotu kambario rakandai, di
deliu viršų slalas, ištiesiamas iki 6 pė
dų, nudirbta nužibintu auksu, šeši to
kie pat tikros skuros sėdy- CA 
nčmis krėslai ....................... L-CJaUv

$3 įmokėjus 50c į savaitę. Komoda, padirbta iš gero 
ųžuolo. Dideli ir ruimingi
stalčiai medinėmis ranke
nomis, gražiai $*|O C A 
nudirbtomis, lik IO«wU 
$1.85 įmokėti, 50c savaitėj.

1‘lienniės lovos tiesus pastovai, su- 
Ivirlais įbrukais, balta paleva, ar
ba panašiai į •riešučio me- “7 K 
<lį nudirbta ....................... ■ **

Trijų šmotų seklyčios setas, 
Colonial išveizda masyvio ą- 
$uolo rėmai, nudirbta riešučiu 
arba mahogany, apmušti tikra 
Ispaniška skūra. $125 vertės, 
dabar pnrsiduoda
tiktai už ............... ?)O.UU

$0 įmokėjus, $1 į savaitę.

Komoda, Colonial štai- 
lė, dideli stalčiai ge
nu padar\ti, rjžuolo, 
mahogany, ar riešučio 
medžiu
nudirbta.. “ wuwU

$3 jmkėjus, 50c. į 
savaitę.

$1.00 įmokėjus, 50c. j savaitę.

.edaunės — 3 durįs— 
[erai suleistos, didelė 
irovi/iiai ii’ ledui vie-

16.75
Lengvi išmokėjimai.

3 durimis ledaunės, 
•1 duris — gerai pa- 
levolos šalyse, ge
rai nu- Eft
dirbtos
Lengvi išmokėjimai 
Atkeliamu viršų le
daunės šeimyninė 
miera, spe- "7 Ert 
eialiai »

Chiniška indauja. Chi- 
niška indauja, lenkto 
stiklo šalįs keturios 
didelės lentynos, nudi-
rbla nuži- $4 0 A fl 
bintu auksu ■ v»“rU 
$1.50 įmokėjus, 50c į 

savaitę

šeimynines rnieros lietas pečius — visas 
ėyslos geležies, gvai’antuolas iš visų at
žvilgių, didelis 
tai po ........ ....

pečkurys, lik-

£7.50 nž extra augštų kamaraitę. 
Lengvi išmokesčiai.

Stevvart Combination anglimis ir gesu pe
čius, visas lietas iš geležies galima per
mainyti nuo anglių į gesą, į antrų didelį
pečių, sujungtas su augšta ka- $ 
maraite............................................

moksleiviams, kurie tą aiškiai 
žino, urie sako socializmas e- 
sąs žmonijos jieškinis, butų ge
da pasiduoti. Nejaugi nėra nė 
tiek drąsos, kad pabandyti ap
galėti tas 8 vai. darbo dienos pa
sekmės? Nejaugi negalima ras
ti lokio idealo, už kurį “paliksi 
ir levą ir moliną ir turtus sa
vo”? lankiai moksleiviai nusi
skundžia, buk visuomenė jų ne- 
remianli. Tas liesa. Bet dar 
ne visa liesa, nes aš nemanau, 
kad joks sveiko proto žmogus 
rems lokį asmenį, kuris pasa
kęs “I am hired' editor”, išsi
dangino pro “surpaipę” nežinia 
kur, arba kuriam gyvastis bran-< 
gesnė už šviesiausi prislėgto pro- 
lelro idealą — socializmą!

Tai todėl, mieli jaunuoliai, 
moksleiviai nieko neveikia 
pas juos nėra jaunos moksleivio 
dvasios. —Šarūnas.

Užaugę kūdikiai
Gražu įžiūrėti, kaip maži kū

dikėliai žaidžia. Kaip jie su

82.50
$7.00 extra už baltą palevą 

Lengvi išmokėjimai.

Pratuštinimo išpardavi-1 
mas Liepos mėnesyje.
įsteigsime naujus rekordus už . 

žemą kainą.
I A VAmber skalbyklos, muilas, 10 šmo

tų .................................................. 49c
Argo šmotuos krakmolas, 1 sva
ras pakelyje ........................... 6\\c ■

j Šviežiai kepti sūdyti Bretzels, sva- | 
ras ............................................ 13c
Grynų rugių miltai 5 savarai j 
už ................................................ 30c į
Tikras Hone Muslinas, 36 colių 1 
pločio, padarytas Longsdale Con 
minkštai išaustas, jardas . ...23c

Nedaugiau 10 jardų.
Keystone Zephyr Plaids įvairių , 
spalvų, tinka merginoms arba 
vaikams, 25 c vertė, jardas 19c 
Moterų juodos mercerizuotos bo- 
velninčs pančlakos, dubeltos pė
dos, nežymiai gadylos 12'Xj rū
šis, pora ................................... 8l/ic

1 Puikus spaustas franeuziškas voi- ' 
i 1c, 38 coliu pločio visas naujų j 

puikių kvietkų 2 iki 8 jardu il
gumo, reguliariai 39c vertė, Pru- 
lušfinimo Išpardavimo kaina jar-

I dns ................................................ 19c Į
Vaikų baltos pančiais, dubelti 
pirštai užkulniai ir pirštai, po- 

. ra ............................................ .. 11c
j Muslinas moterų naktinėms dra- 

nanoms, papuošta kvarbalkais ar- 
, ba išsiuvinėjimu, paprasta $1.50 

ryšis, po ............................... 89c
Moterų naktiniai drabužiai, gra
žaus muslino, pamioŠta išsiuvinė-

Į įimu, žema apikaklė $1 ryšis, Į 
l)o ............................................. 79c '

i Moterų muslino apatinės kelnės,
• mmuoštos plačiu flounce išsiuvi- j 

nėjimo, 39c rųšis. po ........ 29c į
Vyrų balti drobiniai čeverykai ir ! 
oxfordai, su raiščiais, geros sku-

i ros padai visų mierų, pora $149 J 
Į Vaikų ir merginų ant basų kojų i 

avimui sandalai, rudos skuros, 
įvilios finačios, dviem diržukais, 
rnieros iki 2, pora ..................57c
Vaikų 29c golf kepurės vilnonės i 

. ar ševito, puikių maišytų, taipgi ! 
j japrastos mėlynos serges, mie- 

ros (»% iki 7, po................... 19c
į Vaikų 89c khaki Knickers, gero 

tvirto nlivp drab khaki audeklo, 
tferai padaryta, rnieros 6 iki 17

| po ........................................ .. .. . 55c ;
Nurse Stripe GH"ham tamsiai I 
ničh no visų stailių, regulation 

| dryž.ės, 25e vertė, jardas .... 19c 
j 10 kvortų tvirti, galvanizuotos ge

ležies vandeniui viedrukai neru- 
į (lys ir nevarvės, po ............... 27c

St. Louis Anvil Brand White Lead 
padalyta 12'aj iki 100 svarų, sva- 

' ras ................................................ 7c
4-persiuta Divonų šluotų, pada- ; 
rytos iš kornų, po ................... 35c

I Plaunami andarokai moterims ir 
merginoms, balto pique. gabardi
no juodos ir baltos kvortų, — 

j $1.50 andarokai ....................... 88c
Moterų ir merginų balto voile ja- 
kčs, pasiųtos išsiuvinėtos slailės 
plačiais kalnicriais, rnieros 36 iki 
46, paprastai $1.25 vertė, po 79c 
Vaikų hliuzės, paprastos arba

I gražios išleginės slailės, padary
tos iš gražaus pongee ir soisetle, 
nuikios spalvos, visų mierų 6 iki 
15, po........................................... 29c
Priegalvių įpilai. rnieros 45x36— ' 
3 coliais išsiuvinėta, padaryta ge- j 
ros rųšies muslino, nežymiai ga- | 
dyta, specialiai kiekvienas 15c i

i Turkiški abruaai rnieros 22x42, j 
gražių spalvų kraštai su monogra- 1 
ma vidujt, kiekviena ....... 42c
Visas perviršis Collingbourne’s A- 
merikoninio darbo Japoniško#šil- 
ko mezgimui bovelna, balta ir 
spalvuota po 10c,, specialiai mal
kely j ............................................ 5c I

usant, kaip tie mažyčiai bando 
įtikinti kilus nebūtų ir nesančiu 
dalykų. Jų jaunas silpnas pro
telis taip diktuoja, tatai jie ir ki
liems kalba.

Kada taip elgiasi jauni, neuž
migę, mes gėrimės, nes tai na- 
turališka. Bet tegul tik pradės 
taip elgtis užaugęs Žmogus, 
tuojau visa pasirodys kaip tik 
priešingai. Tegul tik suaugęs 
pradės pasakoti tų kūdikėlių 
pasakaites, mes tuojau pradėsi
me apžiurinėti jį nuo kojų iki 
galvos ir manysime, kad jam 
reikia gydytojo arba, priešingai, 
leirausimės kiek jis gauna už
mokėti už tai.

Kas pritinka mažiems kūdi
kiams, tas visai nepritinka su
augusiems. O vienok randasi 
suaugusių žmonių, kurių prote
lis toks pat, kaip tų mažų kūdi
kių. Prie tų užaugusių kūdi
kių reikia priskaityti musų kle
rikalus moksleivius, kurie nors 
ir didelio ūgio, bet silpno prote
lio. Jie visi sulupę po kunigo 
skvernu, lik retkarčiais iškiša 
galvas ir kalba žmonėms, ban

ką, kuris vadinasi “Moksleiviu”, 
b'*t tikras jo vardas turėtų būti 
“Kunigas“. To neva laikraštu
ko skiltis jie užpildo bevertėmis 
pasakaitėmis ir riebių kunigų 
su gaspadinėmis paveikslais, ir 
kartais “filozopija“ bei socializ
mo “kritika”.>

Skaitai žmogus ir stebiesi, 
kad užaugę vyrai turi lokius 
silpnus protus. Kalba patįs ne- 
sižitiodami ką. Jeigu jie “kri
tikuoja”, visuomet šaukia iŠ ka
pų senovės žydus: Lukošius, 
Malcušus ir kitus, kurie jau tū
kstančiai metų kaip guli žemė
je. > >

Paskutiniame ( 7) numeryje 
to jų laikraštuko apart pasakai
čių tilpo tūla “filozopija”. Ten 
sušaukta visi šventieji, visi mi
rę popiežiai; prikrauta ištrau
kų iš “švento rašto” ir popie
žių “sociologijų“. Dargi neapsi
eita be Markso, Bebelio, Lieb- 
kneeto; paimta ištraukų iš jų 
kalbų. Nejaugi ir juos šventais 
pradės skaityti ?
» Kalbama ten apie viską: dan
gaus augštybes, dievo galybes,

ka, už dolerį didžiulė spauda 
kapitalistams parsidavus, išski
riant tik socialistų spaudą; tie

Nesakysiu, kad Čia ekonomi- pasididžiavimu kalba apie įvy- do įtikinti juos nesančių daly- 
nės aplinkybės ,■ visai nieko ne-lkinimą tų ap kilų dalykų, kurie kų. Gelbstimi klebonijų jie 
turi, nes jos turi čia ranką. Bet negalimi. Gražu ir juokinga kla- leidžia savo mėnesinį laikraštu-,

Šventųjų autoritetiškumą, gy
venimą ir Jt. Toliau sako: 
“Kiekviena dūšia tebūna paval-
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Subata, Liepos 6, 1918.
di augštemiei vyresnybei, nes nė- viams veikti, lavinti jaunuome- 
ra valdžios ne nuo Dievo; o k u- hę, ir patiems 
ri yra, nuo Dievo įstatyta; ir to
dėl* kas prieštarauja vyresnybei, 
Dievo įstatymui prieštarauja”.

Taigi, taigi. — Pasimokins 
žmogus skaitydamas tokį “strai
psnį”. Juk šiandie turtingi turi 
valdžias savo rankose, išnaudo
ja darbininkus; taigi kova prieš 
juos, bus kovu prieš patį dievą! 
Su žvėrimis šiandien jau nerei-| 
kia kovoti, su gamtos aplinky
bėmis taipgi mažai. Jeigu žmo
gus nori gerinus gyventi, jis tu
ri kovoti prieš kitų žmogų, prieš 
tą, kurs jį išnaudoja. O tie, ku
rie išnaudoja, juk turi valdžios 
stivo rankose, ir jeigu valdžios 
nuo dilvo, tai vargšui niekas ne
lieka, kaip tik kęsti sukandus 
dantis ir luukti dangaus karaly
stės, arba kovoti prieš dievo 
duotas valdžias, o jeigu tai bus 
prieš patį dievą. tai kovoti ir .
prieš jį.

Užaugo kūdikiai neturi gėdos 
dvidešimtam šimtmetyj kalbėti 
žmonėms tokias nesąmones. Juk 
tai darga paties dievo žeminimas 
Jeigu visos valdžios nuo dievo, 
tai ir kraujageri's Vilius taip- 
pat. Ir kas tada gali būt dievui 
dėkingas už tokį žmogų? Bet 
jeigu dievas atsiunčia valdonus, 
tai kodėl jis leido Mikei nustoti 
sosto? Bespokis tas jų dievas.

Bųn t greičiau pasirodysite 
žmonėms kuom esate.

—Burdfngonas.

įgyti daugiau, Dar apie tas lavinimosi pro- 
• drąsos ir praktikos. Bet ar jie j gas ir dirvas. Draugas s

luomi .vadovaujasi? Tai kimiai- kad jaunuouienėtją kaip kokių 
mas, apie kurį mes i>akalbėsi-

> me toliau.
Draugas,. beje, sako* kad bė

gy j trijų metų vos vienus mok
sleivis iš Valparaiso buvo kvies
tas į Chicagą laikyti paskaitą. 
Čia turiu pasakyti, kad lietu- 

| vių moksleivių randasi užtekti
nai ir Chicagoj. Taigi vietinė 
jaunuomenė reikale prie jų ir 
kreipdavos. Kadangi praeitą 
metą d. Andrulovičius kreipėsi 
į Lygos (lavinimosi komitetą, j 
tai jam paskaita ir buvo paren

gta. Jeigu butų, kreipęsi ir ki
ti, nieks jiems nebūtų atsakęs. 
Bet kur tau. Moksleiviui kreip
ties į darbininkiškų jaunuoine-1 
nę, tai didelė negarbė; im^ jų 
tarpe randasi ir tokių, kurie bi
josi darbininkų vardo.

Toliau mano oponentas mėgif 
na diskredituoti LSJL. 1 kp. 
draugas už paaiškinimą de-

. .. t 1 Jonas krūptelėjo. Greit pake-vtų-juk negalima paglostyt! I , • J[lęs galvą zvilgtelejo į tizkalbt- 
s'iko asnienl- Nedrąsiu tonu

’' pasiskubino atsakyti:
“cackę” nuo ųiokuleivių sflepia., 
PaifiMiiu už pavyž<lį Chicagosi 
jaunuomnę ir moksleivius. Čia 
kas nedeldienį būna lavinimosi 
susirinkimai, bet juose mokslei
vio nepatėmysi. Jiems tai ne
įdomu. Tiesa, pradžioj jie tru
putį buvo pradėję darbuoties 
jaunuomenės tarpe. Bet vė
liau nekurie iš jų “persitikrino“, 
kad socializmas esąs “nemoks
liškas”, lai jį studijuoti nesą
reikallo. Anarchizmas, girdi, j 
“kur kas geresnis”... Puikus 
argumentai, ar ne. Ir taip sa
ko moksleivis, kuris pirma skai
tė save rimtu socialistu.

Jo akjs susidūrė su linksmo
mis žvilgančiomis merginos aki- 

» mis. Jis nutirpo, suakmenėjo.1 
’ Niekad savo gyvenime jis nebu
vo sutikęs tokios merginos, ku- Į 
ri be pasididžiavimo taip inalo-| 
niai butų jį prašnekime/. Dabar 
•gi, stovi priešai jį ir kalba. Ką 
kalba, jis, sumišęs, uogai supra
sti, tik paskutinius žodžius nu-

“r-;“Tai eisim kartu”.
Beeinant, mergina kalbėjo, 

teiravosi apie jį ,apie jo gyveni
mą šiame mieste.

Į klausimus atsakinėjo jis ne-.
, . . ldrąsiai,trumpai,omintvje ste-

Istikrųių, kurgi tie musu mo-’. .. ... . . .. 1€ bejos, — ko i nuo o norinti,

Koks čia smerkimas
“Naujienų” nr. 117, Jaun. Sk., 

d. Draugas rttgoje, kam aš taip 
‘barąs moksleivius “nepamatuo
tais jiems priekaištais”. Tąrp 
kitko d. Draugas sako: — “Be 
dirvos ir progos veikimas nėra 
galimas. Jus — jaunuomenė 
turit dirva ir progą. Ir jeigu 
jus tuodu dalyku slepiate nuo 
moksleivių, tuomet ne mokslei
viai reikia kaltint, bet pačių jau
nuomenę (mano pabraukta).

.Juokingesnio pasakymo nė 
nereikia. Jaunuomenė nuo mo-j 
keleivių jokios dirvos ir progų 
neatėmė neigi slepia. Progresy- 
vė jaunuomenė visur įsisteigė 
lavinimosi susirinkimus, ku
riuose susirinkę, riša, diskusuo- 
ja visuomeninio gyveninio klau
simus. Taigi dirva prirengta,1 
durįs visiems atdaros, tik reikia 
idėjos draugų, kurie padėtu tų 
prakilnų darbų varyti pirmyn. 
Čia yra geriausia proga moksl^i-

Geras Apetitas 
yra pamatinis reikalavimas, 
ant kurio gera sveikata turi 
remtis. Kad užlaikius 'apeti
tų ir ka<ę.sustiprinus visus vir
škinimo aparatus, kad, šie ga
lėtą allikti savo darbą atsa
kančiai, reikalinga kartas nuo 
karto vartoti gerai žinomų vi
durių vaistą:

Severos
Skil vinis Bitteris

(Severa’s Stomach Bitters.) 
Ši# yra žinomas po visų Ame
riką, kaino geras vidurių vais
tas ir aikintojas. šis vaistas 
gelbsti apvalyme vidurių, pra
šalinant užkietėjimų ir nerviš
kumų. Vidurių karščiavime 
jis turi ypatingų vertę, nes jis 
sumažina atakas, paliuosuoja 
nuo skausmų ir prašalina trau
kimus.
Kaina: 73c ir $1.50 aptiekosc 

W. F, SEVERĄ CO.
Cedar llapida, la.

Savu laiku apie tuos debatus 
rašė drg. J. Čeponis. Taigi a- 
pie juos dabar nebūty reikalo 
kalbėti. Pasakysiu tik tiriu kad 
debatai neįvyko 
moksleiviams ir 
mui.

Gal netikite.
seka. (LSJL. 1 kp. buvo pasiun-

ačiu patiems
jų nerangu-

Skaitykite kas

jai, kviesdama moksleivius į de
batus. Bet ar jus davėte‘"kokį 
aiškų atsakymų kaslink tų de
batų? Mes už tai jūsų ir nekalli- 

[ name, nes jus labai “busy”...) 
Buvo taip. Minėta Lygos kuo
pa pabaigoj praeitų metų (gruo
džio 31 dieną) turėjo šeimyniš
kų vakarėlį. Tenai p. A. Bar
tašius, buvęs Valparaiso moks
leivis, pasisakė debatų komite
tui, kad jis mielai sutinka de-l 
batuoti. Patsai paskiria deba-» 
tų temų ir praneša, kad dd. K. 
A u gus t i na vilius, Strikultis ir J. 
T. Vitkus irgi sutiks debatuoti. 
Žinoma, komitetas norėjo į 
tuos draugus kreipties ir pasi-1 
tarti su jais ypatiškai, bet p. A. 
Bartašius patsai prižadėjo tai 
atlikti. Komitetas mielai suti
ko. Pradėta rengties prie de-j 
batų. Paskiria daugiau kaip 3 ‘ 
mėnesiai laiko prisirengimui. 
Ant galo pradėta garsinti. Visi 
laukėme, nes manėme daug ko 
naujo pasimokinti. Bet vel
tui. Paskutine diena prieš de-

nakties), p. A. Bartašius prane
ša, kad jis neis debatuoti, nes 
n eprisi rengęs, belo, nesą su kuo. 
(p. A. B., sako, iš anksto žino
jęs, kad nė vienas iš minėtų 
moksleivių neis debatuoti). Jei
gu butų pranešta kokia savaitė 
anksčiau, tai butų išvengta 
daug ne malonumo. Dabar 
paskirtų dieną susirinko minia 
žmonių (suvažiavo iš visų Chi- 
cagos apielinkių) prie svetainės 
durų ir skaito iškabų, kad de
batai neįvyks. Komitetas pa
aiškina kame priežastis. Žino
ma, nė vienas iš atvykusių ne- 
dėkavojo moksleiviams už tokį 
pasielgimų.

Na, ir į ką tai panašu? Kas 
gali lokį moksleivių pasielgi
mų pateisinti? Kaip visuomenė 
turi į tokius moksleivius žiūrė-1

Jus Gausit Didesnę Naudg 
dėdami savo pinigus į šį tvirtą Valstijinį Banką pagal musų pieną, kadangi 3% 
pelno į metus mokame jums arba kredituojanąa ant jūsų padėtų pinigų —

KETURIS SYK KAS METAS (Sausio 1-mą, 
v Balandžio 1-mą, Liepos 1-mą ir Spalio 1-mą).

| Seniausi Bankine Įstaiga šiaur-vakarių pusėj

Turtas virš Vieno ir Puses Miliono Dolerių

Atdara Panedelio ir Subatos Vakarais

ksleiviai? Kur Bartašiai, Vilkai, 
Augustinavičiai, Šarūnai ir kiti? 
Manote jie išvažiavo į Afriką? 
Ne, jie randasi čia, bet negali 
veikti? Kodėl? Todėl, kad beveik 
visi jie apsirgo “bepartyvišku- 
ino” liga ir išrado “socializmų 
nemokslišku”. Štai kas nuo 
moksleivių atėmė tų veikimo 
progų ir dirvų.

Taip, randasi moksleivių, ku-j 
rie pasišventę veikti. Bet jų yra j 
nedaug. Apie d. A. Bimbų nėra j 
reikalo aiškinti. 1__  ....
me, kad jis veikia. Mes,

kamantinėja ?
Mergina patėmijus jame abe

jonę, užklausė:
Argi tamsia manęs ncJpa-

Jonas pažvelgė į jos žibančias J 
akis ir pilnas nusistebėjimo ir 
abejones sušnabždėjo: Pažįsta
ma... Dievaži pažįstama! Pet
rų Karuselė, ar ne?

Vėl nuleido akis. Liuduos
Mes visi žino-• ,n’nbs kartojo: Karuselė, Karu- 

chien- V.ėlė.
giečiai, jau senai apie jį kalba- turinčio ūkininko duktė

Ji pažįstama iš Lietuvos, 
o 

jis?4. paprastas darbininkas, vi- 
kaipo’sV pastumdėlis. Ji maloni, gra

ibi ar P* kaip aniuolėlis; pilna gyvu- 
Vcidas tarytum rožės žie-

me, ir prie progos mes jį pa
kviesime ir paremsime 
neturtingą moksleivį. __

dasi. Gal kokie hno*
tai ir visi musų dns ž.V(Il juokiasi. O jis? Ap-| 

__ą Dvylis. **ePCs visas, veidas raukšlėtas,(
__  apsiniaukęs lyg rudens diena...|

Mergina staptelėjo.
—Čia aš gyvenu, — ji tarė.

' Jonas padavė jai rankų ir no
rėjo eiti, bet jį sulaikė.

—Ateik, Jonuk, pas mus kurį 
vakarą. Pasikalbėsim apie šį ir

Juk seni pažįstami. Beje,

trįs, keturi 
veikėjai.

J. Sakalas.
Bedalis

(Žiur 117).

Priėjo nedidelį rėvų, pasipuo- 
j šusį medžiais, krūmeliais. Ant į tai.

pat revo dugno lipdukas. Van-Įrylo vakare biis socialistų kuo- 
Iduo krinta iš kalno per uolas/Pos prakalbos. Užeik pas mane, 
akmenynus, kriokia putodamas| tai nueisime kartu pasiklausyti, 

j kai pažeistas liūtas, ir nurimsta J Ten susipažinsi su daugiau savo 
[tik tada, kada įpuola į ramiai | draugų ir draugių. . 
‘liūliuojančios upės glėbį. Sker- ' 
|sai upeliuką padėtas lieptas žmo- 
| nftns pereiti. Jonas atsargiai 
Į nusileido prie liepto ir nors jau
daug kartų per jį buvo ėjęs, bet 
kažin delko šį sykį pasidarė jam 
bailgu. Tai vandens kriokimas 
ir toji nejauki, gludanti po me
džiais tamsa, jam labai nepa
prasta, paslaptinga, baugi. Jam 
ėmė prisivaizdint, kad panašiose 
vietose, ypač einant per lieptą, 
gali sutikti piktų dvasią ar vai-

KRAU.SE SAVINGS BANK
1341 MILWAUKEE AVĖ - NEAF? PAULINA

Užmik saldžiai, nžjnil

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

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnčjhnas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spčkų nustojimas viso l^uno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, neaigaitėjau visoje Ame- 1 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagcllios. 
... Bet kada pareikalavau Salularas vaisių, Bitleria, Kraujo valyto
jo, Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimo) 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stipiėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Ucu- 
mutiznias pranyko, diegliai nebebadė no krutinę. Vidurių rėžimu** ( 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgeidavau kas su 
vaitė po buteli Salutaras, Bitlerįa, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Sahitaras mylislų ge 
radėjistoi ir linam visiem savo draugam ir pažįstamiem st tokiai* 
atsinomais patariu uuoširdžai kreipties pre Salutaras;

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUT1ON J. Baltrenas, Prof

,1707 8o. Halstcd StM Telephone Canal 6417. Chicago, III

atnži-Įlaiko. Jono veidas mainėsi 
nai... blanko, lai vėl degė liepsnojau-' 

čia spalva. Jis įsmeigė į kalbė-1 
Saidų- loja visų savo atidų, net truputį

!Tai bent drąsa

( dama rausvus ruožus padangė- įžodį. Jokia savo ižžiura atkrei
pė domų aplink jį sėdinčiųjų, 

psolies pradėjo 
rėčiaus jis lo vi

sko nematė. Nejuto nė kaip

Aš rašėjas, aš veikėjas, 
Girdit, dvasios ubagai! 
Plunksna mano daug išmano,

Daugiau dantis ir nagai.—J. B, 
Iš kalno atsiprašau d. Burdin

gono už pacitavimų tų J. B. ei
lučių. Bet po lo, kuomet aš per
skaičiau jo rustų man pabari
mą už tariamąjį nemandagumą 
ir koliojimasi, neiškenčiau jų ne 
suminėjęs.

Visi, kurie skaito ir supranta
Vieni ėjo j skaitomąjį dalykų, galėjo įsiti- 

Kiti net patėmijo, kad j pro duris laukan, kiti dar apsto- kini, kad mano rašinelyj, tilpu- 
Naujienų” nr. 12B, Jaun.

se.
Pradėjo temti. Iš kalnų grįžo'Kai kurie net šy 
būreliai jaunimo. Linksmai į jį žiūrėdami 
siu linčiuodami ėjo svetainės 
linkui. Senesnieji, vieni su mo
terimis, kili pavieniais dutinoĮjis jų kojomis glamžė, 
pypkiais kodyluodami, tarėsi a-| Pasibaigus prakalbai, žmonės

1 pie šį tą ir gėrėjosi vakaro gra-J pradėjo skirstyties.
( žnmii.
ištikrųjų ir griekas butų eiti į! ję apie stalą žiūrinėjo, pirko šiam
troškia svetainę lokiu gražiu va- knygas. Prie knygų prisiartino Skyriuj, nebuvo jokių kolionių. 

svetainės susiėję ir Jonas su Karusele. Nors jo 
tyčiojosi, galvoje mintis kėlė baisią karę, 

'ginčijosi apie businčio kalbėto-1 bet koks tai instinktas trauke jį
jo gabumus, apie jo mokytumų.

Jonas pašoko tai išgirdęs. Jo 
,akįs sublizgėjo, it žaibai, ir nu
sisukęs nuo jos šnibždėjo pats į 
sau: “Prakalbos, draugak Ka 
tai visa reiškia?”

Eidamas namų link mąstė1
Taip, ta pati Karuselė. Labai 
graži mergaitė... Bet kas iš lot
kad nedorėlė, cicilistė. Lietu-' visos kėdės užimtos žmonėmis.

karu. Prie 
sveikinosi, juokavo,

pažiūrėti, kas tose knygose ra
šoma.

Puolė jam į akį knygute “
voj už platininių blogy knygų Jonas su Kamščio įėję atsisėdo < Keikia Žinoti ir Atminti Kiekvie
no! kalėjime sėdėjo. Čia, matyt,1 prie pat pagrindų, Jo veidas iš- nam Darbininkui?” Nusipirko
Irgi tuo pačiu keliu eina. .. Did- rodė paniuręs, slepiąs savyje tvi- 

.!ve, saugok mane nuo tų žaban-H’lo pasiryžimo atsilaikyti. Aki- 
duoklį, kurs nutvėręs žmogų toljgų!.. į mis žaibavo į susirinkusius, ste-
kankina
(lūgnę... Eit, ar grįžti? 
sic jis. — Eisiu. Prieš DiovOj ždėti. 
valią nei piktos dvasios negali 
nieko padaryti.

Permetė ant savęs kryžių, pa
griebė drebančiom rankom už 
turėklo ir greitai atsithirė kitoj 
pusėj UĮ>Č8. Nusišluostė nuo ka
ktos prakaitą* nusiėmęs kepurę 
pabraukė kelis kartus ranka per 
plaukus, tartum praleidęs di- 

• džiausią 'pavojų. Iš revo išlipęs, 
siauru takeliu pasuko miesto 
linkui. Netrukęs išėjo į pirmu
tinę pusėtinai apšviestą priemie- 

,soio gatvę.) čia birzgė automo- 
pbiliai vienas pro kitą palikdami 
< paskui save

kol jis nukrinta į be-j Susiėmė rankas, pakėlė akis į bedamasis. “Nejaugi jie visi bu- 
—-mą-Įdangų ir kažin ką pradėjo šnab- Jų bedieviai—socialistai?” O kas 

ten? Stalas knygomis apkrau-
; Aplinkui grabinė tyla. Nak- tas; apie jį būrys žmonių. I aip, 
tis užmigdė viską, tik Jonas ne- tai tikrai los pačios knygos, nuo 

Tris kartus bu-i kurių kunigėlis liepia bėgti. Ak^
- _ . 1 •• ii v • i - • _ n T______

galėjo užmigti.

Ii? tž tokį pasielgimų mokski- lygavau pilni žmonių. Vieni I rbėsi viena už kitų

IiillUIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
< /darbis'.po 3 nuAn. į mclus-išniokums ttž nučedymams padėliui.

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

Kovo 10, 1909
KOVO 30-tą, 1918 BIZNI 

ATSAKOMYBES
Kapitalus ............. $200,000.00
Perviršis .......... 50,000.00 
Nepadalinti uždarbiai 15,313.00 
Neišmokėtas dividend 2,500.00 
Pataikomi taksoms

ir už(|arbis ...., 5,051.25 
Vertelgystčs padėliai £75,000.81 
Suččdymo padėliai ,681, 975.37

Suorganizuota
ATSKAITA UŽBAIGIANT

TURTAS
Paskolos ir atilrau-
* kimai . , ........... $613,814.11.
Suv. Valstijų ir kiti

Bondsai ............  562,416.(M)
Kcal Kslnte ir Bu

dink ai......... .  20,000.00
Priklauso nuo kitu >

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

$1,529,840.46 ’
ApsaugoM Padėliams DėžfiteH PtiHirAnilavoj*

$1,529,840.46

ją ir ilgai žiūrinėjo, vartė, stebė
josi, kol Karuselė pavadino jį 
eiti namo. Beeinant ji ttžklau-

šulniečio raginimai “sesėms 
merginoms” yra nevietoje, nors 
pats raginimas gali turėt labai 
prakilnų tikslų. Bet d. Burdin- 
gonas turi didelės drąsos. Jisai 
norėjo parodyt, kad jo plunks
na ištiesy daug išmananti, ir pa
leido jų darban, nei nepasijus- 
damas, kad už išlieto rašalo ky-

Labai ačiū už patarimų para
šyti “ką nors” geresniu negu 
koliojimos. Bet mokytojas, 
kur rodo tiek <kmg pretensijos 
prie rimtumo, tai ištiesų turėjo 
tatai padaryti, ir parodyti, bū
tent, kaip išbudinti tas “seses 
merginas”, į kurias d. Pašidnie- 
lis laikė. Vietoj darius tokių 
nederamų priekaištų jis daug 
butų pasitarnavęs netik d. S. P., 
bet ir “sesėms merginoms”.

Aš nurodžiau, kad tų, kur nei 
skaito, nei rašo, per laikraštį ne
išbudinsi. Tatai d. Burdingo- 
nas turėjo darodyt, jogei aš kly
dau.. Kol jisai to nepadarė, jo 
priekaištai neturi vertės.

Ištikrųjų, nežinau kuo dau
giau ir stebėties: d. Burdingono 
drąsa, ar jo nesugebėjimu sup
rasti tokių paprastų dalykų.

— špicas

prakalba?
Gerai.—trumpai atsakė jis 

ir pridurmui užklausė: Ar jie vi
sados taip žmones mokina?

Taip, Joneli. Visados 
kiną, mokina, ragina, kadlik sudės akis, tai ir mato pa

veikslą — paveikslą gražios Ka
ruselės. *

Mėnulis švietė iš erdvių mėly
nės. Jo sidabriniai spinduliai 
Tviskėjo, skverbėsi pro jovarų 
lapus ir pro kambarėlio langą 
atsimušė į Jono išblyškusį vei
dą. Jis meldėsi prie Augščiait-i 
siojo ,kad apgintų jį nuo velniš-Į nojo, ką atsakyti, lik sveikinosi’ 
‘kų Žabangų, bet niekaip negalė- ir kaito it žarija. Iš to keblaus 

dulkių debesius.! jo maldos užbaigti. Mintis skve-
i baisesnes, rodęs ant pagrindų.

Bodėsii kad plaukia per mėlynų-’ pcrstalymns kalbėtojo.
ją jurę, perkūnai siunta, audra j koje pasipylė gausių aplodismc- 

įplinkui, o milžiniškos■ ba-j litų ir vėl nutilo. Prasidėjo ka-

pradėjo imti nerimastis.
Apie Karuselę susirinko kelcJ kiltų iš to sunkaus skurdo, 

tas merginų, vaikinų ir linksimi 
sveikinosi.
jiems susipažinti su nauju drau
gu, Jonu Pulvilu. Kiekvienas 
jaunuolių padavė Jonui rankų? 
'mandagiai tardami paprastą 
“Malonu pasižinli”. Jonas nežiJ

Iš to keblaus 
padėjimo išvedė jį asmuo pusi-* 

Tai buvo 
Publi-

naiygatvati pinu zmomų. vieni 
skubinosi, bėgn tartum norėda-t 
mi pribūti laiku į paskirtą vie- 
(tą, kitr žengė povaliai, gėrėda- tižia a 
imiesi vakaro gražumu. Pirma Ingos mėto jo valtelę į visas pu-ilba.
1 Jono • ėjo dvi-|M)ros jaunuolių, t setu. Tarpe ttudrų pasirodo) Kalbėtojas buvo pusamžis 

juokavo, šmėklų šešėliai ir slenka aPtynj žmogus, malonios patraukiau- 
jįyjį* o jis, kiek tik galėdamas,j čios išvaizdos. Kalbėjo apie 
stumiasi, iriasi1 vis toljn. Stąi-* darbininkų skurdą ir pasiliuo- 

manė sau Jo- ga stipliaukši bangos, išmuša Ir-lsavimą is jo.1 Jo aiškus, roikš- 
’ lą iš jo rankų, nusikvatojo ju-jmingi žodžiai skambėjo svetau 

'ra, pota m sūpuodama tarp baltų k nė j' |iihnitėje žmonių ir skver- 
- ! bėši kiekvienam į protą it* širdį.

Ant klausytojų veidų matėsi ap-»

'Linksniai > šnekėjos, 
į Merginų it lakštingalų malonus 
balsai čiauškėjo, skambėjo.

į Laimingi jie
nas. - Jie turi vilties gyvenime 
Jiems gyvenbiias išrodo saldus.

| pilnus grožybių ir džiaugsmo, ^putelių jam kužda L- 
’ O man? < ’•

Staiga takštelėjo jam per petį
į; .4vuliiii lengva runku ir suskam-
\ bėjo ploiuisdt’ varpelio balsas: 

Gero vakaručio!

aiš-
pa-

vargas, kad daugelis dar musų 
rekomendavo brolių darbininkų nesistengia lo 

suprasti. Daugelis net ir į pra
kalbas bijo ateiti. Bijo išgirsti 
kilų nuomonę, nes jų protą dar 
laiko pavergę dvasiški ir svie
tiški valdonai. Ak, kad jie su
siprastų, viskas tada kitaip vir
stų!

Jonas klausės merginos žo
džių ir raudo ir gėdos. Jis jau-

Užmikt berneli* ilsėkis rainiai
Daug tu kentėjai, gana privar- sireiškimai energijos "pakilti ia

i tų vargų. fchM visiems petys į 
Gyvenimas sunkus* tave nu-.petį, ir kovot prieš visa', kas 

kankino— žįnones spaudžia ' ir varguose

v gai.

Praslinka metai. Pas Joną į- 
vyko didelė permaina. Siirugu- 
siame melancholike atgimė nau
ja dvasia. Jis jautė, kad žengia 
nauju gyvenimo keliu — keliu 
nors ir erškėčiuotu, bet tiksliu, 
vedančiu žmoniją prie išsiliuo- 
savimo, prie geresnės ateities.

Vienintelis dabar jo liuosalai- 
kiu užsiėmimas buvo knygos. 
Pradėjo jis suprasti, kad tik 
skaitydamas galės išmokti pa
žint gyvenimo surėhymų ir taip 
Ii tinkamu naudingu visuome
nės draugijos nariu.

Laisvės Bondsaf
nerkami už cash. Ėmei and Co., 740 
W. Madison, kampas lialsted gal, 
rom 232, 2-ras augštas, virš Famons 
Clothing stove. Atdara vakarais iki 
8:30. Nedčldieniais ir šventadieniais 
10 iki 1.

f JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390

| * ' • Vakarais:
2911 W. 22nd Street 

Telephone Rockwell 6999

KRAU.SE


Subata, Liepos 6, 1918.
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NELAIMA.

Elevatnriaąs karas nušoko 
nuo bėgių.; i »•

Daugiau kaip penkiasdešimt 
žmonių vakar naktį vos ištruko 
nuo mirties ar pavojingo susi- 
žcidimo Stony Island elevato
riaus slolyj. ilesustojųs trauki
nys kažinkaip nušoko nuo begiu 
ir vie nas karas urnai “pasikorė 
virš publikos galvų gatvėje. Ki
lo dideliu tįsia panika gatvėj ir 
e levatoriaus stotyj. Laimei karas 
lytgi nenupuolė ant gatvės, o 
beto nebūta daugiau pusašio 
rių a p a,r t vieno j o j o 
motormaso Warner*io. Se
kamuose karuose buvo apie 50 
pasažierių, grįžusių iš piknikų. 
Nė vienas jų nenukentėjo —- a- 
part išgąsčio ir lengvo susi tren
kimo.

Greitu laiku atsitikimo vie
ton atvyko daug ambulansų ir 
policijos vežimų. Jiems betgi 
nebuvo kas veikli.

Po įvykusios nelaimės trauki
nio motormanas VVarneris ir vic 
nas konduktorius, Jobu Sclui- 
bert, kur laike nelaimės vos spė
jo iššoki iš puolančio karo, neži
nia kur dingo.

“Pavogė” Funkhouserio 
pagelbininką.

Naujas skandalas. Vakar ta
po paskelbta, buk policija “pa
vogusi” vieną Funkhouserio, bu
vusio moralybės reikalų inspek
toriaus, pagelbininką, tūlą To- 
ny Landers’ą. Praeitų seredą a- 
tėję ”‘Tonio” darba vieton trįs 

vyraLir parodę policijos žvaig
ždes jį areštavo. Nuo to laiko 
nieks nežinąs, kur dabar randa
si buvęs Funkhouserio pa geibi- 
ninkas. Manoma tečiaus, kad jis 
išliesų randasi kokioj nors poli
cijos stotyj ir yra kainantinėja- 
mas.

Landers vra vyriausias Ftink- v v'
houserio liudininkas, ir pastaro
jo advokatai dabar kelia triukš
mų. Sako, kad policija daran
ti prievartos, idant nedavus pro
gos -allinamiemsiems išparody- 
li neteisingus veikiančiojo poli
cijos viršininko kaltinimus.

Nevykęs vagilio žygis.

Traukinyj, einančiam iš Mil- 
\vaukee į Chicagą vienas pasa- 
žierius, tūlas chicagietis 1. A. 
Adams, staiga pakėlė dideliausį 
trukšmą. Nežinomas vagilis 

pavogęs jo šernolę su 30 dol. pi
nigų ir svarbiais dokumentais. 
Konduktorius tuoj apreiškė vi
siems pasažieriams, vyrams,ir 
moterims, kad prie sekamosios 
stoties jie busiu krečiami. Vyrai 
šypsojos, o moters ne viųna ro-’ 
dė surugusį veidų. Girdi, nevi

sai' esu galima daryt krūtų.... 
Jas lietgi veikiai išgelbėjo tūlas 
Vidur Kern, kuris netoli Waukę- 
gano staigu iššoko pro vagono 
langų ir pasileido bėgti. Trauki
nys urnai sustabdyta ir pasažie- 
rini pradėjo vyties bailųjį Kernų 
Jisai pagauta, bet pas jį nesuras
ta nei šernolės neigi pono Adam- 
s’o pinigų. Vėliau visa tai suras
ta po sėdynės kur sėdėjo Kernas.

ŠAUNIOS MERGELfiS.

Kur nusinešė pono X 
pinigus.

Ponės X (savo vardo jisai ne
išduoda) vakar uždusęs įbėgo 
East Chicago avė. policijos nuo
vadoj ir užkomandavo policis- 
lus, kad jie sujieškotų jam dvi 
“šauni mergeli”, kurias jis pasi
tikęs viename kabarete ant N. 
Clark gatvės ir kurios “nukniau
kė” jam 1,600 dolerių. Policija 
betgi neužtikrina galėsianti su
rast reikiamąsias paukštytes, ka 
daugi kabaretuose visos merge
lės esu “šaunios”.

Nepasisekė.

Trįs jauni vaikezai užvakar 
užsimanė pasivėžinti svetimu 
tutomobiliu. Automobilių pa
vogt pavyko, bet pasivėžinti ne. 
Pavažiavus porų blokų vienas 
jų, Ed. Kenedy, 7(XH So. Bucine 
gat., staigu išpuolė iš aulomobi- 
liaus ir ant vietos užsimušė. Jo 
draugai jį nugabeno į pavieto 
ligoninę, bet ten pašaukta dėdės 
ir abu pateko į belangę. Areštuo
tųjų vardai — Lud. Cyze, 3620 
So. Paulina gat., ir Fr. Began, 
6613 Bishop gat.

MASINIS SUSIRINKIMAS.

Už pripažinimų Rusijos 
Sovietu valdžios

True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, III., July 6. 1918, 
<is re<|iiired by the act of Oct. 6, 1917.

šiandie, liepos 6 dieną, Ash
land Auditoriumd, kertė Ash
land ir Vau Buren gatvių, įvyks 
didelis masinis susirinkimas, ku
rį rengia Bušų Darbininkų d a
ryba. Susirinkimo tikslas 
reikalaut pripažinimo Rusijos 

Sovietų valdžios. Kalbės: .John 
Beed’as, Geo. Weinstein, buvęs 
“Nbvy M i r” redaktorius ir Sey- 
mour Siedinau. Pradžia 8 vai. 
vakare.

GERIAU BŪTI PEKLOJ

Ne kad balsuoti už Thompsonų.
Pastorius A. O. Stixrud užva

kar pasakė stiprų pamokslų. Ji
sai graudeno savo parapijomis, 
būtent, kad geriau esu pasirink
ti “amžinų pragarų”, o ne kad

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vicnintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. . ' ■ 
Padėkite savo taupomuosius pinigus j šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarunluojamu, kad jųsų pinigui yra -saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikąlavimo,

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius relkaįįis. <
Atdara U.ląrninkais, Ketvertais ir Subatomis iki 9 valandai vakare. 
Panedėliais, Seredonys ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS
JONAS

BBENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius 
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS RIGELIS, AsisL Kas.

DIREKTORIAI:
•’UANAS GEISTARJONAS

ANTANAS BROitiš ANT? EN^GrEt*
KAZ. MATULIS JULIUS C. BKENZA,

BRENZA

balsuoti Ji! iMOf<Ji^Wflliam Ha-; 
le Thompsoną, kuris dabar ru- 
nija į Suv. Valst. senatorius. Pa- 
rapijonai, sako, labai ploję sa
vo “išmintlngiųn” pastoriuj.

Daug norėjo 
pateko, bėdon.

Kavaileraitis Hurry Panknin, 
5535 W. Adams gat., norėjo vie
nu kartu pralobti. Užvakar jis 
“atsijlankė” “dėdės” William 

Walsh garage’un ir nuvažiavo 
su jo dviračiu. Bet ten dar liko 
kitas, motorinis dviratis.. Vėliau 
jisai sugrįžo pasiimt ir “motor- 
cyklį”.1 Nabagus pateko bėdon: 
nespėjo užsėsi, kaip “dėdė” nu
čiupo jį už apykaklės ir nutempė 
nuovadom Turės eit į pataisos 
namus.

Suvažinėjo mergaitę.

Violet Palaužia, 10 metų mer
gaitė 2349 W. Ohio gat., vakar 
tapo pavojingai sužeista Wiiliah 
Irvingfo, 106 N. LaSal te gat., 
automobiliniu. Automobilio sa
vininkas bus traukiamas tiesom

Nenorėjo būt kalėjime 
neprigulmybės dienoje.

Frauk Brambore, papildęs tū
lų šulerystę, pateko Desplaiues 
nuovados “šaltojon”. Būti “šitl- 
tojon” laike neprigulmybės die
nos apvaikščioimo betgi jam ne
tiko. Ir sulaužęs durų spynas 
ponas Brambora išėjo “ant lais
vės”. Kameroj jis paliko sekamo 
turinio užreiškimų:

“Negaliu pakęsti tokio biznio, 
kaip būti užrakytu laike Nepri
gulmybės deklaracijos sukaktu
vių.”

“Dėdės*, jeigu jiems pavyks, 
galės susirasti ponų Brambotų 
po sukaktuvių ir užbaigti su juo 
reikalų.

Nelaimės paminint 
4-tą liepos.

Nors praei tasai Liepos 4-os pa 
minėjimas buvo skaitoma vie
nas ramiausių, vis dėlto nelai
mingų atsilikimų skaičius šie
met buvo didesnis nei praeitais 
1917 metais. Feierverkais ar 
šiaip paleistais oran “ugniniais 
balionais” buvo padegta 63 na
mai Beto butą septyni sužeidi
mai, vienas jų mirtinas.

Rubsiuvių streikas.
Liepos 2 diena, sustreikavo 

Stein Spitssbergers firmos, ant 
N. Bobey ir St. Paul avė., darbi
ninkai. šioj firmoj dirba dau 
giau kaip 200 darbininkų. Jų 
algos buvo mažesnės, negu kur 
kitur. Kada darbininkai susior
ganizavo ir pasiuntė komitetų 
perduot samdytojams savo rei
kalavimus, tai vietoj gavus atsa
kymų jie buvo prašalinti iš dar
bo. Toks samdytojų pasielgimas 
privedė darbininkus prie strei
ko. Kokios bus jo pasekmės, dar 
paitiatysime. —t Koresp.

Ędvvard Eggert, salinu i ūkas 
1932 W. 63 gatvėj tapo mirti
nai pašautas, kuomet jis nenorė
jo paklausyti dviejų piktadarių 
komandai. Policija įieško žudei- 
kų.

Ralph Brovvn, prekinio trau
kinio ‘darbininkas vakar nupuo
lė nuo einančio vagono ir ant 
vietos užsimušė.

Hosher Gender, 2342 N. Ham- 
lin g., staiga puolė ant gatvės ir 
pasimirė bežiūrint 'į demonst
rantus ties Belden ir Ridgeway 
gatvių, širdies liga.

Herman Weisner, geležinke
lio sargas per neatsargumų pate
ko po traukinio ratų ir ant vie
tos tapo sutriuškintas.

LSS. VIII Rajono 
išvažiavimas.
Nedalioj, liepos 7 dieną bus

LSS Aštunto BajoUo draugiškas 
išvažiavimas į puikų Jefferson 
miškų. Bus suruošta tam tik
iu! tinkamas programas, susi
dedąs iš dainų ir prakalbų. Tarp 

kitų dainuos Pirmyn mišrus 
choras ir kalbės Naujienų re
daktorius d. P. Grigaitis. Bus ir 
šiaip įvairių žaismių, ir dargi 
orkestrą, kas duos progos pasi
šokti įvairių šokių. Čia jau bus 
galima gauti gerų užkandžių ir 
skanaus icecreamo..

Butų geistina, kad šiame išva
žiavime dalyvautų visi Aštunto 
Rajono nariai, kurių jame pris- 
kaitoma netoli tūkstančio. Tokiu 
progų yra nedaug, tatai musų 
draugai turėtų pasinaudoti jo
mis. Toks išvažiavimas mums 
suteiks dvigubų naudų: duos pro 
gos valandėlei pakvėpuoti tyru 
oru ir užmegsti artymesnių ry
šių draugų tarpe. *

— Rengimo Komisija.

Kodėl mus areštavo?

Panedėlyj, birž. 24 d., apie 
8:30 vai. vak ypatiškais savo rei
kalais nuėjau į Cicero. Eidamas 
keturioliktąją gatve pamačiau 
minia žmonių, net šalygatviu 

negalima buvo pereiti. Neužil- 
gio išgirdau davatkų “skodų”:

Suareštavo, suareštavo! Ačiū 
Dievui! ir 11.

Girdžiu, bet negaliu suprasti, 
kas čia atsiliko. Už kų, ir kų su
areštavo. Ir už kų čia tai vargšei 
Juozienei tiek daug kompleme- 
ntų teikiama.

Taigi užėjau pas svetainės sa
vininkų, p. M. Jankaitį, paklaus
ti kame viso to priežastis. Pasi
rodė, kad suareštuota prakalbų 
rengėjai: Naujienų agentas J. 
Matulis, K. Kaminskis, Ant. De- 
mikis ir kalbėtojas T. Kučinskas.

Išėjau,
Eidamas gatvekario linkui su

sitikau d. C. Tuskicnį. Pasakiau 
jam ,kad turiu reikalų pas p. 
Bartkų, bet jisųį dabar ran
das policijos stotyj, kad išbond- 
savus prakalbų rengėjus ir kal
bėtojų Nutarėm pasileiraut ar 
p. Bartkus dar randas nuova
doj. Bet kadangi nei vienas neži
nojome telefono numerio, tai 
pamatę aht gatves kampo sto
vintį pažįstamų policistų paklau
sėm ir gavom atsakymų: “Cice
ro 60”. Gavę kas reikia cjova 
skersai gatvės prie public tele
fono.

“Stop“ —suriko žvalgas iš 
užpakalio. —Ka jus turit savo 
kiseniuose?

Vyčių paimformuoli žvalgas 
ir policistas, kuris lik ka davė 
mums patarimų, iškrėtė mudu. 
Bet nieko uždrausto, išski
riant mano mažylę adresų kny
gelę ir lietuvių rakandų krau
tuvės—The Peoples b'urniture 
Co. kort. nerado. Policija betgi 
ir tai pasirodė drauslina ir ji 
užrviškė, jog mes esame areš
tuoti.

Vieloje “patrol vagono”, alva- 
žiavožiavo vežimpalaikis prisė
dęs vyčių, kuriu mums paliepta 
sės ties.

Ant kito gatvės kampo stebuk
lingu budu susirado minia bo- 

[ bų ir vaikų. Pribuvo daugiau 
tvarkos dabotojų, vieni nuėjo 
minios link, kili dabojo mus. 
Palaukus apie 2(1 min. žiūrim 
policistas atveda didelį kunigų. 
Jį nuvedė į Vaičiūno klebonijų. 
Vėliau ir mus nuvežė ties klebo
nija, kur išlaikė apie valandų lai
ko. Neiškentęs paklausiau:

— Kas čia yra ir kam čia mus 
laikote? Areštavote, tai kode! 
nevežate mus policijos stotin, o 
laikote ties klebonija?

Pagalios išpildė musų reikala
vimų — nuvežė į “sleišinų”.

Musų draugų ir šiaip pažįs
tamų buvo pilna stotis. Apie 
vienuoliktų nakties pamatėme 
lipant į viršų tų patį riebų nuil- 
susį kunigų, kurį pirma matėm 
vedant į klebonijų. Paskui jį ė- 
jo policistai ir būrys vyčių.

— Kų jus darysite su tuo kuni
gu? paklausiau žvalgo.

— Išvesinte j ėlų ir išmesime.
Laikrodis išmušė dvylikių va

landų, o mes vis dar nesulaukėm 
žinios už kų mus areštavo.

Pagalios policijos viršininkas 
matydamas, jog prie musų nėra 
kaip prisikabinti, pašaukė 'T.

Bartkų, jis mus paliuosavo.
'Tuo budu be jokios matomos 

Įiriežasties mes turėjome išbūt

WESTSIDIEČIAMS IR AP- 
LINKINIEMS ŽINOTINA! Sergėkite savo «kis

į namus.

paaiškėjo, kad lai nebuvo koks 
šinkorilis, bet kunigas S. K. Bu-

čios’ klebonas nuo Tavvn of La
ke. — A. B. Liutkus.

DRĄSUMAS IR 
UŽSISPYRIMAS.

Ištobulinimui fiziškos lyginai, 
kaip ir morališkos drąsos. Jus 
turite neapleisti prižiūrėjimų sa

Užkietėję viduriai reiškia nus- 
tojimų energijos, nuovargį, nuo
bodumų ir nuliūdimą, paeinan
tį nuo nuodingų nicdegų žarnose 
Pirmiausiai reikia išvalyti vidu
rius, o Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Elixiras yra ge
riausia gyduole šiam tikslui.

Jus nebusite varginami nevir
škinimo, galvos skaudėjimo, ne
rviškumo ir U., jeigu Jus imsi
te 'l'rinerio Amerikoniškų Elix- 
irų. Aplieko.se $1.10. — -Beuma- 
lizmas, neuralgija, arba strėnų 
gėlimas nesugadins vasaros die
nų, jeigu Ji\s .turėsite 'Trinerio 
Linimento po ranka.

Jisai yra taipgi puikus dėl iš
sinarinimų, niksterėjimų, tini
mo, skaudančių muskulų ir tt. 
Kaina 35 ir 65c aptiekose. Per
krasų 45 ir 75 centai —Josepl 
Triner Conipany, Mfg. Chemist 
1333-1313 So. Ashland Avė.

Chicago, III. (Apgar.)

Jogei Dr-stė Lietuvos Brolių 
ir Seserų Amerikoje per laikytų 
>pusnielinį susirinkimą nutarė 
naujus narius arba nares, kurie 
norėtų prisirašyti įstojimo $1.00 
senumo iki 35 metų, vyrai taip
gi lygiai ir merginos, viršmiuč- 
ta Dr-gija moka pašeipą už sir
gimų. į savaitę $7.00, mėnesines 
mokesties 25c. Susirinkimai a|- 
sibuna po pirmai kiekvieno me
nesio pirmų subata 7:30 vai. va
kare, Petro Jaukščio svetainėje, 
2156 W. 23ixl st. Šioj draugys
tėj visi nariai jauni; ji yra skait
linga nariais ir stovinti gerai pi- 
nigiškai. 7'a*8i kurie arba ku- 

I rios norėsit prisirašyt, malonėkit 
t<*citi į susirinkimų arba kreipki
tės. į nutar. raštininkų, nes tokia 
proga bus tik iki naujų metų.

P. Kikilas, Pirm.
J. Janulewicz, Nut. Bašt.
2051 W. 23 st., Chicago, 111.

(Apgars.).

P. A. Baltranas

Neužsitikėkil savo regėjimo Pir
majam by kokiam neprityrusląm 
aptiekoriui .aukseliui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
Saliu ištyi*t jus akis ir pririnlti 
uins akinius tikrai. Darbą atlie 
u belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAI? 

1801 So. Aahland Avė. Chicar
Kampas 18-tos gatvės 

5-čios lubos, virš Platt’o aptiek 's 
Tėmyldte j mano parašu 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo. & 
vai. ryto iki 12 valandai

pniuos klesos saldainių, Ice Crea 
m’o Sodos ir lengvų gėrimų; taipgi 
cigarų ir tabokos. Taipgi turi am 

tomobilių patarnavimui.
P. Baltrūnas,

616 \V. 31 st., Chicago, III.
Phone Boulevard 7351.

rJvvoja Dykai !
Gyvenimas yra m 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojame 
pagerintą Oph- 
thalrnometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldieii. nuo 16 iki 11 dieną. 
4849 S. Aahlund Av. k#n>n. 47 at 

'Telephone Yards 4317

1 ei Yards 3654. AKUfiERKA

Mrs.A. YIOIKAS 
laigusi Akušerijos Ko- į 
legiją; ilgai praktika-j 

u si Peąnsylvanijos
hospitalėse ir Phila- j 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rody 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str. 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak. Į

DR. M. H13RZMAN IŠ R V S I J O S >
Gerai lietuviuper iC taf

tų kaipo patyrę* py<l>toju.t. chirurgtu 
ir akušeris.

Gydo aitrins ir chroniškas ligns. vy
rų, moterų ir vaikų, paual nnujau.iias 
metodą.', X*Ray ir l.itukin., elektros prie. 
tauuE.

Ofisas ir T,ai oratorija; 1025 W. IfUh 
St. netoli Fi»k

VALANDJS
6—8 vakarais.
GYVENIMAS:

VALANDOS

Si.
: Nuo 10--1Ą pietų. Ir 

’i'elc; hune Canal 3110. 
3412 S. Haht<-<1 Struti

. ryto, tiktai.

DR. S. SOUŠER

DOCTORROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
35 So. Dearborn St. kampas Monroe, 

DfrvC CHICAGO. ILLINOIS
■ EIV V V Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė
lyj, Seredoje, Petnyčioje ir Subutoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

4

SPi’Cl

metai

Muleriškr, V'iišti'U ir Va 
’laipsi Chrmi^Cu l.i/;, 

‘ C,rISG "Kr\T
• iki 9 r> l<», nuo t'.: ii.; i «'i> 

ir nuo 6 iki 8:30 vnk. Xc<l 
u mis v;;!;aruis uždur
■ Tolephime Yards 687

>032

-A

L

j |

Dr. M, Stupniaki II
3109 P. Morgan

VALANDOS: Nae r, ik 
ir'niio 5 ik! H v.i

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubu Tšvidauu, po SI.19 ui gal v 
CARR BROS. VVRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted St., 1 < . • Chlr.ągo, |||. p

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madlson st. 2225 So. LeavHt St
Sulte 600-612 Kampas 22nd pi

Valuridoa: 10 iki 12 ryto Valandom: 6 iki 8 vuka
[Ulone Haymarket 2563 Phone Cypu! 4628

Nedėldieniala tik pagaf autąrt)
Rezidencijos Telepkona Alba n y (546

---------------- --------------------------------- ---- ------------  t

Akių, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių

SPECIALISTAS
Gydau kreivas akis vienu sykiu į kcles minutes. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
.škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę ti
kįs, neaiškus matymas, arba kilokis anormalis 
akiu stovis greit dingsta po mano gvdvmiL

NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIŲ KATARA 
gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda
mas užganėdinančius pasekmes. Kięk 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 
viršminčtų ligų. PATARIMAS DYKAI

UŽTIKRINU GERA AKINIU PtŲRINKI.MĄ
Valandos: 9 iki •. 219 S. Dearborn
s-tai Nędsiio- w.M. Lawhon,M.D.s'-, 1,1inis 10 iki 1-niai 7 prieš Pačtą

Rezid. 933 S. Ashland BĮ v d. Čhicagt 
T«l»l>h<>n« Uayina-kei 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialiais* Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Ųhlcagi 
Telephone Drover (493

VALANDOS i 10—U ryto; 1—I popiete 
NedSMohils 10—11 diena.

JeL Boulevard 9812 
ir Drovefr 8448

DR. A. J. KARALIUS
3203 S. Halsted St. Chicafo

X - R P I N D U L I A j 
Vnltmdosr Nuo l> iki 12; ir nuo 2 iki 9

'T

■ ■■■ ' —.......... .....................I.. II I III | .

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

angliškų. Gramofonai nuo $10.9(1 iki $250. Parsiiluoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KAl’ALOGA knygų, laikrodėlių, 
žiedų, lenciūgėlių, gramofoną rekordų, drukuojamų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. štampą.

JUOZAPAS F. BUDRIK,
3313 S. Halsted st.------------Tol. Drover 8167------------- Chicago, III.

Telephone Yards 5831.

PriČiųiino valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nito 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted SI., Olucago.

Aplieko.se
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Pranešimai
SLA. 36 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioję, liepos 7 <1., Mil
dos svetainėje. Visi nariui kviečia
mi skaitlingai atsilankyti delei svar
bių reikalu aptarimo. Taipgi musų 
kuopos delegatai, pargryžę iš SLA. 
seimo, išduos raportus.

J. P. Morkus.

Ručine, Wi».—LSS. 124 kuopa ren
gia eilę prakalbų. Jos įvyks subatoj, 
liepos 6, 7:30 vale. Nedėlioj, liepos 7, 
2 vai .po pietų, Panedėlyj, liepos 8, 
7:30 v. v. Kalbėtoju bus d. T. Ku
činskas. Visos prakalbos bus Union 
svetainėj, 428 \visconsin gtv. Vietos 
lietuviai susirinkite skaitlingai .

—Komitetas

Ratine, Wis. — LDLD. 65 kp. su
sirinkimas bus utarninke, liepos 9 
d., 7:30*vai. vak., 500 Maumeng. skr., 
Socialistų svet. Malonėkite visi atsi
lankyti, turime aptart daug svarbių 
reikalų... 'Taipgi malonėkite ateiti ir 
lie, kur dar nepriklausot prie LDLD.

O. A. Saladzius.

IloMland, III. — SLA. 139 kp. pus
metinis susirinkimas bus subatoj, 
liepos 6 d. 7:30 v.v. Socialistų svetai
nėj (įėjimas iš 111 gt.) 11100 Mithig. 
avė. Visi nariui maloniai kviečiami 
alui lankyli, turim svarbių reikalų. 
Norintieji prisirašyti prie mus kuo- 

kviečiaini ateiti.
Už rašt. K. Kalnietis.

po s taipgi

kp. ir LSS. I kp, bendras 
susirinkimas įvyks nedė-

LSJL. 1 
l.ivinimos 
lioj, liepos 7 <1., 9:30 v. ryto Aušros 
svet., 3001 S. Halsted st. Bus ai*kina- 
ina apie žemę ir kitus svietus — D. 
S-. Z. Meldžiu visus susirinkti laiku.

J. J. JonuševičiuH.

Liet. Mot. I’rogr. Sus. 56 kp. nusi- 
1 inkmias įvyks netlėlioj, liepos 7 d., 
I va. po pietų. Dovis S. parko sve
tainėj, kertė 15 ir Paulina gatvių — 
anl antrų lubų. Visos narės atšilau- 
kvk>l<* paskirtu laiku ir nauju narių 
a i si veskit e. —Organizatorė.

Smulkus Skelbimai' —'v
Smulklema pasiskelbi minu kainos:*

1 colfs, sykį, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą Ilgiau, ui kiek
vieną kartą colio vietos 25 centai.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltį* tai geriausia 
Erieinonė tiek bizniu tiek dar- 

o žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Jieė- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, uil)a patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir lt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

ASMENŲ JIEšKOJIMAI

Mykolas t Samsono, anie 35 m. am
žiaus, kuris apie penki metai atgal 
gyveno Cicero, III. Jis paeina iš Ka
uno gub., Panevėžio pavieto, Rami- 
g.Jos miesto. Jis pats ar kas apie 
jį žino, meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu :

Gnu Samsonai!ė, 
8916 Ifouslc.ii avė, So. Chicago, Ii!.

PajieŠkom savo pažįstamų:

ir Juliaus Endrulio, kurie apie 6 me
lai tam atgal gyveno Nr\v Yorko a- 
pi(*linkėj. Jie paeina iš Rygos. Jie 
palis ar kas apie juos žino, malonė
kite atsišaukite, nes turiu labai svar-

8811 Commercial av., So. Chicago, III

9 kp., LDLD. 19 kp. rengia di uligiš- 
kų išvažiavimą su plačiu programų p;jsiįj 
l»eposr21 dienų į miškus Bcverly Hill. 
Meldžiame kitų kuopų ir draugijų jo; J-; 
lieko nerengti tą dienų. Smulkesnis 

pranešimas bus vėliau paskelbtas.
—Komitetas.

rugiene,

Paji<‘.škau savo pusseserės Zosės 
Janučikės paeina iš Žindaičių so
džiaus, S’aulčnu parap., Šiaulių pa
vieto, Kauno gub. .Jeigu kas žinotu-LSįJ. Aštuntas Rajonas rengia dra

ugiškų išvažiavimų į Jeftęrsono gi-jinę(t meldžiu pranešti 
rią nedėlioj. liepos 7 dieną, lodei' Lega<
kviečiame visas priklausančias aš- 2303 S. Oaklev avi 
tuntam rajonui kuopas būtinai daly
vauti išvažiavime. Bus puikus pro 
gramas. Tarp kila kalbės “Naujie
nų” redaktorius, d. P. Grigaitis.

—Renginio Komitetas ______
I NORIU dirbti ant 

North Sidės Namelių Bendrovės | |uvjus |.;su geras 
dalininkai malonėkite susirinkti lie- blaivas. Atsišaukite 
pns (i d. 8 vai. vakare. 1822 \\aban- j,ku pažymėdami No. 28. 
siu avė—Lietuvių Viešo Knyiyno 
svetainėn. Randasi svarbių reikalų.!

—K. Jamontas. j

Chicago.

.ĮIEŠKO darbo

darbininkas ir

JIEšKO KAMBARIŲ
Rram. Rat. ir Dramos Draugijos HEšKAU kambario su valgiu 

bendras susirinkimas ir ^repeticija i- tvaria; užsilaikančius žmones ;
\ \ ks nedėlioj liepos 7 dienų, 1 
Meldažio svet. Pradžia 10 vai. ryto. 
Variai maloniai prašomi atvykt lai
ku. —Valdyba.

M. linkėj 63 ir Halsted galvių 
malonus atsišaukti laišku a 
nu.

apie-
Bdkil

\v.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI, DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Erei* Employment Service)

Jicškimtieji darbo kreipkitės šiais

105-1(17

813 S. VVABASH AVENUE. 
arba

N. DEARBORN ST. 
arba

SO. DEARBORN ST. 
arba

SO. JEFFERSON ST. 
-o------

Už darbo purupinimų visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vielų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
l ųšics darbinjnkų — į fabrikus, J ka
syklas, į ukius, i šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
st lems darbams.

REIKIA indų plovėjų. Darbas 
ktinis, 8 valandos. Gera mokes-

Ilarry Block, 
led si., Chicago

REIKIA 2 moterų prie benčiims 
darbo j dešrų dirbtuvę.

Kloppel Rros., 
.'05<* \rlhinglon st., Chicago

I!I-JKALINGAS harberis anl visa
dos. Mokestis gera. Atsišaukite 
tuojaus arba nanedelyj su įrankiais. 
1601 \V. North avė., kampas Ash
land avė., Chicago, III.

v\rai dėl abelno

Chicago

prie siuvimo

(’hicago

REIKIA molderiu ant gelžkelio ii-

Missouri Mallcabh* Iron Company, 
Easl St. Tonis, III.

KEIKIA beisterių, fellerių guzikų 
įs'iivėjų ir sijonų finišerių prie mo
terišku švarkų ir siutų.

Percival B. Pahner Co..
3G7 W. Adams st., Chicago

REIKALAUJAMA moterų sortuoti 
skudurus. Pastovus darbas ir gera 
mokestis dėl patyrusių moterų.

Marks Cohen,
1Ų‘)<S \V. LakcxSl., Chicago

Arrmotor 
121h SI.,

Pastovus

Chicago.

REIKIA janitoriaus pagclbininko 
ai ha porterio. $40 i mėnesi kamba
rys ir geras užlaikymas.

E. J. Therien, 
6222 Karpei’ avė., Chicago

N A U J I E N O S, Chicago, Iii.

PARDAVIMUI

Subata, Liepos 6, 1918.

Draugystės Lietuvos Balsas bus su
so inkimai kaip ir buvo — ketvirtų 
savaitę kiekvieno urtėnesio tik per
mainant ant panedėlio, 7:30 v. vak. 
Sekamas susirinkimas bus liepos 29 
diena. —Kaz. Braževičius.

LSJL. 1 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks subatoj, liepos 6 d., 8 vai. vak. 
Aušros svet., 3001 S. Halsted st. Visi 
nariai malonėkit** susirinkti paskir
tu laiku, nes turime nutart daug sva- 
il.ių reikalų, kurie negalima atidėti.

.. —Valdyba.

LSJL. 3 kp. mėnesinis susirinki
mas įv\ ks subatoj, liepos 6 d., 8 vai. 
vak., Settlcment svet., kertė Gross 
avė. ir 47 str. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti, nes yra daug svarbių re
ikalų. —Valdyba

Kenosha,
Hikvs savo

Wis. — SLA. 212 kuopa 
susirinkimų liepos 6 dic- 

n.-p I vai. po pietų, Schlitz Hali. Ma
lonėkite atkreipti atydų į lai.

—Valdyba.

Roseland, III. — Draugystės LDK. 
Vytauto No. 2 pusmetinis susirinki- 
nuts įvyks nedėliok liepos 7 d., 2 vai. 
po pietų Brolių Strumilų svet., 158 

. 107th st. Visų narių pareiga ba
linai, atsilankyti. A. Grebelis, rašt.

Sus, Liet. Soc. Dain. Am. 1 apsk. 
konferencija bus liepos 6 d.. 7:30 v. 
v. M. Meldažio svet.. 2341 W. 23 PI. 
Chorai, malonėkite išrinkti delegatų 
į konferencijų. —J, Gustaitis

West Pullman, UI. — Subatoj, lie
pos (> diena, 5 vai. po pietų, Korec- 
kio svet., kertė 123 ir Union avė., 
bus Sf.A. 55 kp. susirinkimas. Nariai 
prašomi atsilankyti ir atsivesti nau
jų narių. Pirm. Stanislovas Mažeikis

Cicero. — Lietuvių Laisvamanių 2 
kuopos mėnesinis susirinkimas i- 
vyks nedėlioj. liepos 7 d., 9:30 vai. 
ryto. J. Jankaičio svet., 4837 \V. 14th 
M. Visi nariai susirinkite paskirtu 
laiku. —J. Masiulis Sekrct.

Cicero, III. — SLA. 194 kp. susirin
kimas’ įvyks liepos 7 d., paskirtu lai
ku (1 vai. p.p.), Tainoliunienės svt., 
1447 S. 49 avė. ir 15 st. Malonėkite 
dalyvauti visi, išgirsite delegato ra
portų iš seimo ir kiti svarbus rei
kalai, P- K. Deveikis

West Pullman. — LDLD. 38 kuo
pos išvažiavimas liepos 7 dienų ne
įvyks dėlto, kad tų dienų LSS VIII 
Rajonas rengia išvažiavimų. LDLD. 
38 kuonps išvažiavimas perkeltas į 
rugpjučlb 4 dienų.

—Komitetas.

Tel. VVenhvorlh 1530, nuo 8

K
’L.y

ligi 10

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIDUODA kambarys— šviesus 

ir parankus. Su valgiu ar be val
gio. Yra telefonas ir maudykla. At
sišaukite nuo 4 iki 9 vakare.
A. Donile, 3113 S. Halsted SL.

VISADA galima gauti ruimai pa
vieniam vaikinui ar merginai, dėl 
dviejų arba vienam. x
32-10 Emerald avė., Chicago, IR.

ATIDUODAM A randon gražus ka
mbarys, vienam arba dviem vai
kinam. Kas nori gyventi gražioje 
vieloje, prie ežero ir už nebrangių 
mokestį. Nepraleiskite progos. Arli 
13-čios ir Kenwood elevatoriaus.

H. Mockus,
•1313 Barkley avė., Chicago

Tel. Kenwood 5465.

RANDAI
ATI DUODU randon (i kambarių 

Datų, kampinis namas, labai gražioj 
ir švarioj vietoj, naujos mados įtai
symai, elektra maudyne ir lt.

Domininkas Mikužis
2121 North VVestern avė., Chicago

REIKIA DARBININK!'
REIKALINGA ledų traukėjų ir da

rbininkų j ledų svirnus, 40c i valan- 
dų, 10 ir 11 valandų darbas. Atsi
šaukite į Consutners Co., 
351 h SI., ir Normai avė., (’hicago

REIKALINGA našlė moteris, bevai
kė, arba mergina prie lengvo namų 
darbo. Pastovi vieta, gera mokestis. 
1718 So. Halsted st.. Chicago

REIKIA vyrų molderiu į liejyklų 
nagelbininku ir leibcrių, taipgi mo 
kinties molderyslės ir uždirbti ge 
rus pinigus. Gera mokestis ir saly 
uos ir sveika darbo vieta, 
kitę tuojaus.

Illinois Malleable Iron 
1801—25 Divcrsy Blvd,

Alsišau-

Co., 
Chicago

REIKALINGAS darbininkas prie 
balno arklių į barnę. 
į mėnesį ir ruimas. 
1129’ Emerald aveM 

Phone Yards

Mokestis $85

Chicago 
1076.

REIKIA 
(merginų) 

GeraSIU. I

L dieną.

patarnautojų 
prityrusių ir 
mokestis, 8

prie stalų 
neprilyru- 
valandos į

Harry Block
1356 S. Halsted st., Chicago

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

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI Real Eslate — Tuš

čias lotus. Viena trečdalis mokės- 
ties kainos už penkis lotus parduo
dant arti l’osen. Gera žemė. Gera 
irai’sDorhivija. Bargenas. Atsišauki
te hdšku j “Naujienas” pažymėdami

PARDUODU greitai bučernę. Ge
rai išdirbiu viela per tris metus. 
Apgyventa lietuvių ir svetimtaučių. 
Priežastis pardavimo — paimu mie-

1939 Baring avė., E. Chicago, Ind.

STAIGA pigiai parsiduoda dakta- 
ofisas. Gera vieta, su mašinomis

vimo į karę.
3464 S. 1 laksi
Galima pamatyti nuo 8 iki 9 v. vak.

Nedėlioinis nuo 1—3 vai. dienų.

Chicago

PARSIDUODA valgomųjų daiktų 
ir saldainių bei kend/.ių krautuvė, ge
roj, lietuvių apgyventoj apielinkėj. 
Parsiduoda delei labai svarbios prie
žasties. 3220 YValIace si.

PARSIDUODA barbernė ir pool 
rumis 2 krėslai ir 3 stalai, gera vi'e- 
l.i galima uždirbti. Lietuvių apgy
venta. Priežastis — savininkui rei
kia išeiti j kariuomenę.
(iii E. L. Ilighvvay, Dekalb, III.

PARSIDUODA gera grosernė ir 
bučernė, geroj lietuvių apgyventoj 
vietoj. Biznis labai gerai eina nes 
daugiausia anl “cash”. Parsiduoda 
greitu laiku. Atsišaukite laišku, ra-

PARDAVIMUI nuosavybė ir pieno

. Boeksvell st. Chicago

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA labai puikus auto

mobilius VVhile Co. Parsiduoda la
bai pigiai, nes savininkes išeina į ka
rę. Norinti pirkti atsišaukite i 

Paul Pilkis krautuvę
729 VV. 181 h st., Chicago, III.

RAKANDAI
PARDUODU greitu laiku 5-kių 

kambarių rakandus. Išvažiuoju į ki
ta miestų. Galima matyti per visų 
dienų. 2-ras augštas. 
658 \V. 31 sL,

TURIU PARDUOTI 6 kambarių 
rakandus, phiyer piano i. '.‘L . 
$55.00. “ ......... "
duosiu atskirai,

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

ir Victrola
Vartota vos 90 dienų. Par-

ITT*' DRAUGUOS
ty. Jut Malinausko svetainėje, 1843
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

LIETUVIU KRIAUČIŲ KL1UBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

ANT PARDAVIMO

VISAI už pigių kainų parsiduoda 
keturių ruimų rakandai. Priežastis 
pardavimo: sergu, prisieina apleisti 
tų vietų. Matyt rakandus galima vi
sados. Atsišaukite šiuo adresu: 
1109 S. 50th avė., Cicero, III.

DIDELIS BARGENAS
PARDUODU naujų pianų. Prieža

stis pardavimo — savininkas eina į 
kariuomenę. Atsišaukite greitai.

Mrs. Danele, 
3113 S. Halsted st„ ant 3-čių lubų.

K. Rugis, pirmininkas,
1714 Wabansia Avė.

J. Dauginis, vice-pirnilninkas, 
1601 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen avė.
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshficld avė.
J. Antanavičių, iždininkas.

172: ....
Susirinkimai atsibuna pirmų kiek

vieno mėnesio seredų, vakare, 1822 
\Vnbansia avė.

1719 Eilėn st.

NAMAl-ŽEMfi
A»NT PARDAVIMO namas. Randasi 

prie 36-tos gal vėsi Parsiduos pigiai 
arba mainom ant fanuos, t pagyve
nimai po 5 ruimus. Namas mūrinis.

V. Rumchaks,
948 W. 36 str.. Chicago

7 KAMBARIŲ rezidencija — 50 pė
dų lotas, cemento apatnamis, muro 
pamatas — gesas, maudynė, šalygal- 
vis, viskas išmokėta, turi būt par
duota iki liepos 7—1918 už $3000. 
Del sųlygų susitaikysime. Atsišauki
te i 517 E. 89th Place., Chicago, III

MOKYKLOS
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedvstės. 
stenografijos, lypesvriting, pirklyboš 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilielyslfs, (hiiliarašvs- 
lės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 no pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
310(1 So. Halsted St., Chicago, III.

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų 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.

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

VALENTINE DRESSMAKING , 
COLLEGES '

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
disoių 1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimus, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
los duodamos dykai. Diplomai, 
l engvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
la išmokinti jus pasiūti suknea ui 
110. Phona Seeley 1643

SARA PATEK. Pirmininkė

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali rnokyties 
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.
BURKEBARBERSCNOOL
612 W. Madison St., Chicago.

DRAUG 'OS IR ORGA- 
Ni/ACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas

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

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

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

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

K-to Nariai: 
DUNDULIS,

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

10G04 Edbrobk Avė., Chicago, III. 
JULIA ŽEMAITĖ,

2919 W. Division St.» Chicago, UI.

K.

A.

K.

III.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA: 
Petrauskas, pirmininkas,

1747 North Avė. 
čepelis, pirm, pagelbininkas,

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

2228 Coblenz st.
M. Žukas iždininkas,

1608 North avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmų ketver
tų kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė.,. 7:30 v. 
vakare.

j.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia avė. 

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

•imu rašt..
1713 Ruble St. 

m*tu raštininkas, 
2617 40th Streel 

Chapulis, iždininkas,
1840 So. Halsted st. 

Yaras, kasos globėjas,
1742 S. Union Avė. 

Girdvvainis, kasos giob., 
2000 So. Halsted Str. 

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė. 

^Susirinkimai atsibuna kas antrų 
sonatų po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, D, Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino |-1 
stojimo mokesti tik iki 1 doleriui, o| 
paskui bus pagal konstitucijų.

L. Antonavičia, nutarimų rašt
171_ ....

Kostantas Vaitkus turtų^ raštininkas,

Kazimieras

Kazimieras

Franciškus

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

10707 Wabash n ve. 
Stanislovas Shimkus, vice-pirminin., 

10707 Wabash Avė. 
F. Grigula, prot. raštininkas,

10443 \Ventworth avė. 
Vladislovas Markauskis, kasierius,

355 Kensinglon avė. 
Ant. Berlašiiis, pinig. raštininkas,

319 E. 115 St. Kensinglon, III.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas pirmų pėlnyčių 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedwillo svetainėje, 341 Kensin- 
gton avė., Kensinglon, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintų 
mokestį paliko tik 1 koVo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstitucijų. —Juozapas Urbutis

1).

K.

DRAUGYSTft DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENS1NGTON, ILL. 
Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116 SI r.
Pašakniais, pirm, pagelbininkas, 

324 E. 116 St.
Bahreinas, protokolų raštininkas, 

311 Kensinglon avė.
A. Norbulas, finansų raštininkas, ’ 

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

341 Kensinglon Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shodvillo svetainėj, 341 Ken
singlon avė.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUDO 

VALDYBA 1918 METAMS.

Juozapas L’Žubalis. pirmininkas, 
z823 Jackson Blvd.

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

lonas Burčikas, nutarimų rašt..
1217 S. Spauldnlg a v. 

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

Mvkolas Kaziunas. iždininkas,
1501 S. Harding avė.

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

Atvažiuok į didžiausią lietuvių u/eininkų koloniją ir 
buk išdirbėju. Męs turime ir parduodame ant visai lengvų 
išlygų 30,000 akrų geros žemės prie Phelps, Vilas County, 
Wisconsin. Nuo tos žemes yra didieji medžiai nukirsti 
aipie devyni metai atgal taip, kad kelmai yra visi išpuvę 
ir yra lengva nuvalyt.

Vienos išlygos yra sekančiai: $300.00 pirmu įmokėjimu, 
o paskui nereikia daugiau jokių mokesčių mokėti per pen
kis metus, kaip tik taksus ir procentą. Laisvės Bonsus 
(Liberty Bonds) priimame pilna verte, kaipo dalį mokesčio 
ant ūkės. Jeigu jus gyvensite ant savo ūkės, tai męs jums 
duosime ant maisto per vasaros sezoną, po $20.00 už 
kožną akerį ką jus nuvalysite ir suarsite patįs dėl savęs. 
Męs jums parduosime namų statymui materiolą už fab
riko kainą.

Žiemos laike galite gauti darbą į lentų pjovyklas, che
mikalu fabrike, arba pjauti medžius dėl chemikalų fabriko, 
už gerą užmokestį.

M?s parduodame gyvulius ant lengvų išlygų. Ir sko
liname pinigus dėl statymo triobų, pagerinimo savo ukes.

Gera turgavietė arti tavo durų, geri geležinkeliai, mo, 
kyklos arti, ir geri keliai į visas puses.

Męs turime keletą ūkių, pu įtaisymais, kur galite at
važiuot ir pradėt gyvent, taiposgi ant lengvų išlygų, su 
toms ukėms duodam vieną 
ir 20 vištų.

Męs nelaikome agentų,

arklį, vieną karvę, dvi kiaules

tai atvažiuokite patįs į musų 
ofisą, ir apžiūrėsite žemę, ir išsirinkite vietą dėl savęs, 
jeigu negalite atvažiuoti šią savaite, tai rašykite mums 
šiądien,, klausdami tolesnių/išaiškinimų, adresuokite:

SANBORN LAND CO.
Dept. a, Phelps, Vilas Co., wis.

A. J. BACHUNAS. Kolonijos Direktorius

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

▼DHNATINIS nSGISTKUOTA* KOMAS APTJMIOltnji ANT MKIPGnrORTO ■

VYRAMS IR SUAUGIEMS j
AkinUi B»k*o rtaiuoM ou« |S.W ir •»- ■ 
ričiau. Sidabro rtauoM hm SI.M tr A 

FritaiKuma akinius uMyk*. V 
A.iminktti (ialvoa aopėjimM, nerrilk*- i 

akių akaud^jiniM, olvUkimM h ■ 
tt. yra var.iaia (vairių Htfų. kuria r»h 4 
būti prašalinto* irerų akinių prltaUrr- V 
mu. Iltynma* utdyką, jei pariti ar ■ 
akauda akiu. Jei joe raudono*, jei gag ■ 
va aopa. jei blogai matai, jei ak|a aU- ■ 
pata, įieteek ilgiau, o jretkok oagelbe* J 
aptiek o j, kur kiekvienam p-itaikoma • i 
kiniai uidykg. Atmink kad mea Irę* 
nano rvarantuojam akiniua tr kteakin £ 
n a m gerai nrtrenkAM.

B. M. MMBIKOrr, ■kapertaa Optlkae, t
Jei hF eergate tr reikalaujate patarimo arba ralatų. ateikit paa mana. Al beyaa ap- j 
tlekoriua BuaŲoj virt 10 metų. Amerikoj 1» metų. Al duodu patarimu DTKAL^GmHo f 
padaryti bile kokius ruaUkua vaistus. Al rekomenduoju tik OKBUB daktarua. Al eM < 
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12th SL Tel. Kedzle 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
5514-16 W. 12th SU arti 
St. Louia Are. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St, Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

DRAUGIJOS

Jonas Kasiulis, maršalka, 
653 Garden

Mikolas Nakrušas, maršalkas, 
420 Orange

Ant. Bubele, teisėjas
313 Qtunce

Jurevičia, vėlavnešys,
152 Main

Miliauskas, vėlavnešys, 
R. 1, Box 56.

Rimkevičia. durininkas.
421 N. Pleasant Str.

Nikodimas Janavičia, durininkas, 
614 Mark et SI r

DB-.IOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

. Burba, pirmininkas

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

A. Cbepaitis, pirmininkas,
4812 W. 15th St., Cicero, III. I Juozas

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

J. Kalainė, raštininkas,
1965 Evergreen avė. | Petras

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

Telefonas Humboldt 182.
J. Katilius, iždininkas.

1685 Mihvaukee avė. . .
Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtny- Lietuvišku Tautišku Kapiniu 

čią kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, | 
1579 Mihvaukee avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatų kiekvieno mėnesio J. 
Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
«L, 7:30 vai. vak.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

P. Gaiškis, pirmininkas,
1356 N. Hoyne Avė.

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

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

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

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

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polck svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwa«»lce«* avė.; pra 
džia 2 vai. po piet.

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

TUVOS VALDYBA 1918 METAMS. 
Sam. Venckus, pirtuinikas.

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

661 W. 18 St.
Klein. Liaudanskas, imt. raštininkas

1439 S. 50th avė., Cicero. III.
Frank Micklin, turtų raštininkas, 

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

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

I r 3041 W. 42 Str.
1 Draugystė šftvo mėnesinius susi- 
rinkimus laiko kas antęą nedėldienįlPrnnas Kimontas, iždo globėja 

Chicago, UI. kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po pie-

Kaz. Brazevičius, pirmininkas,
402 Lincoln Str.

ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas.
653 Garden str

Felix Bartkus, prot. raštininku^
R. R. 3. Box 33 

Kaz. Oriausias, fin. raštininkas.
818 Jenne Street 

Anl. Pakšis, iždininkas,
462 Jenne Str. 

Juozas Lesčauskas, iždo globėjas,
165 Pleasant St

Si r

VALDYBA 1918 METAMS

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

KL. BUOZIUS, pinnfidžio pagflb.,
634 W. 18th SI.

JOS. SKUTAS, iždininkas, 
3106 So. Halsted St.

S. DANTA, raštininkas,
812 W. 19th SI.

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda, 
Lithuanian National Cemetery, 

Summit, IR.
Phone Willow Springs 10.

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

2003 Jeffcrson 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.
J. Artišauskas, iždininkas, 

3253 So. Halsted St., Chicago.

A.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. W1S. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St.

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

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

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadway avė.

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

Andrius Jakučionis iždo globėjas,
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 High avė.

Motiejus Žemaitis, maršalka,
1309 Broadvvay avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėlnyčių kiekvieno mėnesio F.agle 
Hali svetainėje.

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

LIETUVIŲ MOTERŲ AP6VIETOS | 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

K. Katkevičienė, vice-pirmininkč.
2252 VV. 22nd St.

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė,
3429 Wallace ‘

E. Ulkutė, finansų raštininkė, 
2137 \V. 21

P. Baleckicnė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Sbields

J. Savickaite, iždo globėja.

str.

PI.

avė.

II. Labanauskas, pirmininkas, 
1 819 Edward Streel
• Baubonis T., Vice pirmininkas, 

728 Park Ct.
I F. Basčius, prot. sekretorius, 

50 Hasvland Aye.
Kaz. Brazevičius, fin. sekr, ir iždin., 

402 Lincoln Street 
Tadas Varanavičius, iždo globėjas.

63 N. Sheridan Rd.
L. Šulskis, iždo globėjas, 

462 Jenne Street 
VI. Bielskis, literatūros pardavėjas.

' 267 Milwaukee Avė.
Dr. L N. Palt, daktaras kvotėjas , 

165 Main Street.
S. L Balčailis, organiz. ir kp. koresp. 

P. O. Box 62.----------So*wenjtworth ave>l
Siunčiant i centrą mokestis, nio- 

ney order ar čekį, reikia išpirkt iž- Aukaukite LietUVOS LaiSVCS 
, I dininkės vardu ir siųst susinėsimų ,
730 Engei str I raitininkei. ' * Olluan.




