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Anglai Kaukaze ir Turkestane
Pasiete Baku

Veikia Rusijos centralinej 
Azijoj

Gal apginkluos Siberiečius
Vokiečiai areštuoja ir internuoja 

Ukrainos darbininkus
True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

ANGLŲ KAREIVIAI 
KAUKAZE.

veikia su jais išvien pietuose.
Viršminėta žinia parodo, kad 

anglų spėkos dabar veikia prieš 
vokiečių įtekmę Rusijoj iš 
tūrių pusių.

kę

I
godskį, kuris taigi veikia kaipo 
užmbežinių reikalų ministeris. 
Valdžios sėdynė yra Omskas.

Sulig valstybes departamen
tą pasiekusių žinių, jei jie ture 
tų ginklų ir reikmenis, jie. tuo- 
jaus galėtų pastatyti lauke dide
lę armiją. Dabar jie tik dalinai 
apginkluoti ir mažai turi amu
nicijom.

Maisto vakarinėj Siberijoj ne
trūksta dėl armijos iki pjūties 
sekamą sezoną.

Tečiaus visų svarbiausiu yra 
Uralu kalnų kasyklos, 
kontroliuoja vakarinės Siberi
jos valdžia.
tiek daugiau kaip 90 nuoš. viso 
pasaulio platino.
gi aukso ir vario ir kitų labai 
reikalingų vediniui karės meta- 
lų.,

Kitoj dalyj šios šalies yra di
delės anglių kasyklos, kurių o- 
peravimas kaip patirta, yra nuo
latos palaikomas valdžios.

kurias

Tos kasyklos pa-

Ten yra taip-

Pasiekė Baku ir bandys pa- 
> siekti kazokus.
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True translation filed with the post-1 taipgi važmėta tame pačiame 
master at Chicago, August 17, 1918, L , . ¥ ,
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 pr°nte, ragindamas žmones ka -
VOKIEČIAI AREŠTUOJA!“PricS PrieS«”

UKRAINOS DARBI
NINKUS. True translation filed with the post- 

master at Chicago, August 17, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917,

Gabena juos į koncentraci- Į Rusijos ambasadorius grįž- 
jos stovyklas. ta Berlinan.

True translation filed with the post-master at Chicago, August 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

VVASHINGTONAS, r. 16. 
Nepaprasta energija ir drąsa 
kuria anglų spėkos prasimušė 
sau kelią iš Mesopotamijos per 
neprietelingą šalį iki Kaspijaus 
jūrių, pažymi vieną iš įdomiau*

su

Keletu savaičių atgal burini 
anglų kareivių pasisekė prasi
mušti iš Mesopotamijos iki Rėš* 
Eželi, kuri yra Rešo uostu, gau
ta laivai ir nėra abejonės, kad 
los spėkos dabar pasiekė Raku.

f'jimas iš Baku į Dono kazo-

dėjimuose iš Archangelsko 
Vladivostoko ir stumimosi iš 
Mesopotamijos per Persiją iki 
Baku prie Kaspijaus jurų, da
bar pasirodo, kad anglų spėkos 
yra Rusijos Centralinėj Azijoj 
gelbianČios vietų tautoms ir lo
jaliems rusams priešinties bol
ševikų vadovų pastangoms.

ši kampanija Turkestane gal
būt išaiškjs nesenai telegrafuo
tą iš Londono pranešimą, kad 
1,5(X),(XX) kareivių tapo ar bus 
surinkta Indijoj šiemet, bet be 
pasakymo kaip bus suvartotos 
tos spėkos.

True translation filed with Ihe post- 
master ai Chicago, August 17, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. G, 1917
ČECHAI SUSIRŪPINĘ.

tun tik keletą praktiškų klinčių. 
Jei gruzinai yra draugiški, o tai 
yra manoma, nežiūrint kad gru
zinai padarė atskirą taiką su 
ccntralinėmis valstybėms!, ang
lų spėkos gali pasiekti Daljaro 
perėjimą, kuris yra lengviausias 
kelias šiaurių link. Nuo tos 
vietos, išėmus kelias mažas ne
prietelingas magoinetonų kalnė
nų tribas šiaurvakarinėj Kauku- 
zijoj, sunkumai pasiekimo Do
no kazokų žemių yra taip maži, 
kad jie nežymus.

Geležinkelio linija eina tuo 
keliu iš Baku.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

TALKININKAI GALBŪT 
APGINKLUOS SIBERL

JOS GYVENTOJUS.

VLADIVOSTOKAS, r- 13 (su
vėlinta). — Situacijoj vakarinėj 
Siberijoj nėra vietos optimiz
mui, yra nuomųnė vice-prezidc- 
ntę Rusijos sekcijos čecho-slo- 
vakų tautinės tarybos.

Savo pranešime jis sako, kad 
bolševikų mobilizacija austrų- 
vokiečių karės belaisvių pridė
jo 160,000 kareivių prie priešo 
spėkų. Jis sako, kad negalima 
bus pasiekti Irkutsko, prie labia
usiai patogių aplinkybių, j ma
žiau kaip mėnesį laiko, o galbūt 
reikės ir dviejų mėnesių.

Kalnuotoj, sausoj, smiltingoj 
šalyj už Irkutsko kareivių judė
jimas butų lengvesnis, bet pa
dėjimas čccho-slovakų gali pa-

LONDONAS, r. 16. — Pasak AMSTERDAM, r. 1 . — Pa- 
Stockholmo žinios į Times, pa-lsak Berlino Vossische Zeitung, 
sekančios Petrogradskaja Gazc-I Rusijos ambasadorius Berline 
ta, vienatinį antibolševikų toik- Adolph Joffc išvažiavo iš Mas- 
rastį, kuriam leidžiama pasiro-l kvos ir tikimasi atvyks j Berli- 
dyti Petrograde, priešingi talki Į ną ketverge, 
ninkams rateliai Petrograde ta-1 
po nustebinti ir išgąsdinti, kaduĮTrue translation filed with the post- 
vokieėių ambasada ir misi ja, I /hicng0’ ♦« Vai-’
kurios atvyko į Petrogradą iš| . ...
Maskvos, urnai apleido pelr(). F>n>an<I>Ja rinks karalių se 
ųnuh). Nrtraaaaela priešinasi kam’ menes«; 2 >*•••*<«•*«. 
bolševikų valdžiai, ji yra labai!
pro-germaniška ir priešinga an-l 
glams. į

Sakoma, kad atvykimas vo-L 
kiečių ambasados Petrogradan 
davė priežastį 1 manyti, kad ji 
pasiliks ten , pastoviai-. Misija 
susidėjo iš 700 žmonių ir atsive
žė automobiliu į Petrogradą ar- 
chivą ir sandėlius.

Gazela išspausdino žinią i
Kijevo, sakančią, kad vokiečiai 
daro daugmeninius areštus dar
bininkų, ypač geležinkelių, ir 
siunčia juow į , koncentracijos 
stovyklas Brest-Litovske ir Bia-

LONDONAS, r. 13.

agos sako, kad Frankfurter Zei- 
tung Stockholmo koresponden
tas praneša, jog rinkimas Fin- 
landijos karaliaus tapo paskir
tas sekamą menesį. Galbūt, 
kad Mecklenbergo didysis kuni
gaikštis ar Hohenzollern-Signia- 

J ringen princas Wilhelm bus iš
rinktu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 17, 1918, 
as 1-eųuired by the act of Oct. 6, 1917

MONTEVIDEO STREI
KAS UŽSIBAIGĖ.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, August 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLŲ ARMIJA BAKU 
IR TURKESTANE.

Veikia išvien su bolševikais.

LONDONAS, r. 16. — Be Ka
spijaus veikimo buvo taipjau 
judėjimas anglų kareivių iš In
dijos į Turkestaną.

Jie perėjo per Balučistaną ir 
Rytinę Persiją ir prisidėjo prie 
spėkų turkmėnų, bucharų ir 
vietos social-revoliucionierių, 
kurie kariauja prieš bolševikus.
Anglai taipgi saugo Trans-Kas« 

pijaus geležinkelį, kad neleidus 
vokiečiams dasigauti iki Afgani
stano ir Indijos rubežiaus.

Keistas supuolimas išeina ai
kštėn su atvykimu anglų į Ba
ku (Kaukaze). Garnizonas su
sidėjo daugiausia iš bolševikų,
kurie su armėnais priešinosi augštai stovinčių žmonių, išrin-'dyklų darbininkai, reikalauda- 
turkanis. Taigi anglai, nors ka- ktų į konstitucinį susirinkimą nii pakėlimo algos. Jie gauda- 
riauja su bolševikais šiaurėje,ir vadovaujamų premieru Volo- vo $3.85 į diena.

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, August 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
BOLŠEVIKAI SKELBIA 

LAIMĖJIMUS.

Laimėję ties Archangelsku.

13 rusų areštuota.

MONTEVIDEO, r. 16. - Gc- 
neralis streikas, kuris tęsėsi čia 
per keletu dienų, šiąnakt užsi
baigė. Tečiaus gatvekarių ir 
uosto darbininkai dar tebestrei-

Talkininkai apsu 
pa dvi bazas

Vokiečiai neteka 6,000,000 
kareivių

Talkininkų nuostoliai visai maži
True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
TALKININKAI APSUPA 
DVI VOKIEČIŲ BAZAS.

True translation filed with the post, 
mastei’ at Chicago, August 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI JAU NETE
KO 6,000,000 KAREIVIŲ.

Albert ir Roye pavojuje. 
Permatomas didelis vokie

čių pasitraukimas.

PARYŽIUS, r. 16. — Pasak 
rytinių laikraščių, sprendžiama, 
kad vokiečių

VVASHINGTON, r. 1 . — Su- 
lig čia gaunamų žinių, spaudžia
ntis reikalas ginklų ir amunici
jos dėl žmonių vakarinėj Sibe
rijoj, kurie stoja prieš vokiečių 
ir austrų belaisvius ir esančius 
po vokiečių įtekme bolševikus, 
yra svarstomas talkininkų sos
tinėse. Koks buvo talkininkų 
atsakymas į šį atsišaukimą, ne
išduodama, bet galima pasaky-

laukta greita pagelba. Jų eilės 
retėja delei ligų ir negalėjimo 
panaujinti reikmenis.

True transhitinn filed with the posl- 
master at ('hicngo, August 17, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917.
DONO KAZOKAI SUMU- 

ŠE BOLŠEVIKUS.

Apvalė nuo bolševikų kairį
jį krantą Dono.

šta kur ir kiek galima pagelbė
ti.

Vakarinės Siberijos žmonės

kulbė savo nepriguhnybę liepos 
4 d. garbei nacionalių sukaktu
vių Suv. Valstijose. Sakoma, 
kad jie turi tūkstančius gerai iš
lavintų ir lojalių kareivių, ku
rie laukia tik ginklų, kad prie
šių ties vokiečiams.

Vakarinė Siberija, sakoma, 
yra gerai suorganizuota ir veda 
dalykus tvarkiu budu. Žmonės 
niekad nepriėmė pasidavimo 
Vokietijai Brest Litovsko suta
rtim ir atsisakė leisti bolševi
kams išgabenti iš šio distrikio 
miiionus tonų ten sukrautų rei
kmenų, kurios tapo nupirktos ir 
užmokėtos vokiečių valdžios.

Su oficialių žinių vakarinės 
Siberijos valdžia susideda iš

AMSTERDAM,/’. 16. — Ofi
ciali žinia išleista Dono kazokų 
štabo ir čia gauta iš Kijevo sa
ko, kad Dono kazokai apvalė 
kairĮjį Dono upės kjrantų nuo 
savo oponentų ir artinasi prie 
Zaragin, nuo kurio yra vienos 
dienos ėjimo atstume.

Kijevo laikraščiai sako, kad 
kazokai iš šiaurinės Dono apy
gardos įėjo į Voronežo guber
niją.

Žinia iš Kijevo į Cologne. Ze<- 
tung sako, kad Dono ir Kuba- 
niaus valdžios ir vadovai gre
timų apygardų pradėjo tarybas 
apie įsteigimą bendros valdžios.

LONDONAS, r. 16. — Pasak 
Reuterip žinios iš Maskvos, bol
ševikų valdžia oficialiame pra
nešime skelbia apie paėmimą 
pozicijų Archangelsko distrik- 
te, kur yra talkininkų kareiviai, 
ri sako, kad jų priešininkai ap
leido mūšį arti Onega. Eilė pa
sisekimų, kurie matomai yra 

mažesnes svarbos, yra paskelb
ti veikimuose prieš čecho-slova-

True. translation filed with the post- 
inastrr at Chicago, August 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

BOLŠEVIKAI SIUNČIA 
AGITATORIUS

Raginti kareivius kariauti 
su čecho-slovakais.

13 rusų, sakoma įmaišytų 
dirbime ir metime bombų, tapo 
areštuoti šiandie.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 17, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Du kaizeriai esą pilniausia- 
me sutikime.

AMSTERDAM, r. 16. — Bėr
imo ofieialis pranešimas sako, 
kad pilniausias sutikimas esan
tis tarp Vokietijos ir Austro- 
Vengrijos tapo net parodytas 
kaizerių susirinkime vokiečių 
vyriausioj kva 1 ieroj.

nuostoliai mų> 
iki pabaigos lie- 
m. siekia 6,000,LONDONAS, r. 16. — Nau

jas progresas padarytas francu
zų laike pastarųjų 12 valandų 
linkui Roye pranašauja anksty
vą puolimą to geležinkelių ce
ntro, kuris kartą buvo centru 
vokiečių komunikacijos von 
Hutier’o Montidier kišeniaus.

Nuo Roye vokiečių kairė turi 
Misitraukti atgal su Noyon kai- 
)o galu, 6»/2 niyl. iki Nesle.

Tik permatydami tokį pasi- 
ra ūkimą vokiečiai dabar des

peratiškai kariauja, kad atmu- 
šus franeuzus tarp Lassigny ir 
Ribecourt, nes jeigu kalvos į šia
urę nuo Ribecourt bus francu
zų rankose, Noyon pasidarys 
vokiečiams neišlaikomu.

Lys saliente vokiečiai evaka
vo Vieux Berųuin miestelį į pie 
lūs nuo Merris ir pasitraukė 
nuo 1 iki 2 mylių 9 mylių fron
te.

Tuo pačiu laiku anglų karei
viai pamažu apsupa Albert-

Tik mažas progresas dar yra 
reikalingas šiame sektore ir vi
sas vokiečių centras tarp Al

bert ir Arras turės trauklios at
gal linkui Bapaume, kartu au
tomatiškai pasitraukiant ir spa
rnams.

Tik netikėti atsitikimai galė
tų neprileisti vokiečių pasitrau
kimo 50 mylių fronte tarp Ar
ras ir Noyon.

Išrodo, kad prieš von Boehm 
stovi ne klausimas “Ar aš 
rius trauklios?”, bet “Kiek 
Ii?”

pos mėn. 1918 
000 kareivių.

I tą skaičių įeina 1,400,000 ka
reivių užmuštų iki pradžios vo
kiečių ofensivo pereito kev® 
mėn. Nuo kovo 27 d. iki bir
želio 17 d. vokiečiai, sakoma, 
vien užmuštais neteko 120,000 
kareivių.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, August 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKŲ NUOSTO
LIAI MAŽESNI NEGU 
SUIMTA BELAISVIŲ.

Talkininkai suėmė 34,000 
belaisvių ir 670 kanuolių.

LONDONAS, r. 15. — Field- 
maršalo Haig žinia šiandie pa
skelbė, kad anglai ir franeuzai 
suėmė 30,344 belaisvių nuo pra
džios maršalo Foch besiveržimo 
link Picardy.

Anglų ketvirta armija suėm$ 
21,844 ir franeuzų pirmoji ar
mija 8,500.

Vėliau ofieialis pranešimas 
nustatė skaičių suskųitytų vo
kiečių belaisvių kaipo 34,000 ir 
skaičių paimtų kanuolių 670. M 
jų vien anglai paėmė 4*50 ka- 
nuolių.

Sakoma, kad mirtingoji veik
mė “tankų” privertė daugybę 
vokiečių pasiduoti, kas labai pa
didino belaisvių liiaišą.

Proporcija vokiečių nuosto
lių palyginus su talkininkų nuo
stoliais nuo pradžios Picardy 
besiveržimo, sakoma, yra di
desnė negu kokiu nors kitu ka
rės laiku. Sakoma, kad viii ta
lkininkų nuostoliai galbūt ne
bus didesni už skaičių suimtų 
vokiečių.

Franeuzų karinis kritikas He
nry Bidou apskaito vokiečių 
nuostolius laike pastarųjų dvie
jų talkininkų besiveržimų seka
nčiais 350,000 užmuštų ir snžei-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 17, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

Italai nušovė 136 aeroplanus 
į mėnesį.AMSTERDAMAS, r. 16. — 

Pasak telegramos iš Maskvos 
per Berliną, 60 agitatorių, pri
gulinčių prie darbininkų organi
zacijų, remiančių bolševikų val
džią, išvažiavo iš Maskvos į 
frontą, kur bolševikai kariauja 
su čecho-slovakais. Agitatorių 
tikslas yra sužadinti karinę dva
sią tarp sovieto kareivių jų ka
mpanijoj.

Žinia, kurios data'nepaduoda- 
ma, sako, kad premieras Leni
nas kalbėdamas delegatams at- 
sisveikinančioj prakalboj ragino 

Reikalauja pakėlimo algos, 'juos dėti kuodidžiausias pastan- 
------ gas sukelti dvasią ir ūpą karei- 
Minn. — čia su- vių iki augščiausiųm laipsniui ir 

tuo užgniaužti čecho-slovakų 
judėjimą.

Pasak Vielines Neue Frcie 
Presse karės ministeris Trockis

RYMAS, r. 14. — Nors gegu
žės mėn. buvo daug nepatogių

priešo aeroplanų Italijos fron
te. Italų aviatoriai ir kanuolės 
nušovė 54 aeroplanus ir 2 Dra
kono rųšies orlaivius. Anglų 
aviatoriai Italijoj nušovė 82 ae
roplanus ir 2 Drakono orlaivius, 
taigi viso 136 lakstytuvus.

stoliai iš priežasties priešo ofen- 
sivo buvo 4 vaiky mos aeropla
nai: du italų ir du anglų.

tu- 
to-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ANGLAI APSUPA AL
BERT.

ST. PAUI 
streikavo daugiau kaip 125 ske

ORAS.

Nepastovu* “oras šiandie 
ryto; galbūt tankus lietus; ne
didelė permaina temperatūroj.

ir

LONDONAS, r. 16. — Field.- 
maršalo Haig oficielis praneši
mas parodo, kad anglų karei
viai pamažu apsupa Albert. 
Prie grąsinimo miestui iš vaka
rų ir pietų, anglai dar perėjo 
Ancre upę plačiame fronte į šia
urę nuo miesto. Taipgi prane
šama apie tolimesnį progresą į stų ir skaičių suimtų belaisvių 
pietus nuo Albert. apie 70,000.
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Draugės ir Draugai! Rengkitės j NAUJIENŲ Bendrovės

PIKNIKĄ
Rugsėjo 2 d. (arba Labor Day)

True translntion filed vvilh Ihe post- 
nuister at Chicago, Augusi 17, 1918, 
as reųilired by the act of Oct. 6, 1917

MASKVOJE BETVARKĖ;

Suv. Valstijų konsulis pas- 
portų prašo.

BolŠevikai nelaiko savo pažadų 
ir suima talkininku žmones

VVASHINGTON. D. C. rugį).

ole, pamatęs kaip dedama nie
kais Traneuzų ir anglų konsula
tai Maskvoje ir areštuojama vy
riausi konsulai ir jų štabai, pa

išvažiavimo sau ir savo drau-

Yra pranešama, kad po gene- 
ralio konsulio Poole pasiunti
niui telegramų, bolševikų vadai

kvoje gal bus nuversta. Jei tas 
butų taip, tai konsulis Poole ir 
talkininkų pasiutinijos atsidur
tų geresniame padėjime. Ame ;

NAUJIENOS, Uhicagn, III
B!

Subata, Rugpjūčio 17, 1918.

SEMMOVES
G. M. Chernaucko Darže Užkviečiame‘visus Naujienų skaitytojus, dalininkus ir 

pritarėjus.

Lyons, III
Naujienos tarnauja visuomenei.

Pradžia 9:30 vai. ryte. Piknikas tęsis iki vėlaus vakaro.

Šio pikniko programe dalyvaus visi Naujienų nešiotojai 
bei pardavėjai. Kalbės keletas gerų kalbėtojų, kuriuos labai 
seniai girdėjote. Programas bus kuoįvairiausias.

Šokių vieta taip įrengta, kad negali kenkti nė lietus, 
nė sniegas.

T

Kaip nuvažiuoti: Važiuokite iki 22-ros gatvės, 22-ros 
gatvės karais — iki Ogden avė., Ogden avė. iki Lyons karų, 
Lyons karais iki daržo.

Oidelis Metinis Piknikas
CHICAGOS LIETUVIŲ PAŠELPOS KLIUBO 

(Chicago Lithuanian Benefit Club)
G. M. CHERNAUCKO DARŽE

' LYONS, ILL. -
•M

Ned., Rugpjūčio 18, 1918 Pradžia 9 valandų ryte.

sokis paaiškinimas turi būti dilo Ant rytojaus
riliui .šitaip:

Jie

Inžanga 25c ypatai

Šis piknikas bus gražiausias iš visų piknikų, nes mu
zikantai grajys įvairius linksmus šokius.
Važiuokite 22nd st. karais iki sustoja, o iš ten Ber- 
vin-Lyons (geltonais) karais iki Chernaucko daržo.

Užprašo visus be skirtumo , KOMITETAS.

SVARBIOS PRIEŽASTYS.

kad li< p. 20 d. Leninas po kelis 
kartus pasakęs oficialiame su
sietų susirinkime, jog tarpe ru- 
m republikos ir talkininkų val

skvoje ir konsuliniai atstovai 
Francijos, Italijos ir Suv. Val
stijų paklausė užsienio reikalų 
knmisarijato, ar Lenino paskel

kliu karės, apimančios tebesamų 
santykių ir konsolių išvažiavi-

merikos konsolių Rusijoje ,ka- i “,dU —r
daugi jie veike su vielinėmis vai,s^ov’s *r valdžia gt. 
... ...............a,, (Ižianti palaikyti savo santykiusdziomis Rusijoje, kur uzuoJau-i 1

ta talkininkams stipri.
Pranešimo esmė.

tolygių

bie paskelbime pranešimų
Turi būti viešai.

Konsuliai pareikalavo, kad vi-

Hįižmiskas piknikas

KoopeCicero
Lietuvių racijos

liuosuoti, ačiū nenuoalsiam ru-
Tai buvo 1877 metais

Nedėlioj Rugpjūčio 25,1918

r

G. M Chernaucko Darže

pradžia 9:30 vai. ryto Inžanga 25c porai.

Gerbiamieji Lietuviai irbietuvaitės, visi esate kvie
čiami j šį Milžiniškų Piknikų skaitlingai atsilankyti.

Socialistų Partijos Chicagoje Latvių Skyrius rengia

PIKNIKĄ
Nedalioje, Rugpjūčio 18 d<, 1918

Leafy Grove Darže Willow Spring, III.
Piknike bus jvairių Žaismių ir pasilinksminimų. Grieš Chlcatfos Lat
viu rauti orkestrą. Bus skanių užkandžių ir garimų.

VAžiuOT reikia Archer avė. karais iki City Linuts, kur persėsite i 
Willow Spring karus, kurie nuveš iki I>eafy Grove vartą.

mas nėra atskiriamas nuo bu
vusios militarės pasiuntinijos 
nariu išvažiavimo klausimo.c

Valdžia, sutikusi palengvinti iš
važiavimą tiems žmonėms pa-

absoliučiai neprileidžiamus pa
sipriešinimus.

sakymas nuo čičerino. Jame sa
koma, kad, kadangi Lenino žo-

rvlu Juru, susirinkime, kur tai-
* c C

nčiu specialiu malonei iš sovie
tų valdžios puses, tai viešo pa
aiškinimo negalima duoti apie 
n< viešus išsitarimus. O kas lie
čiasi mililarių pasiunlinijų na
rių, tai čičerin pasakė, jog ta-

nę iš Petrogrado Stockholmau 
jiems viršininkams, nes kelio
ne per Archangelską esanti ne

I duoliai jau pradėję bombarduo
ti salas, uždengiančias Archan-

Sueiga Maskvoje.

“Trečias generalio konsulio 
Poole pranešimas sako apie a- 
rt šlavimus Anglijos ir Franci- 
jos piliečių Maskvoje. Rugp.

no n

pasekmės to buvę tokios:
“Viena, sovietų valdžia davė 

tikriausius užtikrinimus, kad 
talkininkų asmens, turintįs dip
lomatinį ar oficialį būdą, nebu
sią kliudomi; antra, čičerin pa

pasiuntinijos nebus leidžiamos 
išvažiuoti, kaip tas jau buvo ža-

daigu 
tojamas 
dešimts

sulio. P-as Poole pranešė,, kad 
sargyba pasiliko apie abudu 
konsulinių ir neleido prisiartin
ti nei vienam anglui ar francu- 
zui.

būtas, nebūdamas tikru, kad jis 
išliks nuo užpuolimo, sunaikino 
savo slapyraščius ir rekordus.' 
Tas ir apskritaSįppdėjimas pa-

Vs. Garsino pasakojimas

kokis vaistas yra var
pas žmones per tris- 

metų,- tai. turi būti ne

(Tąsa).
Prižadėkite man, kad dau-

Suprantu patsai... Naujam 
Žmogui sunku. Bet ką gi su 
juo padarysi? Toks jau pasiutęs 
šuva, tas Vencelis! Taigi, mato-

stovi ant taip žemo išsilavinimo 
laipsnio....” žodžiu sakant, vel
niai žino, ką pliauškia! O tuo 
tarpu jis puikiausias žmogus.

Tliner’s American Elixir Bil- 
ter Wine gali džiaugtis tuomi, 
kad jis y»a vienas iš popula-

trisdešimts metų.
Kodėl? Todėl kad jis nieka

dos neužvilė žmonių.c

Jis gražiai išvalo vidurius.

Ivan Platonič matomai pęi-

pauzą, kreipėsi vėl prie stiklo.
Jis, matote.. . jis žmogus

riausias! Prie lo ir žmogus ap
šviestas! Kilo tokio visame pul
ke nėra. Ir atminkite mano žo
dį: arba jis teisman pateks, ar
ba’anie— jis mos 
kareivių pusę su

darbą ir jis paprašė generalio 
švedų konsulio paimti saugoji
mą Amerikos ręįkalų, o pats 
pareikalavo iš sovietų valdžios 
patogumų greitam išvažiavi
mui Amerikos diplomatinio iri"'..’ ' P, ,. . „ , ,, . . , 1 I ik las |o papaikimas, ar kas,
konsulinio stabu- talkininku v. ,

v . i-,',- velniai jį zin .. . Palįs matėte,
aš taipjau nesenai kumšterėjau 
kareivį. Žinoma, išlengvo. Na, 
jeigu kvailys patsai savo niek-

“Viskas yra daroma apsaugo
jimui privatinių Amerikos pi
liečių, kurie kol kas nebuvo 
kliudomi. P-nas Poole pridū
rė, kad išvažiavimas gal busiąs

G( norulio švedų kdnsulio rupe
sniu vokiečių ambasada reko
mendavo išduoti reikalingų sau-

True translntion filed witb tbe pnsf- 
niasti r at Chicago, Augusi 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
Kaizeris nori daugiau sostų

Kriminale politika, sako “Vor- 
vvaerts”.

AMSEBDAM, rugp. 15 d. — 
Socialistų berliniškis laikraštis 
“Vorvvaerts”, bekalbėdamas a- 
pie klastas daromas Suomijoje 
ir Baltiko provincijose, 
'pataisymui sostų vokiečių prin
cams pavadina jas kriminale 
politika ir priduria:

“Naujiems sostams rengia
miems rytuose gręsia pavojus

viliai asmens yra užstatais užl"e lik iš vi<lilus’ bet ir iS 1,ulko 
gyvastis sovietų narių teritori-j P"’1'1'110 karė dar liepa- 

’sibaige. Naujos monarchijos 
pamatuojamos ant Brest Lito-1

jose talkininkų užimtose, čiče
rin pasakė, kad tie asmens yra 
cisiliai kaliniai, areštuoti pagal

.imu:. Jis pridūrė, kad už jų 
saugumą ateityj negalima imti 

ir 
At
ka

nori padaryti rusų pasienio pro
vincijas vokiečių dinastijų įstai-

midlas eilini.
Ivan Platonič

i r

juo 
tai

a įsi ro
mano

meiliai pa-

koks stuobris... Bet juk aš, Vla- 
dimir Michailič, kaip tėvas... 
Be piktumo, dievaž, nors kar
tais ir įširsti. O jau aus į

rėjo jis tarnui-rumunui, ošle 
vin negru! Da vyno!... Ir ka- 
da-nors paklius teisman; o ne, 
tai ir da blogiau bus: žmonės 
jpyks ir pirmame susirėmime.. . 
Gaila bus, nes vis-tik jis, žino
te, geras žmogus, ir dagi jau-

Jau, jau! — pramykė Ste- 
belkov. - Koks jau jautrios šir
dies žmogus taip mušis!

Jus būtumėt matę,, Ivan 
Platonič, ką tas jūsų jautrašir- 
dis žmogus nesenai išdarė.

kaip Vencel sumušė kareivį už

Na, matote... visada taip! 
Ivan Platonič raudo, .pukš-

jis vistik ne žvėris. Kieno 
žmonės geriausiai papenėti? 
Vencelio. Kieno geriausiai iš
lavinti? Vencelio. Kieno beveik

neatiduos teisman — nebent jau

savo tikslą Vokietijos mlilitarį 
viešpatavimą ant pasaulio.

“šilas | ‘
rytuose uždaro duris taikai per j
susipratimą ir pastato visa ant apit* lai, Ivan Platonič?

jmilitario nusprendimo. Bet ne-' Kalbėjaus ir bariaus 
| išvengiamas klausimas kįla, ar .šii

IUI(q padėjimas vakaruose pateisina si!
Poole’s, datuotas rugp. 6 d. sa
ko. kad valdžios spėka įėjo į ge- 
neralius Francfjo^ ir Anglijos 
konsuliatiis rugp. 5 d. po pietų 
ir suareštavo generalius konsu-

alsi’komvbes, nes Angliji 
l'rancij t yra užpuolusios

Anglų, franeuzų konsuliai 
imti.

pranešimas

su-

turo cigarniką su sidabro apso
du ir parašu juodu emaliumi

au, jis tylėdamas pakišo mums 
savo tabakinę. Visi trįs užsiru-

taip, kad negali nepaplakti. Juk 
jie—tai kaip vaikai. Žinote Ba-

Slcbelkov staiga pasileido

Na, na, ko taip, Stebelku- 
ti! — praniurzgėjo Ivan Platonič. 

Taigi tas Bahmov senas ka
reivis, baustas. Jis jau dvide
šimtus metus tarnauja: vis mat 
už visokius prasikaltimus nepa
leidžia. Na, tai matote jis, šel
mis..... Jūsų da tuomet nebuvo:
prieš Kišinevą ėjome sykį iš 
kaimo. Vyriausybe įsakė per
žiūrėti, ar visi turi po antrą če- 
batų porą. Sustačiau į eilę, ei-

cel. Išlikro, jeigu ne tas jo ne
laimingas silpnumas, lai karei-

pasiutimas dėl sostų viai jį ant rankų nešiotų.

vienam iš dėklo kyšo čebatų gal
vos. Pas Balunovą nėra. “Kur 
čebatai?”—| dėklą sudėjau, vą
še 'hlagorodija. “Meluoji!” 
Nikak niel, vąše blagorodije: 
kad nesulytų, aš juos dėklan pa
slėpiau. Taip vis mitriai, be
stija, atsako. “Nusiimk dėklą 
ir atidaryk. Matau, neatidaro, ir

juo

Arba, girdi, kariauna, arba 
milicija.” Vis kažin kokius kvai
lus sakymus pramano. “Karė,

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
, Korida n ,

miu žiaurus su kareiviais, tai

tidaryk!” — Aš, vąše blagorodi- 
je, ir taip išimsiu. — Tečiaus

sau manote? Traukia iš dėklo 
už ausiu gyvą paršiuką! Snu
kutis virvute užveržtas, mat kad 
nerėktų. Dešine ranka prie šli- 
ko, miną tokią nekaltą ir nuo
lankią padarė, o kairia ranka

galvos skaudėjimo nuo žlcbčio- 
jimo ir kitų vidurių ligų.

Musų prasmažodis yra toks: 
Kad mes visuomet galima tie
siai žiūrėti jums į akis.

Kadangi geriausios žolelės 
yra vartojamos prie sutaisymo 
American Elixir.

Užtat jis turi tuksiančius dra
ugų, $1.10 visose vaistinyčiose. 
Triner’s Linini,entas yra taip

Pamėginkite jį dėl reumatizmo,

mų, sutinimų ir tt. 35c ir 65c 
vaistinyčiose. Per pačtą 45c ir 
75c. Joseph Triner, Company, 
1333-1343 So. Ashland Avė.,

Patrūkimas Užmuša
7,000 Kas Metas

Septyni tūkstančiai ypatų kasmet miršta 
kurių laidojimo certifikatai pažymėti 

‘'Patrūkimas”. Kode) ? Todėl, kad tie ne
laimingi nepaisė apie save arba gal tik 
gydėsi ženklus (ištinimą tos ligos, visai 
nepaisant jos priežasties. Ką darai tu ? 
Ar tu apsileidi nešiodamas paraižtį (tru- 
ss’ąl, prietaisą, nr kokiu ten nebūt var
du ją vadintum? Kad ir geriausia, pa- 
raiitis tai tik tuolaikinis palengvinimas 
- falšyvas paramstis prie griūvančios 
sienos ir negalima nuo jo tikėties dau
giau neg nuo vien mekani'ko paramsčio. 
Juostos spaudimas sulaiko kraujo cirku
liaciją, tokiu budu atimdamas nuo nusi- 
Ipnėjutdų muskulų tą, ko jie labiausiai 
reikalauja- maistą.
Bet mokslas lirado būdą, ir kožnas pa- 
raiičio kentėtojas šioj šalyj kviečiamas 
padaryt DYKAI bandymą savo namuose. 
PLAPAO metodą, be abejonės, moksliž- 
kiausia. logiškiausia ir pasekmingiausia 
pasigydvmui nuo patrūkimo už visas ki
tas svietui žinomas metodas.
PLAPAO PADUAKAlTfi kada gerai pri-1 
limpa prie kūno, niekaip negali nuslisti 
ar nusikreipti iš vietos, todėl, negali nu- 
broidyt arba gnybt. Minkšta kaip akso
mas—lengva pritaisyt—pigi. Naudojimui 
laike da.rbo ir miegant. Nėra diržų, suk
čių ar sprendžinų pritaisytų.
Išmok uždaryt patrūkimo prasivėrimą | 
taip kaip gamta reikalauja, kad patrū
kimas NEGALĖTŲ nuslinkt žemyn. Pri-1 
siųsk savo vardą pavardę šiandie pas: | 
PLAPAO CO.. Block 3060, St. Louis, 
Mo., dėl DYKAI išbandymo PLAPAO iri 
reikalingų informacijų.

Laisves Bondsai.
perkanti už cash. Ėmei and Co., 710 
W. Madison, kampas llalsled gal., 
ruoni 232, 2-ras augštas, virš Fainous 
Clothing store. Atdara vakarais iki 
8:30. Nedčldieniais ir šventadieniais 
10 iki 1.

laiko paršą. Pašlave mat, nevi
donas, nuo moldavielės. Na, 
užtat aš jam truputį ir sudaviau!

Stebelkov nesiliovė kvato
jęs ir vos ištarė:

(Bus daugiau).
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E. St Louis, III
Kučinsko prakalbos.

pašelpinė
T. J. Ku-

Laisvės Mylėtojų 
draugystė surengė d. 
cinskui prakalbas 12 
pj učio.

Visa prakalbų tema sunku 
butų surašyti; paduosiu tik

t irpu tūlas saliunininkas,
katalikas, pradėjo riksmą kelti.

iki pusei prakalbų miegojo. Pa-»
budęs išėjo dar išsigerti ant
“drąsos“ ir atėjęs pradėjo rėkli 
lyg kad tas žmogus iš proto bū
ti išėjęs. Net publika pradėjo

D
2)
3)

4)
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Penki Daiktai
Paskučiausi

Geros, gvarnnhioto vilnono materijos;
Tikrai atsakantis darbas;
Pritaikytas drapaną gulėjimas;

Vėliausios ir gražinusios mados (styles);
Gauti savo pinigą vprtę.
Limsta pripažįstat idlnčtus penkis. Pasku-

trumpą peržvalgų. pradėjo rėkli ant jo, keikdamas1
Pirmų vakarą įžanginėj kal-i išėjo laukan, o publika, likusi 

boj kalbėtojas plačiai nupiešė| ramiai klausėsi prakalbos.

damas kokie buvo tikėjimai ke-Jš astronomijos. Tai buvo la- 
li tūkstančiai melų atgal; nuro-.bai įdomi prakalba. Jis paro
dė. kad žmogus sutvėrė dievą/ dė, kaip susitvėrė musų žeme ir

J visa saulinė sistema, parodė po

su daugybe rankų, kojų, galvų, lietos nuo saulės ir žemės. Žvai- 
akiu, ir lt., žmonės laikė dievais gždės. sake kalbėtojas, kurias

tokius žvėris, arklius; egyptie-J tokios mažii 
ėi;ii laikė dievu balltj jautį ir ll.ijonus sykių 
Antgalo, sakė kalbėtojas, alsi ra-1 musų žeme,

kės. Jos yra niili- 
didesnės, netik už

ris paimtas nuo žydų ir mes šia
ndie garbiname žydų nemato
ma išmislinta dievą. Indusai.

suprasti; parodė, kad tas mėly
numas vra ne dangus, bet oras. 
Erdvės, kur randasi milijonai 
milžinišku žvaigždžių, vra ne- 
išmieruojamos bedugnės; rodė,

tingesnis

krikščionių tikėjimų, atsiradi- 
ma “šventu tėvu“ išradimo ste-

kad tūlas Jonas Tetzel. pradžioj 
septyniolikto Šri m (mečio vaikš
čiojo po Europy ir pardavinėjo 
atlaidus kiekvienam už tam tik
rą mokestį, sakysime, už muši
mą tėvo $1.50, už mušima kimi- * v

utis, nuo saulės yra daugiau 
kaip š'ši šimtai milionų mylių; 
nuvažiuot su greičiausiu trauki
niu iki Neptūnui reikėtų 800 
metų. () Keistus, sake kalbėto
jas, kunigai jums sako, nužengė 
į dangų Į trečių dieną- 'l ai kiek 
Krislus mylių darė i miliutų, 
žengdamas į dangų? () kitos 
žvaigždės yra atstu nuo mus ne 
už milionų mylių, bet miliardų

kėdamas $10.(10 į metų. Taipgi 
tas zokoninikas pardavinėjo pa
nelės švenčiausios pienų.

džių nematome visai, lodei kad 
jos basini toli nuo mus ir jų 
šviesa iki mus neateina, c

tas triukšmas; keli girtuokliai 
šaukė: užmušti kalbėtoją. Vie-

blika išvarė ji laukam Tada gir
tuokliai, žinoma, geriausi kala 
likai, užsilipę ant stogų, prade-

kos istorijos, nurodydamas, kas 
tą laisvę čion įsteigė. Po tam ro
dė paveikslus iš inkvizicijos, su 
kokiais baisiais įrankiais kata
likiškoji kunigija kankino žino-j jo mėtyt per langus kiaušiniais 
n< s. į kalbėtoją, bet nepalaikė.

Žmonės žiurėjo su didžiausia Žmonių buvo mažai antrų va

nare.
Kuomet publika su didžiau

sia atidžia lėmijo ir klausė, tuo

I PRANEŠIMAS 

LIBERTY BONDSU

kurą, nes girtuokliai-kntnlikni 
sakė žmonėms, kad neitų aid 
prakalbų — nes busią mušty
nės.

Žmonės pabijojo ir tokiu bū
du mažai atėjo.

Kad prakalbų rengėjai būt t 
nors kiek drąsesni, galėtų aps
kųsti teisman tokius judošius. 
Jeigu prakalbti rengėjai, t. \

LOCNIKINKAMS
Pranešu visiems jog ati
dariau Liberty Bondsų 
skyrių, kuriame kiekvie
nas gali pirkti arba par-

berty Bondsus ir pasi
skolinti ant jų pinigų. 
Jeigu kam priseina par
duoti savo Liberty Bon- 
dsus arba ant jų pasi
skolinti, tai kreipkitės 
asmeniškai arba laišku 
sekančiu antrašu:

John I. Bagdziunas 
į| 2334 So. Oakley Avenue 1 Kampas 23 Place, Chicago, III.

Privažiuoti irai ima 18-toa, 22-rog, W eg
le-n Avė., arba Blue Inland Avė. gatve- 
k irinis. Valandos kasdien nuo 8:30 ry
te ik- 8:30 vakare. Seredo’n ir pėtny- 
< om nuo 8:30 ryte iki 6 vakare. Ne- 
<k-’tvm nuo 'J ryte iki 12 po pietų.

čiuusins Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:
MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas, 

Tek Boulevard 9728
Aš užlaikau didžiausį sandėlį užsieninių nlaterijų 

žsieninių sainpclių, ir kiekvienas galt

Chicago, III.
A. 

3239 So. Halstcd St.
PASARGA:
taipgi kaip vielinių, taip ir užsieninių sampelių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamą drapaną. Mano vieta būna atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedaliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš galiu 
pribūti į jūsų namus ar ofisą.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 322* So. Leavitt SL
Suite 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Haymarket 2563 Phohe Canal 4626

Nedėldieniala tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany *146

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
_ _  _  35 So. Denrborn St. kampan Monroe,R AJI DACC CHICAGO, ILLINOIS■Jla Da ITia llUvV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok, 

elevatorių iki Penkto augato.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldicniais 10 iki 1. Taipgi I’anedė- 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

I
 PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS

ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popiero
SPECIALIAI: Maleva malcvojimui stubą išvidaus, pa $1.40 už gal.

CARR BROS. WRECKLNG CO.
8003-3039 S. Halsted SL, Chicago. III.

kuri čia pirmiau

kad nors maža yra likusių vai
kinų, bet jie gražiai apsieina.

sios nariai laikosi tvirtai; tarp 
jų yra kelios moterįs.

Girtavimo čia nematyt; teisy
bė. miestas yra “sausas“’, bet 
IIlinojaus valstijoj “sausame“

to“ kiek tik nori. Bet čia nė
ra jam pareikalavimo.

Žinoma, pereitą vasarų ir per
eitą žiemą dar buvo užsilikusių 
pas gerus tautiečius slaptųjų

rupius, kad butų nubausti tie 
girtuokliai, lai pasirodys, kad 
minėtai’draugijai nerupi laisve 
ir jos nenori apginti- —Scamp.

De Kalb, III
iš niusŲ miesto, bet ir nėra kas

veninių su pirmesniuoju, jis la
bai atsimainė. Jaunimo l)e 
Kulbe, nors ir pirma nedaug 
bet, dabar jis* visai sumažėjo. 
Nesant gi jaunimo, nėra nei 
kam veikli.

Kur pernai vasarą buvo viso
kios žaismės rengiama, pikni
kai ir kitokie išvažiavimai, ar 
susirinkimai, len šiemet nei ba
iso negirdėt, l arlum ne ta vie-

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Ranką (Clcaring House) Depozitą 

ir Taupymo Padėjimą.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLANI) AVĖ., kampas 19 gatvės. 

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

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
prez. Atlai 

[Brewing Co

W. KASPAR
prezidentas

•i’K) KASPAR
vice-prezidentas

-IIJJAM OETTING
prez. Oeting Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSK1
pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
"EO. C. W1I CE 

vice-prez. T. VVilcc Co.
JOZEF SIKYTA 

kasiedus
PERVIRŠIJA $6,000,000

KALBAMA LIETUVIŠKAI

RUSIŠKI DAKTARAI
1335 S. Halstcd St. ..Tel. Canal 4346 
Mes gydom chroniškas ir kitas ligas 
vaistais ir metlikutom' Karšto Oro ir 

Garo maudynėmis.
Masažas ir F.U'ktrikiniai Gydymai. 

Mokestis prieihainos.
Vai.: 9 ryto iki 8 vak. Ned. 9—12 d.

valdžia sužinojo ir visi smukli
ninkai pateko bėdon; jiems 
parsiėjo užsimokėti bausmės 
$200.60.

Nuo to laiko slaptųjų smuklių 
ik atsiranda (langiaus.

Kazirninkų taijigi nematyt 
šiemet. Gal kazyrės perbran-

dainuoli tai baudžiava, o dar 
jeigu reikia kokie iškaščiai tu
rėti, lai jau gana.

Be to mes turime ir... para
pijų. Iki šioliai meldėmės len
kiškuose koseioluose, ir lenai 
nešėme savo turtus, paaukavi- 
mui ant lenkiško aukuro; bet 
dabar jau atsidusom, susirpa- 
tom, kad tokis tautiškos gady
nės susipratimo laikas, reikia 
nustoti svetimus dykaduonius, 
atsiprašau, dievus garbinus, o 
susimylėti ant savųjų. Gal sa
vieji netaip skaudžiai skus.

—Daugmatis.

Providence, R. I
4-tos Liepos atbalsiai. “Aušros“ 

ir parapijos choras.
Apie musų kolonijų veik nie

kas nei neužsimena pirmeiviš
kuose laikraščiuose. Išrodo, kad 
mes nieko ne neveikiame. Tuo 
tarpu mes nelik veikiame, bet 
ir neatsiliekame nuo kitų “gar
siųjų” lietuvių kolonijų. Pavy
zdžiui, 4 d. liepos, musų tautiš
ki Gediminai, susigiminiavę su 
Šv. Jonais, kad inarsavo lai vi
sų kuopos buvo Šlapios, o ir na
ujus “šiušius“ nudėvėjo koliai 
užbaigė visus “atpuskus“.

Turime ir “Aušros“ chorų, 
kurį nelabai senai sulipino p. 
Br. Valaitis, atvažiavęs iš Bos
tono; jame jis pats ir vadovau
ja. Nors p. Valaitis ir geras

nei “rožančiaus“ nėra giedoję, 
lai, norint tokius pralavinti dai
nuoti, yra labai prastai. Bet dar 

įprasčiau, kuomet jie nesupran
ta apie dailios vertę. Jieins

Bostono žinios
Birules Kanklių Choro išva

žiavimas įvyko rugpjūčio 11 d. 
š. m. Kabošiaus lavinoj (Žvin-

50 ypatų; įlietus,daugelį sulaikė

dalyvavo išvažiavime, tie visgi

ro oro. Taipgi jaunimas žaidė 
visokius lietuviškus žaislus.

lių, bet nepergeriausiai, 'l iktai 
gaila, kad B. K. choras nesuren
gė nors ir trumpo programo.

vyko gerai. Pelno ma^ai paliks 
chorui. Dabartiniu laiku cho
ras perstojęs dainuot, nes per

tai jau rengiasi vėl pradėti la
vintis dainuot; linkėtina gerų 
pasekmių. —Proletaras.

Areštavo 58 pabastas.

ją medžioklę ant Madison gat
ves. Areštuota 58 pabasilos, ne
galėję prirodyt atliekų “naudin
gų darbų“. Viši Uždaryta Dcs- 
plaincs policijos stotyj.

ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS

Lictuviškai-angliškas pirnmu' dalyje1 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra sis žodynas, tai jau žino 
daugujnas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap-

si šių brangintinų knygų.
Be anglų kalbos apseit nebegalime, 

o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Apart vertės, kokių šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1274. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.00. Kreipkitės į:

NAUJIENOS
1840 S. Halstcd St., Chicago, III.

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

sija, nevirinimas pilveliu, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervą ir 
abelnas spėkų nustojin 
begyvensiu. Visur jieŠi 
rikoj ir už rubežiŲ, br 

Bet kada parcikala
jo, Nervatona, Inkstų n i uniatizino gyduolės, 1 
minėtos gyduolės pra 
Kraujas išsivalė. N-r 
nudizmas pranyko, • . i nebebadf p 
išnyko po užmušli 1 
vaite po buteli 
mačiau tokį si ' • ■; 
smnri.ii ir esu j. 1

inkstų, Nervų ir 
'as viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 

jau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame-
• i’ekur negavau savo sveik

<alutaras vaistų, Bitteria

afsirigiuais pu

jo mano pilvas atsigaut, 
i ėmė stipriai dirbt. Irk 

krut
j ligų. B. giu 3 mėn.''
, Bitteria. ’r p.> .

į k -p tarp d eno.* ;r
.■» 1000 syk m I '

i imi savo dra. ' i
•‘•irdžai krenp' ■<; 1

Kraujo valyto- 
i po Mjvartojimui 
i'prėl, gerai c’;rht. 
ilai atsigavo. P.-u- 
. Vidurių

savo paveo Iv pa 
•es. Dabar jaučiu.>s 

■ d u taras mvlistų gc 
jstamieni sl tokiais 

Saluta:as:

CHEMICAL iNSTITUTIONJ. Baltrenas, Pro*.
. ?o. Halstcd St.. Telephone Canal 6417. Chicago, III.

■‘.T aBMBBUaSnBM
KHJS ANT HKIDGEPORTO

SUAUGIEJV1S
Akeliai aukso rėmuose nuo $3.00 ir pu- 
gA<’ i. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
aug -iau. Pritaikome akinius uždyka. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios Ra
li būti prašalintos gerų akinių prit.aky- 
mu. Ištyrimas užilykų, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raude ior, . 
va sopa, jei blogai matai, jei ak 
sta, netęsk ilgi, 
aptickoj, kur k: . 
kiniai uždy 
nam g vara 
nam gerai j i i

Ekspertas Op ik.i.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit n.- ma. 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš dm 'n ■ atarim 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju ’ .. : ,
draugas žmonių. S. M. MEHIROFF, 3119 SO. MG.. \ - f

VIENATINIS KEGISTRUOTAS IUiSAS Am

. VYRAMS IR Tel. Drovcr 6369

CONRAD
Fotografisas.

Mes traukiams 
paveikslus dien j 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
kiausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halated 
St., šalę Mildos 
teatro.

S. M. MESIROFF,

SMBGsr. w *

Reumatisnio

Rusiškos ir Turkiško. Vanos

S buvau ap- 
UYkAT. Galiu 
tarus. Aš esu

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Wcsterą 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

ai-

jieškok ■
■ nam pritaikom. .

\ln .n k. > n<l mes
■in>. .r kiekvie

Reumatiško ir Abelno Skaudejnoo Gyduolės
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus į 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos lik per
CARL F. W0RM

3100 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačią — $1.10.

Reumatizmas Sausgėla

Tel. Armitftfe 6586

AKUŠERĖ
Lietuviai

Pasiskubinkite kreipties i mus kas link informacijų, km e no
rite dasižinoli apie WISCONSINO VIDURINIU VAI SI1JIJ 
UKliS. Pasirūpinkite, kol dar mes eišvažiavome. Mes, bū
relis lietuvių, apsipirkom ukes, ir minus ten labai paliko, tai
gi ir jus sykiu važiuokite. Paliks ir jums. Ateikite ypališkai 
pasikalbėti, o mes viską kuoplačiausiai ir aiškiausiai išaiškin
sime jums apie tas ukes. Kurie norėsite kreiptis per laišką 
informaciją apie lai, lai malonėkite įdėti 2c krasos ženklelį 
atsakymo, nes mes ne agentai.

ANTON PAUL1CK 
807 Lincoln Avetiue, Rockford,

,1d

’ll.

Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordą: lietuvišku, rusiškų, lenkišk 

angliškų. Gramofonai nuo $10.00 iki $250. P atsiduodu ant i 
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA kir ,gą, Įniki .b;.ią, 
žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordą, Brukuojamų i. n’.ii » Kų pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. stam”>- 

3343 S. Halstcd st. Tol. Drevei

ir

), III

ARDAVfiJŲ
'jaus, arba mainų šfrni. 

■i ie kalba lietuviškai arba
$10 IKI $25 PER DIENA IH 

čia nfr:i reni estate, in.su/aneo, kr ; i 
Mes galim naudot keturis pardavė : I 
kitokiom kalbom, ant visiškai nauj i, propozicijos, kuri atneš daug 
gerą tau pinigų. Jei moki bizniškai kalbėt savo kalboj, smarkiai ir 
įtikinančiai, mes norim tavęs tuoj. Darbas yra malonus, mandagus 
ir švarus ir reikalaujam vyrų augštu khlibro reprezentuoti mus. 
Klauskit Mr. Boyd, po 9:30 v. ryte, 819 I irst National Bank Building

■■■■■■ESKSOBaKaDanaHH
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Šausgėie, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukiniu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai aut patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačią 28c.

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

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

, A. M. KAITIENt
Sugabial k 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

Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Geo. M. Cheniaucko 
Svet., 1900 « 
ave< ** 
tos gatv. < ii 

Ateik j vi< 
$ Šokių Mokyk 

mol
<fui ■’.-įįyOi sulig naujau- ta rna-

da;—angliški :r lie- 
tuviški. Aš užtik- 

< v ® 3 r*nu. kad išmokin-" siu j trumpą laiką, 
■tokiai atsibuna kas pancdėlj ir ket- 
cergą; pradžia 7’45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS URBANAVIČIUS su 
pugclbininkčm.
1900 S. Union avė., Chicago.

minia

in.su/aneo
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naujienos
HL LITMUANIAN DAILY NEW1

Publiuhcd Daily cxccpt Sunday by 
he Lithuauiau News Pub. Co., Ine.

1840 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.

išreiškia savo didžiausią' Prie šitokių aplinkybių'didžiuma vis dar rėmė savo'jo iš frakcijos, bet dar pasi-, praktiška jų reikšmė yra ta 
pasipiktinimą ir protestą naturalis yra dalykas, kad valdžią ir balsavo už kredi- iiko partijoję, norėdami pa- pati. Kaip kaizerio rėmi- 

.............J “už-Uis. Karė Vokietijos pusė- kreipt ją į savo pusę. Pa-lmas Vokietijoje, taip ir ko- 
tyčio-' je tolyn vis labiaus ėmė įgyti1 galios, jie visai pertrauke(vos prieš kaizerį smerkimas

išreiškia savo

Vokietijos tūli žmonės, geidžiantįs “už- uis.
• i - • • ' - 1. r? ____ F *’• ’

prieš visokius
imperialistų pasikėsini-, ganėdinti publiką

_  A- - I •_ X - - — - « « « ' A. < m «

(duotos) nepriklausomy- daugiausia
- _ a • i 1 1 • • CN 1 * 1 A L

mus pavergti Lietuva jų mis stengiasi parodyti kuo-,užkariavimo karės pobūdį, ryšius su Scheidemann’u ir,priešingose, jam šalyse yra
. ® ‘ *■ , • _______ . . m Ji 1_____1 — 1 .1 ....... 1..... 4 . . v» i r, <1 z», i <1 tvo<r/llll<l Iz •> I'ZZ> VIII 1

Telephor.e Canal 1506

bes formoje arba kokioje- 
nors kitokioje formoje.
Kitoje tos pačios rezoliu

cijos vietoje sakoma, kad

priešingumo Todėl social-demokratų ma 
Scheidemann’ui. Jie ne tik- žuma vis smarkiaus ir smar

jo organizacija.
Šitas keitimąsi Nepriklau-

tai peikia jį už dabartinius kiaus priešinosi didžiumai, somų.jų santikiuose su schei- 
. . . i._j o i...j--------šalininku n>i<>

|OB vietoje Bonv.ua, «a« jie visuomet jį peikdavę: dar mėginimas užimti opozicijai 
Lietuvos likimas turi būt tuomet, girdi, kada beveik burną, privertė šią išeiti iš

jo darbus, o ir giriasi, kad Scheidemann’u šalininku

16.00
3.50
1.85
1.45 

. .75

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

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

nuspręstas Lietuvos žmo
nių ir dėl Lietuvos žmo
nių.
Taigi S.L.A. per savo sei

mą griežčiausiai atmetė kai- 
zerišką Lietuvos nepriklau 
somybę ir išsireiškė už lais
vo apsisprendimo teisę Lie
tuvai. Kodėl tad SLA. or
gano redakcija užima kito
kią poziciją?

niekas nematę Scheideman
n’o blogumo, jie jau smerk
davę jį ir “kovodavę” su juo.

“Naujienos” šitokiai^ pa
sigyrimais nesistengia gau
dyti publikos simpatijas. 
Jos, tiesa, niekuomet nebu
vo Scheidemann’o politikos 
pasekėjos, bet, antra vertus,

frakcijos, o vėliaus ir iš par-

Didžiumoj partija balsavo 
už karės kreditus; mažumo., 
partija — Nepriklausomoji 
s<>c.-dem. partija — balsavo 
prieš karės kreditus. Did
žiumos partija pritarė tai

demann’iečiais parėjo nuo 
to, kad pastarųjų pozicija 
tolyn vis labiaus krypo nuo 
tarptautinio socializmo pri
ncipų.

Kol karės buvo tokiam

pagelba kaizeriui.
Ne be reikalo tūli uolus 

Scheidemann’o garbintojai 
Amerikoje (kaip, pav. Ber
geris) šiandie visomis .ijėgo
mis varo agitaciją už Leni
no ir Trockio taktiką karės 
klausime.

musų priešai nori musų vieny
be suardyti. Taigi, nereikia už
sipuldinėti ir šmeižti vieni ki
tus ir nereikia traukt “Moterų c 

Balsą” į tuos ginčus, kuriais ki
ti laikraščiai serga. Progresistė.

BIZNIS IR LAIKRAŠČIŲ 
REDAKTORIAI.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St.. Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chi« ugoje—pačtu:

Metams
t’usei meto ....................
trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiam ........
Vienam mėnesiui..........

i'.hicagoje—per nešiotojus 
Vienu kopija ..............
Savaitei ...........................
Mėnesiui ..........................

suvienytose Valstijose, ne 
•aitu:

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

tanadoj. metams ............ .
Visur kitur užsieniuose

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
>i deriu, kartu su užsakymu.

Uišvtojy ir korespondentų prašome 
iunčiamus išspausdinimui laikraš- 
vj rankraščius adresuoti tiesiai 
saujienų Redakcijai, o ne Redakto- 

tus vardu. Reikia būtinai rašyti 
<kiai ir ant vienos popieros pu- 
» be lo paliekant platesnius tar- 
' tarp eilučių. Redakcija pasilai- 

<sas teises rankraščius taisyti ir 
nupinti. Netinkami spaudai raš- 

iiaikinami. arba grąžinami atgal, 
bėgiu dviejų savaičių autonus 

eikftlauja jų ir atsiunčia krasos 
kielių pakankamai persiuntimo 

• n. apmokėti.

^meniškai Redaktorių matyt gali- 
. tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

True translation filed \vilh Ihe post- 
master at Chicago, August 17. 1913. 
as reųuired by the aet <>f Ori. 6, 1917

Tris nauji 
frontai.

Prie daugybės kares fron
tų paskutiniu laiku prisidė
jo dar trjs nauji — Rusijo
je.

• Vienas tų frontų yra to
limam Sibire, Vladivostoke, 
kur nesenai tapo išsodinti

ną tos politikos smerkimus. 
Daug svarbesnis ir naudin
gesnis dalykas, negu smer-

joms išrodė kritikuot ją.
Bet reikia pastebėt, kad

tik daugelis tų, ką garsiau
sia šūkauja prieš Scheide- 
maniVą yra atlikę mažiau
sia. Jie neretai parodo, kad 
jie dar iki ši«’l nėra nė su
pratę jos.

Scheidemann’o politikoje
talkininkų ir Amerikos ka-| (mes čia kalbame tiktai apie 

antras'karės laiką) reikia skirti ke-

Redakcijos 
Straipsniai

I r’ir tri.ndation filed wilh the 
master at Chicago, August 17, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Kare ir dora.
Dažnai girdėt balsų, kad 

karė taisanti žmones mora
liškai. Ji pažadinanti žmo- 
nyse geresniuosius instink
tus — kovos dvasią, pasi
šventimą, drąsą ir tt.; ji už
mušant! žmonyse egoizmą, 
ir sustiprinanti juose altrui
stinius jausmus.

Bet taip tur-but nemano 
Vokietijos liuteronų bažny
čios vadai. I>aikraščiai pra- 
i 'ša ,kad šiomis dienomis 

teronų synodas Berline 
įšaukė speCialį mitingą ap

svarstyti, kaip kovot su ap
sireiškiančiu doros nupuoli
mu Vokietijoje: jaunuome
nė, girdi, visai iškrypusi iš 
doros kelio.

Tame-pat sąryšyje prane
šama, kad žmonės Vokieti
joje labai nepatenkinti viso
kiais pelnų gaudytojais, ku- 

*3 pralobo karės metu ir da- 
ųnr gyvena prašmatniai, pi
ktindami išalkusias 1 
vargintas minias.

riuomenės būriai; 
frontas — šiaurinėje Rusi
joje, į pietus nuo Archangel
sko; trečias frontas — Ru
sijos pietuose, Užukaukazy- 
je.

Tik vakar tapo pranešta 
apie to paskutinio fronto i- 
steigimą: Anglijos kariuo
menė atvyko iš Mesopotami
jos į miestą Bakų ir užėmė 
ji.

Dabar talkininkai steng
sis tuos tris frontus Rusijo
je sujungti. Tuo tikslu jie 
iš rytinio Sibiro trauks lin
kui Uralo ir į europinę Ru
siją; iš šiaurės, nuo Mur
mansko pajūrio, talkininkų 
būriai eis į pietus, į europi
nės Rusijos centrą; o iš Ba
kų anglai stumsis į šiaurę.

Galima laukti, kad neuž- 
ilgio tos trįs talkininkų spė
kos susisieks ir susivienys. 
Šitame dalyke, kaipo suvie
nijimo įrankis, joms patar
naus čecho-slavokų armija, 
veikianti Volgos apskrityje 
ir viduryje Sibiro, pagal ge
ležinkelio liniją.

Taigi išrodo, kad netoli-

lėtas stadijų (tarpų).
Pirmutinė stadija tai — 

karės pradžia. Jžymiausis 
tos politikos apsireiškimas 
šito.ie stadijoje buvo 4 d. rug 
pjučio balsavimas reichsta
ge: balsavimas už karės kre
ditus.

Senai yra žinoma, kad 
prieš tą balsavimą Vokieti
jos social-demokratų parti
joje buvo labai smarkių gin
čų. Reichstago frakcijos 
nuomonės pasidalino: vieni 
josios nariai stojo už karės 
kreditų priėmimą, kiti — už 
susilaikymą nuo balsavimo, 
treti — už karės kreditu at
metimą. Panašiai buvo ir 
kitose partijos įstaigose.

Paėmė viršų pirmoji nuo
monė. Frakcijos didžiuma 
nutarė balsuot už karės kre
ditus, motyvuodama savo 
nutarimą tuo, kad partija 
negali apleisti šalį pavojaus 
valandoje; bet kartu nuro
dydama, kad už karės pra
sidėjimą partija neima ant 
savęs atsakomybės, kadangi 
ji visomis jiegomis stengėsi

ir

the
17.

sės vėl atsigręš kanuolės 
prieš Vokietiją ir jos talki
ninkes. Brest-Litovsko su
tartis tuomet pavirs nieko 
nevertu skivytu popieros.

nu-i pirma tai bus sutartis, 
j kurią šios karės metu ištin- 
| ka toks likimas.

post- ----------
191K, | I rue translation filed wilh the posl- 

>, August 17. 191.S.
- as re<|uiic(l by the act of Oct. 6, 1917

Scheidem anizmas.

Frakcijos didžiumos va
liai tuomet pasidavė ir prie
šingųjų nuomonių šalinin-

įlinkai privalo prašyt Vokie
tijos taikos; o mažumos par
tija reikalavo, kad Vokieti
ja pirmutinė pasiūlytų tai-

tikslo, apsigynė nuo išlauki
nio pavojaus.

Didžiumiečių tarpe tečiau 
vis dažniaus ėmė pasigirst 
balsų, pritariančių kaiku- 

’riems imperialistų tikslams: 
užgrobimui parubežinių Ru
sijos provincijų,
svetimų kolonijų ir tt. Ma- 
žumiečiai tiems dalykams, 
žinoma, griežtai 
stodami už taiką be aneksi
jų, be kontribucijų ir su tau
tų apsisprendimo teise.

sė pavojus įsiveržimo ir su
naikinimo, toliai vokiečių 
socialistų balsavimas už ka
res kreditus galėj“ būt pa
teisinamas. Pats savaime 
šalies rėmimas karėje nėra 
nusidėjimas prieš tarptauti
nio socializmo principus. To 
balsavimo klaida buvo tik
tai tame, kad juo Vokietijos 
socialistai išreiškė pasitikė
jimą savo valdžios politikai, 
kuri senai buvo žinoma, kai-

Skaitytoju Balsai
| Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

NELEISKIME “MOTERŲ BAL
SO” J TUŠČIAS ŠMEIŽIMO 

DISKUSIJAS.

mokratiška.

prieš Vokietiją stovėjo Ru
sijos carizmas, kuris, be a- 
bejonės, buv<> aršesnis dar
bininkų klesos priešas, negu 
bent kurios kitos šalies val
džia. Ši aplinkybė taip-pat 
galėjo būt pateisinimu Vo
kietijos socialistams, stoju
siems už savo šalį.

Bet vėliaus, kaip matėme, 
.Vokietija apsisaugojo nuo j- 

dėjo pereitųjų metų pavasa- siveržimo ir sunaikinimo pa
ryju, kada Rusijoje kilo re- vojaus. Jeigu pirma buvo 
voliucija. į galima sakyt, kad ji gina sa-

Carizmas, kurį daugelis’vo gyvybę, tai tolyn karė jos 
V"kietijos socialistų skaitė; pusėje vis aiškiaus ėmė įgy- 
didžiausiu karės kaltininku, 
tapo nuverstas. Kartu su 
tuo išnyko pamatas ir tam 
jų įsitikinimui, kad remda
mi savo šalį prieš Rusiją, jie 
gina savo teises '(teisę orga- 
nizuoties, visuotiną balsavi
mą ir tt.) nuo autokratijos 
pasikėsinimo.

Pagalios, Rusija paragino 
visas 'kariaujančiąsias šalis 
prie taikos.

Po įtekme šitų atsitikimų 
Scheidemann’o partija laiki-

paėmimui

Kaip aš laukdavau to “Mote
rų Balso“, lo vienintelio moterų 
kelrodžio, los žvaigždės, kuri 
šviečia ir rodo kilių lietuvių 
moterų progresyviam Susivieni
jimui, taigi toms moterims, ku- 
i ios gyveno nuo amžių tamsy
bės prietaruose ir be jokių žmo
nišku leisiu. Jos buvo niekina
mos visokiais budais visokių 
valdonų kunigų, ir laikomos 
kaip kokis nereikalingas daik-

“Laisvės” redaktorius grau
džiai skundžiasi, kad nekuriu 
jo draugai, Stalioraičio moki
niai, išvadino jį biznierium. Kas 
negerai tai negerai, bet kas la
me kalias, jei ne tokie žmonės, 
kaip “Laisvės” redaktorius. Do
ras socialistas niekad nevadins 
laikraščio redaktoriaus biznie
rium, nes jis žino, kad redakto
rius nėra jokis biznierius, o dir
ba už algą kaipo darbininkas. 
Mano supratimu, lai tas tik biz- 
ševikai, matomai, nei to nesu- 
nierius, kuris laiko biznį, 
pranta. Jeigu tik jiems 
tinka kokis redaktorius, 
ir kolioja jį biznierium, 
vai, kad paprasti darbininkai

o boi-

prešinosi,

Trečia karės stadija prasi-

Jeigu pirma buvo

ti grobimo tikslą. Dabar 
remti ją jau reiškė ne už sa
vo šalies gyvybę kovot, o pri-

Taip palengva dalykams kei- 
cianlies, moterįs pradėjo vis 
daugiau įgyti drąsos ir energi
jos, ir mes, lietuvės moterįs, 
per tlidclį pasidarbavimų ir pa
sišventimą nekuriu moterų, įsi- 
steigėm lokį brangų turtų, Lietu
vių Moterų Susivienijimo Or
ganų, “Moterų Balsų”, su ku
rio pagelba galėsime šviesties, 
organizuolies ir mokyties. Mo
kslas kievienai moterei, ypač

taip išmokino Stalioraitis, Vidi- 
kas ir k. t. Bet man teko sykį 
girdėti V. Kapsuką sakant: “Va
žiuosiu į Bostoną, ten Smelsto- 
rius su “Keleiviu” biznį daro”.

Atleistina tiems, kurie neiš
mano arba nežino kas yra biz
nis; bet tokiam, kaip Kapsukas 
neatleistina, nes jis gerai žino
jo, kad Smelstorius tuo sykiu 
nebuvo biznierium, o tik dirbo 
prie “Keleivio”, o vienok Kap
sukas drįso Sinelstorių vadinti 
biznierium. O ką jau benorėti 
iš jo pasekėjų, jiems bile tik į- 
gilti, iškolioti. Taip pas sąjun- 
giečius įsigyveno toks nevykęs 
įpratimas. Kiekvienas tuoj už- 
sikarščiuoja ir net nepasijunta

’fi ue h ansl.dioi) filed with 
nu»stcr at Chicago, August
mm reipiired by the act of Oct. 6, 1917 | master at Chicago

Priminimas
užuomaršoms.

rugpjūčio balsavo ir Uaase, 
kuris frakcijos posėdžiuose 
stojo už susilaikymą nuo 
balsavimo, ir Liobknechtas, 
kuris stojo ifž kreditų atme
timą.

iies imperialistus. Kartą ji 
susilaikė nuo balsavimo ’:ž 
karės kreditus; kartą balsa
vo prieš kreditus. Paskui 
ji, kartu su katalikų Centru 
ir liberalais pravedė reich- 
tage rezoliuciją, užtariančią 
laiką be aneksijų ir su tautų 
apsisprendimo teise.

Bet kada Rusijos bolševi
kai nuvertė laikinąją vald
žią ir padėjo ginklus, ir ka
da, tuo pasinaudodami, Vo
kietijos ' imperialistai
olėšt Rusiją, Ukrainą, Ru
muniją ir Finlendiją, tai 
scheidemann’iečių smarku
mas vėl išnyko, žodžiais jie 
protestavo prieš valdžios po

ėmė

“Tėvynės” redakcija 
juosus agituoja už tautinin
kų “neprigulmybės’ obalsį. 
Ji peikia ir bara tuos, kurie 
to obalsio neremia.

“Tėvynės’ špaltose, be to, 
spaudinama sieksniniai p. 
Šliupo straipsniai (po var
du “laiškai), kuriuose jisai’ 
varo agitaciją už tą “nepri-.

1SS1
Apie jokį socialistą šios 

karės laiku nebuvo tiek, 
daug rašyta ir kalbėta, kaip'* 
apie Philippą Scheideman- 
n’ą, Vokietijos social-demo
kratų didžiumos vadą. Jisai nekaltai užpulta, 
reprezentuoja tam tikrą po-

karės laiku

įėjo savo pamatą tame Vo
kietijos socialistų įsitikini
me, kad jų šaliai gręsia prie
šo įsiveržimo ir šalies sunai
kinimo pavojus. Jie skaitė|kreditus, bet ir šaukė darbi- 
savo pareiga ginti savo šalį ninkus atvirai stoti prieš Vilt t • a

O mažum iečiai (Nepri- 
k 1 a us() m ie j i soc. -de m c) k ra
tai) ne tiktai balsavo prieš

nė, jogei jų šalis net esanti

Paskui, griuvus Rusijos 
carizmui, Vokietija paliko 
atžagareiviškumo stulpu ta
rpe kariaujančiųjų valsty
bių. Remti ją karėje dabar 
jau reiškė stot už autokrati
ją prieš demokratiją. O dar 
aršešniu dalyku pasidarė re
mti ją, kada ji užsigeidė su
triuškint Rusijos revoliuci-

Scheidemann’o rėmimas 
kaizeriškosios valdžios tuo 
budu darėsi tolyn vis bloge
snis dalykas tarptautinio so
cializmo žvilgsniu, kadangi 
t°s valdžios politika tolyn

t a rptau t i n ės d e m <) k ra t i j <: >s 
reikalams. Ve delko “Nau
jienos” (kaip ir visi tarptau
tiniai socialistai) tolyn vis 
griežčiau kritikavo Scheide- 
mann’a.

Bet tie žmoųės, kurie ne
supranta internacionalizmo

kauti apie jį, mėgina iš t<> fa
kto padaryti priekaištų

rdi, ‘ Naujienos” pirma ne 
taip dažnai kritikuodavo 
Seheidemann’ą, kaip dabar, 
tai jos nesančios tikrai prie-

inaistas. Ir štai sulaukiau 8 
numerį ir puoliausi skaityti su 
tokiu dideliu džiaugsmu. At-

čiau, net, kažin kas man pasi
darė; toks nesmagumas apėmė 
mane, kad ir musų tą vienintelį 
ir brangų Lietuviu Moterų Pro
gresyviu Sus-mo dvasios turtą 
pradeda įraukti į šmeižto pel
kes. Pirmiausiai “Moterų Bal
so“ redaktorė, draugė Šukienė, 
visai bereikalingai ir neteisin
gai apšmeižė musų socialisliš- 
ka darbininku dienrašti ‘*Nau-

musų organizatyviam Liet. Mo
terų Progr. Sus-nio darbui, ir 
da patarnaus, kada rengsime 
vakarų, kurį 9 kp. LMPS. nu
tarė surengti “Moterų Balso” 
naudai. Tas vakaras bus su per-

kurios patarnauja visokiems 
progresyviems reikalams ir vi-

kelčių kartų kreipėmės su pra
nešimais apie rengiamas pas-

ėius, tai ne už jokius pinigus 
nepriėmė musų pranešimo. O 
draugei redaktorei atrodo, kad

negu

Kazimieras; Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikubse 
taip ir civilt&kuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir yopieras.

Namų Ofisas:
3222 I. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Micstd Ofisas i
127 N. Desrborn it.

111' -13 Unily Bldg.
Td. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas lik} 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir fi?-ra GATVĖS

FARMOS 
prie 

CHICAGOS
Kiekvienas žino ką tas reiškia 
boti savininku fanuos prie 
Chieagos. Iki tam laikui retai 
kas galėio įgyti faimą prie 
Chieagos arba Illinois valsti
joje. Daugelis žmonių iki tani 
laikui galėjo tikuti randavoti. 
Mes duodam dab;tr progą kiek
vienam Imli savininku geriau
sios žemės beveik Cbicagoje. 
Ant 111 -mos gatvės, tarpe Blue 
Island ir llarvey, kur yra dau
gybė visokių fabrikų, turime 
farmas nuo 5-ių iki 1(1 akrų 
su javais.

gulmybę”, kurią davė Lie-j lyse ta politika beveik neran 
tuvai kaizeris ir pripažino J_ 
turkų sultonas.

Ar žino tečiaus “Tėvynės” 
redakcija, kad, taip elgda
masi, ji laužo savo organi
zacijos — S.L.A. — valią?

Lietuvos laisvės klausimu
S.L.A. priėmė rezoliuciją, 
paskutiniame savo seime; ir 
toje rezoliucijoje tarp kitko 
sakoma, kad S.L.A.

Tie priekabių jieškotojai 
visai nemato, kad kaip tik
tai jie patįs ir yra Scheide- 
mann’o talkoje. Nes kas-gi 
yra, kad ne talka Scheide- 

Vokietijos priklausomieji tolyn vis grie niannui, tokie pasakojimai, 
. žčiau skyrėsi nuo scheide- kad Scheidemann’as ginąs 

mann’iečių, taip ir “Nau.iie-1 tėvynę; arba kad jisai, kuris 
nos” tolyn vis smarkiau kri-j remia kaizerį, esąs toks-pat,

“Naujienos” visuomet pri
įtarė Nepriklausomųjų s°ci- 

Bet juo toliaus tęsėsi ka-!a^s^ pozicijai; ir kaip Ne- 
ginčų kaip socialistų, taip ir rė, tuo pavojus 
nesocialistų tarpe. Į teritorijai ir jos čielybei la-

Priešingose Vokietijai ša- kiaus mažėjo.
J Vokietijos rubežiai iš va

da jokio pritarimo; ir juo karų pusės ne tiktai tapo ap- tikavo Seheidemann’ą. 
toliaus, tuo nepritarimas jai saugoti, bet j<>s armijos įsi-i Išpradžių
darosi vis didesnis ir didės- veržė toli į priešo žemę. RyJrcdeji (ir net Liebknechtas!) 
nis. Šiandie-gi nepritari- tuose taip-pat Vokietija ne ---------- --- -

kyti, kad d. Šukienė visai netoli 
mato ir lik iš vienos pusės. Ko
dėl socialistams priešingi laik
raščiai nenori patarnauti nė už 
pinigus? Tai turimi ne vistiek. 
Dr-gė Šukienė turbūt nesusidū
rė niekur su praktiškais kuopų

ganąs
rii Baisac * Kaip kada

Išpradžių Nepriklauso-

balsavo kartu su Scheidema- 
mas jai pasiekė tokio laips-.tiktai atmušė rusų atakas, o nn’u/ Pasiduodami partijos

kaip ir tie, kurie pritaria 
kaizerio priešams; arba kad 
kova prie plėšikiškas Vokie
tijos užmačias tai esąs impe
rializmas, social-patriotiz-

O tie, ku
rie neprogresyviai kadir perka 
“Moterų Ballsą”, tai daugiausiai 
užtai, kad pirmiaus skaitė

nio, kad apie ją jau ir nebe-Jr įsibriovė į jų teritoriją disciplinai, nors ir nepritar-imas ir tt.; arba kad sociali- 
diskusuojama: Šcheideman-, Pagalios užėmė didžiąsias (darni jo taktikai. Paskui jie zm() principai liepią padėt 
.n’o gyrimas be niekur nieko i Rusijos tvirtoves ir sūdomo- ėmė susilaikyt nuo balsavi- Seklus prieš kaizerį!? 
skaitosi blogu daiktu, o jo ralizavo josios armijas. lri()» n°rs ir būdami toje pa- '
peikimas be niekur niek“* Bet Scheidemann’o vado- ėioje frakcijoje, ką ir Scilei-’tiesa, labai 
skaitosi geru daiktu. vaujamoji social-demokratų demann’as.

žodžiais šitie pasakymai, 
skiriasi nuo 

Vėliaus jie išė- Scheidemann’o kalbų; bei

ino, nors ir būdami toje pa- s* • • /» f ••• - - —. _ I

kus laikraščius. Mano nuomo
ne, tai gerinus, kad tas vienin
telis “Moterų Balsas” neužsiim
tų tokiais šmeižimais, kaip 8 
ntimeryj, ypatingai šioje sun
kioje gyvenimo valandoje, kada

likti savininku fanuos iš 5-kių 
akru. .Iri turite $250, tai gali
te tuojaus gauti 10 akrų. Li
kusieji pinigai apsieina pigiau 
kaip randas, nes mokėti reik 
tiktai 1% vertės j mėnesį. Su 
laiku tos fanuos bus padalin
tos į lotus; kas bus savininku 
tų faruiŲ, galės uždirbti šimtų 
syk daugiau.

Labai gražioj apielinkėj. kur 
gyvena turtingiausi ūkininkai 
lietuviai Amerikoje, mes turi
me farmas nuo 1(1 iki 160 ak
rų, kurias parduodame pigiai 
ir ant ubai prieinamų sijlygų, 
kad net ir biedniausias žmo
gus gali būti savininku .

Tokių progų dar nebuvo. 
Dabar galima pamatyti javus, 
todėl tuojaus atsišaukite pas-

C. KASPUTIS
106 No La Šalie Street, 

Rooin 40.
Telephonc Main 2043. 

CHICAGO, ILL.
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Jaunuomenės Skyrius
surasti žmogų, jeigu duosi ap- 
uoslyl kokį nors jam priklausa-

vienas gi liausių ir ištikimiausių 
mano draugų. Aš jį pirkau me-

Tolyn iriuos

Ir sielos skausmu pašarvoti.. . 
Tolyn iriuos...

kuri buvo šalie mano namo. Sa
vo gabumu ir disciplina mano 
Svingas daug augščiau stovėda
vo ir už nekurtuos dvikojus šni
pus.

Ratlankis jau buvo nuimtas,

budo sulaikymui automobilių. 
Stora virve buvo vienatinis įra
nkis. Du medžiai, stovintįs iš 
abiejų pusių vieškelio palengvi
no jų uždavinį. Vienas jos ga
las buvo tvirtai pririštas prie 
medžio, kitas, kitoj pusėj, Kuo
sai apsuktas apie medį. Pikta
dariai pamatę prisiartinant au-

MBHS
5

IŠPARDAVIMAS DEL PANEDĖLIO, UTARNINKO, SEREDOS ir KETVERGI) 

j Taupykite cukrų 
kareiviam Fran
ci joj, kiekvienas 
šaukštuks padės.j

klflNBBOC11 HALSTED 20’" ST'S 
M M. CANALPORT AVĖ i

Reikalingi parda 
vėjai vyrai ir mo- 

(terš dirbti įvai
riuose skyriuose, 

i Gera mokestis.

■i

Juodoms bedugnėms brukąs, rangos,

Taip išblaškytos, taip vienodos...

Dainos gailiuos...

Smarkiau iriuos.. .

Tolyn iriuos...
(“Pirmasai

i»3

ž. Kirel.

Kaip ir Romanas.

mas. čia jau pasirodė du vyru

stumdami savo dviračius į tą

važiuoti. Važnycia pradžioje ne
kreipė į lai atidos. Pamatęs tuo
du prisiartinančiu vyru, jis sie-

revolveris. Atėjimai tylom pra
ėjo pro šalį. Aš suspėjau pate-

nais ūsais. Iš po jo kepurės bu
vo matyt kokštas raitytų pian

nes, abelnai, jo išvaizda a (vaiz
delio tipišką barzdaskutį. Antro
jo gerai nepamenu, bet rodos,

blyškęs. Atsitolindami nuo mus 
jiedu pranšnekėjo kelintą žodžių

msumoje. Mano važnycia su

galvos skaudėjimas, tilo 
gas kraujas ir daugybe 
kilu bėdų paseks. Lai 
kyk savo vidurius va-

Black- Draught
Mrs. W. F. Pilkio iŠ 

Rising l’avvn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 
ford’o Black-Draught, 
kaipo šeimvnos gyduo- [f J 
ly- Mano vyro niotinaĮMF 
negalėdavo imt Calomel,T"“" 
nes tas būdavo perstip-l 
rus jai, lodei ji vario-1 
davo Black-Draught, ’ 
kaipo švelnų, vidurius] 
liiiosuojantj ir kepenas | 
reguliuojantį... Mes var-• 
tojame jį šeimynoje iri 
likime, kad ji y ra ge- I 
riausi kepenims paifa- I 
rv ta gyduole.” Mėgink 
| i Reikalauk tikro- I 
Thedford’o 25c už kre-1 
butg. E-75

n
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/^IVIGTOR Grafatonai 
ir Lietuviški Re- 

JMrkkoFdai. $10 h 
augščiau.
Boseland 

jį. Music
• shop

I14i6 S Michigan Are., Chicago, I I. 
JTelepHone F*t>llman 0-17 I

virto. Mano gyvastis kabojo 
kaip ant plauko. Fredas peiliu 
rankoj jau buvo užsimojęs ant 
manęs, bet tuo tarpu Svingas 
puolėsi ant jo ir parsitraukė ant 
žemės. Labryšas kėsinosi ant 
mano važnyčios, bet vienu šū
viu buvo užmuštas. Nepažįsta
mieji žmonės, kur mane gaivi
no, paėmė Labryšos lavoną.

Man norėtųs papasakoti skai- ( 
tytojui, kokiu bildu aš pakliuvau j 
aną tamsią naktį į Paryžiaus] 
priemiestį. Tuo Uaiku aš gyvė

si a pusnau pakraštyj miesto, 
Victoro Hugo bulvaro, 
nuo mano namo buvo 
tuščias plotas, aptvertas 
tvora.

didelis, 
medine 

Anoj pusėj jo buvo pui-

Sampeliniai Žiemos Apatiniai
9,800 šmotai žieminių apatinių drabužių nupirktų praeitą pavasarį po 
trečdali iki pusės reguliarės kainos. Jie yra keliaujančių agentų Kampe
liai iš J. V. 1-arvvcll & Co. ir Marshall Eield & Co.
Sampeliniai apatiniai dėl bernai
čių ir mergaičių, žiemos sunkumo 
matcrijolas, marškiniai ir 
kelnaitės, 15 iki .')();• vertės, 

Sampeliniai apatiniai— 
vyrams, moteruns ir 
vaikams, žiemos sunku
mo matcrijolas, marški
niai, kelnaitės ir union 
siutai, $1.25 iki QQ<- 
$1.50 vertės ....

Sampelintai apatiniai, žiemos aun- I 
kūmo materijolas, moterims, mer
gaitėms ir bernaičiams, marškiniai

..... 39 ’
Su m peliniai apatiniai— 
vyrams ir 
ėro vilncs marškiniai

šalbierkos ir kelnaitės ver- 
t ės 58c, dabar ..................
apatiniai 

moterims 
vilnoniai

Sampeliniai 
vv rams, moterims ir 
vaikam, vilnoniai,, ma
rškiniai, kelnaitės ar u- 
nion siutai, $1.75 $4 39 kelkitės jr union 
iki $1.88 vertė .. ■ siūtai #3 Vertės..

moterims,

LINOLEUM IŠPARDAVIMAS
DU SYKIUS į METUS ATSITIKIMAS

Dirbtuvių nepriimta nuo dviejų Amerikos Didžiausių i&dirbeįų su
taupant vieną trečdalį iki vieno ----~~
SKYRH'S I—16110 vardų P’ello- 
leum-—2 vardų pločio, puiki y- 
patybč, didžiausias pasirinkimas 
vėliausių piešinių, 79c rų- 
šis ketvirtainio vardo. ..
SKYRU S 3 — *600 vardų išklojimui Linoleum —2 jardai platumo, 
spalvos žymu ir antroje pusėje ,tile arba niozaiko petrenos, $4 53 
$2 vertė, ketvirtainis \ arijas ..................................................... !

ir puses.
SKYRU S 2—2100 yardų IJno- 
leum, 2 ir 4 yardy pločio, dide
lis pasirinkimas puikiausių pet-

U- venų iš ko pasirinkti, $1.39
.. ww ketvirtainis yardas .... vi

1
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CIGARETAI
Mes užlaikome pilny eilę visų 
pirmaeilių cigaretų už nupi
gintas kainas — skaitykite mu
sų rekomenduojamus specia
lius.

Dm a r cigaretai .pakelis 15*/2c 
Svveet Caporal, puk. iš 10 6'/2c 
Murad cigaretei, pakelis 15’/2c 
Paul Mauth cigaret. pak. 21c 
Sweet Tip Top, rūkyt tab. 8c 
Ncw Bachelor cigarai 8 už 38c

■j

Visi nelaimingi atsitikimai su 
automobiliais, kiek patėmidavau 
laikraščiuose, dažniausia paeida
vo nuo persprogimo greminio 
ratlankio. J uo žvilgsniu aš vi
suomet save skaitydavau lai
mingu: važnvčia kurį aš dažnai 

Į samdydavau pasivėžinimui po 
Paryžiaus apielinkėse, rengda- 

| masi kelionėn, atsargumo delei 
pasimdavo su savim du nauju 
ratlankiu, t uose išvažiav imuosi 

j visuomet mane lydėdavo mano 
Svingas. Reto aš imdavau su

Gerokai atsitolinus nuo apgy
ventų vietų urnai sprogo musų 
aulomobiliaus ratlaikis. lai at
sitiko apie septinta valanda va

i niė padengtu plona sniego antklo 
tie. Važnyčia sustabdė automo
bilių ir rūpestingai pradėjo dar-

iš aiitomobi'iiaus ir buvau besi-

mas, kad mano pagelDa negei 
slina, aš užsirūkiau cigaretą

rūlamas ištirti apielinkę. lai 
buvo didelis belgiškos veisles 
šuo. Turiu pasaykt, vienas pui
kiausiai dresiruotu, mokėdavo 

c

daboti kalinius m pavėlindamas 
iiems nei imsi judini. Malvda-

šuluva

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viską Valstybinė Batika Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 351h SI., kampas S. Halsted SI.

\ ifiiinipic grvnai l.ietuvi<k:i Banku po priežiura Valdžios ir Ban- 
ko\ Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
I’.. iHotc savu Lnipoiiiuodiis pinigus j šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
km \i a gvai aninojania. kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
• "•<'kėli ani pareikalavimo.

skollli 
k i II Uis

nite pinigo* ;• o i pirmo moi'tgičio ir atliekame visokius Ban-

’’lai nii'k.iis. Kclvvi unis u Sidudotnh iki 9 vakindni vakare. 
Iniis, S»*ri‘doinis n Pi ln\ėioiuis iki I valandai po pietij.

VYRIAUSYBĖ:
!’RI \'Z\, Piimiiiink.is JULIUS C. BRENZA, Kasteriąs 
KROTKAS, Vi. r Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI: 
PRANAS GEI.STAR 
ST. SZYMKIEAViCZ 
ANT. F.NZBIGIEL 
JULIUS C. BRENZA.

l'»'\N BRENZA 
)(>\ \S KROTKAS 
AMANAS BROZIS 
KAZ. MATULIS

ne.

Važnycia numetė savo dar-

mie savąjį. Buvo aštunta valan

išnaujo kelionę.

važnvčios. Tur būt

Svingą gi palikau už- 
iėdynėj. Tiesus ir ly-

po dešine buvo miškas. Medžiai

staigu apie šimto metrų atstu-

kilių milinių ims prisiartinom 
>rie to vielos. Virvė urna paki

lo augšlyn užtverdama mums 
kelia. Mano važnvčia iš visu l * 4.
• it gų griebėsi stabdyt automobi- 
ių. bet buvo pervėlu mes 
ipvirlom. Aulomobiliaus švie-

jo mums pro šalj.

mane pralėkė
ūmai pro

lokį kieta ir nelikau sąmonės. 
Pamenu lik. girdėjau šūvi.

labai liūdnas. Labai mažai be
namiam tų nepažįstamų žmonių 
veidus, kurie vilgė mano kak
lą šalių vandeniu ir įnešė į di
delį dengtą |aulomobilių. Pa
menu, jie klausė kur aš gyvenu, 
menu, jie klausė, kur aš gyvenu, 
bet į lai jie jeims atsakinėdavo 
mano važnyčia. Galutinai aš 
itsipeikėjau lik ant rytojaus,

va. Pasikėsinimo
iš snžinjau lik už kelių dienų. 
(iellonusis dviračio 
buvo plačiai žinomas 
vadas, TTedas Buže,

snndlkmenis

savininkas 
banditu c 

kuris ne
kartą tąsėsi po teismus ir tupė
jo kalėjime. Kiti jį vadindavo 
“Aukso Žuvvte“. Antrasis bu-

ti”. Šis vakaras buvo jiems iš
bandymo vakaru naujai išrasto

Dr. K. Draugelis
DENTISTAS

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

| CTKlcago | |

žiaus tvirtovė. Ta graži apie- 
linkė pilnai užganėdindavo ma
ne. Bet štai vieną gražią dieną

ploto užaugo tvirtos murinės 
sienos. Tai buvo nebepakenčia
ma. Vėliau aš sužinojau, kad

torija profesoriui Poincrace. į 
Poincrace! Lai priminė man' 

tūlą atsiminimą. Kadaise aš su
tikau jį būdamas Havre. Jis 
tuomet važinėjo po provinciją 
darydamas hippotiškus bandy-! 
mus. Ir man sykį teko būt ant I 
vieno tų bandymų. Tūlos da- 
lįs jo “programo“ man pasiro
dė netikrom ir aš jį skaičiau pa
prastu šiuleriu. Tai buvo pir
mas mano susitikimas su Poin- 
race. Ir aš greitai bučiau jį pa-

ios, kurios užstojo man puikų- 
iį reginį, t ž kelių dienų aš pa- 
načiau laikraštyj straipsnį, kur 
)iivo pranešta apie mirties bail
inę. Straipsnis buvo rašytas 
laties Poincrace. 
iž reiškė išradęs 
miogui gyvastį be 
šradimas buvo ,

Tarp kita jis 
būdų atimt

hipnotizinas.

niršta ramiai, nejausdamas jo
kių skausmų. Profesorius pasi
mirė su savo išradimu valdžiai— 
užimti budelio vietą. Po tru
mpo svyravimo valdžia sutiko 
priimti tą patarnavimą. Miniose 
lai neiššaukė jokio pasipriešini
mo. Taigi nutarta padaryt ban
dymą ant pirmo prasižengėlio. 
Tatai iššaukė nemaža ginčų tar-

čia profesoriaus pienui. Išly-

džia, buvo sekamos: profesorius

inui mirties daktarų komisija, 
prasižengėlio kūnas turi būt a- 
liduolas profesoriui dėl tyrinė
jimo. Apie pasekmes profeso
rius neprivalo duot niekam jo
kios atskaitos.

Ta laboratorija ir buvo sta
toma lies mano namu. Kadan-

kartu su savo dviem pageibiniii-

Ve kas mane

j ieškot naujos gyveninio vietos. 
Mano tarnai murmėjo, matyt 
nenorėjo kraustytis. Vienas ža
dėjo net mesti darbą, bet aš ne
paisiau. Taip man buvo įkiri 
ta prakeikta laboratorija.

(Bus daugiau).

-'■Y

GEORGETTE

Moksleiviai

JAKES
$3.95

$5 & 6 rųšis

Visa eilė pavy
džią iš dviejų 

Ne\v Yorko na
mų.
Vėliausių madų 
Apskričių kaklų 
iTfektas,
Išsiuvinėtos ran
komis stailčs 
Invairus mode
liai, įvairios štai 
lės, didelių kal- 
nierių effektas, 

su įvairios rų- 
šies išsiuvinė
tais pagražini

mais.

veiklumą ar neveiklumą. Pir- c c
mas tą klausimą pakėliau aš; jis

viai manęs nesuprati 
nenorėjo suprasti.

Kad geriau visa lai 
reikia išaiškinti pati

bėsiu apie moksleivius aplamai 
ir stengsiuos perstatyti dalykų

Jeigu kas musų paklaustų, 
kas yra moksleiviai, mes duo
tume greitą atsakymą. Bet jei 
mes pasislatysime klausimą 
kokiu moksleiviu randasi * L

davus i tai teisingą atsakymą.
Pirmiausiai ims gvildensime

Kaip darbininkų klesa susi
deda iš įvairių l iemenių (paža-

ir su moksleiviais: jų tarpe mes 
rasime pasišventusių veikojų- 
idealistų ir parsidavėlių-fana- 
tikų; p a s t a r ų j ų yra dau
giausia. Pasakyti, nepažvelgus 
i pačius moksleivius, kad jie 
veikia arba neveikia, neimtu vi- v
sa'i logiška. Taigi pirmiausia 
pažvelgsime į pačius mokslei
vius.

Patarlė sako: “juo miškan to
lyn, tuo medžių daugiau“. Taip 
ir čia. Juo mes gilinsimės la
binu dalvka, tuo rasime dau- • t.
ginu faktų, kuriais remdamies

lagiinėti. Dabar, kokių mok
sleivių esama? Gvildendami 
klausimą, mes rasime mokslei
vių, kurie, Kuosose nuo mokslo 
valandose, studijuoja visuome
ninio gyvenimo klausimus ir 
apsipažinę su jais, stengiasi su-

Rakandų Pavydalai
/ 4 ’l'

seklyčios setų (kaip paveiksle)

46G0
šie pavydalai i j \
Masyvi rėmai, nudirbta raudonmedžiu arba 
riešučio medžiu, apmušta tikra oda. 875, po

$1.50 Įmokėti, 50 j savaite.

Pavydalai Ištiesiamųjų 
Stalų—-\\’m and Mary- vė
liausio piešimo .tikro ą- 
žuolo JHeobean nudirb
ta, $27.50 rųšis, Q9t) 
liktai ................... IO

$2.50 cash, 50c j sav.

Valgomojo kambario krč 
šiai, ketvirtainiu ąžuolu , 
nudirbta, augštu užpaka
liu. franeuziškos ko'jos, 

pilno box sėdynė, apmu
šta tikra skūra, $039 
$4.50 vertės kožna ■■ li

1

pažinti su jais darbininkus, 
kad tuomi palengvinus jų ko
vą už būvį. Tokius mokslei
vius pavadinsime socialistais. 
Toliau mes rasime moksleivių, 
kurie žiuri į mokslą kaipo į ga-

ryti sau “žemišką rojų“. Juos 
mes pavadinsime paprastais 
karjeristais. Da mes rasime ir 
tokių moksleivių, kurie žiuri 
j mokslą kaipo Dievo dovaną. 
Maišydami mokslą su prietarais 
jie stengiasi mulkint darbinin
kų minias. Jie yra katalikai.

sleivių, kurie, sako, nieko ne-

pritariu, jie vadina save bepar-

kaip

ką j'ie veikia. Jie žiuri į drau
giją, kaipo į organizuotą kūną, 
o ne kaipo kieno nors išradimą. 
Jie žino, jog draugija yra ilgo 
istoriško
.J’ie žino, kad kiekvienas
niuo viemrtė yra dalis tos 
draugijos ir veikia joje ir dėl

vaisius.
as-

surišti su kitais savo draugais 
bei jųjų reikalais, be kurių civi-

mos. Socialistai šitaip supras
dami draugiją, žiuri į ją kaipo 
į savo kimo dalį ir nuo jos ne- 
siskirdami veikia savo ir drau
gijos labui.

Socialistai žiuri i mokslą ne
4 A

kaipo į asmenišką, bet visuome-

jie lygiai kovoja kaipo už savo 
taip ir draugijos reikalus. Ypa
tų, kuri to nepripažįsta, arba 
kad ir pripažindama, neprisilai
ko, negali savinties socialisto 
vardo. Socialistai moksleiviai,

, —; — 
suprasdami savo uždavinį drau
gijoj, visuomet veikia sulig savo 
išgalių. Jus nerasite socialisto

klausios, bet jų draugijinis pa
dėjimas juos prispiria veikti

mo-
klai-

Malote, smerkti socialistus 
ksleivius. Imlų didžiausia

Kaip supranta draugiją, 
kslą ir ką veikia musų tautiško- 
ji moksleivija? Jie mano, kad

mo-

atsihiušti dalį draugijos ir elg- 
lies kaip tinkama. Jie pasme
rkia visus tuos, kur bando mi-

jiems - biznio šaltinis; moks
las — biznio įrankis. (Rašyto-

se. Ir pas juos randasi gabių, 
pasišventusių ir sąžiningų darbi
ninkų. Mes galime kritikuot jų 
įsitikinimus, aiškint, kad jų vei
kimas, musų manymu, neneša 
naudos ar t. p., bet pasakyt, kad 
jų tarpe randasi tik vieni gra- 
šiagaudos—lyg ir nelogiška.

vo “tautos meilę“ ir steigia iš
naudojimo įstaigų durniumi ne
susipratusių darbininkų. Jie,

mano esą dievaičiais su pap
rastu darbininku nenori kalbėli. 
Jie tiki į amžiną dolerio galybę 
ir todėl neprisideda prie drau-

suoiuenės švietimo. Taigi jie 
nemato mažiausio išrokavimo

tarpe, nes tai jiems neneša nau
dos.

Bet kaip su klerikalais moks
leiviais? Kaip jie supranta augš
čiau minėtus klausimus? Apie

1
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nuo

supratimą tiem jų pačiu apsilei
dimui. Į gyvenimą jie žiuri kai
po i laikiną stoti, “ašarų pakai-j 
nu", l ;:r iiu turi prisiringti am
žinam. užgrobimui gyvenimui... 
Jiu m ano. kad žemės kamuotis 
yra skiria.; vien bažnyčių ir 
kliošlorių statymui; daugiau j 
niv ko. Jų (kirbas yra — stabdyti I 
progresą, amžinai smerkti ki-j 
taip mąstančius ir, pagi lba prie
tarų, pasukti gyvenimo vairą t 
į tą pusę, kur pasaulis nugarinė 
tų į Inos laikus, kuomet il$ 
skvurniai su žmonėmis arė 
tikėjo. Jie yra fanatikai, mes 
jų nieko negalime laukti.

mes ne apie 
mokslei-

viust

NAUJIENOS, Chitr Įo, III. Subata, Rugpjūčio 17, 1918.

Kur musų mokyklos?
Opiausias mums, jaunuo- 

jliams, klausimas šiandie yra— 
J apsišviesti. Apsišviesti ir prtisi- 
I siekti toliau, taip kad galėjus 
linksimai ginti savo pozicijas

Žinoma, iš karto visko negulima 
atsiekt. Bet Ino keliu eidami 
mes vis dėlto padarytume dide-

jame ir

nenusimanvdami

kilus kviečiame stoti

Bet čia kįla klausimas: kur 
( tos musų mokyklos? Kurgi 
'mums įgyli tą reikiamą žinoji- 
ma apsvil ta? Daugelis draugu 

. mano, kad lik mokyklose, l ai

l'ad kur mums kreipties?

ji. lą. Mums, bemoksliams
įj_ t liuobam ii
i:e kla turi būt musų pačių organi-

jau-
jaunuoilėms, moky-

slato save dideliais idealistais, ,*‘HI>‘'’ *,K ‘F’.l “ P“
gėrisi Vaičaičio, Lineolno ir kt. "i^nizacijų mes galime atsiekt 
vardais ir darbais. Jie. už idej.j l’lf iesnio patyrimo ir susipažink 
savo gvvaslį gatavi paaukoti. "><> 811 S"V!> Halais, liesa, 
■taip, jie nušneka labai gražiai. k:"1 <>Wmizaeija pati savaimi 
bet tik nušneka. Jie visur nori | nereiškia nieko, jeigu joje ne- 

siriis pasišventusių draugų, l ai 
sakydamas aš turiu omenėje ve

Jie visur nori 
ur neprisilai- 

Toks jau jų likimas. Jie 
r,veikli;, jei žinotų kame 
. Jie dažnai ylių gerai nu turi lai. ko neturi pavienis, nors 

da ir taip gabus asmuo. Ji turi
socialistais nemato isrokavimo. 
Nuo jų mes daug ko ir negali- 

toninu t.kėlius, nes jie 
pusėn, kur vėjas puči

Užbaigdamas turiu pasakyti, 
d mes, socialistai moksleiviai, 

l<<> m:i tsižvdgdain i diebki-

)imt visuomenė pamatys ir

visa žmonija

moksleiviu neveiklumą c t.
pakeltas klausimas. Todėl

>aig.> tie ginčai tarp moksli i- 
, ir jaunuolių. A. Dvylis.

Severos Gyduoles užlaiko 
| šeimynos sveikata. ,

Nesveikos Moterys
dieglių, galimų, netikslumų ir ne
sveikumų. kuriais jos taip dažnai 
serga. Nėra reikalo sirgti, ar turėti, 
šitas kliūtis. Prašalink jas iš pat 
pradžios. Vartok gerai žinomą 
vaistą moterims ir merginoms, imk

gevera’s
Regulator

(Sevoros Regulatohįą). Jis yra 
puikum stiprintoju ir vaistu nuo 
moterų ligų. Jis veikia ramiai, grei
tai ir palengvina kaip bematai. Ja- 
mo n&ra nieko kenksmingo sveika
tai. Kiekviena moteris turėtų jį 
išmėginti. Kaina $1.25 bonkai, 
gaunamas visose aptiekose.

Tai ve kame musų mokyklos! 
Belo, yra ir kilų būdų atsiekt 
lėtinio pažinojimo, lai musų 

>os. Tik 
laikraščiučia 

sk:
jai įsidėmėtų vieną, būtent bū
tinai suprasti ką^ skaitai ir klau
sai. Daugelis musų jaunuolių i- 
ki šiol laikraščius skaitydavo 
lik paviršutinai, užganėdinimui
savo žingeidumo, lai negera. 
Tas pats ir su prakalboms. Pa
klausk bent vieno ką jisai atsi
mena iš girdėtos prakalbos, tai

Tai dažniausia
viskas. Suprantama, kad iš to 
niekas neišeina. Būtinai reikia 
suprasti. įsigJanti i skaitomą ar 
klausoma dalvka. c * c

Draugai, išbandykite augšeiau 
išreikštų nuomonių teisingumą 
prakli.škami' gyvenime, o pama

—Juozas Mėta.

ŽODIS MANO KRITI
KAMS.

“Naujienų” nr. III, Jaunuo
menės Skyriuj, aš draugiškai 
paraginau moksleivius prisidėti

sudės po vieną centą, tai iš jų 
susidarys žymi krūvelė pinigų. 
Tam turime gerą pavizdį musų 
Liet. Darb. Literatūros Draugi
ją. Ar pavienis asmuo butu is-

gas knygas, kuriom mes šiandie 
gėrimės? Visi žino, kad ne. Tą

llimos darbą, Jeigu mes bundy 
sirne susispiesti j didesni buri

vų mokvklu — kad ir ne oficia- € * t
liai pripažintų ir visus mokslus
išguhtanėių. Mums juk pirmoj

kurią mes vadiname darbininku 
mokslu Socializmu, l ik pa
sižiūrėkite į ebieagiečius. 1916

syve jaunuomene, 'l iksiąs mano 
rašinio buvo ne “peštis" su mok-

jų. kurių mums šiandie taip sto-

suprato ir tuoj pasigirdo neuž-

irangią Jaunimo Skyriui vietą.

Pirmiausiai prie p. J. T. V. iš

biasi, kaip aš drįsiąs smerkti 
moksleivius pats būdamas mok
sleiviu. Mano oponentas turbūt 
mano, kad visi moksleiviai turi 
pusti į vieną dūdą, nežiūrint ko-

dus Mokyklą. Ačiū tam dauge
lis ebieagiečių turėjo progos —x t 
prasilavinti. Bt t mokyklą tuo pasakymas, 
mel dar nebuvo pastatyta ganė
tinai tvirtais pamatais. Ja nebu-

taria man „vartoti daugiau svei- 
Bet, argi jo

to dti, neveiklus ir nerangus iki 
ar tai 

argumentas? Pasakyti “neveik-
vo užinteresuota visi cliicagie- paskutiniojo laipsnio 
ciai.

tuntas Rajonas pasiėmė pasta
tyti ją tvirtais pamatais. Kas 
skaitė laikraščius žino, kad Soc. 
Propagandos Mokyklos Fondai! 
jau yra surinkta virš šimtas do
lerių. Ir tikimasi surinkt kelis

užtenka; reikia prirodymų. To 
mano oponentas nepadarė.

Toliau J. T. V. vis da nepa

balus turėčiau pasakyti tą patį 
ką paskutiniame 
mini. Čeponis

Matole, ką gali darbininkų 
nybė- jų organizacija. Kodėl noriai butu sutikęs debatuoti,

pasekt ir mes, kitų miestų jau- 
Įiiuomenė? lai juk nėra 
sunku. Kuomet mes susiorgani- ‘ 
zuosime, turėsime reikiamo iš
tekliaus — mokytojo nestokos.

Juk čia nė 
taip aš, ne p. J. T. V. nesame kaili,

moksleiviai sužiniai nėjo deba-

Seniausis ir Didžiausia Valstijinis Bankas ant Bridgeporto
Central Mamifacturing District Bank

na ir mano oponento pasaky
mas, kad tame “slepiasi mano 
neteisybė” neišlaiko kritikos 
A. Berlašius apie lai gerai žino; 
su juo nekartą buvo kalbėta h’| 
jis sake, kad visi rengiasi ir eis 
debatuoti. Bei kuomet komite-

užklausė, tai jis aiškiai pasakė, 
kad nė vienas m is debatuoti, nes 
neprisirengę. 'baigi, jei A. B.

mano pasakymu “išrado socia
lizmą nemokslišku”. Nematau

nes tai daug kartų, norėjo mane

gus-mokslcivis.

Su p. J. T. V. nuomom' aš su
tinku, kad gyvenimo aplinkybes 
moksleiviams yra labai sun
kios. Bei suversti visą kaltę ant 
jų rodos nėra pamato. Juk 
randasi moksleivių, kurie prie 
Iii pačių “nelemtų aplinkybių"

ir m reikalingas; bet, kuris žiu
ri į jį kaipo į darbo lauką, tas

sutinka veikti kartu su progre
syvi' jaunuomene. Taigi ir aš 
sakau mano oponento žodžiais: 
bukime vyrais— palikime į šalį 
visus nesusipratimus ir bendrai 
darbuokimės darbininku kiesos v 
labui.

kinas bevčpsodamas i merginą 
pražiopsojo traukinį, o kariu ir

la dolerių. Panašiai atsitiko ir 
su p. K. Augustina\icium. Vie-

minusiai! padare “literatūros ap
žvalga”, kitais žodžiais, stengė-

da linui negimus. K. Auguslįna- 
viciui nebūtų reikėją liek daug 
sielolies, jeigu jis nebūtų iškrei
pęs mano sakinių. Jis tvirtina,

do socializmą nemokslišku. Ma-

lodei, kad nekuriu iš jų išrado 
socializmą nemokslišku.... Taip

is jų <la nepasako, kati lai ž\u- 
gustinavičiai ir kt. tą ir tą pada-

't oliau K. A., kaip ir kiti, rei
kalauja laktų. Čia ne mano kal
tė, jeigu jus suprantate laktus

Augustinavičius sako: Nei 
Vilkus, nei Auguslinavičius, nei

limo nė iš lygiečių nė iš p. Ber-

Augustinavičius su Slrikuliu bu
vo kviesti ir gerai žinojo, kad 
debatai įvyks, (lai netikit. Tai-

ceplo: suprasti visus dalykus ti
kroje šviesoje ir lokiais juos ir 
kiliems parodyti.

—A. Dvylis.
Pastai):).— Nors skyriaus ve

dėjas niekuomet nevaržė ir
mano varžyti draugų bendradar
bių “laisvę”, bet ginčai, rodosi,

ne-

ncbulų geriau paliovus juos? 
Draugai moksleiviai ir ne mok
sleiviu geriau padarytų svarsty- 
< aini kitus svarbesnius einamo
sios valandos klausimus, o ne 
ginčydamasi apie lai, būtent — 
kuris jų yra didesnis “griešnin-

La vi likim ės

Iki/šiol Jnun. Skyriuj nitižui 
buvo liudyt straipsnių apie so-1 
cializmą ir abclną jo mokslą. ■ 
Kodėl taip? (lai nėra kam jų ptt- 
rašyli, ar kitokios kokios kliu- 
lįs neleidžia lavintis jaunuome
nei per Jaun. Skyr. Vistu ne. 
Iki šiol Jaun. Skyr. (išėmus ma
žą dalį naudingesnių straipsnių) 
buvo užpildytas negeistinomis j 
kritikomis tarp moksleivių ir 
bemokslės progresyvūs jaunuo
menės. Bemokslė jaunuomenė 
kaltino moksleivius neveikimu 
ir lt. Moksleiviai gi teisinosi, bu-

tu su jaunuomene, nes jiems 
(moksleiviams) esą... atimta

jieiių” nr. 1X2 Jaun. Skyr. pakė
lė klausimą apie mokinimus so
cializmo. Manau, kad tam ne
atsiras nei vieno priešininko, ka

ir ktrp drungni moksleivių. Dra
ugai moksleiviai dabar be alsi-j 
prašymo ir pasiteisinimo turės 
imtis darbo rašyt straipsnių a- 
pit‘> socializmą. O nres, bemok-j 
sliai, atydžiai skaitysime, juos, j 
kad šiek liek apsipažinus su taip ; 
svarbiais klausimais socializ
mo mokslu.

Beabejo, gal atsiras vienas 
antras draugas ir iš bemokslės 
jaunuomenės, ką parašys šį tą i 
apie socializmo klausimą. Prie 
beparlyvių socialistų jaunuome-

viškumas neneša jokios naudos 
darbininkų k lesa i. Kas dangsto
si beparlyviškumo skraiste,* tas 
yra pataikautojas visiems; jis 
neturi savo tikslo, ir jis yra Me
dingas kaip vieniems, taip an
triems. Todėl socialistų jaunuo
menei su jais nepakeliui. Taigi 
jeigu ir atsirastų jaunuomenės

tai nėr ko paisyt. Mes, jau
nuomenė, privalome lavintis 
ir pilnai suprasti tai, už ką mes 
šieiidic kariaujame.

—S. Pašulnietis.

A ĮSAKYMAI.

Kunigo Pusbroliui. — Pasak 
tamstos - '
“Kuomet dangus su žeme susi

vienys
Ir aniuolų chorai mums glorija

Tikėjimu Istorija
Parašė P. I). CHANTEl’IE I)E T,A SAUSSAYE

Lietuvių kalbon verto J. LAUKIS.

tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.

Ši knyga yra reikalinga ypatingai tiems, kurie 
šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.

galėtų pasakyt apie tikėjimus.
Knyga turi 108(5 puslapius, gražiuos, tvirtuos

šonai audimo, o ant nugaros auksuotum raidėm už-

Tai yra stambus gilaus tyrinėjimo veikalas.
Kaina $5.00.

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
su pinigais į

NAUJI E N O S
1840 So. Halsted Str., Chicago, Illinois

Akjs:
Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė

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

Ausis:

Mano veidas po Mano veidas 
vartojimo prieš vartosiant 

'l iktai nioterė gali pagelbėti mo
torui.

Del jnsu merginos ir moters, ka
lios turi šlakelius, spuogus ant savo 
veido ii’ abelnai visokius odos ne
švarumus, aštriu dėl jūsų CHEAM. 
kl’BIS YKA SUTAISYTAS SULIG 
EUBOPOS DAKTABp receptų, ir 
jeigu jus pavartosite šį cream’ų tik
tai keletu kartų, šie negeistini spuo
gai ir šlakeliai visai pranyks, ir jūsų 
oda pasiliks taip švelni, kaip akso
mas, ir taip puiki kaip marmora% 
kurį mes gvarantuojam arba bus su
grąžinti pinigai. Kaina už puodukų 
su nurodymais kaip vartoti tik Sp
indėk 25c su užsakymu markėm ar
ba sidabru ir likusius užmokėsite 
kuomet priimsiet, JUS GALIT PIB- 
KT1 ŠI CBEAM’A TIK NUO MUSU 
Bašykite i Mr». N«lli» N. Wojnar,

Kurtumas ir slogų ligos esti praša- 
linumos per specialę gydymo metodų. 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nami, rusų tekėjimas. Išgydoma dve
jopai: per speciali gydymų ir opera
cijas.

Nosis:
Bėdos pagelbėta. Sunkus dvėsa- 

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

Gerkle:

silankė Slrikulis.’ Tarp kitko 
mes lenai užsiminėme ir apie 
tuos rengiamus debatus. Stri- 
knlis pasisakė, kad jie jau ėsa

Žemaitės Raštaituomet, “šiur”, tamstos “poe
ziją” tikrai išspausdinsime. Bus 
gerai ?

S. Pašulniečiui. — Rašinėlį 
apturėjome, ačiū. Reikalavimą 
išpildysime. Rusinėkite mums 
dažniau.

S. A. D—tis. — Ačiū, išspaus
dinsime. Rūšiuokite mums ži
nučių bei straipsnelių apie vie
tos jaunimo judėjimą.

1112 Wcst 35th St., netoli Morgan Gatv., Chicago.
:as Viršina Keturius Milijonus Dolerių ($4,000,000.00)
.. Čia yra laikoma Suvienytų Vohtijų, Pačiu, Bankų, Pa-

\ ieto ir Miesto Valdybų didžiausių korporacijų ir draugu s- 
čitl pinigai. Kodel-gi žmonės arba ir bizneriai tuii i bijoti 
dėti pinigus j bankų ii* laiko namie, jeigu valdžia ir drau
gystės nebijo? Kiekvienas žino, kad nereikia nešioti |Uiiį- 
gus su savim ar slėpti juos kokioje privatinėje vietoję, 
kuri atrodo saugi, bet 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- 
vejamų xielų ir padėk savo sunkiai uždirbtus pinigus j ši
tų stipriausių ir saugiausių bankų visame apskrityje. Mu
sų BANKAS yra taip geras ir stiprus kaip geriausis ir 
saugiausis didmiesčio bankas, tik daug parankesnis Jums 
kas link vietos ir biznio valandų. Atsineškite bankines kny
geles, o mes iškolekluosime Jums pinigus su procentu. 
Mokam 3% (procentų) už padėtus pinigus, siunčiam pini
gus j Europą, GALIMA VAŽIUOTI | BUSI.IA IB FINLAN- 
Dl.JA pai duodame šifkortes ant geriausių linijų, o ypatin
gai parduodame HUSUOS BUBLIUS pigiausia kaina CJdc:» 
goj, ant ko Jus galit uždirbti didelius pinigus. MES gva-

STA.TE EJ-ANIC rantuojame rublius pirktus .pas mus. SvABBU: Galite 
j Lietuvą ir užimtas priešais šalis. Mes suteikiame pilnų informacijų ir pagelbų susiiašy- 
Kieipkites pas mus. Bankinės valandos: 9 ryte iki 1 po pietų, o subidomis ir vakarais nuo 6 
Liet. Skyr. vedu S. L. Eabian. » ,

tinti drg. Kaulinas. Taigi, jeigu 
jus būtumėte buvę nekviesti, lai

ules esame beveik prisirengę”. 
Taigi p. A. pasiteisinimas yra 
•be ptynalo. Bet Augustinavičiui 
Aįdomu butų sužinoti kas kal-

nesutvarkymą dalykų” kalti ORKESTRĄ—BENĄ

imu.
iki 9.

kė: “aš vyras ir aš vyras”, o kuo
met pasirodė tikras vyras, tai vi
si ‘faš” sulindo į kanapes.

IBereikalo p. A. pasiūlo man 
receptą. Aš kaip visuomet, taip 
/ ir dabar prisilaikau šitokio rė

ŠjL Parūpina visokiems 
kh reikalams
§ J. SALAKAS
Z 1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
■ Tel. Cicero 2316

Karės Metu

Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę gė
lės gydoma, užkimimas ir sunkumas 
dvčsavime paliuosuojama. Tonsilai 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operaciją.

F.O.Carter,M.O,
Physician and Surgeon

120 So. STATE ST., 2-ros LUBOS

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

Valandom: 8:30 iki 7 P.M. dienomis; 
Nedėldieniais 10—12

UIIIIIIH

1810 So. Halsted St 
Chicago.
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Naujas skandalas

Kažin kas” papirkęs ,ar norėjęs papirkti 
tufus miesto tarybos narius.

Gavę nuo 3000 iki 8500 dol., kad balsuotų už gatvekarių 
.baronų interesus.

Užvesta tyrinėjimas.

Turime naują skandalą. Valstijos prokuroras Hoyne šaukia 
prieš grand džiurę dvidešimtį miesto tarybos narių, taigi visus 
tuos, kur balsavo prieš naujų pidavadijimą-tutartį — traction 
and subvvays ordinance — su g tlvekarią baronais, šaukia juos 
kaipo liudininkus tyrinėjime paiklydusio gando, buk visi tie 
miesto tarybos nariai, kur baliavę už min. sutartį, ESĄ PA
PIRKTI. Jie buk balsavę už min. sutartį tik tuomet, kada ga
vę už tai apmokėti — nuo 3000 iki 8500 doleriu kiekvienas.

Dešimtis šaukiamųjų alder- 
inanu jau gavo pavieskas (sub- 
!><>( i»;h ) stoti prieš 
grand džiurės posėdį

Mažas alkanas vagilis.

Maxwęll policijos stotin va
kar įėjo 12 melų vaikėzas Ri- 
eliard Gale Kroell. Išsiėmęs iš 
kišeniaus auksinį laikrodėlį pa
dėjo jį ant stalo ir, verkdamas, 
už reiškė:

“Aš buvau alkanas — pavo
giau jį. Aš gailiuosi. Tai buvo 
vaistinėje; vaistų prirengėjas 
nuėjo prirengti vaistų, laikro
dis stovėjo ant stalo ir aš pasi
ėmiau jį. Bet aš negaliu jį lai- 
kyties, šia, pasiimkite ir su
grąžinkite jį savininkui ir dary
kite su manim kų norite”.

Policija nustebo. Jaunojo va- 
gilio-našlaičio istorija sujausdi- 
no juos, ir jie niekrįso areštuoti 
vaikų. Maxwello samaritonai 
dabar jieško gero žmogaus, ku
ris galėtų duoti jam darbą ir 
ižtaikymų.

savo prisieitų Meyerf? LalinČ, 
kad veikiai pribuvo policija ir 
išgelbėjo juodu. Eliza betgi pa
tupdyta šaltojon: sako, nevalia 
mušti kad ir konkurentės. pranešimas

šį rytų.
Kita dešimtis busiu pašaukta pa

Ką sako Hyne.

Kuomet laikraščių korespon
dentai, patyrę apie naująjį ska
ndalą, kreipėsi į valstijos pro
kurorą paplausimu, būtent — 
ar jisai žino ir mano kų nors da
ryti reikalu paskyldusio gando, 
buk pinigai buvo mokama už 
priėmimą min. sutarties, jisai

sutarties... Mes

rvto 10 vai. ryto, 
pašaukti ryto ry-

‘ Taip, mane pasiekė gandai 
apie panaudojimų pinigų perva- 
rvmui min. 
kreipėmės į 
įi susirinktų 
Liudininkai,
lui, yra 10 iš 20 balsavusių prieš 
min. padavadijimų aldermanų. 
lakusieji 10 aldermanų bus pa
šaukti panedėlio rytų.

“Aš esmi painformuotas, jo
gei tūliems aldermanams buvo 
pasiūlytu didesnės sumos pini
gų ir kad tariamasai maximum 
(didžiausia suma) 5000 dol. vi
sai nėra toks. Didžiausia su
ma, kiek aš girdėjau, buvo sill- 
Ivla 8500 dolerių.

“Aš manau, kad dalykas yra 
iižlvk-finai svarbus, kad sušau
kus grand džiurės posėdį”.

žino tarpininkus.

Toliau Hoyne savo užreiškime 
sako, jogei jis žinąs kelių asme
nų, jų tarpe ir valdininkų, var
dus, kurie, sakoma, tarnavę, 
kaipo tarpininkai ir mokėję ar
ba žadėję apmokėti tiems al- 
(h'i'ioananis, kur balsuos už mi
nėtų padavadijimų. Jisai tečiaus 
atsisako pasakyti jų vardus, 
kol dalykas nebus ištirtas aiš
kiai ir kol nepasirodys, jogei mi
nėti asmens ištiesę yra prasižen
gę. Hoyne turįs informacijų, 
kad papirkos buvo siūloma dar
gi ir pačiam miesto tarybos po- 
sėdyj, kuomet ėjo diskusijos už 
.............. ..... ... ............. .......................... i .... .. i

ir prieš min. patvarkymų.
Jeigu tai butų tiesa, ko tuo 

tarpu nieku budo negalima pa
baisų, baisu ii 
ir nestebėtina 

kaip yra sako- 
ir velnias šoku

biauru —- nors

ma, už pinigus 
kazokų...

Tarpe šaukiamųjų liudininkų 
randasi abudu soc. aldcrmanai 

draugai Johnson ir Kennedy.
Jie taipjau balsavo prieš 
padavadijimų.

Netiki gandui, bet...

Transportaci jos reikalų

mm.

advo-

kia m pasitikėjimų pasklydusiu 
gandu. Jisai nemano, kad “kas

savusius už sutartį aldermanus. 
Vienok, jeigu yra nuožiūros, 
kad padavadi jimas buvo perva
ryta papirkų kefiiu — valstijos

daryti tyrinėjimų.
Tai yra dar negirdėtas Cbica- 

gos istorijoj skandalas. Pažiū
rėsime, kuo jisai užsibaigs.

fine translation filed willi the post- 
mastiT ai Chicago, Augusi 17, 1918, 
as i c(|iiired b.v the act of Oct. (i, 1917

NUSTATYS MĖSOS KAINAS
------o------

Mėsos spekuliantai išnaudoja 
publikų.

Valdžia, tur būt, bus privers
ta nustatyt ir mėsos kainas t. 
v. retaiI verteivoms. Maisto 
spekuliantai nesiliauja. Pav., už 
svarą supiauslytų (sliced) laši
nių chicagiečiai jau turi mokėt 
net iki 65 centų! Tuo tarpu An
glijoj augščiausia kaina 
niams yra — 56 centai už

laši-

bus 
su- 

grįžš iš Europos mėsos divizijos 
prie maisto administracijos per- 
dėtinis, p. Joseph P. Cotton. Ji
sai dabar vieši Europoje kartu 
su maisto administratorium He- 
rbert E. Hooveriu.

Manoma, mėsos kainos 
nustatyta taip greit, kaip

PIKNIKAS
KNYGYNO NAUDAI

18-tos Gatvės Distrikto

Rengiamas

10-ties Pirmeiviškų Draugijų

Ned., Rugpjūčio- Aug, 18,1918
Justice Parke

šalę Lieluvišką Tautišku Kapinių. \VILLOW SPHINGS, II.L.

Pradžia 9valandą ryte. Inžanga 25c porai

Kadangi gegužės 12 dienų Knygyno piknikas negalėjo įvykt p. Chernauc- 
k<> darže, tai kurie turite nusipirkę neįvykusio pikniko tikiehj — jie bus 
geri šiame piknike. Kurie prijaučiu Lietuvių Viešam Knygynui, malo
niai prašomi atsilankyti rugpjūčio 18 dieni) į Justice Paiki).

Kviečia Pikniko RENGĖJAI.
Kaip nuvažiuoti: — Iš visų miesto dalių Archer avė. karais iki City Li

nui, paskui Willow Springs karais iki daržo.

NELAIMĖ.

Sutriuškino pasažierių.
Atlantic viešbutyj eleva to

laus operatorė, p-lė Laura Klu- 
»er, užvakar vakare ant vietos 
aitriuškino vienų savo pasažie- 
•ių, tūlų Phillip B. Thompsonų, 
š Kartsas City. Thompson no
rėjo įlipt elevatoriun, tuo tarpu 
operatorė paleido jį ir Thomp
son pateko tarp elevatoriaus ir 
šafto sienos. Operatorė apalpo. 
Dar ir dabar ji tebeklajota. Bi
jomasi, kad mergelė gaili ne
sekt proto.

įvykus nelaimei, metė darbų 
ir kitos elevatoriaus darbinin- 
kės-operatorės. Jei kaip, vieš
bučio savininkai ir vėl turės 
uimdylies vyrų, kuriuos jie bu
vo pavarę*, kad davus “čenčių” 
moterims, žinoma, už mažesnes 
algas.

Steigs “katalikiškų žinių 
agentūrų”.

Klerikališkų laikraščių asoci- 
icijos konvencija, kuri turi vie
tos Congress viešbutyj, pienuo
ja įsteigti “katalikiškų žinių a- 
genturų”. Jos reikalauja Den
verio delegatai su “Denver Ca- 
tholic Register” redaktorių, M. 
Smilb, pryšakyje. Agentūros 
steigimui reikėtų apie miliono 
lolerių. Jeigu sumanymas bus 
niinrta, žadama kreipties į vi
sas klebonijas ir stipriausių A- 
nerikojį klerikallų organizaciją 

vyčius (Knights of Colum- 
jus) prašant aukų.

Pasiskandino.

Jaunas, apie 26 melų, viena-

ian nuo Jackson tilto. Policija 
Šokosi gelbėt, bet nepažįsta įna
šai jos nereikalavo: akyvaizdo- 
je 50 žmonių pasinėrė po vande
nų ir prigėrė. Saužudybės 
priežastis nežinoma.

Pabėgo 13 prasižengėlių.

Valstijos prokuroras žada 
imti nagan Bride\vell kalėjimo 
užveizdus dėl nepildymo savo 
pareigų. Seredos naktį iš ten 
ištruko trylika prasižengėlių. 
Kalėjimo vyriausybė tečiaus ty
lėjo apie tai iki vakar dienos.

reikalavimu, kad ji sujieškotų 
pabėgusius prasižengėlius. Pa-» 
bėgėliai, manoma, yra pasislė
pę Cbicagoje.

Pagavo prisiekų — pati 
pateko bėdon.

Ponia Eliza Nuta užvakar pa
gavo savo prisiekę Meyerį grie- 
šijant prieš šeštąjį viešpaties 
prisakymų. Meyeris slapta tai-

la kita poniute. Ponia Eliza nu
jautė ir pasislėpė Meyerio auto
mobiliui). Kaip ten likosi kaip 
nesitiko kelionėje, bet galų gale 
Elizai neiškentė ir išlindus iš sa
vo slėptuvės — pakšt savo kon
kurentei gallvon. Pastaroji ne
teko sąmonės, o ponia Eliza su 
tuo pačiu plaktuku ėmė velėti

Iš klerikalą konvencijos.

Vakarykštėj klerikališkų laik
raščių konvencijos šeši joj rėžta 
ilgų spyčių apie, redaktorių par
eigas — dorų ir teisingumų. 
Tarp kitų kalbėjo ir Hearslo gel-1 
tonlapio Herald-Examincrio re- 
daktirius, “radikalis Brisbanė”. ( 
Išgyrė klerikalų laikraščių re
daktorius už jų neatlaidų ir 
griežtų “kovojimą” prieš svai- į 
ginamuosius gėrimus — kaipo 
didžiausį žmonių progreso prie
šą ir U. Kunigėliai, žinoma, 
stipriai plojo tam “bedieviui”. 
Toliau kalbėtasi apie... dora ir 
teisingumų, kitais žodžiais, gud
resnes kovos įmones prieš žmo
nių pažangų.

Drabužiai brangsta.

Sekama vasarų uz vidutini 
“siutų” turbūt prisieis mokėti 
65 doleriai. lokių nuomonę 
andai išreiškė vienas rūbų siu
vimo firmos, B. Kuppenheime-

Jisai pasakė, kad už garnitorių, 
kuris 1914 metais kainavo 15 
dol.. šį rudenį reikės mokėti nuo 
25 iki 35 dol. O kitą metą net 
65 dolerius. Going up!

Brangiui išmokėjo.
Ponia Florence Bevims, 3962 

W. Erie gt., andais pirkosi bul
vių pas tūlų “gatves perliorių”. 
Pirkosi už 10 centų, bet užmo
kėjus 10 dol. ir 10 centų. Iš 20 
dol. “perliorius” mat jai atida
vęs Vik $9.90 čenčiaus. 
ja turinti sujieškot tų 
ninku. \

Polici- 
brangi-

the post-
17, 1918,

True translation filed wilh 
masler at Chicago, Artgust 
as reųuired l>y the act of Oct. 6, 1917

Iššoko pro langų.
. Ir.

M. A. Brothers, veterinaras, 
arti mirties St. Lukas ligoninėj. 
Vakar jisai, klausinėjamas jus
ticijos departamento agentais, 
iššoko pro langų į federaliamc 
budinke. Iššoko nuo penktojo 
augšto. Veikiausia mirs.

Jieško banditų. (

Policija jieško dviejų bandi
tų, kurių vienas, manoma, lapo 
pašautas susirėmime su detek- 
livų seržantu Charles Fitz ant 
Halsted gatvės.

Prapuolė poeto giminaitis.
P-lė La Fern Poe, tolima 

minaitė paskubusio anglų
g»- 

po- 
eto Edgar Aliau Poe, kreipėsi į 
policijų prašymu sujieškoti jos 
broflį Marion Aliau Poe, kuris

Gaus po 15c nuo dolerio.
Mykolo J. Tananevičiaus, su- 

bankrutijusio lietuvių bankini
nko, kreditoriai gaus po 15 cen
tų nuo dolerio. Kurie kredito
rių dar neatsiėmė savo pinigų, 
gali gaut kreipiau ties adresu 
127 N. Dearborn st., arba pas P. 
Pilkį, 731 W. 18 st.

Vyrai, kas bus?
Tūli seni kavalieriai jau ir da

bar “piktinasi” tomis nežmoniš
kai trumpomis... “dresėmis”, 
kurias vilki visos senos ir jau
nos leidės. Bet sekamų sezonų 
leidės turėsiančios vilkėt dar 
trumpesnes — net trim coliais!

dreses, ir siauresnes. Taip 
nusprendę tausieji kriaučiai. 
Vertėtų protestuoti — ką?

Susižeidė policistas. ' 
“Dėdė” Bert Huntas, vakar

kompanijų”, važiavusių dideliu 
juodu automobiliniu. Pergrcit 
važiavę. Nepavyko. Ant ker
tės Madisoh ir Kenihvorth gat
vių jo motorinis dviratis smogė 
trokan ir subįrėjo. Poticistiis

Pranešame gerbiamai visuomenei, jog per mu
sų ofisą galima lengvomis išlygomis įgyti: Namus 
Lotus ir Farmas.

Mes apdarudžiame (inšiuriname) nuo ugnies 
visokias nuosavybes i geriausias kompanijas.

Mes apdraudžiamo (inšiuriname) nuo visokiu 
nelaimių, kaip tai: ligos, sužeidimų ir mirties.

Mes duodame paskolas ant nejudinamo turto 
(properčių) ant pirm<> ir antro morgičio.

Kokie tik legališki popierai ir dokumentai rei
kia užtvirtinti ir padaryti—čia yra padaroma: 
Doviernastis; pirkimo bilos; liudijimai, certifika- 
tai, vekseliai, etc. etc.

Su visokiais reikalais kreipkitės sekamu adresu :

S. P. TANANEV1CIUS
REAL ESTATE, LOANS and INSURANCE €

Room 212-213 Wiersema Bank Building
11112 Michigan Avė., Chicago, III.

pavojingai susižeidė.

Lašėjai pateko bėdon.
Vakar naktį policija sučiupo 

16 lošėjų name 153 N. Clark 
gatvėj. Šiandie turės stoti prieš 
džiodžę ir pasiaiškinti — pabau
da.

Pavogė mergelę.
Du jauni nepažįstami vyrai 

vakar sustojo lies A. G. Spal- 
ding kompanijos dirbtuve, ant 
kertės La Šalie ir 34 gatvių, ir 
pareikalavo p-lės Rosie Lettiere. 
Užreiškę, kad josios mirtina pa
vojingai apsirgusi, vyrai pasiū
lė jų nuvežti į namus. Mergelė 
paklausė. Dabar policija jos 
jieško. SųryŠyj su tuo areštuo
ta tūli Joseph Marconi ir Paul 
Btlasco. Trečiojo, sako, merge
lės numylėtinio, dar te'bejieško.

Vikrus vagilis.
EdvVard Bentz, 17 metų vaikė

zas, 1347 W. 72 gt., pasiųsta 
“pasilsėti” — šaltojon. “Dė
dėms”, kurie jį nuvedė pasilsė
tų, EdAvardas prisipažino, kad 
per pastaruosius du mėnesiu jis 
pavogęs net 17 automobilių. Ne
veltui triūsas, dabar galės pasil
sėti.

Rado sužeistų vaikų.

Eckhart Parko sargai 
naktį rado inin. parke sužeistą 
3 metų vaikų, John Wysockį, 
872 N. Marsbfield gt. Vaikas bu
vo be sąmonės, 
viečio ligoninę, 
žastis

vakar

Atiduota į pa- 
Nelaimės prie- 

nežinoma.

Pavojinga žaismė.

ikėzas, 844 Sibley gi., vakar no
rėjo pažaisti tėvo revolveriu. 
Mirtinai pasišovė.

4502P-ia Lillian Harneck,
So. State gt., bevalydama dra
panas gasolinu kažin kokiu bil
du padegė jas ir pati mirtinai

True translation filed with the post- 
nuisler at Chicago, Augnst 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

CHICAGOS RAKANDŲ APMU- 
ŠINĖTOJAI ORGANIZUOJASI.

Reikalauja pakėlimo mokesties 
25 nuoš. visose amato šakose.

Atstovai Rakandų Apmušinė- 
tojų Apskričio Tarybos, apima
nčios lokalus 24, 63, 111, su 700 
narių yra visi pasirengę streikuo 
Ii; jie reikalauja pakėlimo al
gos 25 nuoš. visose amato šako-

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6300 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street,

Telephone RockweD 6900

savo akis

Neužsitikekit tavo regėjimo pir- 
ittnpjrn hy kokiam neprityrusiam j 
aptiekoriul .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jyx akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 meti) patyrimą k 
!uliu ištyrt jus akis ir pririnku 
mus akinius tikrai. Darbą atlie\ 
u belaukiant, užtikrintai.
Jei jums, akiniai nebus reikalin

gi. mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ 8PECIAL1STA8 

189) 8o. Ashland Are. Chica<
Kampa* 18-tos gatvė* 

S-čios lubos, virš Platt’o aptiek.1-* 
Tėinyklte į mano paraš* 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo i 
vai. ryto iki 12 valandai diena

,ra—■—nm -a imt nynaaĮ

| Dr. A. B. Blumenthal |

se, kad luomi atsvėrus padidė
jusias pragyvenimo lėšas.

Padėjimas šitų išlavintų me
chanikų yra nelemtas. Darbda
viai bando nugąsdinti savo dar
bininkus pagelba nesąžiningų1 
užveizdų ir neleisti jiems orga
nizuotieji. Jų senieji šposai vei-j 
kia prieš juos pačius, iššaukda
mi griežtų pasistengimų iš pu
sės organizacijos, atstovaujamos 1 
organizatorių Hendricksono, I 
liūlio ir Silvcrmano, sutverti di
delę organizacijų, kuri pareika-' 
Jautų teisybės ir užtenkamos1 
pragyventi užmokesties su ge- 
resngmis darbo išlygomis savo ' 
nariams.

Hndrickson, kalbėdamas i Ap-

mų neorganizuotiems darbi
ninkams visiems susieiti, laikyti 
šapų susirinkimus, eiti su juo iš- 
vieno ir jį paremti. Jų buveinė 
yra po num. 234 N. Clark st. ir 
laikant šapų susirinkimus prie 
dirbtuvių galima su jais susiži
noti per telefonų (Main 1682), 
ar laišku.

Didelis pareikalavimas darbi
ninkų kares pramonėse suteikė 
didelę proga darbininkams or- 
ganizuoties ir Įiagerinti savo pa
dėjimų. Musu Gerbiamojo ir 
Didžiojo Prezidento proklama
cija, pripažįstanti darbininkams 
teisę organizuoties ir veikti ko
lektyviai, suteikė užsitikėjimo 
darbininkams, bandantiems pa
gerinti savo padėjimų. Visi yra 
kviečiami patapti didžiojo judė
jimo dalimi. Specialiai pasiū
lymai teikiama, kad padrąsinus 
darbininkus dėtis prie organi
zacijos. įžengiamoji mokestis 
numažinta iki $2, kad davus 
progų kiekvienam prisidėti prie 
vienos didelės organizacijos ir 
patapti Didžiojo Amerikos Dar
bininkų judėjimo dalimi.

Naujienų agentas Roselande, Ken 
singtone
Pranas Grybas,

125 East 1041 h st.
stotis:

O. Žaliene, 114 E. 107 st.
M. G. Valaskas, 373 Kensington nv

Vyriškų Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertes nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 015 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo 015 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo 07.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tu overkotu.

Visai mažai vartoti siutai ir over-
ty overkotu.

Visai mažai vartoti siutai ir cvcr 
kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščlau. Kelnffs nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

8. G O R D O N
1410 S. Helated 8L. Chlrarn. III

Tel. Ihilhnan 342
Dr. J. Bagocius, M.D.

LI KTU V18 GYDYTOJAS IV 
CHIRURGAS

10731 So, MichitfHn 
Boseland, TU

Aki*
U SPECIALISTAS 
ĖfMAiatvfloja Dykai 

Gyvenimas yr* 
tuščias, kada pn* 
nyksta regėjimą.
Mes vartojama 

pagerintą Opb- 
thalmmneter. Y- 
patinga (loma at
kreipiama i vai- 

kų*. Vai.: nuo 9 ryto iki 0 vak. 
nedėld en. nuo 19 iki 11 dieną. 
4649 S Ashland A v. kainp. 47 «t 

Telenhone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. M. HERZM AN
Gerai Hetuviarnu žinoma; per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojui, chirurgas 
ir akušeriu.

Gydo aštrias Ir chroniškas lia^s, vy
tų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Teieyhone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Hahted Street 

VALANDOS: 8 -« ryto, tiktai.

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas, ir Ofisas 

3149 S. Morgan St.. kertė 32 si.
Chicago, Hl.

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chronišką Ligų 

OcISO VALANDOS;
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pic 
ir nuo 6 iki 8:3(1 vok. Nedčlio 
mis vakarais ofisas lizdan la?

Telephone Yards 687

Tckųlune

»

>

3109 S. Morgan st. Chicago į

VALANDOS? Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vs»kme

Resid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcage 
Telaphnn* U b y marint 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir vis? chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicag* 
Telephone Drever

VALANDOS i 10-U ryw; 2—S popiety 
7—H vakare NedAhomie 10—lt riUo*

Tel Yarda 3654.

Or. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeri* 
1920 So, Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latvišku! ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 vh-I. _ I

AKUŠEREA j 

-o.n.VIDIKAS^
Akušerijos Ko- j 

; ilgui praktika-1 
l’ennuyIvanijou i 

phalčue ir 1‘hila- j 
Iphijoj. Pabekmin-' 

patarnauju prie; 
(tymo. Duodu rodę 1 

iaokioBe ligose mote-1 
ims ir merginoms.

13 So. Halsted Str. 
(Ant antrų lubų) 

Chicago.
Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.l

Telephone Yurds 5834. I

Sr. P.e. Wiegner ? 
Prh'-aiimp valandos nud K iki 12 I 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. v«k f 
3325 So. Halsted St., Chicago. i
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LIETUVOS LAISVftS FONDO 
TAISYKLĖS.

1. Lietuvos Laisvės Fondas 
yra laikomas Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybos Laiki
no
ro) globoje, kol tesės to komite
to įgaliojimas.

Pildomojo Komiteto (cent-

ChicagOM Lietuvių Vyrų Choras 
šiuo praneša, kad jis yra paėmęs 
svetaines šiems veikalams ir šiomis 
dienomis: 20 spalio—Meldažlo, "Pa
siutęs Studentas” 29 gruodžio, Mel- 
dažio, “Kaizeris Pekloj”. 16 vasario 
irgi, ten “Sliubinis Steikas" ir “Dvi 
galvos pusės. 20 d. balandžio, Vely
kos, Meldažio svet., lošta bus “Ūžimo 
dyla Dešra” arba “Kiaušinių Vagis“ 
Kitų draugijų meldžiame nerengti 
jokių vakarų šiose dienose.

—Ch. L. V. Choras.

pirkti; kas jieftko darbo arba 
reikalauja darbininkų, kaa no
ri gaut kambariu, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite iitose 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 to- 
lefonu: Canal 1506.

REIKIA DARBININKU
REIKALINGAS pirmos arba ant

ros įlinkos duonkepi*. _ Užmokestis 
geru. Prašom ntsišiuikti po numeriu 
8651 Baltimore avė., S. Chicago. 
Tel. S. Chicago 1194.

MOKYKLOS DRAUGIJOS DRAUGIJOS

2. Lietuvos Laisves Fondo pi
nigai yra suvartojami kovai už 
Lietuvos laisvę, kaip tai nurody
ta įsteigiamoje rezoliucijoje.

REIKALAUJAMA anglių na davė
jų (eoal passers). $55, kambarys ir 
valgis1.

CHICAGO BEACI1 HOTEL, 
51st Si. and Carnell avė., Chicago

Pasisiųk pati suknią.
Mes išmokinsime pa-

3. Pinigai iš Lietuvos Laisvės 
Fondo gali būti išmokami dvie
jų trečdalių A.L.D. Tarybos cen
tro komiteto narių nutarimu.

Brighton Park, — Keistučio Pa- 
šelpinio Kliubo mėnesinis susirin
kimas bus nedėlioj, rugp. 18 d., t v. 
popietų Liberty svet., 3925 S. Ke- 
dzie avė, kampas 39 pi. Nariai ir 
narės, malonėkite būti laiku, nes y- 
ra daug svarbių reikalų. Ateidami į 
susirinkimų atsiveskite naujų narių. 

—J .Gustaitis.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau Stepono Šliogerio, pir- 

imaus gyvenusio Oafallan, III. Paei
na iš Kauno gub., Smeigių pa ra p., 
Vališkių sodžiaus. Turiu svarbų rei
kalų. Jis, ar kas jį žino, malonėkit 
pranešt šiuo adresu: Steponas Mi
sevičių, 1435 So 50th Ct„ Cicero, III.

REIKALINGA mergina dirbti — 
krautuvėje, arba augusi moteris prię 
namų darbo. Gera mokestis. Dar
bas nuolatinis. Atsišaukite greitai. 
3302 S. Halsted SI., Chicago

234 kp. susirinkimas įvyks

4. Lietuvos Laisvės Fondas 
susideda iš aukų ir mokesčių, 
kurias lietuviai darbininkai Jiuo- 
4<u noru sutiks užsidėti.

5. Draugijos bei kuopos di
džiumos savo narių nutarimu 
užsideda mokestis ant savo ren
giamų balių ir kitokių pramogų 
ir ima extra įžangos nuo 1c. iki 
3c. nuo žmogaus, o taipgi ren
gia balius, vakarus, prakalbas 
ir 11. Lietuvos Laisvės Fondo 
naudai.

Pajieškau savo inoters, Onos Kon- 
nedėlioj, rugp 18, 10 vai. ryte, t ui- drotienės, po tėvais Josiuliukės. Ji 
versity Settlement 4630 Gross avė.1 yra 5 pėdų augšČio, rauplėto veido. 
Visi nariai privalo atsilankyti laiku. Su savim išsivežė 20 mėnesių vai

kų, šviesių plaukų. Kas apie jų pra
neš, tam duosiu $25 dovanų. Malo
nėk pati atsišaukti. Jeigu ko trūks
ta tai aš prisiusiu, ir viską pateisin
siu. XVm Kondratas.
726 XV. 18th St., Chicago, III.

Seki’. A. A. Vasiliauskas.

LSJL I kp. ir LSS 4 kp. bendras 
lavinimosi susirinkimas įvyks ne
dėlioj, rugp. 18 d. 9:31) V. Ryto Auš
ros svet.. 3001 So. Halsted St Bus 
aiškinama apie politiškų ekonomi
jų. Prelegentas — d. A. Dvylis. Mel
džiu visų draugų ir draugių atsi
lankyti kuoska it Ii ilgiausia.

—J. J. Jonuševičius.

Chicagos Jaunų Lietuvių Ameri
koj Tani. Kliubas rengia vakarų-te- 
atri) lapkričio 24 d.. Meldžiam kilų 
draugijų ir kuopų tų dienų nerengi 
panašių pramogų. —Komitetas

Pajieškau savo giminių, FranciŠ- 
kaus ir Juozapo Marcinkevičių. Pa
eina iš Vilniaus gub., Trakų pav., 
Stakliškių par., SudvorišMių sod$4 
Meldžiu jų pačių atsišaukti arba kas 
juos žinote, praneškite šiuo adresu: 

Adolfas Ragauskas ,
8752 Houston Avė., So. Chicago, III.

REIKALINGAS atsakantis bučeris, 
kalbantis angllšktii, lenkiškai ir lie
tuviškai. Gera mokestis. Darbas 
ant visadosi 915 W. 32nd SI.

REIKALINGAS pagelbinikas —ja-J 
nitorius arba porteris. Darbų iš 
mokinsime. Taipgi reikalingas se 
nyvas žmogus dirbt lengvų darbų 
prie fialų budinko. Duodama jam 
atskirų kambarį, gerų valgį ir užmo
kestį. E. J. Tnerirn, 
6222 Harper Avė., 3rd foor rear.

6. Aukų rinkimu į Lietuvos 
Laisvės Fondą užsiima visi A. L. 
i). Tarybos skyriai ir visos drau
gijos, kurios nutaria tuo užsi
imti ir praneša apie tai A.L.D. 
'karybos centro komitetui.

Roseland. LSS. 137 k p .ir l.MPS 25 
kp. rengia bendrai draugiška išva
žiavimų rugpjūčio 18. ant 107 gat
ves ir Ručine• avė. Bus daug viso-
kių pramogų, 
progos. — Komitetas.

pajieškau I.evonaros Burkausku- 
lės (Rurkowsky), Kauno gub. ir pa
vieto, Vilkijos parapijos. Atgal trįs 
mėnesiai gyveno South Bend, Ind. 
O vėliau kokia pora mėnesių, gyve
no Oak Purk, III. Jos pačios mel
džiu atsišaukti, yra svarbus reika
las, arba kas apie jų žino malonėki
te pranešli jos adresų. J. G. .1 tįsius, 
Si. Joseph b'urn. Co, SI. Joseph, Mo.

Spuuzdintus įgaliojimus, kvi
tas, štampas ir kitas popieras 
L. L. F. aukų rinkimui A.L.D. 
T. vieliniai komitetai ir draugi
jos gali gauti nuo A. L.D.T. cen
tro komiteto.

LSS. 4 kp. susirinkimas, 17 rugp. 
subatos vakare, 7:30 Vai., Mildos svet 
tainej. Bus estra-sų^irinkimas; bus 
nominacijos LSS. viršininkų ir kilo
ki svarbus reikalai. Alsiveskit nau
ju narių.

SIŪLYMAI KAMBARIU

7. A.L.D. Tarybos vietinis ko
mitetas paskiria aukų ir mokes
čių rinkėjus ir duoda jiems Įga
liojimus aukoms rinkti. Įgalio
jimai turi būti su vietinio komi
teto pirmininko ir iždininko pa 
rašaiš.

Draugijų, palaikančių Lietuvių 
Vieš.'i Knvgvnų P. V. D. Chięagos, 
rrng'a dideli pikniku ned., augusio 
18, Juslice Parke, \Villovv Springi, 
III, Visuomenę kviečiame skaitlin
gai atsilankvti. Pikniko pelnas eis 
nalaikvmui Viešo Knygyno. 
Paslaba. —Kadangi gegužės 12 die
nų Knygyno piknikas negalėjo įvykt 
iš priežasties lietaus, tai kurie turite 
nusipirkę ne|)avykusio pikniko ti- 
kielu — ii" bus geri ir šiame pikni
ke. rugpjūčio 18 d., Justice Parke.

Komitetas.

DU ŠVIESUS kambariai ant rau
dos pas laisvų lietuviškų šeimynų. 
Mskiras Įėjimas, gražiai įrengta. E- 
leklra, telefonas ir maudynė. Geras 
oras, prie \Vasbinglon parko, netoli 
v;d vi karių ir elevatorių, ir viskas 
kuopuikiausiH. Kreipkitės lik šva
rios ir pastovios ypalos, platesnių 
žinių uas A. Mausner, 3239 S. Hal- 
sled St., Chicago.

BARSI RANDAVO.! A ruimai pavie
niam vaikinui ,su valgiu arba be—. 
32111 Emerald Avė. Chicago.

8. A.K.D.T. skyrių vietiniai 
komitetai ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas ir atskaitas kas 
mėnuo pasiunčia A.L.D.T. cen- 
Iro komitetui. Pinigai siunčia-

Rockford, III. — LSS. 75 kp. mė
nesinis susirinkimas jv.vks rugpjū
čio 18 <1.. 1:30 vai. po pietų “Vega” 
Hali, kampas 15th avc. ir 9th St. 
Draugai ir drauges, meldžiu ateiti 

Norlntjs prisirašyti 
Rask A. Meldažis.

ATIDUODAMA rendon puikus pa
lenkus kambarys be valgio
1514 So 48 (M.. 2ros lubos, Cicero, III

REIKIA DARBININKŲ

taipgi

vardo K. G ūgio, A.L.D.T. iždi
ninko. 3233 S. Halsted str., Chi
cago, III.

Kl. Jurgelionis, 
A.L.D.T. Laik. K-to 

Vice-Pirmininkas.

LSS. 158 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugį*. 18 d. 9 vai. ryto. Gau
blius svet.. 1257 So. Crowford avė. 
Visi nariai būtinai turi atsilankyt, 
nes turim daug svarbių reikalų.

—Valdyba.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

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

adresais;
843 S. VVABASH AVENŲE. 

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST. 

arba
SO. JEFFERSON ST.

116-122

524-526
105-107

Pranešimai
Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėlian priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
nuineryj.

Liet, rubtduvių 269 skyriaus susi
rinkimas įvyks subatoj, rugpjūčio 17 
d. kaip 7:30 vai. vakare, 1843 S(X 
Halsted St., kertė 19 gatvės. Visi na
riai privalo atsilankyti, turim svar
bių reikalų. —Valdyba.

LSJL 3 kuopos susirinkimas įvyks 
subatoje, rugp. 17, paprastoje svet., 
4630 Gross avė. Draugai ir draugės, 
malonėkite visi atsilankyti paskirtu 
laiku. —T. Talušis.

(’icero. III. — LSS. 138 kuopa rug
pjūčio 18 d., rengia išvažiavimų į Je- 
f:\oson girias. Bus puikus progra
mas. Nepamirškite. —J- M.

L Chicago, Ind. — 89 kp. SLA. dra
ugiškas išvažiavimas parengtas bus 
nedėlioję, rugpjūčio (August) 18, 11 
valandų išryto, 15 avė ir Englewool, 
m <di Gary, Ind.—Draugai ir drau

gės, kurie prijaučiaje musų kp, 
m ’oniai kviečiami prisidėt prie ši > 
puikaus išvažiavimo, Visi drg., o 
taipgi nariai pasistengkite įsigyt Ii- 
kietų išanksto pas kp. pirm. p. L. 
Apžegą Visi nariai ir kurie norite 
s\l:iu su kp. nariais važiuoti, susi
rinkite K. Grikšo svetainėn 10 vai. 
o iš ten visi sykiu išvažuosim.

—89 kp. f. rast. M R Ketvirtienė

( leveland, O — Subatoj ,rugp. 17, 
Clevelando progresyvūs draugijos 
rengia dideles prakalbas Jeites sve
tainėj, 6006 St. Clair avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare .Kalbės Naujienų 
redaktoi ius, d. P. Grigaitis. Kiekvie
nas clev. landietis turi pasinaudot 

Pi proffa. —Komitetas.

West Pullman, III.— Lietuvių Lai
svamanių Federacijos kuopos susi
rinkimas bus subatoj rugp. 17 d. 7 
vai. vakare, po šiuo adresu: 12001 S.

Visi LLF. kuopos na-Halsted St.
riai. taipgi ir norintis įsirašyti į L.
I.. F. kuopa, esate kviečiami pribūti.

—Julius Mickevičius.

l.MPS. 9 k p. mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoje 
7:30 vai. vakare, 
831

rugpjūčio 17 d. 
l'eilo\vship svet.

33rd PI. Malonėkite visos na- 
itsilankyti, nes reikės rinkti dc 

legates III rajono konferencijų ii 
daug kitų reikalų apkalbėti.

—Valdyba.

LSS. 4 kp. rengia draugiškų išva
žiavimų nedėlioję, rugpjūčio 18 d„ 
River Grove miške. .Nauja ir graži 
viela dėl išvažiavimų, ant kranto 
Desplaines upės. Važiuoti reikia 
Grand avė. karais, kol sustos, pas
kiau eiti tiesiai pagal geležinkelį iki 
upės; ten bus vieta dėl sustojimo. 
Bus programas, kalbos d. J. Stilsono 
ir kitokių pamarginimų. Kviečiame 
draugus atvažiuoti.

—Rengimo Komisija.

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

Yru daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
pušies darbininkų — į fabrikus, | ka
syklas, į ukius, į Šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGAS atsakantis barbe- 
rys. Geru mokestis. Atsišauki! grei
tai. 704 \V 35th Si. Chicago.

REIKIA klerko į vaistinyčių. Gė
las pastovus darbas geram žmogui.

R. ZALESKI,
3201 XVallace Sts., (’.hicago

Liet. Moterų Pr. Sus. Ui Rajono 
konferencija įvyks nedėlioj, rugpjū
čio 25 d. 10:30 vai. ryte Mark NVnite 
S. svetainėje (gimnastikų ruime), 29 
ir Halsted gatvės. Visos kuopos ma
lonėkite išrinkti delegates artimiau
siame kuopos susirinkime.

l.MPS III Raj. laikinė sekretorė, 
J. Vasiliauskienė.

LMBS. 9 kp. rengia puikų vakaru 
rugsėjo 28 d., Mildos svet., naudai 
“Moterų Raišo’’. Scenoj bus stato
ma veikalas “Mulkių Apaštalas”. 
Draugijos ir kuopos prašoma tų va
karų nerengti jokių pramogų, ka<l 
neužkenkns vieni kitiems. Vietoj 
to paremkite mus. —Komitetas.

LSS- 4 kp. yra nutariusi statyt 
veikalu “Nihilistai” nedėlioj, lapkr. 
10 d„ Pulaskio svet., 1711—1715 So. 
Ashland avė. Taigi prašom visų 

draugijų nerengi tų dienų jokiu va
karų. —Kom. S- Zave.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paslskelbimame kainos t 

1 colfa, syki, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, ui kiek
vieną kartą coli* vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų sk Itis tai geriausia 
Criemonė tiek biznio tiek dar- 

o žmonėms {vairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
siu pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Jiei- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
Jiem*, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką

 

REIKIA vyro į barnę. Gera mo* 
kestis. B. XVeinberg, 
720 XXr. Maxwell str Chicago

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. į va
landų, 10 ir 11 vai. darbas.

Consumers Co., 
35th si. and Normai avė., (’.hicago

REIKIA gerų įvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
900 W. 18 St., Chicago.

REIKALINGA merginų prie siu
vamų mašinų.
3641 S. Halsted st., Chicago, III.

REIKALINGI vyrai prie svarbaus 
karės darbo — pinti virves (rope 
splicing): Piece \york. Patyrimas 
nereikalingas. Kreipkitės —
426 S Clinton St., tith floor. Chicago

REIKALINGAS senyvas vyras, 
lietuvis .dirbti apie flatinį namą. Ge
ri namai, valgis ir užmokesnis tin
kamam vyrtii. 6222 Harper avė., 3rd 
floor, reaf. Chicago

__________

Z. Lankas, finansų raštininkas, 
----- --------------------- 1621 Girard Street, 
sidaryti petrenus, su- Susirinkimas atsibuna pirmų ketver- 
kirpti ir pasiūti bi gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve- 
kokios stailės suknių tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
trumpu laiku. Maža 1 vakare.
mokestis. I -....................... . ,

Spcciiilis nkyriufi I
Mokiname rankomis DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE- 

siuti elektros mušino- 
ir vakarais.

44a auKŠtan!St,nL Venckus, pirminikas, 
n i n

išsiuvinėti ir
mis dienomis

MASTER SEWING SCHOOL
118 N. La Šalie at., 

Prieš City Hali.

TtJVOS VALDYBA 1918 METAMS.

Briedis, fortų raštininkas, 
1049 N. Marshfield avė.

Cepukas, iždininkas,
1648 W. Division st. 

Montvidas, Daktaras.
3332 W. North Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
Įnedėldlenį kiekvieno mėnesio, Zwią 
izek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milvvaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

K.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 

i'4’; .
J Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 

š- iki 5 no pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
p- 3106 So. Halsted St.. .Chicago, III.

1903 Ruble slr. 
John Petrauskas, pirm, pagelbinlnk., 

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

1439 S. 50th avė., Cicero, III. 
Frank Micklin, turtų raštininkas, 

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

2129 W. 21 si Slr.
as, 

---- ... Str.
Draugystė savo mėnesinius 'susi

rinkimus laiko kas antrų ngjėldien 
kiekvieno mėnesio, 1-mų vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

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

Kaz. Karinauskas, ligonių globėj
3041 XV. 42

REIKALINGI vyrai imt burdo. Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIŲ KOTELIS 
1606 S. Halsted SI Chicago.

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
ly kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visas no
rinčios moklattoo moldMapio pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiau*, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kitos mokslo šakos išguldoma po 
senovei. 3001 S. H a 111 e d Str.

LIETUVIU KRIAUČIŲ KL1UBO
8. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

REIKALAUJAMA moterų ir mer
ginų virš 16 melų dėl operavimo 
verpalų vėjinių mašinų (varu \vind- 
ing machines). Phoenis j)ye VVorks 
1963 Southport Avė. Chicago

REIKALAUJAMA smelteriii ir — 
hclpcrių Gera užmokestis ir gera 
vieta. Atsišaukite tuojaus.

LOENVENTHAL C O 
20th and Sangamon Sis. f'hicago

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė, plačiai išdirbta vieta: biznio da
roma virš $800 į savaitę Savininkas 
kariuomenės amžiaus. Turi parduot 
pigiai. Atsišaukite:
4202 S. Campbell avė. Chicago, III.

PARDUODI žuvininkystės bizni,

mum lis 3 kambariu, rakandai, siu-1 
bos rakandai, ž.uvavimo, dailus jar-1 
dus .aptvertas štikelais, randasi ant 
pat ežero kranto. Parsiduos tik už 
$591) biedniems žmonėms ir už pi-į 
giaus, iš priežastis stojimo karino-! 
menėn.
Kensimdon l ake Calumet, Chi-j

NAMA1-ŽEMĖ
LOTAI MAINOSI ANT KARKIAMOS 
Aš turiu (ris lotus puikioj lietuvių 
apgyvento) vietoj ir noriu juos mai- ivt ant kuriiainos Platesniu žinių 
kreipkitės į savininkų.
3200 So. Halsted Si., Chicago III.

FARMOS
Nepraleiskite-gorus progos, pirkit 

dabar l'armu. AŠU turiu farmų ant 
pardavimo ir mainymo geriausioj 
dal)j Wisconsino. žeme derlinga, 
Kaina $1000 ir augščiau. Turime Va
rmų .su budinkais ir be. Arkliai, kar
vės, vežimas ir II. Viskas parduoda
ma ant lengvų išąiokėsčių. Perkan
čiam farmų kelionę apmokaiu. No
rint daugiau informacijų, kreipki
tės pas mane:

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokytiem 
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.
BURKEBABBERSCHGOl
612 W. Madison St., Uhicago.

K. Rugis, pirmininkas,
1714 VVabansia

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

1965 Evcrgreen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield
J. Antanavičia, iždininkasį

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmų kiek

vieno mėnesio seredų, vakare, 1822 
\Vabansia avė.

Avė.

avė.

avė.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JO8 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 ’M.

VALENTINE DRE8SMAKIN0 
COLLEGE8

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Welh St.

137 Mokykjos Suv. Valstijose. 
Siuvimas. Petrenu Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir narni). Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui 
810 Phnne Seeley 1643

SAKA PATEK. PirminlaM

2209 XV. 23rd PI., Chicago, UI. 
Telefonas (amai 1924

PARSIDUODA farma — 40 akrų 
geros žemės, apsėta, apsodinta; 3 ka
rvės, 2 geri arkliai, 6 kiaulės ir kiti 
fanuos (taikiai. Auza gera, 5 ruimų: 
barnūs geros. Parsiduoda už mažų 
kainų. Moteris viena palikau, ne
galiu gyvent, turiu parduot. Tik i 
mylia nuo miesto.

Mrs. R. N., 
Middle Inlel, Wis.

MOKYKIS KIRPIMO IK DE8TGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTBRIBKU APRMTALU

Musu •sUtema ir jiiatilka* mokinimo p* 
daryii Juh ėinpvu | trumpą laiką.

Men turime didtiąushte ir geriauslua kirpk 
mo-designing ir niūrimo (įkyrius, kur tnee «u- 
teiksime praktikką patyrimą kuomet Jų mo
kysitės.

Elektra varomo* malino* mu«ų davimo eky- 
riuoee.

Jus esate atkviečiami aplankyti Ir pama
tyti mu»ų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti specialiikai pigią kainą.

Patrenoe daromo* pagal Jūsų mierą — bil* 
•tailė* arba dydkio, U bile madų knygo*.

MA8TER DESIGNING 8CH00L
J. F. Kasnicka, PardAtlnta. •

118 N. La Šalie gat, prieš City Hali
Atsišauki! ant 4-to augšto.

DRAUG ’OS IR ORGA 
NI7.ACIJOS.

Box 94,

namas, tvartas,PARSIDUODA 
didelė mūrinė vištinyčia dėl 1000. 
Turiu būtinai parduot, nes apleidžiu 
šį miestų Klauskite DOBB’S 
Mount Greenwood Post Office, Imk 
Halsted gatvės karų.

Prapertė ant pardavimo, už $5,800. 
Indiana Harbor, Ind., 3519 Deodor 
si. Randa mėnesinė $80. Paklauskite 
kriaučiaus Jokšo ant vietos arba Pe- 
ter Slaužis, 2515 Clara Place, Chi
cago, III.

DIDELIS BARGENAS. Puikio vie
toj, prie pat lietuviškos bažnyčios, 
ant California avė., tan> 44 ir 45 st., 
parsiduoda lotas is 
kad savininkas stalo 
loto, ir jam pinigai 

S. D.
50 \V. 107fh sti’.,

priežasties to, 
namų ant kito 
reikalingi.

Roseland, III.

FARMA
PARSIDUODA pigiai farma 80 ak

rų, netoli Chicagos su budinkais, gy
vuliais, javais ir visom mašinom.— 
Kaina $5300; įmokėt $2500. Platesnių 
žinių kreipkitės pas United Land 
Investment Co., 117 N. Dearborn st. 
Chicago, 111.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

Duok jas perdirbi kaip naujas musų 
užtikrintu perdirbimo procesu.
Vulkanizavimas Musų Specialybė 

IIOFF BROS. 1(503 S. Halsted Str., 
Pardavimui naujos ir vartotos šynos 

Pitone Canal 1173.

MOKĖSIU grynais pinigais už Li
berty Bonds. V. S. Knutson, 

600 Lumber Exchange Bldg., 
Chicago, UI.

MAINAI! namų ant autoinobilių 
arba lota su mažu įmokėjimu. Atsi
šaukite laišku į “Naujienų” ofisą 
pažymėdami No 38.
1 ■" ' "r . '

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba. 
Laikinasai Komitetas:

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

K. JURGELIONIS, Vlc*-Prež.,
3133 Emerald Avė., Chicago,

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

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

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

10604 Edbrook Avė., Chicago, III 
JULIA ŽEMAITE,

2919 W. Division St., Chicago, Ui.

TU.
III.

CHICAGOS LIET- DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET.

.1. Gustaitis, pirmininkas, 
2902 W. 39th St., Chicago, III.

P. Jakavičia, sekretorius
927 W. 33 pi., Chicago, III.

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

J. Kalainė, raštininkas,
1965 Evcrgreen avė.

P. Galskis, fin. rašt. ir biznio ngent., 
S. DanelaviČia, Iždininkas,

1617 N. Winchester av., Chicago
J. Jakubauskas, komiteto narys,

3362 Lowe avė., Chicago, 
J. šmotelis, komiteto narys

10604 lulbrooke avė., (’.hicago,
F. W. Zolpe, komiteto narys, 

159 and Carsc avė.
No. 15900, Harvey,

J. Vilis komiteto narys,
2538 Frankfort St. Chicago,

III

III.

III.

III.

III.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA:

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str. 

Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas, 
653 Garden str 

Felix Bartkus, prot. raštininkas, 
, , R- R- 3. Box 33

Kaz. Orlausku, fin. raštininkas, 
818 Jenne Street 

Ant. Pakšis, iždininkas. 
462 Jenne Slr.

Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 
_ „ 165 Pleasant St
Pranas Kimontas, iždo globėja, 

..... 730 Engei str
Jonas Kasiulis, maršalka, 

. 6,r,3 GardenMikolas Nakrušas, maršalkas, 
420 Orange 

Ant. Bubele, teisėjas
313 Quince 

Juozas Jurevičia, vėlavnešys, 
................... 152 Main 
Petras Miliauskas, vėlavnešys,

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

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

614 Market Str

Str.

Str.

str.

Str

Lietuviškų Tautiškų Kapiniu
VALDYBA 1918 METAMS

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1711 Wabansia

S. Gaidukas, iriu, pageli).
3525 S. Union 

L. Antonavičia, nutarimu rašt.,
1713 Ruble

Juozas Kezius, turtų rašt.,
1109 Monlgomery 

Kazimieras Chapulis, iždininkas, 
1840 So. Halsted i 

Kazimieras Yaras, kasos globėjas, 
1742 S. Union Avė.

Fr. Girdwainis, Fin. Rast.,
2000 So. Halsted SI r. 

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė. 

I. Jankevičių, maršalka,
726 W. 18th st.

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

avė.

st.

st.

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

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pagelb.,
634 W. 18th Si.

JOS. SKUTAS, iždininkas,
3106 So. Halsted St

S. DANTA, raštininkas,
812 W. 19th St.

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Cemetery, 

Summit, III.
Phone Willow Springs 10.

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

LIETUVIU MOTERŲ APŠVIETO8 
DRAUGIJOS VALDYBA:

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA

.1 uozapas 

Stanislovas

t irigula,

Ai nikus, pi rminlnkns, 
10707 Wabash avė.

Shimkus, viec-pirminin., 
10707 Wabash Avė. 

prot. raštininkas, 
10113 \Ventworlh avė.

Markauskis, kasierius, 
355 Kensington avė.

Vladislovas
Ant. Berlašius, pinig. raštininkas, 

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

rinkimus laiko kas pirmų pėtnyčių 
kiekvieno mėnesio. 7:30 vak vakare. 
F. Shedsvillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė., Kensington, 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

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

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

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 Wallace si r.

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

P. Beleckienė, iždininkė, 
3543 Union n ve

S. Poniškicnė, iždo globėja
5417 Shiclds avė.

J. Savickaitė, iždo globėja,
3514 So. Wentworth avė.

Siunčiant i centrą mokestis, tuo- 
ney order ar ėekj, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susineiimų 
raštininkei.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

L

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
K U N l G AIK S č IO G E DIM1N O 

KENSINGTON, ILL.

Burba, pirmininkas 
2003 Jefferson st. Chicago.

Leknickas, vice- pirmininkas, 
708 West 17th Street.

Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 So. Auburn avė.

\V. J. Buišis, finansų raštininkas, 
900 West 19th St. 

J. ArtiŠauskas, iždininkas,
3253 So. Halsted St., Chicago.

A.

P.

I). Shatkus, pirmininkas, 
3-14 E. 116 

Pašakarnis, pirm, pagelbininkas, 
324 E. 116 St. 

K. Bahreinas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė. 

A. Norbutas, finansų raštininkas, 
27 E. 102 Place.

Str.
K. LIETUVOS SUNŲ DkAUGUOS 

SHEBOYGAN. WIS. VAŲDYBA

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pelnyčių kiekvieno mėne
sio F. Shedvil]o svetainėj, 311 Ken
singlon avė.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė. 

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

TaukeviČia, turtų rašt., 
1023 Broadway avė. 

Pulką, iždininkas.
1128 N. 8th St. 

as, 
L St.

Justinas

Juozapas Užubalis, pirmininkas. 
2823 Jackson Blvd.

Povilas Atkočiūnas, pirm, pageli)..
342 S. Cravvford avė. 

Jomis BurČikas, nutarimų rašt..
1217 S. Spauldnig av. 

Andriejus Karoblis, fin. raštininkas.
<S07 S. Spoulding avė. 

Mykolas Kaziunas, iždininkas,
1501 S. Harding avė.

Susirinkimai atsibuna 29 dienų 
kiekvieno menesio, Liberty Club 
svetainėje. 3(20 W. 12th St, 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Kliu- 
bas sumažino mokestį įstojimo per 
6 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.

Antanas
Andrius Jakučionis iždo globėja 

1424 So. lOth 
Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas 

1124 High avė.
Motiejus Žemaitis, maršalka,

1309 Broadway gve. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

BėtnyČių kiekvieno mėnesio Eagle 
[all svetainėje.

S.L.A. 212 KUOPOS -VALDYBA 
KENOSHA, W1S. /

A C XV. of A. LIETUVIŲ SKYRIAUS
’ ‘ ADMINISTRACIJA:

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

Ofisas: 1579 Mihvaukee avė., 
Telefonas Humboldt 182.

J. Katilius, iždininkas,
1685 Mihvaukee avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mų pėjny- 
čia kiekvieno mėnesio Unijos Salėje, 
1579 Mihvaukee avė., 7:30 vai. vak 

13-čių subatą kiekvieno mėnesio ,L 
• Grinevičiaus salėje, 1843 S. Halsted 
. Kt„ 7:30 vai. vak.

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edwdrd Street 

Baubonis T., Vice pirmibinkas.
,728 Park Ct.

F. Rasčius, prot. sekretorius,
50 Jlasvland Avc. 

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 Milvvaukee Avė.

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

S. J. Balčaitis, organiz. ir kp. koresp.
P. O. Box 62.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

v»ir.--—
A. Booben, pirmininkas.

3231 Ėmerald Avė.
W. Buishis, pirm, pagelbininkas, 

900 W. 19th St.
Juozapas Zitro, nut. raštininkas, 

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

Susirinkimai atsibuna 3-čių subatą 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 

Chicago.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOJ 
SAVITARPINES PAŠALPOSPetrauskas, pirmininkas, I .. .............................

1747 North Avė.’ VALDYBA 1918 METAMS: 
čepelis, pirm, pagelbininkas,

1060 Noble
Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 

2228 Coblenz
M. Žukas iždininkas,

1608 North

J.

•V A <

St.

st.

avė.
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P. Galskis, pirmininkas,
1356 N. Hoyne Avė

V. Ascila, nutarimų raštininkas, _
1649 Girnrd St. 1713 S. Canal St.

i ■




