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True Inmskition filcd wilh the post-master ai Chicago, Sept. 19. 1918. • True translation filed with thc post 
ils tcųuircd by the act of Oct. 6, 1917 Į’ ‘ * "’* * '

Svarbi Anglu
Pergale

6.000 Vokiečiu
Suimta

Anglai gula ant St. Quentin
Įsiveržė Hindenburgo linijon
True translation filed with thc post, 
master at, Chicago. Sept. 19, 1918. 
as reųuired by tiie act of Oct. 6, 1917
ANGLAI APLAIKĖ DIDE

LĘ PERGALĘ.

i siaurvakar. nuo St. Quentin ta
po anglu paimtas.

Pirmas Lis lat'iif Dienraštis Am
į! Addreas:

į NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET

Telephon© Ganai 1506

Price 2c No. 221.

/veržė j Hindenburgo liniją 
suėmė 6,000 belaisvių. Paėjo 

mylias 16 mylių fronte.

ir

fruc tianslation filcd vvith thc post- 
mastei" aV Chicago, Sept. 19, 1918, 
as rcųuired bylhe act of Oct. 6, 1917

Anglų armija Francijoj, rūgs.
18. Fieldmaršalo Haig spėkos

i nmstci' at Chicago, Sept. 19, 1918, 
as rc<|uired by the act of Ocl. 6. 1917
AUSTRIJOS KAREIVIAI 
SUSIRĖMĖ SU VOKIE

ČIAIS.

AMSTERDAM, rūgs. ’8. - Pa 
sak Beigische Dagbiad, Belgijoj 
ištiko kelt “kruvini susirėmi
mai” <arp fnistrų ir vokiečių ka

reivių. Kivirčai kilo iš priežast- 
tie.s, kad austrai yra vartojami 

j tik dėl garnizono pareigų, kuo
met vokiečiai yra siunčiami į 
fnuitą. Apskaitoma, kad dau
ginu kaip ik),(XX) austrų kareivių 
pikio garnizonų pareigas Belgi
joj.

Tr.ie translation filcd w!th thc post- 
muster aP Chlcugo, Sept. IV, 1918, 
as rcųuired b.v ttic act of Oct. 6, 1917

VOKIETIJA UŽGIRĖ AU
STRUOS TAIKOS ŽYGI.

AMSTeRDAM, rūgs. 18. Pa

jos nota buvo išsiųsta po pilniau 
šio pasitarimo su Vokietija ir su 
pastarosios užgirimu.

Laikraštis sako, kad pasiuti
mas buvo parašytas po apsimai- 
nymui nuomonių ir po Vokieti
jos išreiškimui nuomonės, kad 
laikas paskelbimui nėra blogas.

'.y.»nai.■ .u.-r.------ 1.—i.ui--------  ii "rr

True translation filed wilh the post? 
master at? Chicago, Scpl. 19, 1918, 
as i'Cųilirėd by thc act of Ocl. (>, 1917

Si beri joj
NAUJA SIBERIJOS VAL

DŽIA;

Omakos valdžia persitvarkė. 
Nori sujaukti visos Rusijos su- 

važiavimą. Japohai jau jieško 
grobia.

PEKINAS. rūgs. 18. 
karines Sibt rijo 
knd Siberijos valdžia pasiliko če 
liabinske Saamros Įtomiletą ir 
narius Steigiamojo Seimo. Sa
maros komitetas priėmė rėžo 
Unciją, kad vyriausioji valdžia 
hutų pavesta Steigiamojo Susi
rinkimo komitetui.

Siberijos valdžia neprieinu 
šios forniulos. Rugp. 15 d. Si
berijos valdži asusirinkime Oins 
ke nularė, kad į valdžią turi į- 
eiti akstpvai visų kipšų. Susi
rinkimas tada užsidarė iki šis nu 
tarimas bus priimtas. Kilios 
dienos vėliau klausimas liko iš
rištas, kada lapo sudaryta se
kama valdžia.

Pirmininkas (premieras) Vo-

pranešama,

=
True translation filcd \vith thc posl. 
mastei' ai Chicago, Sept. 19, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI RENGIASI
APLEISTI BALTIKO PRO

VINCIJAS.

WASIHNGTTN, nigs. ę8.
Vokietija parodo niekurius ženk 
lūs rengimos prie pasitraukimo

departamentas šiandie gavo ži
nių, kad vokiečiai pradėjo gabe
nimą visų naudingų inedegų iš 
tų provincijų, daugiausia iš Esto 
n i jos ir Livonijos, su malonui 
tikslu paskiau išsinešdinti iš jų.

True translation filed with Ihc post-i 
mastei" ai Chicago, Sept. 19. 1918,1 
as reųuircd b.v the acl of Ocl. 6, 1917
BOLŠEVIKAI LAIMĖJO 

ANT VOLGOS.

AMSTERDAM, rūgs.

True translation filcd with thc post-master ai Chicago, Sept. 19, 1918, 
as l eųiiircd by thc act of Oct. 6, 1917

Talkininkai tebesiveržia
Makedonijoj

1.750.000 Amerikiečių Francijoj
Bolševikai atsiėmė Kazan

Kruvini austrų ir vokiečių karei 
vių susirėmimai

LONIX)NAS, nigs. 18.
Fteld marshalas Jiaig šiandie 
mčtė trečią ir ketvirtą anglų ar
mijas prieš Hindenburgo liniją 
linkui St. Quentin.

šiąnakt jis įgijo laimėjimą tri 
jų mylių 16 mylių fronte ir suė
mė 6,000 belaisvių.

Plačiame sektone išlaukines 
e 

tvirtumos Hindenburgo linijos 
ta|xi paimtos šturmu ir besi ver
žimas progresuoja.

Vokiečiai su savo nugaromis 
prispaustomis prie Sieglriend 
tvirtumų, šiąnakt desperatiškai 
kontr-a lakuoja.

čir pozieijirs dideliame fronte į 
šiaurvakarius nuo St. Quentin. 
Kartu franeuzų kareiviai padarė 
veikimų dešinėje. Pasekmingas* 
vrogiesas padarytas abejuose 
frontuose.

True translation fncc -tn the post- 
master at Chicago, Sept. 19, 1918, 
as rcųuired by tbc act oi Oct. 6, 1917
Vokiečių centras neužganė

dintas.

džiausioj lietaus audroje.
Jie ėjo hiiki*a<lžio tikrumu iki 

kiekvienas siekinys liko atsiek
tas.

t rue translation filed with thc po.st- 
fflafthcr at Chicago, Sept. 19. 1918, 
as rcųuired by the act of Ocl. (5, 1917

BELGIJA ATMETA VO
KIETIJOS TAIKOS PASIU

LYMĄ.

AMSTERDAM, rūgs. 18.
Vokiečių centristai (katalikų 
partija) išreiškė neužsiganėdini- 
mą kancleriu von Hertling dė
lei to, kad jiems nebuvo praneš
ta apie Austrijos taikos žygį. 
Pasak Mittag Zeitung, tas neuž- 
sigauėdinimas išreikšta po llcrt- 
lingo pranešimo, kad Vokieti
ja pilnai žinojo apie tą žygį.

PARYŽIUS, rūgs. 18. - Pa- 
’lsak Pi til Parisien, Belgijos vai
zdžia po pasitarimo su talkinin- 

j kais nutarti atmesti be svarsty- •4 t w
1 mo paskelbtąjį Vokietijos pasiū

lymą atskilos taikos.

True translation filed with tbc post- 
master atf Chicago. Sent. 19, 1918, 
as rcųuired by thc act of Ocl. 6, 1917.

VOKIETIJA SUTINKAN- 
PASITRAUKTI Iš UŽ

IMTŲ ŠALIŲ.
TI

Jei

Prancūzai laimėjo.
Anglų dešinėj franeuzų karci-

trečdaliu 6 mylių fronte.
Franeuzų ataka vis dar syste- 

si šiąnakt.
šiame daugiu ukaip 20 mylių 

fronte likimas Hindenburgo li
nijos yni rišamas. O su ja ir li
kimas vokiečių armijų šiauri
nėj Rrancijoj.

Toliau į rytus nuo besiverži- 
mo prie SI. Ųuentin. franeuzų 
kareiviai šiandie besiveržime į 
šiaurę nuo Vailley pasiekė portą 
ir augštumaą VValinaison.

šis paėjimas yra didžiausios 
svarbos, kadangi jis stato pavo- 
jun vokiečių pozicijas ant Aisnc 
ir Chemin dės Damos. Jau da
bar jis duodafrancuzanis kontro 
lę upes apygardos Ailette klonyj.

True translation filcd with trio post- 
master a t? Chicago, Sopi. 19. 1918. 
hs rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
ANGLAI ARTINASI PRIE ST.

QUENTIN.

LGNDONAS, rūgs. 18. Ka
rės ofisas šiandie gavo žinią nuo 
field-maršido Haig, kad anglų 
spėkos šįryt pradėjo ataką į šiau
rvakarius nuo St. Quentin.

Hotnon miestelis už 3 mylių ga influenza.

True translation tilHf M*th thc post- 
master at Chicago, Sept. 19, 1918, 
as rcųuired by thc act of Oct. 6,1917.
ŽUVO KAREIVIU SUSI
DŪRIME TRAUKINIŲ.

St. Louis, Mo., rūgs. 18. — St. 
Louis & San Francisto geležin
kelio generalis ofisas sako, kad 
sumaišymas paliepimų ir tavori 
nio traukinio negavimas reika
lingų paliepįimų. sprendžiama, 
buvo priežastimi susidūrimo pe
reitą naktį kareivių traukinio su 
lavoriniu traukiniu arti Marsh- 
field, Mo.

Dar negauta čia sąrašo žuvu
siųjų ir sužeistųjų, bet praneši
mai parodo, kad 12 kareivių ir 
du geležinkelio darbininkai liko 
užmušti, a 38 kareiviai sužeisti.

True translation filed with thc post, 
master at Chicago, Sent. 19, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

16 ŽMONIŲ MIRĖ

Nuo influenzos Bostone į 6 vai.

BOSTON, Mass., rūgs. 17 — 
šiandie Bostone nuo Ispanijos 
influenzos mirė 16 žmonių į 6 
valandas. Medikaliai oficieriai 
mano, kad liga yra suvaldyta. 
Iš numirusių 10 buvo jurininkai. 
14 stočių pirmo laivinio distrik- 
to buvo 2*331 susirgimų, Camp 
Devens apie 2,000 kareivių ser-

ir Fra nei ja pasitrauks iš 
. .sace.

Al-

COPENHAGEN, rūgs. 18 .
Politiken pasekdamas augštą 
Vokietijos valdininką sako, kad 
Vokietija sutinka pasitraukti iš 
svetimų šalių laike, taikąs kon
greso, jeiF'rancija pasitrauks iš 

•■•uu . oA. ijie ,'oki liios val
dininkas užreiškė, kad negalima 
leisti viešo balsavimo apsispren
dimui Alsace-Lotaringijoj.

True translation filcd wlth tbc post- 
master ai Chicago, 
a s

Sept. 19, 1918, 
rcųuired by thc acl of Oct. 6, 1917

Mūšiai Dominicoje.

VVĄSHINGTON, rūgs. 17.
Jūreivių kvatiera piskclbc apie 
mūšius tarp Suv. Valstijų jū
reivių ir Dominican banditų* iš
tikusius nigs. 7 ir 9 d.

Būrelis iš 10 jūreivių* vado
vaujamų pulk. George C. Thoips 
šiaurę nuo Dos Rios rūgs. 7 d. 
20 banditų liko užmušta 40 mi
nučių mušyj. Iš amerikiečių pu 
sės tik mulas sužeistas.

Jūreivių komanduojamas pul
kelis Guardia Nacional Domini- 
cana užmušė tris banditus susi
rėmime arti Higuey nigs. 9 d.

4 žuvo gaisre.
Y0NGST0WN, O., rūgs. 18. 

- Scott ir Elm gatvėsę kilusia
me gaisre užtroško I žmonės.

Pietušinski; amunicijos ministe- 
ris Serebrianikov;, finansų 
ministeris Michuilov; viduri
nių reikalų ministeris Setilo- 
vov; pramonės ir pirklybos 
Gudkov; maisto kontrolierius 
Zefirov; agrikultūros Pertc- 
i‘u; kares gen. Gr,e$in Alnioro- 
ZOV.

*»• .v’1' ' - 4

Vėlesni pranešimai sako, kad 
Ūloje įvyks konferencija tikslu 
suorganizuoti visos Rusijos su
važiavimu. Jis susidės iš alslo- 
vų visų savyvaldos .slaigų, na
rių Steigiamojo Susirinkimo ir 
atstovų visų svarbių grupių. Sa
maros komiteto pozicija apsun
kino padėjimą pripažinimu So
vietu. Tcčiaus valdžia tikisi, 
kati tas dalykass bus apeita. 
Ji rekomenduoja kad visos gai
lies dirbtų išvien, neatsižvelgiant 
į partinius klausimus ir ji tvir
tina, kad Vladivostoko grupe tu
ri susivienyti, persergėdama pa
starąją prieš veikimą svarbiuo
se viduriniuose ir išlaukiniuo
se klausimuose nes tokie dalykai 
turi būti rišami Omske po nuo
dugnaus apsvarstymo valdžios.,

Siberijos valdžios nuomone 
Vladivostokas |H'rduug toli nuo 
svarbiausio veikiate ‘ Rusijoj, 
kad galėtų teisingai spręsti apie 
Rusijos padėjimą.

Gen. Horvat -itenurimsta.
Nuo laiko talkininkų atmeti

mo gen. Horvat, jis bandė gauti 
pripažinim ąOmsko valdžios. 
Ji svra sulužusi birbinę, kuri ne- 
žiūrint plačios presos kampani
jos, neturi pasitikėjimo nė tal
kininkų, nė sibiriečių, tečiaus 
išreiškiama baime, kad jis gali 
suklaidinti Omsko valdžią per 
jos nežinojimą tikslo to jo ma
nevravimo.

gavo žinių iš Kijevo apie bolševi 
kų pasisekimus Volgos upės klo 
nyj ir palei Juodųjų jurų Ku- 
baniaus pakraštį.

Sakoma, kad bolševikų karei
viai eina j vakarus nuo Carfcin ir 
užėmė Tuapse miestą toje apy
gardoje.

'Poliaus j vakarus buvo bolše
vikams pasekmingi mūšiai Sta
vropolio apygardoj. Praneša
ma, kad Maikop, Kubaniuje.a- 
pie už HM) mylių i rytus nuo No- 
vorosysko, lapo paimtas bolše
viku. €

tTuc transhition filcd wnh tbc post, 
master ai Chicago, Scpl. 19,. 1918, 
as rcųuired by thc acl of Ocl. (>, 1917

EONDDNA^, rūgs- 18. Išr 
spausdinta Vienuos laikraštyj 
Petrogrado, žinia sako, kad bu
vęs karės ministeris Rusijos ca
ro kabinete nuo 1909 iki 1915 m, 
gen. Siicbomlinov lapo teisia*

ą pačią dieną liko sušaudytas.
Jis buvo 1917 m. Petrogrado 

carinio teismo nuleistas visam 
amžiui prie sunkių darbų už vai 
slybė išdavystę. Jo pali tada bu 
vo išteisinta.

Tr*“ *'^tsl:dion filed with Ihc post- 
mastei" at Chicago, Scpl. 19, 1918, 
as rėiįuired by the acl of Ocl. 6, 1917

Gen. Aleksiejev pradėjo o-

-AMST)RDAM, nigs. 18.
Gen. Aleksiejev pradėjo ofensi- 
vą prieš bolševikus arti Slavovie 
ščensk. Jo spėkos susideda iš 
stiprių pulkų baltosios gvardi-

True translation filcd wilh the post- 
mastei' ai* Chicago, Sept. 19, 1918, 
us reųuired by thc acl of Oct. 6, 1917,

NAUJAS AMBASADO
RIUS LONDONAN.

Tuo yra John W. Davis.

True translation filcd wilti tiie post- 
masler at Chicago, Sept. 19, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917,
TALKININKAI PAĖJO 10 
MYLIŲ MAKEDONIJOJ.

Suėmė '7,000 belaisvių. Bulga
rai su vokiečiais bėga.

LONDįONAS, rūgs. 18. — Pa
sak vėliausių žinių iš fronto, ta
lkininkai paėjo 10 mylių. 20 my
lių fronte jų besi veržime Make
donijoje. 50 kanuolių paimta.

Oficialis serbų pranešimas sa
ko, kad pasiųstieji sunkiai pris
paustų bulgarų pagelbon vokie
čių kareiviai buvo priversti beg-

Amerikos spėkos tebetęsia sa- 
progresą palei kairįjį krantą li
pęs Moselle. Vokiečiai pamaži 
traukiasi linkui prirengtos lini
jos, dengiančios Coflans kryž
kelę Metz-Coflans-Monlmedy gc 
ležinkelio.

Niekuriose vietose amerikie
čiai paėjo apie 27 kilometrus (ar 
Ii 17 mylių) nuo pradėjimo sa
vo ofensivo. Musų infanterija 
pasiekė vietas mažiau kaip 3 my 
lių atstume nuo nuo Coflans (12 
mylių j rytus nuo Melz), kuo
met paimliai paėjo nuo 2 iki‘5 
kilometrų ( nuo 1’/i iki virš 3 
mylių) toliau į šiaurę.

Iš pusiau oficialiu, šaltinių pa 
tiria, kad thlkininkų ofensivas 
Balkaniji^e greitai virsta gcnė- 
raliu, besiplėsdamas į šialiręnuo 
Monastir , tuo grąsindamassvųr-

True t'*ansumon ulei) v.i t n the posl- 
nuis'ri* aP Chicago, Sejil. 19, 1918. 
us r,:u j; by thc act or Oct. 6,1917.

VOKIEČIAI REGIAS)
DAR TOLIA UTRAUK 

TIES.

trui Prilep.
Skaičius serbų, franeuzų ir 

graikų suimtųjų belasvių pasie
kė 7,000.

True translanon filcd wilh thc post- 
master ai Chicago, Sent. 19. 1918. 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.
PENKIOS AMERIKOS ARMI

JOS EUROPOJE.

Iki ateinančio liepos 1 d. Dabar
Francijoj yra 1,750.000 Ame
rikos kareiviu. ,

Liepia gyventojams renk ties 
prie evakuacijos. ..

Į BERNE, rūgs. 18. Pasak 
keleivių ir Kreuzlingen, teroras 
viešpatauji) Vokietijos Rlicino 
miestuose, nežiūrint to fakto, 
kad ofeialiai užreiškė, jog fratl- 
euz ų-a i neri k i eči ų I xs i verži h t a s 
nesąs svarbus.

Keleiviai sako, kad vokiečiai v
persergėjo Mullmusvn gyvenlo-

arijos.

Yra pranešta, kad japonai 
paskolino Chinijos rylų geležim 
keliai 1,000.000 yenų ($500,- 
000); tas padaryta įgijimui tei
sių prie geležinkelio.

Japonai pasiuntė S i b e - 
rijon maisto ir pramonės komi
siją, kuri pasisiūlė paskolinti 
valdžiai 20,000.000 yenų (1.0,- 
O00,000). pusę nupirkimui kari
nių reikmenų, o kitą pusę karės 
išlaidoms, jei bus jiems leista iš
naudoti niekurias Siberijos pra- lamentas. 
niones. ta 147 kareiviai.

AVASIHNGTON, rūgs, 18.
John \V. Davis iš \Vest Virginia, 
dabartinis generalis Suv.. Vals- 
tijų advokatas, lapo paskirtas 
prezidento \Vilsoiio užimti vielą

True trnnslation filcd vvilh the post- 
master ai Chicilgo, Scpl. 19, 1918, 
as rcųuired by thc a<*l of Oct. 6, 1917.

WASH1NGTON. rūgs. 18.
Rūgs. 13 d. užsib ligūstoj savai- 

l .

merikos ekspedicinių spėkų ka
reiviai tapo išsodinti Su v. Valsti 
jose, kaip paskelbė karės depar- 

Savaitė atgal išsodin

WASH1NGT()N, rūgs. Iš.
Suv. Valstijų armijos štabo vir
šininkas gen. Mareli šiandie ati
dengė atstovų butui nustebinant, 
prospektą penkių pilnai aprūpin
tų Amerikos laukų armijų Eu
ropoje.

Didesnė dalis tų armijų vyks 
Franrijoh, bet karės deparlame
to nurodoma, kad jei Austrija, 
I' u r k i j a ir Vokietija nu
spręstų, numirti tranšėjose, nie
ku rios Amerikos laukų armijos 
i Iširas Italijos-Austrijos ir Ma
kedonijos frontuose.

Gen. Mareli pažymėjo kad iki 
liepos 1 d., 1919 bus armija iš 
4,800,000 žmonių ir lodei jis pa
sakė, kad laukų armija susidės 
vidutiniškai iš miliono kareivių.

Sakoma, kad dabar yra 3,200- 
000 žmonių “po ginklu’, iš kurių 
arti miliono su trimis ketvirlda- 
lįais yra Francijoj.

True translation filcd with the post- 
nuislci" ai Chicago, Sept. 19, 1918, 
as rcųuired by thc act of Oct. 6,1917.

AMERIKIEČIAI PAĖJO 
MYLIŲ.

Si. Mihiel saliente.

17

True translation filed with the posl- 
master at’ Chicago, Scpl. 19. 1918. 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ 
KAZAN.

13 (suvėlin

vikai atsiėmė Kazaniaus miselą. 
Siberijos kareiviai, sakoma, Irau 
kiasi gūroj tvarkoj.

(Keletą dienų atgal buvo pra
nešta, kad Kazanių Inivu paėmę 
Siberijos kareiviai.)

True translation filed wilh the post- 
master ai' Chicago, Sept. 19. 1918, 

rcųuired by thc act of Oct. 6,1917.
MAISTO RIAUŠĖS AMS

TERDAME
Kareiviai išvaikė minias.

AMSTERDAM, rūgs. 18.
Čia panedūlio naktį ir utarninke 
įvairiose miesto dalyse kjto mai
sto riaušės. Sankrovos tapo iš-

ir kavalerijos pulkai išvaikė mi
nias. Keturi žmonės sužeisti.

PARY2IUS, rūgs, 18.
kinės Metzo tvirtumos pradėjo ^7 i. <
veikimą prieš amerikiečius, pa-1 Išdalies apsiniaukę ir šalta 
sak L’Hcure? • šiandie ir ryto.

Prie

a.
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NAUJIENOS
fHK LITMUANIAN DAILY NEWt
Publishcd Daily except Sunday by 
Ihe Lilhuauian News Pub. Co^ Ine.

1840 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldicnius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1840 S. Halsted St., Chlcago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, 
pačtu:

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

Kanadoj, metams .... 
Visur kitur užsieniuose

S6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

ne

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

. 85.00 

.. 3.00 
... 1.65 
.. 1.25 
.... .65 
.. 7.00 
.... 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.______
Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
sčs, be bo paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
Jei bčgiu dviejų savaičių autorius 
Šarcikalauja jų ir atsiunčia krasos 
enklelių pakankamai persiuntinio 

lėšoms apmokėti.

Būtent, aštrėjant kovai dėl 
geresnio duonos kąsnio, dėl 
geresnių darbo sąlygų, arba 
kad išlaikius tai, kas jau bu
vo laimėta, esančiosios vie
noj kurioj nors vietoj įvairių 
amatų darbininkų vietos li
nijos jungė savo spėkas dai- 
ktan ir steigė jungtinę visų 
savo vietos unijų tarybą. 
Tuo budu atsirado taip va
dinamos centralinės darbi
ninkų unijos.

To paties reikalo verčia
mi, ilgainiui visi tie įvairių 
vietų darbo organizacijų ce
ntrai ėmė rišties sąjungon, 
tverti visos šalies organiza
cijų federacijas. Tuo budu 
šioje šalyje, pavyzdžiui, at
sirado Amerikos Darbo Fe
deracija (American Federa- 
tion of Labor), Anglijoj — 
British Trade Union Fede- 
ration, Francijoj — Confe- 
deration dės Syndicats Ouv- 
riers, ir tt.

Amerikos Lietuvių 
Visuomenei. Skaitytoju Balsai

*

Asmeniškni Redaktorių matyt Kali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos
Straipsniai

Darbininkų organi
zacijų kilimas. ’

Kas susipažinęs su ekono
minio kapitalistinės tvarkos 
vystymos istorija, tas žino, 
kad dabartinis darbininkų 
judėjimas yra kapitalistinio 
dirbimo budo pasekmė, šim
tas ar daugiau metų atgal, 
kada dar kitokios ekonomi
nės sąlygos viešpatavo, kada 
kapitalizmas buvo dar tik 
pradiniame vystymos laips
nyje, negalėjo būt nė tokio, 
kaip šiandie, darbininkų ju
dėjimo. Bet kada kapitaliz-

mo laipsnį, antroje devynio
liktojo šimtmečio pusėj ap
sireiškia jatTir organizuotas 
darbininkų judėjimas — pir
miausia, žinoma, ten, kame 
kapitalizmas labiausia išsi
vystęs, būtent, Anglijoj, pa
skui Suvienytose Valstijose, 
toliau Vokietijoj ir kitose 
Europos šalyse.

Bendri reikalai, visai skir
tingi nuo samdytojų intere
sų, vertė darbininkus arčiau

dariau veikti, kad apsigynus

Tos pačios priežastįs, ku
rios vertė darbininkus orga- 
nizuoties į ekonomines uni
jas ir unijų sąjungas, davė 
oamato socialistų partijoms. 
Visose didesniosiosę darbi
ninkų ekonominės* kovose, 
kurias jie vedė per keletą 
dešimtmečių, jie visados su
sitikdavo su politikos daly
kais, su politine jiega. Sam
dytojų klesa visados stengė
si pavartoti politinę valdžios 
galią prieš darbininkus, ko
vojančius dėl savo padėji
mo pagerinimo. Darbinin
kams nugalėti, jie pavarto
davo policiją, kariuomenę, 
teismus ir tt. Tat galų gale 
darbininkai suprato, kad jie 
turi ne vien ekonomiškai or- 
ganizuoties, bet taipjau 
stengties, kad ir politinės 
spėkos įsigijus. Ištisais de
šimtmečiais jie betgi vis ti
kėjosi laimėti ką-nors iš, 
taip sakant, kairiųjų kapita
listinių partijų — liberalų, 
radikalų ar kaip jos ten ne- 
sivadintų; tolygiai kaip kac 
čia Amerikoj Gomperso va
dovaujamieji unistai, bent 
jų didžiuma, vis dar iš demo
kratų partijos sau išganymo 
laukia.

Bet atėjo laikas, kada da
rbininkai suprato, jog iš ka
pitalistinių partijų sulaukti 
sau gera jie niekados nesu
lauks. Tie žmonės, kurie 
nori valdišką vietą gauti, la
bai geri tik rinkimų laiku. 
Tie darbininkams tada ge
riausi draugai, jie prižada 
jiems visokios pagalbos ir 
užtarimo; bet kada galiaus, 
darbininkų balsais išrinkti 
užima atsakomas vietas, jų 
prižadai užmiršti ir jie ne 
darbininkų reikalus užtaria, 
bet darbininkų išnaudoto
jų, galingųjų samdytojų.

Tatai pamatę, darbininkai 
suprato, kad jiems patiems 
reikia būtinai ir politikoj 
zeikti, ir veikti savarankiai, 
Tuo tikslu jie ėmė ir politiš
kai organizuoties, įstėigda- 
mi savo politinę partiją su 
socialistų programų, žodžiu 
—socialistų partiją.

Šiandie visose šalyse, kur 
tik kapitalistinė pramonė 
labiau ar mažiau išsiplėto
jus, darbininkai nebesitenki- 
na vien savo ekonominėmis 
darbo organizacijomis, bet 
veikia ir politikos dirvoj, 
spiesdamies nuosavon poli* 
tinėn organizacijon — socia
listų partijon.

Iš to, kas pasakyta, mato
me, kad kaip amatų, darbo 
unijos, taip ir socialistų par
tija yra istoriškai būtina 
darbininkų klesos organiza
cija, kurios pagalba ji ves

mo. Dirbtuvėse, fabrikuo
se buvo darbininkų susikir
timų su samdytojais dėl al
gų, dėl darbo sąlygų. Kad 
kovą laimėjus, fabriko dar
bininkai suprato reikalingu
mą savos organizacijos, ir 
jie steigė uniją. Atsiradus 
tuo budu darbininkų organi
zacijoms vienoj, kitoj dirb
tuvėj vienoj kurioj vietoj, 
jos ėmė rišties į vieną vietos 
organizaciją. Atsiradus gi ir 
kitose vietose, kituose mies
tuose, tolygaus užsiėmimo 
ar amato darbininkų organi
zacijai, jos, kad geriau galė
jus savo reikalus ginti, mez
gė tarp savęs vėl ryšius, ir 
tuo budu iš išsimėčiusių at
skirų darbininkų organiza
cijų steigė visų jų ryšį visų 
tolygių šalies ofganizacijų 
susivienijimą.

Didžiuosiuose industrijos
centruose vienijimos proce- toliau savo kovas iki galuti
nas ėjo dar ir kitokiu budu. nam laimėjimui.. .

(Atsiusta.)
Kad pasibaigs pasaulio nelai

mė, Lietuvoje, drauge su ekono
miniu jos atstatymu, reikės gai
vinti ir musų dailė. Lietuvai 
reikalinga sutverti iš geriausių 
musų pajiegų Opera ir Simfoni
ja, kurios uždavinys bus gaivin
ti išverktas musų viengenčių sie
las Lietuvoje. Kol Euro|x>s Kė

kovoje su žiauriąja bado giltine, 
mes Amerikos lietuviai galime 
dėti pirmutinį pamatų Lietuvos 
Operai ir Simfonijai.

Skaudu atminti tie laikai, kuo
met talentingi Lietuvos jaunuo
liai negaudavo progos išvyslyl 
savo talentus ir skursdavo kai
muose arba miestuose. Lai dau
giau taip nebūna ir ateityje mes 
suteikime progų išvystyti savo 
talentus-gabumus musų jauną* 
jai kartai. <> lu&nict žymiai apsi
reikš kultūrinis musų tautos 
žmonių kilimas.

Apsvarstymui šių reikalų rug
sėjo 13 d. 191N m. So. Bostone 
įvyko lietuviu pasitarimas, ku
riame, apkalbėjus Lietuvos žmo
nių ateitį ir dabartinį ūpų, lapo 
nutarta dailės rimtumų gerbian
čių laikraščių pagelba pranešti 
Amerikos lietuvių visuomenei, 
kad Amerikoje jau yra dedami 
pamatai busimai Lietuvos Ope
rai ir Simfonijai ir kad išdirbus 
projektų ir konstitucijų vėl bus

išreikštas šiame nkyrlujo 
nuomones Redakcija neatsako.} Wisconsino valstijos lietu- ’ galvos odos uždegimas, 

vių domai.

t

j sipiove ranką, jo vaikai gims jo 
visliek su abiem rankom.

2. Plaukai slenka dėl dange-
’lio priežasčių: įgimta ypatybė, svarbią rolę lošia Viktoro Hu-

Taškai ir taškai, įpilni reiš
kimo, bet baisus; mano apysako
je bus jų Muilai, nes jie tokių

kieta 
| kepurė, lankus trinkimas, aplei- 
'dimas galvos odos, kraujo sil- 

Paslaroji LSS. IX Rajono ko-jpnumas, kūną naikinančios li- 
nlercncija, įvykusi Kenosha,, g()iS jr p. Gydymas priklauso 
Wis., liepos 1 1 dieną, nutarė ul'inuo priežasties, todėl vienokio 
sišaukti į gyvenančius Wiscon-| gy(|yino jr vienokių vaistų ne
šino valstijoj lietuvius raginant| ga|j buij visiems atsitikimams, 
juos dėties prie vienintelės su-| 3 Stengimasi vaisiais sure- 

į bužnyčią pasiklausyti, kų “‘ūmu lietimų . darbi sunkų į MulUloU vWurių ėj1InlĮ visa<|„
organizacijos Lietuvių Soct-įvvda prie d(i didesnio neregu** 
alislų Sąjungos. I nij?i liarumo. Vaistais galima taip

Kieno teisybe — kunigų ar. soci
alistų?

Nors aš esu nemokytas žmo
gus, bet tiek daug suprantu, kad 
reikia nors prisiklausyti, kų sako 
mokyti žmones, Taigi, aš einu

kunigas ir einu į socialistų pra
kalbas pasiklausyti, ką sako so
cialistai. Tarpe kunigų ir socia
listų mokslo matau didelio skir
tumo ir negiiliu suprasti, kurioj 
pusėj teisybe. Kunigai, pav., vi
sa gerkle šaukia: “neikite į so
cialistų prakalbas, nepriklausy
kite. prie jų kuopų, neskaitykite 
jt»( laikraščių ir knygų, nes jie 
klaidina darbininkus patįs
paklydę būdami. Jau tuos pa
klydėlius ne pats ponas dievas! 
pataisyti negali. (Tai tau ir visa 
galis! ) Jei norite būti laimin
gais ant žemės ir danguje, tai 
'.lirite priklausyti prie parapijos 
ir pildyti ką šventa bažnyčia mo 
kiną... O jei noretut skaityti laik
raščių, lai turite skaityti lik tuos, 
kuriuos jums patars jūsų dva-

< kreipiuosi į visų tų miestelių lie-,susjga(|ju(b kad paskui jokiu 
Į tuvius, kurdai* nesiranda LLS. ibu<|u negalima atsilaisyt. Jei 
kuopų ar šiaip progresyvių o r- į žmogus vartoja vaistus vidurių 
ganizacijų draugai, sukrus-( pegniinyjmui bent 2 metu, yra 
kilę! Praeito pavasario rinki
mai parodė, kad \Visconsine mu 
sų idėjos randa geros dirvos: 
socialistų kandidatas į senatą, d. 
V. Bergeris, surinko net 11.909

į tuvius, kurdai* nesiranda LLS. 1 bu(|u negalima 1
1 V* . ..J_____•............ ’

kibai mažai vilties išgydyt, nes 
vaisiai sugadino. Maistu, nirtn- 
kštininiusi, tyru oru »viso kū
no sustiprinimu, papročių sure
guliavimu reikia gydyti chroni-

balsų. Dalį tų balsų, be abejo- j nj vidurių užkietėjimą, o ne vai- 
’ nes, sudaro lietuviai, kurių čiais(ajs Vaistai gali būt vartoja- 
randasi nemažas būrelis, bet ku-| )nj išimtiniuose' a įsi t iki m uo* 

Kur užkietėjimas neleng-ri!' iki šiol yra neorganizuoti.
Draugai, kuomet kitų lautųj vaj jr negreitai atitaisomas mai- 

larbininkai rodo didžiausio pa-j siu, ten Rusijos mineralinis alie- 
........................ ««• jus mano patyrimu, yra geriau- 

| sis daiktas. Jis neuždega skil- 
| vio ir žarnų, jie nepatenka į

'lame susirinkime dalyvavo ir 
gerbiamas musų kompozitorius 
M. Petrauskas, kuris drauge sva
rstydamas dalykus ir susirinku- 
siems prašius sutiko duoti kon
certą Bostone ir tose kolonijose 
kurių veikėjai arba draugijos 
surengs. Dalis pelno eis busian
čios Lietuvos Operos naudai, nes 
be finansų ir besumobilizavimo 
žūstančiu svetimtaučių bangose 
musų scenos pajiegų Operos ne
būtų galima sutverti.

Komp. M. Petrauskas tat ir 
apsiima duoti eilę koncertų di
desnėse kolonijose, kur galės pa
sirodyti ir gabesnės vietinės lie
tuvių scenos pajiegos ir gal rasis 
nežinomų talentų.

šiandien Amerikos lietuvių li
pas yra neišpasakytai neramus, 
rustus, visur susikrimtimas jau
čiamas. Sielos ramumui ir lie- 
uvių sanlikių sušvelnijinmi da

bar būtinai reikalingi toki lietu
vių susirinkimai, kur visi lietu
viai jaustųsi kaipo vienos varg
šės motinos sūnus. Lai tas 
apsireiškia gabiausio musų kom- 
pozitoriaus-dainininko Miko Pe
trausko koncertuose!

šiuo liksiu koncertus geri), 
kompozitorius sutinka duoti iki 
lapkričio mėnesio šių metų.

Butų . geistina, kad draugijos 
ir veikėjai rengdami tokius kon
certus pasistengtų supažindinti 
amerikonų visuomenę su lietu
viu daile, nes lokiu budu ameri
konai įgytų šiokį tokį supratimą 
apie lietuvių kultūrą.

Draugijos arba pavieniai vei
kėjai. ktirie norėtumei surengti 
M. Petrauskui koncertą savo ko
lonijoje, dėl platesnių informa
cijų meldžiame kreiptis prie 
Koncertų Rengimo <Koin.isijo8 
sekretoriaus šiuo adresu:

4

Rokas Mizara,
769 E. Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

'I'ikedamiesi, kad 5 Amerikos 
lietuviai/ prideramai atsineš link 
šio darbo, pasiliekame

Nueinu į socialistų prakalbas 
paklausyti ką tie bedieviai kalba. 
Jie, bra, ragina darbininkus kuo
dą ilgiausia skaityti visokių 
laikraščių, pirmiausia darbinin
kiškų. Liepia priklausyti prie 
darbininkiškų partijų, eili į viso
kias prakalbas ir susirinkimus, 
net ir j bažnyčių nedraudžia eili. 
Sako, eikite ir klausykite, grei
čiau persitikrinsite kurioj pusėj 

I t

teisybė...

višas teorijas: vieni mokina taip, 
o kiti — kitaip!

Trauk galas, kad ir aš nemo
kytas, bčt pritariu socialistams, 
nes jie ragina darbininkus skai
tyti gerus laikraščius, šviesties 
ir nesiduoti save išnaudoti.

draudžia skaityti kokius nors 
laikraščius ar knygas, lai mes bu 
linai perskaitykime ir žiūrėkime 
kas ten juose yra parašyta, del- 
ko jie yra draudžiami. Perskai
tę mes matysime, kad tie velija 
mums gero ir lik dėlto, kad jie 
mokina mus, kunigai kas nedėl- 
dienį keikia juos ir jų platinto
jus. Jie dar mums pagraudena: 

■‘nerinkite turtų!” Na, o toks 
kunigas Kaulakis visą Worlon 
St. baigia apipirkti!...

Bukite tikri, jei kunigai mums 
liepia melstis ir pasninkus už
laikyti, tai jie palįs kasdieną val- 
<40 šviežią vištieną ir geria šam
paną. Kuomet jie mums rodo j 
dangų ir sako: laime bus po 
mirties, danguj lai jie patįs 
žiuri j musų kišenių ir laukia, 
naujų dolerių...

Yra dar ir kitokios rųšies va- 
lovų, kur draudžia mums, darbi
ninkams, skaityti lietuviu darbi
ninkų dienrašti “Naujienas.” Va
dinas, ir jiems gaila, kad darbi
ninkai skaito, gauna progos ap
sišviesti. Jiems butų linksmiau, 
kad mes skaitytume kapilaliis- 
tų lapus, o ne “tokias ‘Naujie
nas.” Netikėkime jiems — ne 
vienam. Likime su tais, kurie 
mokina iv šviečia darbininkus, 
o ne keikūnais ir kitokiais rėks
niais.

— A. A. Garliaulkas.
Kastantas Norkus — pirm. Jo 
nas Strimaitis, Rokas Miząra—■ 
sękret.

Kazimieras Gugis

Miesto Oflttani

I2T N. Doarborn lt.;
III -1S Unity Bld|.

Tel. Central 4411

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

visokius dokumentus ir ^opiems.
■ «.

Namų Ofisas:
8121 8. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

. ..................... ■ ■ ...................... I . ■ .1. ...................... ■ -

Pavaro vyrus darbininkus,

Blackstone viešbučio savinin
kai pagalios nutarė, kad bus ge
riau atstačius vyrus darbiniu- 
kus-i\veiter’ms, o jų vieton Įiasi- 
samdžius moterų. Ir pigiau ir 
saugiau. / '

u 
siryžimo organizuolies ir stip
rinti savo spėkas, lai mums ne
išpuola tylėti ir laukti sudėjus^ vį 
rankas. Nors liesa, mes gyvcn-ai kraujų, o tik mechanišku budu 
me nepaprastai sunkiu momen-j paliuosuoja vidurius, 
tu. Reikalinga didelio spėkų ir 
minties įtempimo. Pagalios, 
mums, Wisconsino lietuviams, 
sunku vesti pasekmingų organi
zacijos darbų dar ir dėlto, kad 
mums stoka daugiau prasilavi
nusių žmonių ir musų kolonijos 
atokiai viena nuo kilos. Visgi 

nereikia nusiminti. Kad ir 
dar taip sunkios butų tos aplin
kybės, kuriose mums tenka gy
venti, mes privalome daryti vi
sa,

Dr. A. Montvidas.

Arnold Bennett.

Mano Pirmutinė 
Apysaka.

Ar girdi! Apysaką rašysiu!— 
tariau sau.

Ir aš sėdau prie savo aržuoli- 
nio stalelio lyg tas, ką rengiasi

idant jas pergalėjus ir pasi- bnisię nuo<lėmę papildyti. Gal 
siekus arčiau link didžiojo imi- tai ištikiu ir buvo nuodėmė, ši-
su tikslo.- Socializmo. tas mano pirmutinis rimtas už-

Devintojo Rajono valdyba to- kabinimas nepaisančio ir apsilei
* * * ’ 1 • 1* • A 1 Adėl atsišaukia į jus, draugai, dusio pasaulio. Kaip ten nebūtų, 

darbininkai ir darbininkės, ~jis ketino buH-galo-pradžia, o 
organizuokitčs! <
lės ir stiprinkite savo spėkas. 
Dabar yra laikas. Mes greitais 
žingsniais artinamės prie tos 
gadynės, kada darbininkų kle
ba turės tarti savo paskutinį žo
dį. Lietuviai darbinikai taipgi

Organizuoki-1 «alas ža<1^° ,)uti dvigubas: gar

Jeigu kurioj Wis. lietuvių ko
lonijoj rastųsi būrelis susipra
tusių lietuvių, norinčių pasidar
buoti darbininkų klesos pasiliuo 
savimo idėjai, tegul neatidelio- 
ja. Perinatydivui, Lad toj ar 
kitoj kolonijoj bus galima su
tverti LSS. kuopą, praneškite 
lai Devintojo Rajono valdybai. 
Orui atvėsus rasi bus galima su
rengi prakalbų maršrutą. Vi
siems, kurie kreipsis žemiau nu
rodytu adresu, bus suteikta rei
kiamų informacijų. Draugai, 
sukruskite!

I. Marcinkevičius

Kenosha, Wis.

Sveikatos Skyrius
Atsakymai į klausimus.

W. B. A., Muscale Schools, 
Ala., klausia:

ar
jo vaikai įgcma tų ypatybę?

2. Nuo ko plauktu slenka 
kaip juos sulaikyti nuo slinki
mo/

3. Ar yra vaistų vidurių ėjimo 
sureguliavimui, jei viduriai nei
na gerai per du melu ir vis rei
kia imti vaisius?

(1 ir 5 klausimai negali būt 
atsakyti laikraštyj, lodei pralei
džiu. Dr. A. M.j.
Atsakymai: >—

1. Ne. Ruptura nėra liga, tik 
anatomiškas susigėdintas, o a- 
na tomiškų susigadinimų negali-1 
ma įgimti. Pav., jei tėvas nu

ir

be ir tuksiantis į metus. Reikia 
tau gerai žinoti, kad aš, anaiptol, 

I nesu koks paprastas žmogus ir 
mano apysaka ketino būti ne bet 
kokia. Tokiuose atsitikimuose 
pati padėjimo esmė yra tokia, 
kuri nėra paprasta. Aš tik-ką 
atradau, kad aš galiu rašyti — 
ir kuomet aš sakau “rašyti”, tai 
šito žodžio prasmė yra savotiš
ka, suprantama tik tiems parink
tiems, kurie patįs gali “rašyti”, 
visiems gi kitiems ji sunku su
prasti. Geltonojoj knygoj aš 
turėjau eiles tikrai gaidiškas 
dvasia ir forma — ir tas eiles 
išgyrė Pietines Rėksnių gatvės 
laikraštis, — ar tai kitas koks 
pragaištingos kritikos organas. 
Mano draugai tikėjo daile, sa
vimi ir manim. Aš tikėjau sa
vim, daile ir jais. Argi truko 
bent vieno veiksnio, kad pada
rius regyklų puikia ir istorine?

Taip aš sėdau savo pirmą apy
sakų rašyti, veikiamas saldžiųjų 
įtakų de Goncourts’o, Turgenie- 
vo, Flauberto ir de Maupassan- 
to. Apysaka žadėjo būt kitoniš
kesne už visas anglų apysakas, 
išskiriant apysakas vieno rašti
ninko, kurio vardo aš neminėsiu 
dabar, nes aš pirmiaus pasida
riau perdaug viešas savo gyrimu 
to raštininko. Aiškiai pamenu, 
kad svarbiausiu tikslu turėjau 
omenyje sekli, taip sakant, fizi
nę prancūzų apysakų charakte
ristikų. Mano apysakoje neke
tino būti jokių počtingų citatų,

gos ir Loubeto šalies literatūro
je.

Tiek dėl fizinės charakteristi
kos. Atėjus arčiaus prie jos sie
los, reikia pažymėti, kad mano 
apysaka bus mozajinė, suside
danti išimtinai iš Flauberto mots 
jusles -— ketino būti mots jusles 
sudėti j de Goncourtso garsų 
ecriture artiste.

Sakiniai turėjo “augštyneigos 
ir žemyneigos” ypatingumų pa
daryti. Būdvardžiai turėjo būti 
spalvingi, veiksmažodžiai turė
jo būti spalvingi ir turbut būti
nai turėjo bud, kad net išvar
dijai turėjo būti prizmatiniai 
aš užmirštu. Ir visi šitie šešė
liai turėjo būti patiekti be ma
žiausio teisybės pasišventimo. 
Pajautos rimo namuose jokio 
nusileidimo neketino būti. Ka
dangi gyvenimas yra pilkas, rus
tus ir melancholingas, tai ir ma
no apysaka turėjo būti pilka, rus 
ti ir melancholinga. Tikros tei
sybės besilaikant, reikia pasaky
ti, kad gyvenimas neužsipelno 
šilų epitetų. Aš esu turėjęs la
bai gerų laikų; bet, būnant dvi
dešimties septyncllų metų, gali
ma ir lengva suklysti sprendi
mu — laimėn šita galimybė, su
laukus trijų dešimtų penkių, ar 
dauginus, pranyksta. Jokių nuo 
stabių atsitikimų neketino būti 
mano apysakoj, nieko tokio, nuo 
ko mandagumui akįs kaistų iš 
gėdos; jokių sumaningų suderi
nimų, dramatingų nelauksmų ir, 
visų labiausiai, jokių supuolimų. 
Turėjo būti Paprastuma stebu
klingai meno perdirbta į Puiku
mų.

Vįenintėlė laisvė, kurios aš ga
lėjau dasileisti, Paprastumų ap
dirbdamas, buvo tame, kad rit
mingą raštovaizdą jai suteikus 
— neįkainojimas atsižymėji- 
mąe anais Rėksniaknygių laikais.

Visus šituos svarbiuosius daly
kus apgalvojęs, ėmiau temą rin
ktis. Ar reikia sakyti, kad aš 
apsirinkau save patį? Bet sutin
kamai su mano filozofija aš pa
dariau save nepavykėliu. Aš 
žiurėjau į savo didvyrį kaipo j 
kų tokio nuostabau. “štai 
ve aš, žiūrėkit!” Aš nuspren
džiau, kad jis turi pereiti didžiu
mą mano paties prityrimų, tik 
vietoje garbes ir tūkstančio į me
tus jis galų gale turi išvyti kar
čią teisybę, ir užuočią užmie- 
čio namiškystę. Sakiau pava
dinsiu savo apysakų “šešėlyj.' 
vardas primintas man Balgac’o 
“Kaimo (lydytojo” obalsio 
“Sužeistai širdžiai šešėlis ir ty
la.” Ketino būti labai skausmin
ga, šita Odisėja Londono klerko, 
kuris — Bet aš neturiu išpasa
koti visų smulkmenų.

(Bus daugiau).

sakoj imas žadėjo būti skaido
mas lik romėnų skaitlinėmis; ir 
būtinai buvo reikalinga, kad tū
los skyrių dalįs prasidėtų ir 
baigtųsi staiga. Pradžia, sakysi
me tokia: “Geraldas staiga pet
in a i n ė kalbų ir, imdamas 
iš d ė ž u t et s paskuti
nį brieŽiuką, ant galo sutiko ci
garų uždegti.” O užbaiga tokia: 
“Jokios drebančios akįs įieško- 
jo jo; ji atsidususi pramurmė-

JUS
TURITE
MOKĖTI

KATF* UZ GEBĄ. TAIP 
IR Už BLOGĄ DARBĄ

GAUKITE PILNĄ SAVO 
PINIGU VERTYBĘ, PA
VESDAMI VISUS SAVO 
SPAUDO S DARBUS 
“NAUJIENOMS”.

j

A. Petratis 
perkėlė savo Real Estute ofisą | 

CENTRAI MANUFACTURING 
OISTRICT BANK 
1112 W. 35«h Street

Su paskolom, inSurinais ir su vi
sokiais reikalais malonėkite lankytis 
šičia.

Telefonas DROVER 6310
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’l rue transiatimi filed wita »he imsi-1U1O centrus. Nėra nieko kita; gelis kasdien rašo į savo tėvus
«. ui'i'j' kaip kavinės už mylios tolumu brolius, ar vyrus mušluukyj, siu.

PRANCŪZIŲ GYVENI- ”
MAS AMUNICIJOS DIRB

TUVĖSE.

»karų linijos gale ir miestas tiži varnos mašinos, indauja su plio- 
l trijų mylių; karui nevaikščioja Į dūliais arbatai, didelis stalas su 
po 7 vai., kad užvadavus koralą. | laikraščiais ir mėnraščiais, keli 6

“Mano uždaviniu yra duoti|supami krėslai ir mano rašoma-L 
ką veikli moterims vakarais, 
suteikti joms gerą, sveiką užsi
ėmimą, idant jos užmirštų savo

Išlavinta gimaustikos moky-Rūpesčius ir nuėję gplli užmig
tojo, užlaikanti Am. Krikš. Jau-. •», pailsę mm žaidimo. Didžiū
nų Moterų kliubnamį franeuzų 1,na N yra Pabėgusios. ..... .
moterims arti miesto Botirgcs,j j°,ns ,lla^a vilties beduoda. 
Miss Mary Porlerfield iš Detro-" “Nekurios jų pamažu gelsta 
ito, Chicagos ir Philadelphijos| nuo parako, kurį jos dirba; gel- 
savo laiške aprašo padėjimą | sta oda ant rankų ir burnos ir 
franeuzų amunicijos centre. Ji, plaukai. šiitas parakas, sako, 
savo laiške rašo: 'anksčiau ar vėliau sunaikina jų

“šilas karipis kaimelis trijo- ‘ plaučius, tž šitą darbą labai 
se myliose alsiu nuo Bourges ta-J brangiai moka ir jį atlieka liuo- 
po pastatytas |x r vienų melų j šuoliai, kadangi jis yra labai 
laiką. Jei pasižiūrėtum į mus iš,pavojingas sveikatai. Moteris, 
augšlo tai pamatytum mažą. I kuri šitaipos išsižada savo gra- 
ketvirtuotą, lygų, saulėtą kaime-j žirnio ir ilgainiui sveikatos, tpr- 
li su jo žemais namais, paslaty -1 nauja savo šaliai nemažinus už 
tais eilėmis, visą apvestą siena. J kareivį kasimuose.
Niekas čia nėra įleidžiamas, jei 
jis čia negyvena ir neturi o- 
licialio reikalo.

Plaukai ir oda pagelsta, 
plaučiai genda.

‘‘Kaimo gale gyvena šeimynos,* 
vyrai, moters ir vaikai. Kitame 
šone yra namas, kur pavienės 
noters miega. Mano trobelė y- 

ra lies variais. Pavėsio nedaug 
tėra, nes medžiai palodyti ma
ži, liet daržu vra užtenkamai. w •> *

“Teatro priesieiris tai vienin
telis arčiausias pttsili n ksi)i in i-

“Yra čia viena graži mergina 
, apskritais, raudonais veidais, 
| kuri lik ką pradeda gelsti. Jos 
Į plaukų šaknįs ir kakta yra pal

šos; josios delnai tamsiai gelto
ni. o rankos ir žastai šviesiai ge
ltoni.

“Mano teatro priesienis susi
deda iš menes ir dviejų didelių 
kambarių cemento aslomis. Vie
name yra stalas su popiera, 
plunksnomis ir rašalu, kur dau-

NAUJIENOS. Chloago, III. 
_______________ r-___ ,_________ ___ r___________ _____ T_____________________  

........ > 
'įa True translatlon filed with the P. M. at Ch’go, Sept. 10, 1918, as rdguired by the ucl of Qct. 6, 1917. ^2 jransiatton filed with t|ie P. M. at Ch’go, Sept. 19, 1918, us rogyired bv Ihe Jurt of Qct 6 191

BIRUTES” VAK ARAS
Sergėkite savo akis

sis stalas.
“Kitame kambaryj yra pia

nas, daugiau stalų, tiesios ir su
pamos kresės, prosinamos len
tos ir viktrola. Ant sienų paka- 

Ateilis binti be rėmų franeuzų paveik
slai ir franeuzų bei amerikiečių 
karės posleriai. Sienos iiuinn- 
levotos pilkai ir baliai, taip kaip 
ir visur čia ir Bourges'e, kur 
franeuzų valdžios įstaiga Pyro- 
tedmiųue kontroliuoja franeu
zų milllarį mokyklos gyveni-j 

ma. i*
“Mes atidarome naują teat-| 

ro Įiriesienį mieste šį septinta-] 
dienį po pietų ir aš šiandien ei
nu pirkti krėslų, stalų ir suolų 
daržiniams susirinkimams. Tu-| 
rėsime mažą prograniėlį ir da
lysime šaltus gėrimus dykai se- 
plintadieniais. I

Pyrotechniųue duoda kamba
rius^ daržus tarnaites ir padaro 
visokius pagerinimus, kokių 
rnea pareikalaujame. Mes skai-l 
lysime merginoms 10 centų 
mėnesiui, kad jos jaustųsi esą 
savininkėmis, šičia mes nieko

Racine, Wis
Iš LSS 124 kp. veikimo.

parbi,hui . , | Rugsėjo-Sep. 29, 1918 
Savo Narių- Kareivių | p/adm 7 L. vakare.
UNITY CLUB SVET., 3140 Indiana Avė. (arti 3lmosgat)

Šis vakaras yra rengiamas pagerbimui “biruliečiu”, tiuKaujanėių Suv* Valstijų kariuomenėje 
kurių daugelis jau randasi mušiu lauke. Visns šio vakare pelnas skiriamas nupirkimui jiems ka
lėdinių dovaną. 'I’odel tikiuos, kad musą gerbiamu visuomene pilnai atjaus ir pagerbs* “birutic- 
čius”-kareivius, suvažiuodama į šį vakarą iš visą miesto dalių. /

Progranie dalyvaus gerinusios luhzikalės spėkas. Bus kvartetai, durtai, sulos ir U Belo <hii. 
nuos didelis ir gerai išlavintus rkcrr,“. l—■- *-*- ■ • ’
sius lietuvių muzikas—kompozitorius, gerb. St. Šimkus.

Ati

Neužsitikėkit savo regėjimo įrit
amajam by kokiam neprityrusiam 

aptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes Jie so- 

; teiks jus akims tik daugiau blogo.
Aš turiu 15 metų patyrimą i- 

: galiu ištyrt Jus akis ir pririnkti 
; jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1*61 So. Ashland Are. ChtcaT- 
. K®ni pas 18-tos gatvės
l-čios lubos, viri Platt’o aptiekus 

Tėmykite j mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto ito 
* vakaro. Nedėlioję nuo *

i randasi mušiu lauke. Visus šio vakaro pelnas skiriamas nupirkimui jiems ka- 
I’odel tikiuos, kad musų gerbiamu visuomenė pilnai alkaus ir pagerbs “birutie-

gerihušioš mUzikalės spėkos. Bus kvartetai, duftai, sulos ir II. Belo dai- B 
vintas “Birutės” choras. “Birutės” chctfą dabar veda ir mokina jžvmiau-

’Po programų! šokiai. Orchestrų p. P. Sarpaliaus

liiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiN
Suprantama, užltai aš nenoitiu ^dviejų srovių žmonės. Bet kur 
smerkti nė vienų, nė kitų. Aš tik 
pažymiu, ką galima nuveikti vei-

duoda asmenų ir frakcijų kivir
čui. Draugai tuo turėtų pasinio-

1 klaidų.
Lapkričio 28 d.čia bus sureng

ta didelis pramogų vakaras. Va
karo pelnas eis sustiprinimui 
Dešimtojo Rajono iždo.

Rugsėjo 12 dieną atsidarė va
karine mokykla. Mokinama lie
tuvių kalbos-tfrauui tikos, arit- 
metikos, geografijos ir U. Mo
kytojauja p. Sinkus. Mokyklą 
gali lankyti visi kas tik nori ir 
gali inokyties. Mokyklos vieta - 
Socialistų svetaine, 500 Monum- 
enl St., ant trecių lubų. Kaina*

tau, minėtasai organas to neivb- 
ri suprasti ir kiek drūtas šmei
žia SLA. 14 kuopos nulius bei 
jos valdybą. Esą, keturioliktą , ’ .1 l ; . . . . ' ,
kuopą valdą socialistai ir lt. Gi 
pačią kuopos valdybą išvadina, 
tokia, kokia ji dar nėra.

Buvo taip: SLA. 14 kuopos 
susirinkime kartą buvo skaityta 
laiškas, kuriame kviečiiųna, kad 
kuopa prisidėtų prie kokios ten 
klerikalų organizuojamos drau
gijos. Po laišku, tarp kitų, bu
vo ir ano zecerio parašas. Po 
apkalbėjimui laiškas buvo at
mestas žymia# didžiuma balsų. 
Bodos, ko čia besiskėtrioli: ma
žuma turi užsileisti didžiumai. 
Bet kas tau, minėto organo ze- 
ceris tuoj pasiskubino išlieti sa-

JOSEPH YUSHKEWITZ 
Lietuviu Notarijušaa.

Išpildo, padaro ir 
paliudija visokius raš
tus. Išjieško ir iško- 
lektuoja visokias ne- 
atgaunamas skolas vi
sur. Beikalc kreipki
tės sekančiu antrašu: 
.3114 So. Halsted Str. • '

Chicago, Illinois ii

ryto Ito

lai riisną

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

, 29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6399 

Vakarais:
' 2911 W. 22 nd Street 

Telephone Rockvrell 8999

labai prieinama, rodos tik 1 dol. |vo tulžį ant 14tos kuopos ir jos

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevilinus Permaina.
Panedelyj. Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 16 
Prie šių,kainų priskaitoma ir 

1c Ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 3?-ra GATVĖS

| Dr. A. R. Blumenthal |

AKIU SPECIALISTAS 
kio Egsanstaooja Dykai 

Gyvenimas yra tuščia^, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojame 
Sagerintą Oph- 

lalmometer. Y- 
tatinga donia at- 

reipiama j val
kus. 5 ai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėhlten. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 R. Ashland Av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

į menesį. - J.J. B.
REIKIA AGENTŲ kiekviename mieste Suv. 

Vaisi. Amerikoje priiminėti užsakymas ir par
davei! i šį naujai patentuotų TELEFO-DESK 
kiekvienam turinčiam telefoną arba (Iešką. Var
tojama raštinėse, .sankrovose ir namie. Pama
ls k jo naudingumą! 1) Telefono įtura alfabe
tiškai surašyta 500 vardų, atidaromas kaip 

-r i f rv j knygutė, užsidaro nematoma sprendžina. 2) 
I ClClO-UCSk Dviems metams kartos kalendorius 2 spalvų. 
Pasižymėjimams lapeliai 100 lapų įlei atsiminimo. 4) Kasdieninis 

lakštas kalendorius (Irt kiekvienos dienos (—365). .”>) Paišelio laikytojas. 
6) Volelis dėl šaukimo telefonu padaryta iš vieno šmoto iš vynioto 
plieno, juodas, I rolių pločio, to dotių ilgio—sveria t svarą, kaina $2.00. 
Agentai padaro $5.00 iki $20.00 į dieną. Tiktai vienas pavidalas siunčia
ma agentams. Užmokama kaip atsiimale. Išsiunčiama visur‘Suv. Vaisi. 
Amerikoj, apiaikius 81.00. Antrašas: 
TELEFU-MANUFACTURER. 210 Temple Court Bldg., Chicago, III.

Rugsėjo 11 d. buvo LSS 124 
kp. susirinkimas. Nors kuopoj 
priklauso apie 40 narių, bet su
sirinkimai! atsilankė vos apie 
šešiolika. Matoma, draugai per
daug tankiai užmiršta savo pe
reigas... Tai negera.

Baltimore, Md
Rubsiuviai progresuoja.

Truc trtmslatloti filed \vilb Ihe postinaslbr at Chicago, Sept 
1918. as re<|uired b> Ihe art of Oct. 6, 1917.

QUESTIONNA1RES
Del šaukimo į kariuomenę.

Išpildami* ir itaiiškini&k ' lietuviškai atsargiai ir užtvirtiname 
(?l ES I’l( ».\ NA ĮBES tiems, kOic patįs negali išsipildyti. 2 Nota- 
riušai visados. Ofisas al<!aPaf> nuo. 7 iš ryto iki 1(1 vai. vakare lai
ke (Įiu slionuaircs inlriVuiOj ‘

RĖAL ESJATE OFFICE
4542 So. Wood St., arti 46th St. Tel. McKinley 4756 

Persikėlėm iš 1818 \V. 461h Street

k t) tie patįs negali išsipildyti. 2 Nota

L ---------------------------------------- ------------------- ----------- - ---------  - - - — - X j

r------ ---------------------------- --------------- u i

D K. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

222* So. Loąvitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 8 iki 9 vakaro 
Phone Canal 4828

Nedėldieniala tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Alhany **48

1553 W. MadisoD st.
Spite 600-612

Valandom 10 iki 12 ryto
Pbonc llsymarket 2563

DCCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo 1Jžsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
_ __ —35 So. Dearborn St. kampas Monro*,

n? H M DACC CHICAGO, ILLINOIS 
Ule De ma nVvV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važinėk 

elevatorių iki Penkto auglto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedtldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
Iv j. Svrcdoje, Pėtnyčioje ir Sabatoje vakarais nuo 7 Iki 8 valandai.

Pav., kuomet turėjo prasidėti 
susirinkimas, tai tik vargais ne
galais buvo galima išrinkti tva- 

| rkos vedėją. Vienas “nepratęs”, 
, antras ir trečias taipgi nepratę”., 
j Draugai, mums svarbu netik bū
ti kuopos nariais, o taipgi veik- 

' t i joje. Jeigu mes nebandysime 
veikti, tai visuomet busime “ne
pratusiais”. Beto, ir pačius susi
rinkimus reikėtų vesti kiek tvar- 

į kiau. Daug laiko “užmušamo” 
' visai be reikalo. O kas blogiau
sia: tūli draugai visiškai neseka 
susirinkimo bėgį, o tik kalbasi 

| tarp savęs...
Toliau reikėjo išrinkti du de

legatu į busimą LSS X suvažia
vimą nuo Devinto Rajono. Mat 
pavienės kuopos nepajiegia pa
siųst delegatų, todėl prisieina 
veikt susidėjus. Kadangi vienas 
nominuotų kandidatų apleido 
Devintą Rajoną, išvažiitvo į ry
tines valstijas, lai reikėjo nomi- 
nuol kitą. Bet kuopos organiza
torius ėmė rėžt spyčių, kad esą 
visai nereikia siųsti... Girdi, ką 
mes ten, tame suvažiavime, veik 
sime? Suvažiuos redaktoriai 
(Grigaitis) ir kaip jie norės, taip 
padarys. Kitas patarė, kad nėra 
ko bijoties, nes ten bus ir nere- 
daktorių. Jeigu šitaip kalbėtų 
tik “papTasbis narys”, .nebūtų 
stebėtina, bet dabar—pats orga
nizatorius. Gaila.

Priklausau t įs A. C. W. unijai 
kirpėjai iškovojo naują algų pa
didinimą — $30 dolerių į savai
tę. Dabar nė vienas kirpėjas ne
dirba už mažesnę algą kaip $30 
dolerių. Žinant, kad tapo atsiek
ta be streiko,be didelių peštynių, 
lai yra didelis laimęjinias.

I

Tie, kur dirba kostumierišką 
darbą, išreikalavo dvidešimtą 
nuošimtį.

Darbų dabar kiek mažiaus 
ale darbininkai nepaiso, ir reika
lauja ^langiaus pinigų, nes per 
paskutinius dvejus 'metus “aido- 
blistai” buvo taip nualinę rubsiu- 
vių amatą, kad vos tik pragyve
nimą tegalėdavai užsidirbti..

O kon traktoriai iš to pasinau
dojo: prisipirko namų, automo
bilių ir dabar jie bevažinėdami 
jau nevienas nuvertė nuo sąly
gą tvio lempos stulpą.

valdybos. Ir tik dėlto, kad ji 
nepataikauja klerikalams, nere
mia jų užmanymus.

SLA. 14 kuopai užtai prisiei
na ištarti bravo! Nėra ko pai
syti: klerikalai visur ir visuo
met šmeižia SLA.

Reikia tečiaus priminti ir tai, 
Aad daugelis laisvesnių žmonių 
vis dar remia tą klerikalų orga
ną. Jie klysta. Tuo jie tik da
ro skriaudą savo idėjos laikra
ščiams. Ypač draugijos, kur 

duoda savo darbus tokiai spau
stuvei, kuri draugijai neprita
ria. Jeigu nebūtų savų sjmius- 
luvių, tai butų atleistina, bet ♦ 
dabar — ne. Mes turime Są
jungos spaustuvę, turime pa
galios ir daug kilų savų spaus
tuvių, kurios mielu noru sutiks 
mums patarnauti. Ko gi tad 
lysti ten, kur mus niekina?

Laikas jau susiprasti ir nesi- 
duot save išnaudot svetimiems, 
ypač klerikalų ir saliunų orga
nams. —Bijūnėlis.

100 koNVE® $1.00
su jūsų

vardu, pavarde ir antrašu
Laiškas su jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant konverto, 

niekados neprapuls krasoj, nes 
jei jis nesurastų tos ypatos, ku
riai jus rašėte, jis

SUGRĮŠ JUMS ATGAL.
Prisiųskitc $1.00 ir pilną jūsų 
antrašą, o mes atspausdinsime 
100 konvertų, ir tuojaus prisiu
sime jums.

NAUJIENOS
1840 So. Halsted Street 

Chicago, III.

CICERO, ILL

“Naujienų” Skaityto 
jų Domai.

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA
Mes 4‘suiiie ekspertai tokiuose darbuose. Sutaisome sugedusius ant 

kelio, ir partraukiame sulūžusias. Darbą atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Beikalc kreipkitės pas: ADAM WIDZES,
Telf. Di ovcr 2186. 3222 S. Halsted St., Chicago, UI.

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

SPECIALIAI: Malcva malerojimut atubų išridaus, po $1.40 až gal. >
CARR BROS. WRECKING CO.

xm-303» S. Halsted St., Ch1ca*»' H*‘

gavo sekami du kandidatai—dd. 
A. šaltomis, iš Racine, ir A. Pak- 
šys, iš Kenosha. Abu rimti ir 
veiklus draugai, reikia manyti, 
kad jie bus išrinkti.

šiame susirinkime, beje, rei
kėjo priimti ir naująjį LSS. kon
stitucijos projektą, bet susirinki
mas jau buvo užsitęsęs ir nutar
ta atidėti tą reikalą nepaprastam 
susirinkimui.

Kiek laiko atgal musų kuopa 
buvo užėmus pirmą vietą tarpe 
kitų Racinės draugijų. Veiklu
mu nieks negalėjo jai prilygti.

Rugsėjo 15 d. Moose svetainjė 
tautininkai surengė prakalbas. 
Pirmiausia dainavo Atlietų Klin- 
bo choras. Nors choras jau senai 
mokinasi, bet dainuoti jiems dar 
nesiseka. Galbūt kad neturi ge
ro mokytojo. Dainas jie dainuo
ja visai nudėvėtas, lygiai kaip 
Lietuvoje — “veselijose,”’..

Vėliau perstatė kalbėt p. Jo
ną Šliupą. Šliupas iVieko naujo 
nepasakė, lik triuškino bolševi
kus, lenkus ir lt. Tokie kalbė
tojai tik sukelia neapykantą, o 
nieko gero darbininkams nepa
daro. Aš dar pirmą sykį mačiau 
tą senelį. Jis jau atgyvenęs sa
vo gadynę: lik plūstis moka... 
Drg. P. Grigaitį jis išplūdo kiek 
tik galėjo, išjudošiavo ir drabs
tė visokiais nešvariais žodžiais.

Po prakalbų buvo renkama 
aukos Lietuvos neprigulmybčs 
Fondui.

Thomas, W. Va

agentui J. 
A. Budins- 
stotis bus 

Taipgi galima 
senojoj vie-

šis ir tas.

Pasitraukus “Naujienų” 
Matuliui, jo vielą užėmė 
kas. Dabar Nau 
1409 So. 491 h avė
gauti ir šiose vietose: 
toj 1437 S. 49 Ct., pas siuvėją J. Ba- 
bičių, 1339 So. 501 Ii avė.

Dabartinis Nauienų agentas
A. Rudinskas, 

1409 So. '49th a ve., Cicero, III. 
" -r-........................ . ■ .

—Dešinysis.

Iš Clevelando
Jau daug kartų buvo laikme

čiuose rašyta, kad vietos orga
nas yra klerikalų rankose, nes

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

angliškų. Gramofonai nuo 910.00 iki $250. Parsiduoda ant leng
vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 
žiedų, IciK-iugČlių, gramofonų rekordų, drukuojitmų mašinėlių pa
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c.-stsmi>^>^• »a. ; •»-

JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3343 S. Halsted st.----------- Tel. Drover 8167------------ Chicago, III.

Beto, ji buvo įstegusi nemažą*jį veda buvęs “žvaigždės zece- 
ChOrą ir 
tau) buvo 
vienybėj. Dabar “visai kiti lai
kai”. Kilę nesusipratimai prive-įkad SLA. yra bepartyvč orga- 
dč prie to, kad choras griuvo, nizacija, nes joje priklauso

I/Įl V W įOĮVMKIUi IIUIOC^ j ’ -------- t

r teatrališką ratelį. Bet į ris. Dabar prisieina paminėti 
, kol draugai laikėsi apie to laikraščio netaktingumą, 

Rodos, visiems gali būti aišku,

Nors musų žmonės neatsisako 
užsiprenumeruoti tos ar kitos 
pakraipos laikništį, bet skaityti 
tai neskaito. Ot, peržiūri dienos 
žinias ir užbaigta. Ilgesnių strai
psnių, nors ir dar taip gerų, ne
skaito. Užtai kultiirinis jų paki-> 
limas eina vėžio žingsniu. Eina
mosios valandos klausimais jie, 
galima'sakyti, nesirūpina. Kas 
man išto? taip sako nevienas. 
Dargi, kiti bijosi pasisakyt esą 
laisvų pažiūrų žmonėmis. Gir
di, užpykinsi “gerus parapijo
mis”, tai ir vietos neturėsi... Ti
kras šeško bailumas!

Kartą buvau pradėjęs raginti Į 
juos paaukoti kiek kuris išgali 
LSS. Apsiginimo Fondan. Nu
mojo ranka ir atsakė ‘‘bijom”. 
Stebėtini tie Thomas lietuviai.

Angliakasiai bruzda, šiomis 
dienomis susitarę jie pareikala
vo, kad kompanijos svertų iška
samą anglį ir duotų darbinin
kams teisingą atlyginimą už jų 
darbą. Kompanijos pamatė, kad 
čia nejuokai ir pranešė, kad 
trumpu laiku jų reikalavimas 
bus išpildyta. Nors tiesa, ir čia 
nestoka bailių, kur bijosi supy
kinti “gerą bosą”, bet kad did
žiuma laikosi ’rietiybėj, lai lia 
šeškai turi nusileisti.

*-F. S. D-gužia.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa- 

.ir. overkbtąi, vertes uuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $1* iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.*0 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

■ Visai matai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $L50 iki 
H50. Vaikinami gintai nuo $3.00 
iki $7,50.

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir va 
karais.

& G O R DON 
141* K. Halated St- Chlcng** III

------------------- —
‘jML -j'- ’’’ * 1

Žemaites Raštai
Kares Metu

Rezid. 9SS S. Ashland Blvd. Chlcagf 
T*l*phon* Haymarkrt 2S44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 S. Halsted SU Chicar 
Talepbon* Dr*v*r MM

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—S postotv 
7—8 vakar* N*dMtomia 10—lt 4i*na

l\ lephene Yards 5032

3109 S. Morgan st. Chicago

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

Sl

i

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvcnihias ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir puo 6 iki 8:30 vak. Nedčlio- 
jpi’s vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards G87

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. llth 
St. netoli F i ik St.

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

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5834.

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

3325 So. Halsted SL, Chicago.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Ak a šeri s 
1920 So. Halsted St* Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

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

1810 So. Halsted St 
Chicago.

Tel Yards 3654. AKUSERKA 

rs.A.MIchnlewicz 
laigusl Ak o šeri Jos Ko
legijų; ilgai praktikų* 
rusi Pennsylvahėįos 
hospltalėae ir Phila*

- A^Mdclphijoj. Pasekmia- 
' patarnauju prie i

imdymo. Duoda rodą Į 
iaokioee ligose mote- > 

rims ir merginoms. 
81)3 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) , 
Chicago.

Nuo G iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak. I
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Chicago ir Apielinke
ROSELAND

Msa

Auka Lietuvos Laisvės 
Fondui.

MILIŪNAS VIŠČIUKŲ DIDŽIO- 
.10,1 ClllCAtiOS VlIHtMIESčIO 

PARODOJ.

Rengiasi j konvencijas.

Didžiausias perėtuvas 
pasaulyj 
bus taipgi rodoma.

Keli šimtai republikonų ir de
mokratę šiandie apleis Chicagą. 
Išvažiuoja į savo partijų konve
ncijas. kurios

Rugsėjo 1*1 <k apsivedė d. 
.Juozas Mikulėnas su p-le Ona 
šešelgiute, iš-North Sidės.Ka-

gų žmonos, lai šiiubą ėmė civi-

Miliūnas viščiukų tik ką 
ritusių iš kiaušinių bus rodoma 
Clucagos “kilpoj” apie gruodžio

išsi-

'l ai bus Clucagos pastovioj pa
rodoj, kuri taps įtaisyta Siegel 
Cooperio name; ten bust Suv. 
Valstijų išmėginamoji vištų au
ginimo stotis.

Didžiulė pamotė, didžiausias

ten parodomas.

sai iMcretuvas nebus pardavimui, 
tik piuodymui; su juo galima 
išperėti ant syk 1,900,000 viš
čiukų.

Su taisymas visai kliokis negu 
kitų perėtuvų. Jani nereikia nei 
vandens pajiegos. nei elektros, 
nei suspaustu oro ir jis kas 21 
valandos išleidžia )X) 50,000 ma
žyčių viščiukų. Tas |>ats instru
mentas, kuris saugoja tempera-

Vištos bus vieninteliu parodo
mu daiktu šitoje parodoje.

Trise translation filed with the post- 
master at Chicago, Scpt. 19, 1918, 
as rvųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Reikalauja kūrent minkš
tąsias anglis.

“Kūrenkite minkštąsias ang
lis iki Kalėdų” tai obalsis S. 
Valstijų kuro administracijos

prasidės rytoj 
ir republikonai 
tikisi suvartoti 

tuksiančius dele-
”r demokratui 
netoli po tris
galų. Ir vienų ir kilų svarbiau
siu platformos punktu šiemet 
busią lojališkuntas.

Vogęs, kad negalėjęs išmai
tint savo šeimyną.

Lottis Hilker. 357 Beldon gt., 
vakar prisipažino teisėjo Prind- 
villės korte, kad jisai pavogęs 
savo samdytojo $101.31 lodei, 
kad nt begalėjęs išmaitinti savo 
šeimyną gaunamąja alga 15 
dol. savaitėj. Pavogtais pini
gais jisai apmokėjęs visas už
vilktas bitas ir tuo išgelbėjęs 
savo moterį ir kūdikį nuo grę
siančio bado.

.Jnunavedsiai, horčdamii sek
ti priimto senovės įpročio, ne
kėlė jokio bankieto. Tik pasi
kvietė būrelį draugų, kad pasi
šnekučiavus ir gražiai laiką pra
leidus.

Susirinkusieji tarp kita prisi
minė ir apie Lietuvos laisvės 
reikalus. Čia jaunavedžio bro
lis, P. Mikulėnas. davė suma
nymą paaukot kiek kas išgali į 
Lietuvos Laisvės Fondą. Visi 
mielai pritarė ir suaukojo arti 
vienuolika dolerių. Aukojo šie: 
Juozas Mikulėnas, Ona Mikulė- 
nienė, P. Mikulėnas, L Mikulė
nas, K. šešelgis, D. K. Sabaliaus
kas, A. Matelis, E. Puodžiukas 
ir S. Kimbrus po $1.00; J. 
(iužatiskis, M. Gužauskienč ir 
A. Viliunas - ‘ po 50c
Skoosls 25c. Viso $10.75. Vi
siems aukojusiems tariu širdin
gą ačiū. Pinigai pasiųsti per

“Birutės” efrpras didėja.

tštikro, gerb. Šimkaus atva
žiavimas Chicagon sukėlė didelį 
entuziazmą muzikos mylėtojuo
se. Vos spėta pranešti laikraš
čiuose, jog dabar “Birutės” cho
rą mokina Šimkus, kaip jaunuo-

rutės” choram Pereito utarnim 
ko vakare didžioji Mark White 
Squarc parko svetainė prisipildė 
tokiu gražiu jaunimo buriu, kad

■PRffSH
Ketvergas, Rugsėjo 19; 1918.
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Pajicškau savo pačios, Onos Maksvilienės, 
iŠ namų — Bartkyte, paeinu iš Suvalkų gub., 
Naumiesčio pavieto, BlagosluvenSlvos gmi
nų, arba Pieksėdžių, Misiurkės kaunu; prasi
šalino Rugsėjo 10 d., š. m. Apsirėdžiusi buvo 
rusvu kaulu ir drese, kainavusia $48, o kitas 

siutus žalsvas išvieno, kainavo $34.50; turėjo 
laikrodėli, vertą $35, branzulietą vertą $14, vi
duryje atspausta Anė Maksvitiene, ir daug ki
tokių drapanų turėjo su savimi. Sveria 226 
svarų, 5 pėdų ir 8 colių mėlynai žilos akįs, 
prie kairios akies ant nosies nežymus randas, 
28 melų, tamsini geltonais plaukais, kumpa 
nosis, kalba vien lietuviškai. Kas kur palėmv- 
sile tokia ypatą, duokite mnn greitai žinia, aš 
busiu dėkingas ir gerai atlyginsiu.

Juozas Maksvitis, 
506 Amcs Avė., East llamniond, Ind.

Ii

RAKANDAI
$50 NUPIRKSI $250 Victrola, $165 

paimsi * mano $500 pianų. Rakandai 
pigiai, vartoti 90 dienų. Rezidenci
ja 3222 Jackson Blvd., arti Kedzic 
avė.

PARSIDUODA pigiai 2 Dėčiai, vie
nas kukninis. o kitas šildonuis.
2221 \V. —23 SI. 3-čios lubos.

NAMAI-ŽEM®

Alcock liks policijos 
viršininku.

(iauta žinių, kad majoras 
Thompsonas paskirsiąs Chicn- 
<4os policijos viršininku dabar
tinį mirusio Schuettlerio pava
duotoją John Alcock’ą.

Karlu su tuo. manoma, bus 
padaryta genernlis “shakc up” 
visame policijos departamente. 
Daugelis “dėdžių” gausią ap
leisi dabartines vietas ir kraus- 
Ivties len, kur bus nuskirti.o

Pavogė 8 automobilius.

Bet to dar neužtenka. “Biru
tė” šiuo laiku rengiasi prie di
delių muzikalių pei'stalymų, kur 
reikalinga milžiniškų spėkų. To
dėl visi, kurie tik mylėtų muzi
ką, spieskitės ši n dideliu ir ga
lingai) buriu “Birutės” cho
rai). O gerb. Šimkus sugebės 
padaryti iš jųp gerus daininkus.

Kadangi 29 d. šio mėn. ‘‘Biru
tė’ rengia (U’nity Club svetainėj) 
gražų koncertą, tai šiandie, ly
toj i rporyt įvyks ejxlra choro re
peticijos. Ketverge ir pėtnyčioj 
Mildos svetainėj (32nd ir Hals- 
led glv.); gi subatoj Mark 
White Sąuare parko svetainėj. 
Norintįs dalyvauti viršinineta- 
nje koncerte dar galite prisira
šyti šiandie ir ryto. Ž.

Pranešimai

Draugijų praneiimua apie mi
tingus ctc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai Lž- 
vakaro, ne vėliau kaip Iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numery).

Pajicškau savo brolio Kazimiero 
Butkaus, Kaimo guli., Raseinių p., 
I a u ragės valsčiaus ir parapijos.

Antanas Butkus,
l iti S. Jeffcrson st., Chicago, III.

Pajicškau savo moters Magdelcnos 
Misiūnienės, prasišalino nuo manęs 
rugsėjo 2 d., palikdama su vaikais 
nuliūdime ir ašarose. Meldžiu su
grįžk, pasigailėjus savo kūdikių, o 
bus viskas gerai, gyvensime kaip 
gyvenę.

Jurgis Misiūnas,
151 N. 7th st., Chicago, Indiana

Roseland, III.—LMPS. 25 kuopon 
repeticija (Kurr. Macochas) įvyks 
ketverge, rugsėjo 19 dienų, 7 vai. va
kare Au’ros kambariuose, 10906 

Michigah avė.--Visi lošėjai malonė
site aivykt paskirtu aiku. —Komit.

Lietuvių Laisvamanių Federacija 
rengia prakalbas su paveikslais pėt- 
nyčioj, rugsėjo 20 d., Mildos svetai
nėje. Kalbės visiems gerai žinomas 
M. X. Mockus. Turi labai gražių pa
veikslų parodyti. Kviečia Komitetas.

Pajie.škau draugo Prano Slalio- 
riaus, Kauno gub. ir pavieto. Juode
lių sodžiaus, nietai atgal išvažiavo 
iš Cicero, III. Girdėjau, kad gvyena 
Chicagoje. Jis pats tegul atsišaukia 
arba kas žinote nraneškite jo adresų.

Leo .Švėgžda,
1229 So. 5Utl) (.t., Cicero, III.

RANDAI

Jaunavedžiams linkiu ilgo ir 
laimingo šeimyniško gyvenimo’ 

—D. K. S. 
<1110.75 gavome ir įteikėme L. 

L. E. ižd., K. (ingiui. “N.” Red.

TOWN OF LAKE

Be pinigų negulima.

LSJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimosi susirinkimas įvyks atei
nančių savaitę, rūgs. 22 d., neįvyks 
dėl tos priežasties, kati tų dien bus 
8 Rajono konferencijos. Dauguma 
draugų turės konferencijoj dalyvau
ti. —J. J. Jonusevičius.

BRIDGEPORT
Moterų susirinkimas.

DOBILU ŽEMĖ UKES

Mes savimunės apie 100,000 akrų 
puikios ūkės žemės Menoiuinctf pa
viete, Upper Pcninsula Michigun u, 
arti Grcen Buy krantų, kuriuos lues 
pardavojame ukčms po 40 akrų, ir 
uugščiau. žente yra su moliu, tin- 

l kanti abelnai ukininkystei, kvie
čiams, miežiams, avižoms, rugiams 
bulvėms, cukriniams burokams ir IL 
Čia ūkininkai turtėja versdamiesi 
pienininkyste ir augindami kiaules 
ir avis. Ten yra pujkųs keliai. Ke
ros mokyklos, bažnyčios, kaimiška 
prisiuntinu) krasa, geri kaimynai ir 
viskas' yra arti kas reikalinga. Apsi- 

Į gyvi nusiam nėra taksų per penkis 
metus. Kodėl neįdėti savo pjnigų 
į gerą žemę, kur jie bus saugus ir 
aprūpins ateitį. Eikite ant ūkės.

I kuomet jus busite prisirengę, bet 
pirkite dabar, kuomet ši gera žemė 
parduodama pigiai.

| Rašykite mums dėl platesnių žinių 
I kas lįnk labai žemos kainos ir ieng- 
I vų išmokėjimų.

Mes galime duoti jums gerus nu
rodymus.

S. CRAWFORD & SONS 
645 First National Bank Building, 

Chicago, III.

ATIDUODAMA randui) sankrova. 
Gera vieta groseinei ir bučernei. 
3246 Emcrald avė., Chicago, III.

NORIU mainyti grosėrnę ant 2-jų 
fialų prie 1119 W. 47lh St., arba 
■1521 So. Halsted st. Geri bargroai. 
McDonnell, 2630 VV. 38th SI., Chgm

šitą pieną kult) administra
cija priėmė tuo tikslu, kad iš
vengus gresiančios anglių sto
kos laike žiemos šalčių po se
kamų Kalėdų. .Jeigu šitas įsa
kymas bus pildomas, sako ku
ro a< Imi n išira torius Raymond 
E. Durliam, nė vienam neprtsi- 
eis nukentėti delei anglių stokos.

Sulig šituo projektu visi vie
los gyventojai galės gauti savo 
(kilį kietųjų anglių dar 25 d. la
pkričio, vienu mėnesiu anks
čiau negu jų bus reikalinga. Iki 
tol tečiaus jis reikalauja, kad 
visi anglių naudotojai kūrentų 
minkštąsias anglis, kin ių da- 
lątr galima gauti pirkties be jo
kių sunkenybių.

Automobilių vagiliai ir 
pradėjo veiki. Vakar pa) 
ištuoni automobiliai apie už 16 
ūksiančių dol. vertės, 

nas nepagauta.

oi

ė vie-

Areštavo daug pabastų.

Ant Madison gatvės policija 
kar surengė naują medžiok-

Nrvellui: virš penkiasde-
šimts paimsiu

kortan.

Moter is-užmušėja.

Praeitą subatą LMPS. 9 kp. 
laike savo mėnesinį susirinki
mą Eellouship svetainėje. Tvar
kos vedėja buvo išrinkta M. 
Dundulienė. Tvarką vedė ge
rai, bešališkai.

Tarp kita svarstyta ir apie 
busimą LMP. Susivienijimo su 
važiavimą, kuris turės įvykti se
kamą mėnesį Philadelphijoj. 
Kadangi 9-toji kuopa skaitosi 
viena tvirčiausių LMPS. kuopų, 
tai nors ir toli, nutaria pasiųsti

Sako, kad žmogus ir mirda
mas mokinasi. Tikra tiesa. Il
gą laiką aš buvau parapijonu, 
bet iki šiol nebuvau patyręs, 
kad eiti bažnytėlėn be pinigų •• 
negalima. Nors tiesa, visi pa- 
rapijonįs turi už.simokėt reikia
mą duoklę, ją užsimokėjau ir 
aš. Ir jau maniau, kad dabar 
tai esu pilnai “seif”.. Apsirikau. 
Andai nuėjau pasimelstų. Be 
vos spėjau atsiklaupt, prie ma
nęs priėjo vyras ir atkišęs savo 
ilgą “p igail^štį” pareikalavo pi
nigų. Nesupratęs kame čia da
lykas pažvelgiau i vyrą, o jis 
man užriko: “čia be pinigų ne
galima!” Parodžiau jam kvitą, 
kad esu pilnai užsimokėjęs, bet 
.............i,.u.............. .

LSS. VIII rajono konferencija j- 
vyks nedėlioj, rūgs. 22 dieną, Liuo- 
sybės svet. (North Side) 1822 \V. 
Wabansia avė., Chicago, III. Kaip 
10 vai. iš ryto. Visos LSS. kuopos, 
priklausančios VIII rajonui prisiųs
kite delegatus. Važiuoti reikia iki 
North avė., o North avė. iki Girard 
st., ir išlipus paeiti vieną bloką į 
North. čia surasit svetainę.

LSS. VII Rajono sekretoriaus pa- 
gelbininkas. Ant. Jusas.

South Chicago, III. — LSS. kuo
pos susirinkimas bus pėtnyčioj, 
rugsėjo 26, kaip 7:30 v. vakare drg. 
7’. Tutkaus name. 8943 So. Houston 
avė. — Visi draugai atvykite, nes 
yra svarbių dalykų tarimui; taipgi 
bus renkami delegatai j LSS. VIII 
rajono konferenciją, kuri įvyks 22 
d. šio mėnesio. Nepamirškite atei
dami atsivesti ir savo drauges bei 
draugus. ..Ant. Jusas.

ATIDUODAMA rendon puikus 5- 
kių kambarių fialas kampiniame na
me. Pečiu šildomas. Honda visai ne

rangi. Pasimatykite su savininku.
Tel. Drover 1376.

Anton Prazsky, 
2856 lunerald avė. Chicago

REIKIA DARBININKU

PARDUODU mūrinį narna 8 kam
barių, po 4 kambarius ant J augalų 
ir attika. Galima gauti $62 rendus. 
Pardavimo priežastis — tėvas mlrč. 
Atsišaukite po 6 vai. vakarais.

Mrs. Blei,
667 \V. 18th St., Chicago HL

/
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI 
(U. S. Frce Emplovmcnt Service) 
lieškant ieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

PARSIDUODA 30x130 lotas, gra
žioj vietoj, tinkamas gražiam namui. 
Parsiduoda pigiai, jeigu pirksite 
greit, nes turiu išvažiuot į mokyklą. 
Vladas Vilnius, 2943 S. Halsted st.
■ .................... į . .....—” iMiag. J'-"!■■■■;■ .■ ?

AUTOMOBILIAI
Už darbo parupJnimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

PARSIDUODA 5 sėdynių autonjf); 
bilius, vertės $1600 už $630, visai 
kaip naujas; elektros starderis, na
uji lajerai, naujos elektros bąlanč
ios. Viskas moderniškai. Atsisu
kite po 5 vakaro. 3222 So. Halsted rfl
...i.—-i-................................ — ■ i iii.ii i., i ■ biU-

PARDAVIMUI pigiai automobi
lius “Pecker”, 1914 metų. 7 sėdynių. 
Mažai vartotas. Turiu eiti i kariuo
menę.
1727 S. Union a ve., Ghicagv

VVindes korte vakar rado kaltu 
oirnio laipsnio zmogžudybėj ne
grę moterį, Erances T. Clark. 
Praeitą birželio mėiusrį ji susi
vaidijo su tūla kita negre, Saclie 
Hunlcr, ir miltinai ją užgavo 
“pokeriu”. Jai gręsia kalėjimas 
neapribotam laikui.

ta gerb. musų rašytoja ir 9 kp. 
nutarimų raštininkė, Žemaite. 
Nors kelios narės ir labai norė
jo, ka<l delegate butų išrinkta 
luta “smarki moterėlė”, tik-ką 
atvykusi iš kito miesto ir įstoju
si kuopom bet didžiuma manė 
kitaip.

ir sako:

I

vė.s valdybos laiškas, kviečian
tis kuopą patapti bendrovės na
re. čia “smarkioji moterėle” 
pradėjo "aiškinti”, kad pinniau-

►

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan. f

A\

savais reikalais... Dalykas ati
dėta sekamam susirinkimui. 
Čia kįla klausimas: kodėl ta 
“smarkioji moterėlė” užmiršo 
tai praeitame susirinkime, dar
gi pati agitavo pirkt kitos pana
šios bendrovės šėrų?

Po to moters dar pasiginčijo 
apie savo organo taktiką. Mat, 
viena davė. įnešimą, kad “nut-

Prakalbos su Paveikslais
Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija

Kalbės M. N. Mockus

Pėtnyčioj, RUOSĖJO-SEPT. 20
Bridgeporto apielinkėje

MILDOS SVETAINĖJE

organo poziciją”...
Vėliau paklausta, kodėl ji da

vė tokį įnešimą, pasiaiškino, bū
tent: “dėlto, kad Žemaitė agi
tuoja už “Naujienas”’...

Keista, bet ir musų moters, 
kurių Susivienijimas nėra Soci
alistų partija, jau bando įsiveli 
dargi į jos f nikei jų ginčus. Ar 
nepertoli nuėjom, sesutes?

—Progresistė
*. .  .  ......... .

MEDUS
Pradžia 7:30 vai. vak Įžanga 15c ypatai

Visi vietos lietuviai nepa-mirškite atsilankyti, nes turė
site progą pamatyti puikių paveikslų ir išgirsti M. X. Moc
kaus kalbą. Kviečia KOMITETAS.

Tik vienintelis pardavėjas
Tikro medaus, tiesiog nuo fannų. 

Medus supiltas į blokines, po 5 sva
rus kiekvienoj, už $1.75.

Susidėkite kelios šeimynos, jeigu 
vienui perdaug. Pinigus siųskite 
per money orderį pačta arba expre- 
su j “AMERIKOS ŪKININKĄ”, ku
ris išeina kas mėnesio 15 dieną.

Box 96, H art, Mięhigan

raus muitininko ir turėjau pa
tenkinti jį. Vis dėlto melstics 

į au negalėjau. Visą laiką ma
no ausyse spiegė karkiantis 
muitininko balsas: “be pinigų 
negalima... negalima, negali
nta !”.. . Vėliau kunigėlis laikė 
karštą pamokslą apie viešpaties 
ir jo sūnaus malonę, dangų, pe- 
klą, gerus ir blogus žmones, bet 
mano ausyse vis spiegė: “be pi
nigų negalima, negalima, nega
linta”... Kiekviename kunigė
lio pasikrutiniine. in.an vaidinosi 
įkyrusis muitininkas su ilgu 
“pagaikščiu” ir kaliojo: “nega
linta, negalima, negalima”...

Išėjau. Bet 
dar prisimena muitininkas i 
jo “pagaikštis 
misliju eiti bažnytėlėn |tasiinel- 
stų, man vis prisistato tas mui
tininkas ir rodos, kad jis, ve, 
tuoj ir vėl pradės spiegti ker- 
kiančiu balsu: “be pinigų nega
lima!” Ir susilaikiau, meld
žiuosi savo miegrpimyj... čia 
mane nieks netrukdo, nešvaisto 
“pagaikščiu” ir nerėkia: “čia be 
pinigų negalinta!”

Esmi geras parapijomis, pil
dau kiekvieną viešpaties įsaky
mą; norėčiau tad dažniau nuei
ti ir jo naniun, bet kad ten sto
vi pastatytas muitininkas, kur 
sako: “čia be pinigų negalinta!” 
Viešpatie, tau pinigai nereika
lingi, tad malda galiu su tavim 
pasidalyti ir miegruimyj...

Parapijonas M. D.

Liet. Teatralė Draugystė Rūta No. 
I nutarė surengt vakarą lapkr. 16 d., 
Meldažio svetainėj. Statys veikalų 
“Per Vėlu”. Kitos draugijos prašo
ma nerengi tą vakarą jokių pramo
gų. —J. D. Doveika

Rockford, III. LDLD. 29 kp. susi
rinkimas įvyks 22 d. rugsėjo 1:30 v. 
po pietų, Vokietaičio svetainėj 1012 
S. Main gt. — Draugai ir Draugės, 
meldžiame ateiti, nes randasi blan
kus. balsavimo ir nominavimo virši
ninkų. Taipgi kurie dar nesate už
simokėję už 1918 metus, ateikite už
simokėti. nes kitaip Šių metų laidos 
negausite. —Rast. A. Meklažis.

bus krivi rgv>mas I 
vak., Meldažio svcl 
tinai atvykite 
lyky tarimui, 
stihitijos projvj'to.

re

ekstra susirinki- 
rilgs. 19, 8 vii. 
Visi draugai nu
yra svarbių di- 
balsavimas kon-

—A. J ūsas.

REIKIA jaunų merginų dėl sulan
kstymo ir sudėjimo 
nių.

pačios siunti- 
Paslovus darbas.

Robson Bros.,
\V. 19th si., Chicago

REIKIA vyrų apysenis žmo
gus apdirbs. Lengvas darbas.

Douglas Balhs, 
3516 \V. 12 st., Chicago, III.

KCIKIA 2-jų lietuvių | 
vyru ir 2-ju pardavėju — 
Geistina prityrusių. Gera 
pradžiai. Pastovi vieta, 
eitis.

pardavėjŲ- 
merginų. 
mokestis

Klein Bros.
20th and Halsted sis., Chicago

ii* šiandie man 
ir 

Kada lik pa-

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paslskelbimams kainu...

1 colis, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą Ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemone tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turit!.

Naujienas kasdien skaito 
tuksiančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Jiei- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
Jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas Jieško darbo arba 
reikalauta darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir Tt„ pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

REIKALAUJAM gero kriaučiaus 
prie kostumeriško moteriško darbo. 

Wm. Pocius
3519 Ogden avė., Chicago

REIKIA bučerio. 
basi Geni mokestis. 
3153 So. Halsted st.,

Pastovus dar-
Afslšaukite j

Chicago

REIK ALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų j ledų svirnus, 40c. 1 va
landą, W ir 11 vai. darbas, 

(’nnsmners Co.,
35th st. and Normai avė., Chicago

REIKIA gerų tvirtų motoru dėl 
dirbtuvės darbo. Gero mokestis. 
901 18tb st., Cbicago, III.'

I

PRIE (iELŽKELIO darbas Young- 
owod’e, Penna. J. Tover Barr. kon
traktinis inžinierius. Atsišaukite j 
United States Employmcnl Service 
Office, Ross ir Diamonl st., Pitls- 
burgh ,Pą. Klauskite M. B. King. 
Atsin<skite šį apgarsinimą.

!S

.ĮIEŠKO KAMBARIŲ

REIKLV merginų mokyties ope
ruoti spėka siuvamomis mašinomis. 

•«tos valandos. Pastovus darbas ir 
gera mokestis.

\Vestcrn Bag and Burlap Co., 
2449 Wallace st., Chicago

, n J J .Įtu,..;.. !.»!■ ■ . ' 

PARDAVIMU!

PARSIDUODA automobilius “MH- 
( heli”, 7 pasažieriams, 1916 mode
lio, geram padėjime. Priežastis par
davimo — savininkas eina j kariuo
menę.
3115 Wallacc st., • Chičago

JVAIRŲS SKELBIMAI

Laisves Bondsai
perkami už rasiu Erne! and Co., 740 
\V. Madison, kampas Halsted giri., 
room 232, 2-ras augštas, virš Famous 
Clothing Store. Atdaru vakarais iki 
8. Nrdėldirniais 10 ikil.

MOKYKLOS
Jiiu prasidėjo Aušroa žiemos aezonu 
Mokykis. Mokinama:

1) Angly Kalbos
2) Aritmetikos

Algebros
Geografijos
Pienų pažinimo (braižymo)

Geistina, kad tuojau* pradėtų visi 
mokiniai, nes taip bus naudingiau 
mokiniams ir parankiau mokyklai. 
30U1 S. Halsted Str., Chicago.

3)

VALENTINE DRK88MAKING 
COLLEGE8

6205 So. Halsted st, 2407 W. M>- 
dison, 1850 N. Well«

137 Mokyklos Suv. V 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, 
signing, dėl biznio ir namą. W 
tos duodamos dykai Diplomai 
lengvi išmokėjimai Gvanmteo- 
ta išmokinti jus pasiūti snknss ai 
110. Phone Seeley 1641

SAKA PATEK, PinaialaU

Drapanų Skiliai f

PAJIEŠKAU šviesaus kambario 
Bridgeporto apielinkėj, tarp 31 ir 
35tos su valgiu arba be valgio. At
sišaukite laišku arba telefonu: Ca
nal £700.

Petras Povilai lis,
1918 Canalport Avė., Cbicago

PARDAVIMUI grosernč ir bučer- 
nė. Be kredito. Visi įtaisymai, du 
vežimai ir arklys. Gera vieta len 
kui arba lietuviui. Atsišaukite laiš
ku į “Naujienų” ofisą pažymėdąmi

Darymas petrenų, kir
pimas, pritaikymas ir 
drapanų siuvimas. Len
gvai išmokiname trum
pu laiku, dieną ir vaka
rais.
SPECIALU SKYRIŲ^

mokinimui elektra siuvamomis ma
šinomis. Už šj darbą apmokama 
nuo $15 iki $30 savaitėje. Lengvai 
išmokstama. Mažos išlaidos. Atei
kite dienomis ir vakarais.

MASTER SEWING 8CHOOL
J. F, Kasnicka, Prezideotatj.

118 N. La Saite at., Prieš City Hali. 
Atsišaukite ant 4-to augSlo.
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